
December 31-ig mûköd-
hetnek a vízforgató nélkül üze-
melõ medencék az ország-
ban. A miskolci Selyemréti
strand hátsó melegvizes me-
dencéjében nincs ilyen be-
rendezés, a fürdõ mégis teljes
körû szolgáltatással mûködik
tovább jövõre is.

Az üzemeltetõk inkább vállal-
ják a büntetést, de nem szeret-
nék, ha megszûnne a város
egyetlen melegvizes medencéje.
A tervek szerint pedig 2007-re öt-

medencés komplexummá bõvül
a fürdõ.

Sok miskolci kedvelt pihenõ-
helye a piskóta alakú melegvizes,
dögönyözõs medence a Selyem-
réti strandon. Bár ebben nincs víz-
forgató rendszer,
a víz minõsége
és tisztasága
mindig megfele-
lõ volt. Éppen
ezért nem zárják
be ezt a meden-
cét jövõre sem. A
fürdõ üzemelte-
tõi inkább vállal-
ják a büntetést,
de nem hagyják,
hogy akár csak
átmenetileg is
zavarja a stran-
dolókat a zárva
tartás, annál is
inkább, mert Mis-
kolcnak ez az
egyetlen termálvizes medencéje
van jelenleg. Az üzemeltetõ ké-
relmet nyújtott be a megyei tisz-
tiorvosi szolgálathoz is a to-
vábbüzemeltetésre. A megyei
ÁNTSZ 2007 év végéig támogatja
a strandot. Jövõre egy teljesen új

komplexummá bõvülne a Se-
lyemréti strand, melyben a ter-
vezõk öt medencét álmodtak
meg. Erre támogatást egy pályá-
zattól vár az üzemeltetõ. A pá-
lyázatról márciusban hirdetnek

eredményt, ha minden rendben
halad, akár már áprilisban elkez-
dõdhetnek a munkák, és 2007 vé-
géig be is fejezõdhetnek. A mint-
egy 900 millió forintos beruházás
munkálatai alatt is zavartalan lesz
a fürdõzés a Selyemréten.

A nyolcadik fordulót követõ-
en aligha akadt olyan diósgyõri
drukker, aki csekély tétet is
kockáztatott volna a folytatást
illetõen. Arra pedig talán egyet-
len forintot sem tett volna fel,
hogy a decemberi záráskor a
piros-fehér labdarúgók a ha-
todik helyen térhetnek téli pi-
henõre.

Nos, a „csoda” megtörtént, a
DVTK remek pozícióból vághat
majd neki a tavaszi idénynek.
Pedig adódtak gondok jócskán…
A kettõs gyõzelem után zsinórban
öt (!) vereség következett, s a jól
értesültek már arról beszéltek,
hogy Csank Jánosnak távoznia kell.
A diósgyõri klub vezetése azonban
másként döntött, hagyta dolgoz-
ni a szakembert, s ennek aztán kéz-
zelfogható eredménye lett. Kilenc
mérkõzésen 22 pont (!) került a be-
vétel rovatba, a csapat pedig szé-
pen araszolt felfelé a táblázaton,
egészen a hatodik helyig.

Az idényzárón a REAC volt
Sipekiék ellenfele, s a hazai kör-
nyezetben kivívott 1–0-s gyõzelmet
követõen Csank János vezetõ
edzõ megszívlelendõ nyilatkozatot
adott:

– Gratulálok a REAC-nak a já-
tékához, nem egy kiesõ helyre való
csapatot láthattunk. Ellenfelünk
képességét mutatja a dicséretet ér-
demlõ támadójátéka. Sajnos, a ki-
állítás után megzavarodtunk, né-
hány ember nem azt hozta, amit
vártam, nem tudtuk kidomboríta-
ni a létszámfölényünket, ellenfelünk
okosan játszotta át a középpályát.
Izgalmas mérkõzésen tudtunk
nyerni, ennek örülök. Ez a csapat,
amelyik végigcsinálta ezt a szezont,
profi mentalitásáról tett tanúbi-
zonyságot. Sokkal nagyobb fi-
gyelmet érdemelnének annál, mint

amit kapnak, gondolok itt elsõ-
sorban az anyagi megbecsülésre.

A szakember nem elõször tett
utalást a pénzügyekre. Köztudott,
hogy a DVTK nehézségekkel küzd,
a játékosok az utóbbi hónapokban
csak az alapfizetésüket kapták
meg. Tény, hogy a remek szerep-
lés plusz terhet jelentett a tulajdo-
nos számára, a keret tagjai azon-
ban jogos jussukhoz szeretnének
hozzájutni.

A kéthónapos pauzát megelõ-
zõen máris megkezdõdött a keret

szûkítése. A DVTK vezetése Szö-
gedi Szilárddal és Tomislav Szta-
niccsal közös megegyezéssel szer-
zõdést bontott. Hazautazott az ar-
gentin Jeremias Buz is, amennyi-
ben sikerül elintézni két afrikai
(kameruni és gaboni labdarúgó-
ról van szó) játékos ügyét, abban
az esetben rá sem számítanak
Diósgyõrött.

A Diósgyõri VTK NB I-es labda-
rúgócsapatát mûködtetõ Diósgyõr
FC Kft.-ben egyébként változás tör-
tént a tulajdonosi szerkezetben.

Balgóczki Attila kiszállt, így
Hubicsák Ferenc egyedül maradt.
Ez az állapot azonban nem tart-
ható fenn sokáig, a terhek viselé-
séhez új társra, társakra lenne
szükség. Hubicsák szerint van-
nak érdeklõdõk, mindenképpen
olyan partnert szeretne találni, aki-
nek a tõkeerejéhez nem férhet két-
ség.

A DVTK egyébként január 9-én
kezdi meg a felkészülést a tavaszi
folytatásra.

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

MISKOLCI NAP

Csütörtökön tartották Mis-
kolc képviselõ-testületének
utolsó idei ülését. A grémium
többek között döntött a város
2007-es költségvetésének ter-
vezetérõl is.

Káli Sándor polgármester az
ülés elején megemlékezett a szer-
dán elhunyt dr. Kartal Ernõ, miskolci
minorita egyházközségi vezetõrõl,
illetve a közelmúltban elhunyt három
újságíróról: Tolnai Attiláról, Henzler
Istvánról és Kuki Lászlóról. A pol-

gármester méltatta munkájukat,
majd a testület egyperces néma fel-
állással adózott emlékük elõtt.

Szót kért Joósz Gábor, a Nagy
Imre Társaság vezetõje a grémium
elõtt, aki megköszönte a képvise-
lõknek, hogy lehetõséget adtak
arra, Miskolcon utcát nevezzenek
el Nagy Imrérõl, és egy bronz em-
léktáblával is adóztak a forradalom
mártír miniszterelnöke elõtt. A tár-
saság nevében gratulált az elmúlt
év városfejlesztõ munkájáért, és
Káli Sándornak emlékplakettet
adott át köszönetképpen. A pol-

gármester kijelentette, az elisme-
rés az egész képviselõ-testületet,
a várost illeti.

Dr. Szinay Attila, a Fidesz-frakció
vezetõje az elmúlt napok élelmi-
szerátcímkézési botránya és a köz-
igazgatási reform között vont pár-
huzamot. Sérelmezte, hogy a de-
koncentrált állami szervek nagy
része „elköltözteti” Miskolcról a ré-
giós központját Egerbe, illetve
Salgótarjánba, csupán néhány
marad Miskolcon. Ebben felvetette
a miskolci szocialista országgyûlé-
si képviselõk felelõsségét, és kérte,
tegyenek meg mindent azért, hogy
a város tényleg régióközpont legyen.
Káli Sándor válaszában kijelentet-
te, az intézmények, amelyekkel a
város rendelkezik, nem kerülnek el
Miskolcról, hanem a felettes régió-
szervek lesznek máshol. Hozzátette,
12 szervet kellett elosztani, eszerint
hat marad Miskolcon, és három-
három lesz Egerben, illetve Salgó-
tarjánban. – Kemény viták voltak, de
azt látni kell, olyan nincs, hogy min-
den Miskolcnak, a többieknek pedig
semmi – mondta Káli Sándor, aki
hozzátette, a valódi régió mûködé-
séhez megegyezésre van szükség.

Lenártek András fideszes képvi-
selõ a Búza téri piac rekonstrukci-
ója kapcsán szólalt fel. Elmondta,
a kereskedõk nem tudnak pontos
adatokat, mikor indul a beruházás,
mikor kell átköltözniük, hol parkol-
hatnak majd. Hozzátette: bérleti
jogot kell jegyeztetniük bruttó 240
ezer forintos négyzetméteráron, il-
letve havi hatezer forintos bérleti díj-
jal kell számolniuk. Ez a képviselõ
szerint nagyon magas összeg, és
a kereskedõk számára elriasztó
lehet. Káli Sándor kijelentette, az ész-
revételek alapján információkat fog
kérni a projektrõl, jelenlegi állapo-
táról.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Új fejlesztésû, spe-
ciális farönkszállító-
tehervagont rendelt
meg egy miskolci
cégtõl az osztrák ál-
lamvasút.

A szerzõdés két-
szer 150 darab vasúti
teherkocsira szól,
amelyeket folyama-
tosan gyártja majd le
a cég. A teherszállítók
prototípusát szerda
délelõtt ünnepélyes keretek között
adták át a megrendelõnek.

