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

MISKOLCI NAP

Új, életmentõ mûszerrel gaz-
dagodott a miskolci Gyermek-
egészségügyi Központ.

A Bársonyszív Alapítvány
ugyanis idén légzést és pulzus-
számot mérõ mûszert adomá-
nyozott az intézménynek. A
Bársonyszív Alapítvány 2003 óta
támogat több gyermekegészség-
ügyi intézményt az ország három
régiójában, a fõvárosban, a Du-

nántúlon, és Északkelet-Ma-
gyarországon. 

A mûszer lényege, hogy ope-
rációk és különféle beavatkozá-
sok után méri a beteg gyerme-
kek pulzusszámát, figyeli a lég-
zésüket, és idõben jelez, így akár
életet is menthet. 

Az alapítvány célja, hogy az
egészségügyi intézményeken kívül
azokat a nehéz szociális körülmé-
nyek között élõ családokat is segítse,
ahol beteg gyermeket ápolnak. 

A karácsony a szeretet,
a család ünnepe. Ez az az
idõpont, amikor a család
akkor is összegyûlik, ha az
évben egyébként nem ta-
lálkoznak. Ugyanakkor ez
az ünnep is egyre inkább
elüzletiesedik, támad a fo-
gyasztói társadalom.

Egyre több eredeti, az ün-
nephez kapcsolódó nép-
szokás merül feledésbe, és
már csak nagyszüleink me-
sélnek róla. A családot azon-
ban nem csak innen éri „tá-
madás”, a szociológiai ada-
tok bizony nem túl szívderí-
tõek, csökken a gyerekek és
a házasságkötések száma is,
megjelent hazánkban is a
szingliség fogalma. Ünnepi
lapszámunkból azért kide-
rül, így karácsony táján sem
kell teljesen reménytelennek
látni a helyzetet. A megkér-
dezett szociológus szerint a
tizenévesek nagy része még
mindig szeretne családot, bizo-
nyos népszokások továbbra is a
köztudatban maradnak a nép-
rajzos szerint. 

Igyekeztünk bepillantást nyúj-
tani, hol, miként ünneplik a kará-

csonyt, jártunk a Gyermekvá-
rosban, a hajléktalanszállón, a fo-
gyatékkal élõknél, a cserkészek-
nél, iskolákban, családsegítõ köz-
pontban. Lapunkból megtudhat-
ják, az ünnep miként jelenik meg

a zenében, az irodalomban, mit
jelent a karácsony az egyházi
ember számára. Ugyanakkor az
év vége mindig az évértékelések
idõszaka is, ezt tettük mi is Miskolc
alpolgármestereivel, a közgyûlé-
si frakciók vezetõivel. De áttekin-
tést adunk 2006 szociális intéz-
kedéseirõl, és a közbiztonság,
bûnmegelõzés helyzetérõl is.
Ajánlunk receptet az ünnepi asz-

talra, és egy kis humort is csem-
pésztünk idei utolsó lapszá-
munkba. 

Olvasóinknak pedig szeretnénk
megköszönni az egész éves ki-
tartást lapunk mellett, és remél-
jük, jövõre is – elõször január ha-
todikán – szívesen veszik kézbe
a MiNapot. Kívánunk minden ol-
vasónknak kellemes ünnepeket,
és békés, sikeres, boldog új évet!

Közeledik az új év

A CSALÁD, A SZERETET  ÜNNEPÉN

Irodaház lesz az E/7

2007. január 1-jétõl többe kerül
az autóparkolók igénybevétele
Miskolcon. A legdrágább zöld zó-
nában a korábbi 150-rõl 170 forintra
emelkedik a parkolójegy ára, a leg-
többe kerülõ éves bérlet díja pedig
36 000-rõl 42 000 forintra nõ. A
helyben lakók 1750 forintért vált-
hatnak bérletet. Jövõre – lakossági
kérésre – még több terület kerül
be a parkolási rendszerbe.

– A Tízeshonvéd utca környé-
kén, a Fábián utca, -kapu kör-
nyékén több olyan terület van,
amelyeket kértek a lakók, hogy
parkolóvá alakítsunk – mondta el

Stefán Csaba, a Régiópark Kft.
ügyvezetõ igazgatója. 

A parkolási gondok enyhítésé-
re a Görög Katolikus Püspöki
Hivatal kertjében alakítottak ki
gépkocsitárolót, amely a Búza tér
átalakítási munkálatának befeje-
zéséig üzemel majd.

2007 elején – az itt épülõ mély-
garázs kivitelezési munkálatai
miatt – lezárják a Mûvészetek
Háza mögötti parkolóterületet, de
a beruházás elkészültét követõ-
en várhatóan az év közepétõl már
igénybe vehetik az autósok az új
gépkocsitárolót.

VÁLTOZÓ PARKOLÁS 2005 késõ nyarán kezdõdött
a régi E/7-es kollégium épület-
rekonstrukciója a Miskolci
Egyetemen, amelynek teljes
beruházási költsége mintegy
1,1 milliárd forint. A miskolciak
körében is jól ismert E/7-es
csak elnevezésében maradt
meg, a kollégiumot ugyanis iro-
daházzá alakították át.

Az egykori kollégiumból statikai
okok miatt kellett visszabontani öt