Az új rönkszállító vagonok mo-
dern munkavédelmi eszközökkel
vannak felszerelve, így megfelel-
nek a korszerû zajvédelmi köve-
telményeknek, speciális kialakí-
tásuk miatt pedig alkalmasak az
ausztriai hegyi vasút pályáira is.
Az osztrák partner elmondása
szerint azért esett a választás a
miskolci cégre, mert már többször
dolgoztak együtt, és jók a ta-

pasztalataik. A szerzõdés szerint
kétszer 150 darab kocsinak kell
elkészülnie 2008 végéig. Ez pedig
azt jelenti, hogy új munkaerõre is
szüksége lesz a vállalatnak.

Az ünnepélyes átadáson kiál-
lított darab már két nap múlva
Ausztriába került, a következõ
két évben pedig folyamatosan
szállítja majd az új fejlesztésû fa-
rönkszállító teherkocsikat a MÁV-
Tiszavas Kft. az osztrák állam-
vasútnak.

Felhívjuk olvasóink fi-
gyelmét, hogy lapunk idei
utolsó, – és egyben ünne-
pi, dupla száma – decem-
ber 22-én, pénteken jelenik
meg! 2007-ben elsõ lap-
számunkat január 6-án ve-
hetik kézbe.

MINAP
PÉNTEKEN

A Mikulás
motoron érkezett 

Motorokkal érkezett a Mikulás-
csomag a Gyermekvárosba. A
Miskolci Steel Town Motorosklub
tagjai Télapónak öltözve idén is
meglátogatták a Gyermekváros la-
kóit. Hatalmas robajjal, no és per-
sze több tucat ajándékkal érkez-
tek az alkalmi Mikulások a
Gyermekvárosba. A dobozok
édességeket, ruhákat, játékokat,
a piros Mikulás-jelmezek pedig

bõrnadrágos motorosokat rejtet-
tek. A túramotoros Mikulások rend-
szeresen szerveznek jótékonysá-
gi akciókat. A Gyermekvárosba
idén immár harmadízben látogat-
tak el. Az igazi meglepetést per-
sze ez alkalommal is a jármûvek
okozták. Igazi különlegességek,
chopperek és Hondák parkoltak
le a Gyermekváros elõtt a gyere-
kek nagy örömére.

Remekül teljesített az õsszel a Diósgyõri VTK együttese

TÖBB FIGYELMET ÉRDEMELNEK

Vagonok Miskolcról
Ausztriába

Állóképes testületi ülés

DÖNTÖTTEK A KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL

Újabb szobor beemelésé-
nek helyszíne volt a Szinva-te-
rasz. Pirogránitból készült,
almát ábrázoló alkotás került
a vízesés fölé. Szénnel, fával
égették ki azt a termékeny-
ség szimbólumát ábrázoló
almát, mely Gusztav Kraitc,
Miskolcról Svédországba el-
származott mûvész munkája.

Mint azt Puskás Péter, a
Szinva-terasz és a Hõsök tere ar-
culattervezõje elmondta: a szo-
bor szerves részét képezi annak
a megkezdett munkának, amely
a történelmi belváros rehabilitá-
ciójának meghatározó eleme,
és amelybe beletartozik a Kandia

utca és a mellette lévõ parkíro-
zó területének átgondolása és új-
raértékelése.

Az üvegfedésû autóbuszváró
pavilon a Szinva-parti sétány
elsõ lépéseként valósult meg. A
történelmi belváros megvalósít-
hatósági tanulmányában is sze-
repelt az a folyamat, amely szem-
léletében, térstruktúrájában és a
városszerkezetben elfoglalt he-
lyében is új gondolatot tükröz. Ez
a gondolat olyan elemeket tar-
talmaz, melyek építészeti, ipar-
mûvészeti, kertészeti, vízgépé-
szeti és világítástechnikai esz-
közökkel formálják újra és ala-
kítják mássá a területet.

A szobrot pénteken, lapzártánk
után adták át ünnepélyesen.

Alma a Szinva-teraszon

FENNAKADÁS NÉLKÜL ÜZEMEL TOVÁBB

Az üzemeltetôk nem szeretnék, ha megszûnne
a város egyetlen melegvizes medencéje.

A vagonok a korszerû
zajvédelmi követelményeknek
is megfelelnek.
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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

Az Ön márkakereskedôje: SUZUKI DIÓSGYÔR
Pótkerék Kft. 3533 Miskolc, Lorántffy Zsuzsanna u. 53.
Tel.: 46/339-907, 46/401-417, e-mail: d.suzuki@yahoo.de

ÉRDEKLÕDJÖN MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBEN
TESTRESZABOTT AKCIÓS  AJÁNLATUNKRÓL!
HOZZÁNK 
ÉRDEMES 
BETÉRNI!
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Kerülje el a januári 

sorban állást, 

2007-es parkolóbérletét 

vásárolja meg decemberben!

2007-es parkolóbérletek 

árusítása december 4-tõl.

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

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

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

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

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

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

Jelentkezési határidõ: � 2007. január 30.

Amit kínálunk:
� a képzéssel kapcsolatos költségek teljes

támogatása
� havi jövedelem biztosítása
� nemzetközi képzés és munkatapasztalat egy

nagy múltú vállalat szervezésében 
� egy híres Berufsakadémián szerzett mecha-

tronikai-mérnöki diploma
� a képzés végén magasan kvalifikált pozíció

a miskolci Boschnál

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

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

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

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

Minden sikernek megvan a maga 
története! 
A Te sikertörténeted hol kezdõdik?
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az önkormányzat 2007. évi

költségvetésének koncepcióját
is tárgyalták a képviselõk. A
vita elején Orosz Lajos alpol-
gármester olvasta fel Káli Sándor
bevezetõjét. Eszerint a koncep-
ció egy elõzetes számítás. Az
anyag 43.6 milliárd forintos be-
vétellel számol, ami kevesebb a
2006-os költségvetésben sze-
replõ elõirányzatnál, ezért ala-
csonyabb összegû fejlesztési
programmal tervez. A kiadási ol-
dalon 47.1 milliárd forint szerepel.
Mivel a bevételi és kiadási oldal
közötti különbség meghaladja a
3 milliárd forintot, így a kon-
cepcióban megfogalmazásra ke-
rültek azok a feladatok, amelyek
segítségével meg lehet terem-
teni a stabil mûködés feltétele-
it. Vita állt elõ a mûködési költ-
ség hiánya kapcsán, az anyag
egymilliárddal számol, míg az el-
lenzék szerint ez másfél milliárd
forint. 

Lenártek András fideszes kép-
viselõ szerint folyamatos adós-
ságspirálba került a város, ebbõl
viszont a kiutat nem mutatja meg
az anyag, csak általánosságokat
tartalmaz. Ez alapján a beter-
jesztés alapján pedig nem dönt-
het felelõsségteljesen egy kép-
viselõ. Elõször fel kellene tárni az
okokat, és aztán keresni a meg-
oldásokat. Hozzátette: látni sze-
retnék, mi a város szándéka a tit-
kolózó mondatok mögött.

Szebeni Péter szocialista kép-
viselõ szerint talán nem véletlen,

hogy a két politikai oldal nem ért
egyet, hiszen a szocialista frak-
ció nem titkolózást lát a koncep-
cióban, hanem éppen azokat az
irányokat, melyek segítségével a
számokat meg lehet határozni.
Vázolta a koncepció fõbb pont-
jait, és azokat a lehetõségeket,
melyek mentén mozogva meg-
teremthetõ a város stabil mûkö-
dése.

Szabó Tamás, az SZDSZ frak-
cióvezetõje szerint a holding mel-
lett ki kell terjeszteni a hatékony-
ság növelését az intézményekre
és a hivatalokra is, a felesleges ka-
pacitásokat le kell építeni, a struk-
túrát át kell alakítani, olyanra kell
szabni, amire lehetõség van.
Hozzátette: nem gondolja, hogy
adósságspirálba került volna a
város, de figyelembe kell venni
azt, hogy nem terhelhetõ a város
már jelentõsen adóssággal.

Juga György fideszes képviselõ
kijelentette, legrosszabb álmá-
ban sem gondolta volna, hogy
2006 végén itt fog tartani a város.
Véleménye szerint nagyon komoly
feszültség van a költségvetésben,
a koncepcióban található meg-
oldásokból pedig a szolgáltatá-
sok visszalépését olvassák ki.

Illyés Miklós fideszes képvise-
lõ a sportcélokra fordítandó ösz-
szeg növelését szorgalmazta.
Míg Horváth Ottóné szocialista
képviselõ a közgyûlés támoga-
tását kérte a koncepcióhoz, addig
Szûcs Tamás, a Fidesz képvise-
lõje öncsonkításnak nevezte azt.
Nyírõ Pál szocialista képviselõ ki-
jelentette: várják az ellenzék öt-
leteit is a koncepcióhoz. Dr. Szinay
Attila, a Fidesz frakcióvezetõje
szerint az anyag azt vetíti elõre,
hogy nem lesz könnyû a 2007-
es év. Feltett kérdését: miért va-
gyunk nehéz helyzetben? – meg
is válaszolta: mert a parlament
megszavazta a reformnak neve-
zett intézkedéseket. Hozzátette, az

ellenzéket olyan helyzetbe kell
hozni, hogy megfelelõ informáci-
ói legyenek, és így tudjon konst-
ruktív segítséget adni, együtt-
mûködni.

Dr. Simon Gábor, a szocialista
frakció vezetõje „pszichikai de-
fektusnak” nevezte az ellenzék ré-
szérõl az országgyûlési képvise-
lõk, a Parlament folyamatos em-
legetését, melyet szerinte a két el-
vesztett választás okoz. Hozzá-
tette, az ellenzéki képviselõk nem
beszélnek a fejlesztésekrõl, me-
lyek 2006-ban hétmilliárd forint ér-
tékben valósultak meg.

A vita végén Káli Sándor el-
mondta, egyetért azzal, hogy nõtt
a hitelállomány, de a város más-
képp van pozicionálva. Azzal is
tudja, hogy vannak, akiket hát-
rányosan érintenek egyes lépé-
sek, de ezeket meg kell lépni. 

Állóképes testületi ülés

A VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL IS DÖNTÖTTEK

Ifjúsági kereszténydemokraták
A napokban Miskolcon is

megalakult az Ifjúsági Keresz-
ténydemokrata Közösség, az
IKSZ, amely a KDNP ifjúsági
szervezete. 

A miskolci alapszervezet létre-
jöttét Molnár Péter, a KDNP városi
elnöke szorgalmazta, mert fon-
tosnak tartja a párt megfiatalítá-
sát, a fiatalok bevonását a köz-
életbe. Az IKSZ legfontosabb cél-
kitûzése, hogy a keresztényde-
mokráciát, értékmegõrzõ (kon-
zervatív) világszemléletet magu-
kénak valló, közéleti szerepre ké-
szülõ fiatalok részére fórumot te-

remtsen. De fontosnak véli az or-
szágos szervezet a keresztény és
nemzeti értékek ápolását, ter-
jesztését, az európai kultúrkörhöz
való tartozás kifejezését, a ke-
reszténydemokrata gondolatok
megismertetését az ifjúsággal. A
mûködése során igyekeznek az
ország és a város – különösen az

ifjúságot érintõ – nehézségeket és
problémákat feltárni és arra választ
adni. 

A miskolci IKSZ az alakuló ülé-
sen Zólyomi Péter egyetemi hall-
gatót választotta meg vezetõjének,
a munkában két helyettes is tá-
mogatni fogja, Molnár András és
ifj. Feledy Péter személyében.

Cseh László önkormányzati képviselõ az elõzõ évek-
hez hasonlóan választókörzete három helyszínén fenyõ-
favásárt szervez. December 15-én (pénteken), 14 órától a
Corvin u. 2. alatt (az udvarban). December 16-án (szom-

baton), 10 órától a Nagyváthy J. u. 38. alatt (rendõrpihenõ elõtt).
December 17-én (vasárnap), 10 órától a Kiss E.–Ernye bán utcák ke-
resztezõdésében. Kapható lucfenyõ, ezüstfenyõ, normand fenyõ, vál-
tozó árakon – kedvezménnyel – megegyezés alapján. Folyamatos fe-
nyõfavásár a Nemzetõr u. 4. szám alatt (a Vasgyári piaccal szemben).
Kellemes és békés karácsonyi ünnepeket kívánva várja a lakosokat!

Fenyõfavásár

Az Õszi Napsugár Gyermekkórus adott adventi mûsort a miskolci
Õszi Napsugár Idõsek Otthonában.

ADVENTI MÛSOR

Lapunk elõzõ, december 9-i lapszámában a Szent Flórián
Miskolcért Kiemelkedõen Közhasznú Alapítvány kuratóriumi be-
számolójában a nyitási összeg rosszul jelent meg. A valós ösz-
szeg 16 479 399 Ft. Az elírásért elnézést kérünk!

Dr. Hardonyi András, a 25. számú egyéni választóke-
rület szocialista önkormányzati képviselõje a Nyár, Költõ,
Kemény, Madách, Lilla és Diófa utcák egyirányúsításával
kapcsolatosan tájékoztatót tart december 18-án (hétfõn),

17 órától a Könyves Kálmán Általános Iskola 3. számú tantermében
(Kilián-Dél). Vendég: Lévai István, a polgármesteri hivatal közlekedé-
si fõtanácsosa. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

LAKOSSÁGI FÓRUM



Hétfõn kezdõdött meg a fe-
nyõfa-árusítás a Búza téri pia-
con. Az árusok szerint már most
is sokan vásárolják meg a csa-
ládi karácsonyfát, az elmúlt
évek tapasztalatai alapján
azonban igazi roham az ünnep
elõtti utolsó három napban vár-
ható.

Annak ellenére, hogy még csak
pár napja kaphatók a fenyõk a Búza
téri piacon, már most is sok a né-
zelõdõ, van, aki pedig már haza-
felé cipeli a kiválasztott fát. Pedig
az elmúlt évekhez képest idén
jóval drágábban adják az örök-
zöldeket.

Mádi Attiláné hat éve árul fenyõt
a Búza téren, szerinte most még
annak ellenére is többen nézege-
tik a majdani karácsonyfákat, hogy
a legkeresettebbnek számító luc-
fenyõért a múlt évi árakhoz képest
két és félszer annyit kell fizetni. A
tavalyi 1000 forintos ár helyett idén

2500 forintba kerül a luc métere, az
ezüst, a duglász és a normand
pedig még drágább. A legtöbben
a 3000 forintos ezüstfenyõkbõl vá-
logatnak, de vesznek azért az
ugyanennyibe kerülõ duglászból és
az 5000-es normandból is. Idén

azonban a tavalyi kínálathoz képest
kevesebb a fenyõfa a piacokon. Az
év végi áremelések és a felértéke-
lõdõ megtakarítások miatt pedig a
legtöbben az olcsóbb és kisebb
méretû fákat keresik. Az ez évi ma-
gasabb ár a kereskedõ szerint el-

sõsorban a vágott fenyõket érinti,
a cserepeseket nem, pedig ez
utóbbiak – élõ növényrõl lévén szó
– jóval tovább maradnak szépek.
A tapasztalatok szerint a cserepes
örökzöldeket tavasszal kiültetik va-
lahová – telekre, erdõbe – a kör-
nyezettudatosabb vásárlók.

Az elmúlt években jelentõ-
sen átalakult a karácsonyfa-
piac. Régebben a lucfenyõbõl
volt jelentõsebb kínálat, ma az
igényekhez igazodva inkább
az ezüst- és a duglászfenyõ-
bõl, valamint a jegenyébõl
termelnek többet országszer-
te.

Mint Papp Gyula erdészeti igaz-
gatóhelyettestõl megtudtuk, az
Északerdõ Zrt. is igazodik a piaci
elvárásokhoz, s idén elõször õk
is felvették termék-kínálatukba
például a coloradofenyõt, amelyet
csak kétméteres magasság fölött
árusítanak. 

A fenyõfák kitermelése általá-
ban november végén kezdõdik,
a piacokon december 14-e körül
jelennek meg az árusok.
Régebben csak az erdészeti tár-
saságok és az erdõgazdálkodá-
si szakcsoportok foglalkoztak
karácsonyfa-termeléssel. Ma már
nem így van, a kárpótlás után fel-
szabadult területeken magán-
emberek, gazdálkodók is több
helyen fenyõfa-ültetvényeket hoz-
tak létre. Ezeken a területeken ál-
talában a lucnál értékesebb és
szebb fajtákat kezdtek el ter-
meszteni, s ez is nagyban hoz-
zájárult az általános kereslet
megváltozásához. Papp Gyula
elmondása szerint az Északer-

dõ fenyõfa-értékesítése is jelen-
tõsen visszaesett például a 20
évvel ezelõttihez képest, de ez
nem okozott komolyabb bevétel-
kiesést, mindössze néhány szá-
zalékát teszi ki a társaság teljes
forgalmának. Mint megtudtuk,
többfelé, jelenleg összesen kö-
rülbelül 40-50 hektárnyi területen
termelnek fenyõt, az idei sze-
zonra 2-3 hektár területrõl lesz
kitermelés. A lucfenyõ folyómé-
terét 1200 forintért, a duglász-fe-
nyõét 1500-ért, az ezüstfenyõét
1700-ért adják, míg a jegenyefe-
nyõ folyóméteréért 1800 forintot
kérnek. A különösen értékes co-
loradofenyõt, melynek a növe-
kedési ideje is 9-10 év, szemben
a többi fajta 5-7 évével, darabra
adják, tízezer forintért. 

Papp Gyula azt is elmondta,
hogy a karácsony közeledtével il-
legálisan is egyre többen vágnak
ki fenyõfákat az erdõkben. Minden
évben meg kell küzdeniük a tol-
vajokkal, akik már az idén is el-
loptak a putnoki területükrõl 20-
30 fát, így december 1-jétõl rend-
szeressé tették az ültetvények õr-
zését. Az a tolvaj, akit tetten
érnek, akár kétéves börtönbün-
tetésre vagy több százezer forin-
tos pénzbírságra is számíthat. 

Harmat József magántermelõ
évek óta a saját bõrén érzi a
fenyõkereslet-kínálati viszonyok
változását. Véleménye szerint

egyre rosszabb üzlet a „fenyõzés”
– a karácsonyfák ára az elmúlt
években alig-alig emelkedett, a
helypénzek, illetve az ezzel járó
költségek viszont évrõl évre
nõnek. A lucfenyõ piaci értéke pél-
dául nem tudta követni az emel-
kedõ önköltségi árakat sem. 

– A lucfenyõ-telepek ki vannak
téve a fertõzésnek, a lucgu-
bacstetû ugyanis megtámadja
az egészséges fákat. A fertõzés
miatt áltobozok alakulnak ki, ame-
lyek elcsúfíthatják a fát, s korai tû-
hullást is okoznak. Ez nagyban
csökkenti az árat és a termelési
kedvet is – fogalmazott a terme-
lõ. Azt is megtudtuk: idén a szo-
katlan idõjárás sem kedvez a ka-
rácsonyfa-termelésnek, mivel az
enyhe idõben a fák kivágás után
is párologtatnak, ezért hamarabb
lehullatják tûleveleiket, gyorsab-
ban elszáradnak. Ráadásul nagy
a sár, s a szennyezõdés a fák ágai
közé is bekerül. A korábbi évek-
hez hasonlóan most is árusítanak
földlabdás fákat – ezeknek na-
gyobb az esélyük a túlélésre. Ha
megfelelõen tartják a lakásban –
gondozni kell, locsolni, s figyelni
arra, hogy ne legyen sokáig a me-
legben – márciusban újra kiül-
tethetõk a szabadba.

Sz. S.
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Tízszázalékos árnövekedés
Közel 10 százalékkal nõtt az agrártermékek termelõi ára 2006

októberéig. A drágulás elsõsorban a növényeknek tudható be,
miután az élõ állatok és a hústermékek átlag alatt drágultak. Az
agrártermékek termelõiár-szintje 9,9 százalékkal emelkedett ja-
nuár–októberben az egy évvel korábbihoz képest – közölte a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán. Ezen belül a növé-
nyi termékek árszínvonala 16,5 százalékkal, az élõ állatoké és ál-
lati termékeké 3,9 százalékkal emelkedett.

A gabonafélék termelõi átlagára 20,8 százalékkal nõtt a tavaly
ilyenkor mért 21,5 százalékos csökkenéshez képest.

A zöldségfélék ára 15,7 százalékkal, a gyümölcsféléké 16,1 szá-
zalékkal emelkedett. A zöldségfélék közül a vöröshagyma és a
petrezselyemgyökér ára nõtt a legnagyobb mértékben, 48,1 és
115,8 százalékkal, míg az uborka ára 1,3 százalékkal csökkent, a
paradicsom ára pedig megközelítõleg változatlan maradt.

A gyümölcsfélék közül a szilva ára 30,5 százalékkal csökkent,
az õszibaracké 8,7 százalékkal emelkedett. A borszõlõ ára ki-
magaslóan, 33,3 százalékkal nõtt, miközben az étkezési szõlõé
csak 8,7 százalékkal emelkedett.

A burgonya az idén 54,4 százalékkal drágult az elmúlt év azo-
nos idõszakában mért 30,3 százalékos árcsökkenés után.

A vágóállatok termelõi ára 2006. január–októberben 5,1 szá-
zalékkal növekedett, míg tavaly ugyanebben az idõszakban 3,4
százalékkal emelkedett. Ezen belül a vágómarha és a vágóser-
tés 15,8 és 7,1 százalékkal drágult, a vágóbaromfi ára viszont 0,6
százalékkal csökkent.

Az állati termékek ára 1,9 százalékkal emelkedett, ezen belül a
tej termelõi ára 0,9 százalékkal csökkent, a tyúktojás ára viszont
9,2 százalékkal nõtt 2005. elsõ tíz hónapjához viszonyítva.

AGRÁRHÍREK

Észak-magyarországi regi-
onális környezetvédelmi fó-
rumot tartott az Ökológiai
Intézet a Fenntartható Fejlõ-
désért Alapítvány a MAB-
székházban. A rendezvény
célja az volt, hogy a szakmai
mellett a laikus közönség és
a média munkatársai is meg-
ismerhessék az erdõgazdál-
kodás korszerû lehetõségeit.

F. Nagy Zsuzsa, az Ökológiai
Intézet vezetõje szerint az utób-
bi idõben jelentõs csökkenés ta-
pasztalható a bükki erdõk faál-
lományában. Ennek hátterében
az energetikai célú irtás, a tûzi-
fa-kitermelés és a csökkenés
szempontjából viszonylag ki-
sebb súllyal bíró falopások együt-
tesen állnak. Az erdõkre azon-
ban vigyázni kellene, hiszen a
szárazföldi fajok mintegy 60 szá-
zalékának a fás területek adnak
otthont.

F. Nagy Zsuzsa lapunknak el-
mondta azt is, hogy a mostani-
hoz hasonló fórumok azért is na-
gyon fontosak, mert általuk szé-
lesebb körben is ismertté vál-
hatnak az olyan új erdõgazdál-
kodási módszerek, mint a folya-
matos erdõborítást biztosító el-

járás, amely központi témája
volt a mostani konferenciának.
Ezt az erdõgazdálkodási módot
jelenleg még csak szakmai kö-
rökben ismerik, pedig elterjesz-
tésére, a kisebb magángazdál-
kodókkal történõ megismerteté-
sére azért is szükség lenne, mert
Magyarország is tagja az euró-
pai Natura 2000 ökológiai rend-
szernek, amely olyan szigorú
elõírásokat támaszt a tagor-
szágokkal szemben, melyeknek
a hagyományos erdõgazdálko-
dás mellett kérdéses, hogy ele-
get tudunk-e tenni – mondta el
kérdésünkre az intézetvezetõ.

A MAB-székházban megren-
dezett fórumra az észak-ma-
gyarországi régió mindhárom
megyéjébõl, Borsodból, Heves-
bõl és Nógrádból is érkeztek
résztvevõk. A természetvédõk és
az erdõgazdálkodással foglal-
kozó szakértõk szerint az erdõ-
ket nem szabad elhanyagolni, hi-
szen az erdõ nem csupán fák
összessége, hanem élõlények
bonyolult önszervezõ, önsza-
bályozó, öngyógyító és ön-
fenntartó rendszere, amely mind-
annyiunk életére hatást gyako-
rol.

petruskó

Már kaphatók a fenyõfák

KEVESEBBÕL, DRÁGÁBBAN

ÁTALAKULÓ KARÁCSONYFAPIAC

Egyre rosszabb üzlet a „fenyõzés” KÖRNYEZETVÉDELMI FÓRUM

Kiemelt téma volt az új erdôgazdálkodási módszerek alkalmazása.

Magyarország az Európai
Bírósághoz is fordulhat azért,
hogy az unió törekvései elle-
nére 30 százalékkal növel-
hesse agrártermelését – je-
lentette ki Gráf József csütör-
tökön. 

Az unió valamennyi területen,
például a cukor, a zöldség-gyü-
mölcs vagy a bor esetében a je-
lenlegi szinten kívánja tartani a ter-
melést, vagy csökkentené azt,
ezért a magyar stratégia nem nép-
szerû álláspont a közösségben
– mondta az agrártárca vezetõje
a Magyar Tudományos Akadémia
Agrárosztályának ülésén. 

– Itt egy nagyon komoly stra-
tégiai feszültség húzódik, amit
megpróbálunk a magunk mód-
ján, természetesen tárgyalások
útján elõrevinni. Amiben meg
nem tudunk megegyezni, azzal
Európai Bírósághoz fordulunk –
fogalmazott a miniszter. 

Gráf József szerint ugyancsak
ellentétes a magyar érdekekkel,
hogy Romániával és Bulgáriával
szemben azonnali hatállyal meg-
szüntetnék az állategészség-
ügyi határellenõrzést. A magyar
agrárgazdaság ugyanis az elmúlt
idõszakban offenzíven lépett fel
az orosz piacon. Az orosz fõál-
latorvos pedig kijelentette, hogy
amennyiben megszûnik az ilyen-
fajta ellenõrzés a román és a bol-
gár hústermékek esetében, akkor
a teljes uniós exportot letiltja az
orosz piacról – ismertette a hely-
zetet a politikus. A miniszter
ugyancsak a gondok között em-
lítette, hogy az Európai Unió
megszüntetné a kukoricainter-
venciót. Jó hírnek nevezte vi-
szont azt, hogy nincs jelentõs
mértékû intervenciós gabonafel-
ajánlás, hiszen a piaci árak,
mind a kukorica, mind a búza
esetében jelentõsen meghalad-
ják az intervenciós árakat – fûzte
hozzá.

Nyilvánosságra hozta az ag-
rárminisztérium azon termékek
listáját, amelyeket a M.E.G.A
Trade törökbálinti raktárában
címkéztek át. A lista – melyen
az élelmiszerfélék szinte teljes
választéka megtalálható a tej-
termékektõl a lekváron át a
bajor sonkáig – a Földmûve-
lésügyi Minisztérium honlap-
ján tekinthetõ meg. A tárca
nagyszámú állatorvosi, szak-
értõi csapatot kért fel az áruk
ellenõrzésére.

A hét elsõ felében a Nemzeti
Nyomozó Iroda vette át a
M.E.G.A Trade-botrány nyomo-
zását. Ezt azzal indokolták,
hogy a törökbálinti, illetve üllõi,
vecsési és gyáli átcímkézõ rak-
tárakból az egész országba
szállítottak árut. Sõt, izraeli,
svájci, osztrák tulajdonú köz-

pontokban is „módosították” a
szavatossági idõk lejártát. A
rendõrség rossz minõségû áru
forgalomba hozatalának bûn-
tette miatt indította a vizsgála-
tot, de a nyomozás kiterjed a
cég külkereskedelmi tevékeny-
ségére is. A hamisítók profi
munkát végeztek, olyan gé-
pekkel végezték az átcímkézést,
hogy azt nagyon nehéz volt ész-
revenni. A hamis áru utáni vizs-
gálatokat végül is fogyasztói pa-
naszokra indították.

Stefan Fischer, a törökbálin-
ti székhelyû M.E.G.A. Trade
osztrák tulajdonosa 12 nap hall-
gatás után kedden közlemény-
ben cáfolta, hogy romlott árut
forgalmazott volna. Emellett
hangsúlyozta, hogy õellene
nincs kiadva körözés, a rend-
õrség nem keresi.

ÁTCÍMKÉZETT ÁRUK
LISTÁJA

Bírósághoz fordulhat
a szaktárca

Még nyár közepén robbantot-
ták fel a 37-es fõút ongai vasúti
felüljáróját, és kezdték el a pá-
lyaszakasz négysávúsítását. Az
autósoknak néhány nappal ez-
elõttig terelõúton kellett közle-
kedniük. A terelést feloldották, a
37-es felújított szakaszán már
közlekedhetnek a jármûvek, igaz,
a négy helyett egyelõre csak két
sávon.

Hamarosan helyére kerül az új
gesztelyi Hernád-híd, ám ezzel egy
idõre leáll a munka. Ennek oka
egyrészt a téli idõjárás, másrészt
az, hogy az aszfaltkeverõ üzemek
sem dolgoznak ezekben a hóna-

pokban, így nincs alapanyag. A
folytatásra tehát márciusig várni
kell. Az ongai elágazásnál egy új
körforgalom épül, Gesztely elõtt
pedig egy jelzõlámpás kereszte-
zõdést alakítanak majd ki.
Ugyancsak tavasszal kezdõdik
majd el az Ongán keresztülveze-
tõ korábbi terelõút újjáépítése is.
A hónapokig erre közlekedõ autók
és kamionok tönkretették az asz-
faltot, ezért van szükség a felújí-
tásra. A mintegy öt és fél milliárd
forint összértékû beruházás 2007
júliusára készül el, így Miskolctól
Gesztelyig négy sávon haladhat
majd a forgalom.

Télre leáll a munka

HELYÉRE KERÜL
A GESZTELYI HERNÁD-HÍD



Hatodik alkalommal ren-
deztek dalostalálkozót a
Miskolcon és a megyében
élõ sajátos nevelési igé-
nyû gyermekeknek és fel-
nõtteknek a Tüskevár Óvo-
da és Általános Iskolában.
A rendezvény célja az volt,
hogy bemutassa a sérült
gyermekek képességeit, il-
letve a zene segítségével
közelebb hozza egymás-
hoz a fogyatékkal élõket
és az egészséges embere-
ket.

A minden évben december
elején megrendezett progra-
mon most összesen 71 gyer-
mek és felnõtt kedveskedett
különbözõ zenei produkci-
ókkal a résztvevõknek és a kö-
zönségnek. Énekeltek, ze-
néltek, és ami a legfontosabb, jól
érezték magukat mind a fellé-
põk, mind pedig a nézõsereg.
A szervezõ, Rhúz Andrea la-
punknak elmondta, a kicsiket a
zene és a dal felszabadítja, és
sikerélményt ad nekik, ami na-
gyon fontos a tanulásban aka-
dályozott gyermekek számára. A
rendezvény fõszervezõje hoz-
zátette azt is, hogy bár az ilyen
gyerekek oktatása nagyon sok
energiát igényel, a közös siker
óriási öröm a gyermeknek és fel-
nõttnek egyaránt. A dalostalál-
kozót az Oktatási és Kulturális
Bizottság Mecénás Alapja tá-
mogatta.

2006. december 16. MÛSOR 5

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

2006. december 18.–2006. december 24.

DECEMBER 18., HÉTFÕ
06.00 Az elõzõ esti adás ismét-
lése 08.30 Képújság 17.00 A Há-
lózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Ma-
gazinmûsor (élõ), benne: Köz-
gyûlés utáni beszélgetés a frak-
ciók képviselõivel 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Az élõ falu: Bán-
horváti  20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Végzetes
hang, amerikai film (h) 23.00
Képújság.

DECEMBER 19., KEDD
06.00 Az elõzõ esti adás ismét-
lése 08.30 Képújság 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Ma-
gazinmûsor (élõ), benne: Sport
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Téren és idõn kívül, portréfilm
Pataki János festõmûvészrõl
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Szabadulás az
Édenbõl, amerikai film (h) 23.00
Képújság.

DECEMBER 20., SZERDA
06.00 Az elõzõ esti adás ismét-
lése 08.30 Képújság 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Ma-
gazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.)  19.30 Buxa, pénzügyi
magazin  20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Szerelmi
hadviselés, angol–NSZK film (h)
23.00 A Képújság.

DECEMBER 21., CSÜTÖRTÖK
06.00 Az elõzõ esti adás ismét-
lése 08.30 Képújság 17.00 A Há-
lózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00 Mis-
kolc Ma, hírmûsor 18.25 Ma-
gazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.25 Regionális Szûrõ-
centrum Észak-Magyarországon
19.40 Kedvenceink, az állatba-
rátok magazinja 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Mel, amerikai film (h) 23.00
Képújság.

DECEMBER 22., PÉNTEK
06.00 Az elõzõ esti adás is-
métlése 08.30 Képújság 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.30
Múzsa, kulturális magazin  19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.30 Klick, in-
novációs magazin 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Egy maréknyi aranyért, ameri-
kai–spanyol film (h) 23.00 Kép-
újság.

DECEMBER 23.,  SZOMBAT
07.00 Az elõzõ esti adás ismét-
lése 09.30 Képújság 15.00 DVTK
– Gyõri ETO labdarúgó-mérkõ-
zés (ism.) 17.00 A Hálózat mû-
sora 17.30 Képújság 17.55 Mû-
sorismertetés 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.20 A ,,baba-
mozi” (ism.) 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.25 Mûvészvilág
Szentendrén: Deim Pál 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.30 Déltengerek kalóza,
kanadai–új-zélandi film (h) 23.00
Képújság.

DECEMBER 24., VASÁRNAP
07.00 Az elõzõ esti adás ismét-
lése 09.30 Képújság 15.00
DKSK – Szeged nõi kosárlab-
da-mérkõzés (ism.) 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Krónika, heti hírösszefoglaló
magazin 18.30 Karácsonyi ma-
gazin 19.00 Üzenet, gondolatok
karácsony ünnepén 19.30 Mú-
zsa, kulturális magazin (ism.)
20.00 Idõsek karácsonya 20.30
Hírháló (h) 21.30 A szeretet
ajándéka, amerikai film (h) 23.00
Képújság.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

Kossuth mozi: december
21–december 23. és december
25–december 27. között 15,
17.30, 20 órakor Bûnügyi regény,
feliratos krimi. December 24-én,
16 és 18 órakor Ének a csoda-
szarvasról, animációs film.

Hevesy filmklub: decem-
ber 21–december 23. között 15
órakor, december 24-én 16 óra-
kor, december 25–december
27. között 15 órakor Hangya boy,
animációs film. December
21–december 23. között 17, 19
órakor, december 24-én 18 óra-
kor El Camino, dokumentum-
film. December 21–december
23. és december 25–december
27. között 21 órakor Tibetben
a lélek, dokumentumfilm.

Mûvészetek Háza Uránia
terem: december 21–decem-
ber 23. és december 25–de-
cember 27. között 15.30, 17.45
és 20 órakor, december 24-én
15.30 és 17.45 órakor Idegölõ,
magyar–görög vígjáték. De-
cember 24-én 14.30 órakor
Hajnalban az udvaron, ifjúsá-
gi film. 

Mûvészetek Háza Béke
terem: december 21–de-
cember 23. és december
25–december 27. között 16, 18
és 20 órakor, december 24-
én 16 és 18 órakor Terhelt
Terkel, animációs film. De-
cember 24-én 15 órakor Pe-
ti, a csodagyerek, ifjúsági
film.

A dal felszabadítja és sikerélményt ad a gyerekeknek.

Megmutathatták magukat

DALOSTALÁLKOZÓ SÉRÜLT GYEREKEKNEK

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 30-a éj-
félig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Kht. címére: 3525 Miskolc,
Kis-Hunyad u. 9. A helyes megfejtéseket beküldõk között az Arany
Könyvesbolt (Miskolc, Arany Corvin Üzletház, Arany János út. 11–13.)
által felajánlott könyveket sorsolunk ki.

MOZIMÛSOR
MISKOLCON
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Nagy örömmel számolunk be arról a rangos
eseményrõl, melyen társaságunk a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, a Heves Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara és a Nógrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara által meghirdetett pályázatán el-
nyerte az Észak-magyarországi Regionális
Minõségi Díj Szolgáltatói Kategóriájának
Nagydíját.

A díjátadó ünnepségen jelen lévõ Cservenyák
Ildikó – a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
fõosztályvezetõje – az ünnepélyes átadás alkal-
mából elmondta, hogy a minõségi díjak mára már
komoly rangot jelentenek egy-egy társaság szá-
mára. A Nemzeti Minõségi Díj 1996. évi megalapí-
tása óta elsõsorban az innovációban és a minõ-
ségfejlesztési folyamatokban kiemelkedõ ered-
ményeket felmutató társaságoknak ítéli oda a füg-
getlen szakértõi team e megtisztelõ díjat.

A díj öt kategóriában került meghirdetésre.
Társaságunk a szolgáltatói ágazat kategóriában
került megmérettetésre. Az értékelés kritérium-
rendszere elõre meghatározott volt. A folyamatok
értékelése során adottságokat és elért eredmé-
nyeket mutattunk be az önértékelés módszerével.
Az önértékelés a szervezet kiválóságának felül-
vizsgálata. 

A benyújtott pályázatokat külsõ szakértõ team
értékelte, majd helyszíni szemle során a szakér-
tõk bizonyságot szereztek a folyamatok valódisá-
gáról.

Az ily módon is elismert eredményeink mögött
a MIHÕ Kft. vezetésének és munkavállalóinak kö-
vetkezetes, elhivatott munkavégzése áll. Mûködési
tevékenységünk hatékonysága az elmúlt években
jelentõs javulást mutat, melyet folyamatosan tovább-
fejlesztünk. A költségtakarékossági törekvéseink

az elvárt szinten realizálódtak, és ami számunkra
az egyik legjelentõsebb eredmény, hogy felhasz-
nálóink szolgáltatásunkkal szembeni elégedettségi
színvonala – külsõ szakértõ cég által alátámasz-
tottan – nagymértékben javult.

Melyek azok az eredmények, melyekre mél-
tán büszkék lehetünk?

A Miskolci Hõszolgáltató Kft. gazdálkodását az
elmúlt három esztendõben szigorú és következe-
tes gazdasági intézkedések jellemezték. 2004. évtõl
kezdve a beszállítói szerzõdések átvizsgálásra,
megújításra kerültek. Ennek eredményeként két év
alatt az anyagköltségek tekintetében közel 30%-
os megtakarítás történt, míg anyagjellegû szol-
gáltatások területén 50%-os megtakarítás kelet-
kezett.

A távhõrendszer üzembentartásával, mûködte-
tésével kapcsolatos költségeket szintén eredmé-
nyesen csökkentettük. 2006. év végéig saját be-
ruházási forrásból a 684 távfûtött épület közül, több
mint 600 épületben valósítottuk meg az ún. költ-
ségosztó hõmennyiségmérõk beépítésének prog-
ramját.

Folyamatosan kiépítettük a teljes távhõrendszerre
vonatkozóan a távfelügyeleti rendszerünket. A te-
lemechanikai rendszer teljes körû kiépítésétõl a
szolgáltatás mûszaki színvonalának, biztonságá-
nak növekedése várható. Lehetõség nyílik a meg-
hibásodások, üzemzavarok azonnali észlelésére,
mielõtt az még a felhasználóknál szolgáltatási elég-
telenséget okozna, illetve a felhasználóink igé-
nyeihez igazodva a beállítási értékek azonnal mó-
dosíthatóak.

A város levegõminõségének megóvása, a kör-
nyezetterhelés csökkentése érdekében a kender-
földi (Dél-Kilián), a Futó utcai,  valamint a bulgár-
földi kazánházakba új, energiatakarékos és kör-
nyezetkímélõ gázégõk kerültek beépítésre.

A szolgáltatási biztonság fokozása érdekében
a három legnagyobb hõelõállító egységnél a Tatár
utcán, Diósgyõrben, illetve Bulgárföldön a gázel-
látást biztosító nyomásszabályzókat kicseréltük a
jelenlegi kor követelményeinek megfelelõ állomá-
sokra.

2006. évben új, a felhasználókat közvetlenül érin-
tõ program indult, melynek célja a szolgáltatói hõ-
központok szétválasztása, egyedi hõközpontok ki-
alakítása. Ezáltal megvalósul az épületek egymástól
független szabályozása, az egyedi hõmennyiség-
mérés megvalósítása, a lakossági és közületi fel-
használók eltérõ fûtési igényeinek kielégítése. A
program elsõ állomásaként a Bulgárföldön talál-
ható Fazola H. utcában lévõ hõközpont meg-
szüntetésre került és helyette épületenkénti hõ-
központokat alakítottunk ki 60 M Ft-ot meghala-
dó beruházási költséggel.

A társaság, kapcsolódva a panelprogramhoz, pá-
lyázatot hirdetett az egycsöves átfolyós fûtési
rendszerek rekonstrukciójára. A pályázathoz saját
forrásból 10 M Ft lett elkülönítve a pályázó lakó-
közösségek részére. Az általunk nyújtott támoga-
tás az elvárt mûszaki tartalomnak megfelelõen ra-
diátoronként 6000 Ft, valamint díjmentesen elvé-
gezzük a szükséges hõközponti átalakításokat.

A vállalati gazdálkodás hatékonyabbá tétele ér-
dekében a teljes szervezeti, mûködési struktúra
megújításra került. A társaság gazdálkodási hely-
zete stabil. Az önkormányzati mûködési támoga-
tási igény fokozatosan csökkent. 2006. évben nem
vettünk igénybe támogatást. Minden kötelezett-
ségünket fizetési határidõre teljesítünk, köztarto-
zás, átütemezett tartozásunk nincs.

A kintlévõségeink terén is jelentõs elõrelépések
történtek. A 2004. év elején regisztrált 1,2 Mrd Ft-
ot meghaladó lakossági kintlévõséget 2006. év kö-
zepére 600 M Ft-ra sikerült csökkenteni a behaj-

tási tevékenység intenzív fokozásával, a különbö-
zõ adósságkezelési technikák szakszerû alkal-
mazásával összhangban

A lakossági felhasználóink költségérzékeny-
ségét fontos szempontként kezelve elértük, hogy
a lakossági távhõdíjak alapdíjai 2003. január 1-
jétõl nem emelkedtek! A lakossági hõdíjak te-
kintetében 2003. október 1-jétõl sem a fûtési
hõdíjak, sem a vízfelmelegítés díjtételei nem vál-
toztak, annak ellenére, hogy 2005. év elején a
lakossági gázárak 6%-kal emelkedtek! 

Ezen díjtételek 2007 januárjáig maradnak ér-
vényben.

2004 októberétõl a lépcsõházak fûtési alap-
díja elengedésre került. Ez az intézkedés az
alapdíj jellegû költségek 13%-os csökkenését
eredményezte.

A társaság szakmai vezetése és valamennyi dol-
gozója közös együttgondolkodásának és színvo-
nalas munkájának eredményeként értékeljük ennek
a magas szintû, régiós elismerésnek az odaítélé-
sét. Ez a díj újabb pályázatokra történõ továbblé-
pésre biztat bennünket. Mindent megteszünk
annak érdekében, hogy a jövõben is – közszol-
gáltatói tevékenységünk hatékonyságának továb-
bi javítása révén – hasonló eredményekrõl ad-
hassunk számot, és felhasználóink elégedettsé-
ge ezáltal még tovább növekedhessen. 

ELNYERTÜK AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS
MINÕSÉGI DÍJ SZOLGÁLTATÓI KATEGÓRIA NAGYDÍJÁT

Téli kollekció, folyamatosan 
megújuló árukészlettel, 

ünnepi nyitva tartással 
várjuk Önöket.  

Boldog karácsonyt és 
szeretetteljes új évet kívánunk 
minden kedves vásárlónknak!

Nôi Divat

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

Divat a jólöltözöttség 
36–52-es méretig.

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

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.!

A 40 éve mûködõ forrói cukrászda,
már Miskolctapolcán is. 

� kávé
� tea
� sütemény
� torták

Megrendelést
akár telefonon is

felveszünk.

Kellemes karácsonyt és boldog új évet 
kívánunk minden kedves partnerünknek!

Balajti-cukrászda 
Miskolctapolca, Miskolctapolcai u. 41/B

Tel.: 46/785-882

INGATLANKÖZVETÍTÕ MAGAS KERESETTEL MUNKATÁRSAKAT
KERES NEM ÜGYNÖKI MUNKÁRA. TEL.: 30/687-8627, 30/640-
1180.
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Sajtótájékoztatón ismertették az Észak-magyar-
országi Áramszolgáltató Nyrt. (ÉMÁSZ) képviselõi
a társaság ez évi mûszaki beruházásait, majd fel-
avattak egy felújított miskolci transzformátorállomást
is, melyen keresztül, – az elhangzottak szerint – meg-
valósult a város nyugati betáplálási pontjának tel-
jes rekonstrukciója. 

Dr. Konrad Mussenbrock igazgatósági tag, Mészáros
Sándor kommunikációs igazgatóhelyettes és Majoross
László beruházási osztályvezetõ szóltak a jövõ év ter-
veirõl is. 

Mint elhangzott, az ÉMÁSZ Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves, Nógrád megyék, valamint Pest megye és Jász-
Nagykun-Szolnok megye egy-egy részét magában
foglaló, több mint kétmillió lakosú régió villamosenergia-
ellátásáért felelõs szolgáltató. A társaság a szolgálta-
tási területéhez tartozó fogyasztók ellátási biztonságának
növelése érdekében kiemelt hangsúlyt fektet a háló-
zat karbantartására és fejlesztésére.

Az idei évben 9 milliárd 150 millió forintot fordítot-
tak hálózati beruházásra, ebbõl 2,6 milliárdot a fõel-
osztó hálózati fejlesztésekre. A legjelentõsebb beru-
házások ebben az évben miskolci, gyöngyösi, nagy-
bátonyi és szerencsi transzformátorállomások re-
konstrukcióját érintették, melyek következtében jelen-
tõsen javult az érintett területek üzembiztonsága, va-
lamint – Gyöngyösön és Bátonyterenyén – biztosítva
lett az ipari parkba települt új fogyasztók energiaellá-
tása is. 

Az elosztóhálózat fejlesztése 2006-ban 3,6 milliárd
forintba került. Ebbõl az összegbõl leromlott állagú ve-
zetékek, oszlopkapcsolók és szigetelõk, valamint el-
avult technológiájú kábelek cseréjét végezték. A közép-
és kisfeszültségû transzformátorállomásokban folyta-
tódott a nagy veszteségû transzformátorok, valamint
korrodált vasházas állomások cseréje. 

Folytatódott a mérési rendszer fejlesztése is, amely-
re 2006-ban 1 milliárd 950 millió forintot költött a tár-
saság. A hitelesítési mérõcsere-program keretében 66
676 fogyasztásmérõt cseréltek le. A szerzõdésszegé-

sek és a szabálytalan áramvételezés felderítése érde-
kében 25 461 ellenõrzést végeztek. A lejárt hitelessé-
gû mérõk aránya 0,74 százalékra csökkent. A libera-
lizált piacra lépõ nagyfogyasztók számára folyamato-
san biztosították a távleolvasás lehetõségét. 

2006-ban a közvilágítási rendszer fejlesztése, kar-
bantartása is új lendületet vett. Amellett, hogy folyta-
tódott az elavult fényforrások korszerûsítése, a kábe-
lek, kapcsolószekrények, lámpatestek cseréje, komp-
lett közvilágítási fejlesztési tervek, energiatakarékossá-
gi projektek valósultak meg. Mint elhangzott, a kisfe-
szültségû hálózaton fellépõ üzemzavarok száma az el-
múlt négy évben 14 129-rõl 11 427-re, míg a nagy- és
középfeszültségû hálózaton 1 408-ról 753-ra csökkent.

Az ÉMÁSZ a jövõ évben is hasonló ütemben és nagy-
ságrendben folytatja a fejlesztéseket. 2007-ben elõre-
láthatólag befejezõdik a gyöngyösi 120/35/20 kV-os transz-
formátorállomás teljes rekonstrukciója, s további fej-
lesztések is kezdõdnek a város biztonságos energiael-
látása érdekében. Nagybátonyban és Szerencsen is foly-
tatódnak a transzformátorállomások megkezdett re-
konstrukciós munkái, s várhatóan megkezdõdik a Miskolc
Észak 120/20 kV-os transzformátorállomás építése. 

Évértékelõ az ÉMÁSZ-nál

CSÖKKEN AZ ÜZEMZAVAROK SZÁMA

Társaságunk az alábbi jármûveit felajánlja megvásárlásra. 
A jármûvek megtekinthetõek

2007. január 3–4., 9–12 óra között

a szállítási csoport irányításával, társaságunk 
Miskolc, Gagarin u. 52. sz. alatti telephelyén.

A jármûvek vásárlási licitálása 2007. január 10-én 9 órakor 
a társaság Gagarin úti telephelyének földszinti étteremében lesz.

A jármûvek irányárai a következõk:

Volkswagen Transporter 2.4 D 6 szem. 1 db 708 333 Ft/db+áfa=850 000 Ft
Volkswagen Kastenwagen T4 3 szem. 1 db 666 667 Ft/db+áfa=800 000 Ft

Volkswagen Kastenwagen 3 szem. 1 db 666 667 Ft/db+áfa=800 000 Ft
Skoda Forman Plus szgk. 5 szem. 2 db 158 334 Ft/db+áfa=190 000 Ft

A kialkudott ár az adásvételi szerzõdés megkötése után a tár-
saság fõpénztárába fizethetõ be.

Felvilágosítást az értékesítendõ jármûvekkel kapcsolatban 
06-20-9775-009 mobilszámon adunk.

Tisztelettel: MIHÕ Kft.

FELAJÁNLÁS
Értesítjük a Tisztelt lakossági felhasználóinkat, hogy Miskolc Megyei Jogú

Város Önkormányzatának Közgyûlése megalkotta a 40/2006. (XII. 6.) sz.
rendeletét a távhõszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeirõl.

A rendelet 7.§. (3.) bek. kimondja, hogy: „Az energiahordozók árával ösz-
szefüggõ szállítói árváltozások esetén a távhõszolgáltató jogosult az ezen
rendelet 6. §. szerinti (fûtési hõdíj, használati melegvíz felmelegítési díj) mó-
dosítására.”

Ezúton kívánjuk tájékoztatni Tisztelt lakossági felhasználóinkat, hogy a
44/2006. (VI. 30.) sz. GKM. rendeletben kihirdetett közüzemi földgázárakra
tekintettel a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése 2006.
november 30-án döntött a lakossági fûtési hõdíjának 17,47%-os, vízfel-
melegítési díjának 10,71%-os emelésérõl.

A lakossági alapdíjak mértéke továbbra is változatlanul marad.

Lakossági alapdíj: változatlan 321,48 Ft/lm3/év
Fûtési hõdíj: 1345 Ft/GJ-ról 1580 Ft/GJ-ra
Vízfelmelegítési díj: 501,30 Ft/m3-rõl 555 Ft/m3-re módosul.

Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A rendelet 2006. de-
cember 6-án lépett hatályba. Tisztelettel: MIHÕ Kft.

TÁJÉKOZTATÁS

KIADÓ RAKTÁR
Mályi raktártelepen 2920 (4x730) m2-es 

fedett, õrzött „A” jelû raktárépület bérbe adó. 
Megközelítése a 3-as fõútról 300 méterre, a téglagyár mellett. 
Rámpás, masszív raktárépület, alkalmas raklapos, ömlesztett
és darabáru tárolására. Az aljzat teherbírása 3500 kg/m2.
Tetõfedése felújított, külsõ vízelvezetés, horganylemez lefolyók-
kal. Igény esetén iparvágány is biztosítható 2 rakodóvágánnyal. 

További információ: www.tig.hu 
Érdeklõdni: TIG Kht. Logisztikai Fõosztály tel: 1-318-2899/119 m.,

mobil 06-30-565-2558, e-mail: logisztika@tig2.t-online.hu 

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

A Pénelopé Klub meghitt családias karácsonyt rendez. Éva-, István-,
János-névnapokat köszöntünk dec. 23-án, 18 órától (szombaton) a
Hági étteremben. Szeretettel várunk. Asztalfoglalás: 46/413-602, 20/966-
8794.



Újabb bérlakásokat adott át
a rászorulóknak a város. A 69
lakásos épületet az önkor-
mányzat, a MIK Zrt. és a DO-
XABI Zrt. közös összefogással
alakította ki. A bérlakásra már
idén pályázni lehetett, így több
család már az új épületben
töltheti a karácsonyt.

Egy-, másfél és kétszobás la-
kások várják a miskolci családokat
a József Attila u. 45. szám alatti fel-
újított épületben. A kivitelezés egy
olyan konstrukcióban valósult meg,
melybe bevonták a város vállalko-
zóinak magántõkéjét is, megoszt-
va ezzel az önkormányzat terheit. 

A DOXABI Zrt. 2005-ben vá-
sárolta meg az ingatlant, majd a
cég egy közös kft.-t alapított a MIK
Zrt.-vel, így közös erõvel folyt a
kialakítás.

A bérbeadói jog a MIK Zrt.-é.
A vállalat már szeptemberben ki-

írta a pályázatot, a lakások több-
sége el is kelt. A ház több száz
miskolci lakásgondját oldja meg.
Bérlakásokra ugyanis egyre na-
gyobb szükség van városunkban.
Évente pályázatok százai érkez-
nek be a céghez, így a túljelent-
kezés több mint tízszeres.
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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!

Életének 90. évében elment közülünk Engi István karnagy, mindenki
Pista bácsija. 

Akik találkoztak vele és megismerték, azok mind tisztelõi maradtak
élete végéig. 

Nemzedékek sorát tanította, szerettette meg velük a kóruséneklés, az
együttmuzsikálás örömét, a zeneirodalom értékeinek közvetítéseivel. 

Engi István neve az 1950-es évektõl elválaszthatatlan a kórusmozga-
lomtól. Ezekben az idõkben már több kórust vezetett Miskolcon és a
megyében, majd ének-zenei szakfelügyelõként gyakorlati tanácsaival se-
gítette az együttesek létrejöttét, mûködését. 

1970-ben az õ javaslatára – elsõként az országban – megalakult a Kórusok
Országos Tanácsa (KÓTA) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete,
amelynek titkári feladatait egy évtizedig Engi István látta el. 

Az ebben az idõben elindult „Röpülj páva” mozgalomba az õ útmu-
tatásával kapcsolódott be, és ért el szép sikereket több népdalkör és
népzenei együttes megyénkbõl. 

Engi István – túl a 80. életévén is – korát meghazudtoló energiával
utazott sokszor távoli kis falvakba segíteni, tanácsot, bátorítást adni. Õ
volt az, aki a szíves invitálásokra soha sem mondott nemet, és ahol meg-
jelent, a kórustagok ismerõsként üdvözölték, s neki mindenkihez volt
egy kedves szava, baráti ölelése. 

Évtizedeken át aktív részese volt a népdalköri találkozóknak, minõsí-
téseknek, dalos ünnepeknek, kórushangversenyeknek, jubileumi meg-
emlékezéseknek. 

Engi István nevéhez fûzõdik a mai kortárs zeneszerzõkkel való élõ kap-
csolatteremtés, sokan közülük az õ felkérésére, az õáltala vezetett kó-
rusok számára írtak mûveket. 

Munkásságát, tartalmas életmûvét 1995-ben a megyei közgyûlés Pro
Comitatu-díjjal ismerte el. 

Engi István – lelkében a dalokkal – csendesen eltávozott, de a da-
lokból sokat itt hagyott lányának, tanítványainak, akik továbbéneklik azo-
kat. 

Barátságos, szeretetteljes lényét, emberségét tisztelettel megõrizzük. 
Németh Éva

Akinek a lelkében is
dal volt...

VENDÉGLÁTÓS PÁLYÁZATI SIKER
Csütörtök délután diákok, szü-

lõk, és miskolci vendéglátóipari
vállalkozások képviselõi gyûltek
össze a Szentpáli István Ke-
reskedelmi és Vendéglátó Szak-
középiskola és Szakiskola elõa-
dótermében, hogy együtt ünne-
peljék az intézmény diákjainak
pályázati sikerét. Az iskola tanu-
lói ugyanis második alkalommal
nyertek a Comenius 1 nyelvi pá-
lyázaton.

Az uniós pályázaton a Szentpáli
aschaffenburgi testvériskolájával
közösen indult. A miskolci okta-
tási intézmény diákjai egy 160 ol-
dalas, német nyelvû, átfogó ren-
dezvénytervet készítettek egy
magyarországi német hétrõl,
amelyben a programok mellett
komplett német ételajánlatok is
szerepeltek. A testvériskola tanulói
egy németországi magyar hét
tervezetével egészítették ki a mis-
kolciak pályázati anyagát, a közös
munka pedig végül sikeresnek bi-
zonyult.

A csütörtöki projektzáró elõa-
dáson az „Európa kéretik az asz-

talhoz” címû nyertes pályázat
részleteivel ismertették meg a
Szentpáli diákjai a borsodi me-
gyeszékhelyen mûködõ vendég-
látóipari vállalkozások képvise-
lõit.

A találkozón a pályázatban
résztvevõ diákok egy prezentá-
cióban mutatták be pályamun-
kájuk legfontosabb elemeit, majd
egy CD-t adtak át a megjelent
miskolci vendéglátósoknak,
amely egy olyan német hétre vo-
natkozó ajánlásokat tartalmazott,
amelyet városunkban is meg le-
hetne rendezni.

petruskó

Értesítjük a Tisztelt közületi felhasználóinkat, hogy a 44/2006. (VI. 30.)
sz. GKM. rendeletben kihirdetett közüzemi földgázárakra tekintettel, a táv-
hõszolgáltatás díja a közületi felhasználók részére 2007. január 1-jétõl az aláb-
biak szerint változik.

A közületi alapdíjak mértéke továbbra is változatlan  marad.

Közületi alapdíj: változatlan 14 506,608 Ft/MW/év
Fûtési hõdíj: 2230 Ft/GJ-ról 2620 Ft/GJ-ra
Vízfelmelegítési díj: 705 Ft/m3-rõl 795 Ft/m3-re módosul.

Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Tisztelettel: MIHÕ Kft.

TÁJÉKOZTATÁS

A Miskolc Városi Szabadidõ
Központ létesítményei közül
az uszodában is jelentõs áta-
lakítások várhatók. Ennek kap-
csán beszélgettünk Szabó
Lászlóval, az intézmény veze-
tõjével, aki szerint a közel-
múltban több, tervezési hi-
bákból adódó problémával is
meg kellett küzdeniük. 

Ezek egyike volt, hogy a ’80-
as évek elején ivóvíz-hálózatra ter-
vezték az uszoda ellátását, ami
azóta, a vízárak emelkedése miatt
nagyon megdrágította a mûköd-
tetést. 

– Bárhogy próbálunk is taka-
rékoskodni, a medencék, zu-
hanyzók, WC-k ellátása havonta
1400 köbméter vizet jelent. S
mivel ivóvízrõl van szó, ezt fel is
kell melegíteni. A gázfogyasztá-
sunk tetemes része nem az épü-
let, az uszodatér vagy öltözõhe-
lyiségek fûtésébõl adódik, hanem
a víz melegítésébõl – hangoztat-
ta Szabó László, aki szerint elõ-
írás, hogy a vízforgató berende-
zés mellett is mindig kell pótvizet
betáplálni. Amikor pedig év köz-
ben vízcserét hajtanak végre,

akkor újra fel kell melegíteni az
egész víztömeget. 

– Ez az egyik nagyon súlyos
tervezési hiányosság, a másik
pedig az, hogy az uszoda épü-
letén az északi oldalon van üveg-
borítás, onnan pedig soha nem
jön be annyi fény, mint kellene.
Az õszi idõszakban, mint most is,
már délután 3-4 órakor fel kell
kapcsolni a reflektorokat, növel-
ve ezzel a villamosenergia-fo-

gyasztást – fogalmazott az uszo-
da vezetõje.  

Az elmúlt évtized felújításairól
szólva Szabó László elmondta,
hogy mióta 1995 nyarán meg-
kapta a felkérést a vezetõi teen-
dõk ellátására, folyamatosan
szembesült a fennálló mûszaki
problémákkal, s az anyagi lehe-
tõségek függvényében mindig a
lehetõ legszükségesebbeket pró-
bálták orvosolni. Azokat, amelyek
már az üzemmenetet gátolták. 

1998-ban a régi elavult gázka-
zánokat cserélték ki, s ugyaneb-
ben az évben beszereztek egy
automata vegyszeradagolót, majd

egy újabbat is. 2000-ben az uszo-
datér külsõ felületének az állag-
megóvása érdekében hajtottak
végre jelentõs intézkedéseket, s
elkezdték az ablakkeretek külsõ
javítását is, amelyek az északi ol-
dalon már igen rossz állapotban
voltak. Szintén 2000-ben úgyne-
vezett ferde tetõs rendszer be-
építésével próbálták elejét venni
a beázásoknak, 2002-ben pedig
az önkormányzat támogatásával
az emeleti vizesblokkokban újí-
tották fel a vízvezetékeket, csap-
telepeket. 2003-ban a gépházban,
a gépészeti rendszereknél történt
nagy átalakítás, a rá következõ
évben pedig a faablakok belsõ
megerõsítése zajlott. Az idei év
nyarán a páraelszívó ventilátorok
javítását, felújítását végezték, ki-
cserélték a nõi öltözõben a szek-
rényeket, kijavították a bejáratnál
a burkolatot.

A közeljövõ terveirõl szólva
Szabó László elmondta, hogy
megkezdõdött az uszoda elõtti
kert rendezése, talajcserét hajta-
nak végre. Itt napozót alakítanak
ki, pázsittal, lábmosóval, zuha-
nyozókkal. Az uszoda ugyanis a
tervek szerint a nyári idõszakban
is nyitva fog tartani, ekkor strand-
jelleggel mûködik. Tárgyalásokat
folytatnak egy korábban a Mivíz
által használt épület tulajdonjo-
gáról. 

Sz. S.

Sok gyerek a városi uszodában tanul meg úszni.

Tervezési hibákkal kell megküzdeniük

FOLYAMATOS FEJLESZTÉSEK AZ USZODÁBAN

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!

Tragikus hirtelenséggel, be-
tegségben elhunyt Kuki
László, a Miskolc Televízió
egyik alapítója, volt igazga-
tója. Kisebb megszakítások-
kal csaknem 15 éven át dol-
gozott a városi televíziónál,
amelynek 1985-ös indulásá-
nál is jelen volt. Kezdetben
mûszaki vezetõje, majd 1999-
tõl fõszerkesztõje lett a váro-
si tv-nek. 2000 nyarán ne-
vezték ki igazgatónak, és
mintegy három éven át, 2003

novemberéig töltötte be a ve-
zetõi posztot. Kuki László fõ-
szerkesztõsége idején indult
el a napi adás a Miskolc
Televízióban, nevéhez több
kiváló film fûzõdik. 2001-ben
Miskolc Város Napján Ní-
vódíjjal tüntették ki. Az utób-
bi években a Hír TV-t és az
Echo Tv-t tudósította. Kuki
László 52 éves volt. 

Fájó szívvel búcsúzik tõle
a Miskolc Televízió valameny-
nyi munkatársa!

ELHUNYT KUKI LÁSZLÓ

Új szociális bérlakások
A Volt Hadifoglyok Bajtársi

Szövetsége idén december 20-án,
délelõtt 9 órai kezdettel a Kolping-
házban rendezi meg a hagyomá-
nyos karácsonyi gyertyagyújtó ün-
nepségét és éves közgyûlését.

Évente ez az egy lehetõségük
van az egykori hadifoglyoknak és
barátaiknak, hogy összegyûlje-

nek, fehér asztal mellett megbe-
szélhessék gondjaikat, problé-
máikat, gondolatot cseréljenek a
világ dolgairól, az egykoron tör-
téntekrõl. Egyben megemlékeznek
a fronton, valamint a közelmúltban
elhunyt bajtársakról. Az ünnepség
keretében a Herman Ottó Gim-
názium diákjai adnak mûsort.

Hadifogoly-karácsony
Öt új, internet-hozzáféréssel

is ellátott számítógéppel gya-
rapodott a Szépkorúak Háza.

A pályázati forrásból és ado-
mányokból származó számítás-
technikai eszközök a második
emeleti foglalkoztatóban kapnak
majd helyet, ahol hetente egy al-
kalommal az intézmény lakói és
unokáik ismerkedhetnek majd
meg játékos feladatokon keresz-
tül a komputerhasználat és az in-
ternet világával.

A Szépkorúak Háza lakóinak és
hozzátartozóiknak minden héten
hivatásos informatikus tanár tart
majd foglalkozásokat, amelyek
célja az, hogy a nagyszülõk uno-
káik segítségével, együtt ismer-
kedjenek meg a világhálóval –
mondta el lapunknak Futó
Kálmán, az intézmény ügyveze-
tõje. A jövõ héten induló és tíz
héten át tartó „Nagyapám és
én@eu.hu”-programban a Szép-
korúak Házának öt gondozottja
vesz majd részt. A könnyed hang-
vételû informatika órákon az ok-

tató mellett a gyermekek segíte-
nek majd nagyszüleiknek a játé-
kos feladatok közös megoldásá-
ban, a hangsúly pedig a feltétle-
nül szükséges elméleti alapis-
meretek megszerzése mellett
minden esetben a gyakorlati
tudás elsajátításán lesz. Mára a
„digitális szakadék” túloldalára ke-
rült idõs emberek így emberkö-
zelibb, családias légkörben ta-
nulhatják meg, hogyan kell hasz-
nálni a modern infokommuniká-
ciós eszközöket.

A „Nagyapám és én@eu.hu”
programot az idõsek nagy érdek-
lõdéssel és lelkesedéssel fogad-
ták, így a Szépkorúak Házának ve-
zetõi mindaddig folytatni kívánják
a játékos informatikai tanfolya-
mot, amíg igény mutatkozik rá. Sõt,
a sikeren felbuzdulva tervezik a
program más idõsek otthona és
nyugdíjas klubok számára törté-
nõ kiajánlását is itteni lebonyolí-
tással. Az intézmény földszintjén
lévõ közösségi helyiségben pedig
az e-Magyarország pontok min-
tájára egy újabb komputert sze-
retnének üzembe helyezni.

INFORMATIKAI FEJLESZTÉS
A SZÉPKORÚAK HÁZÁBAN


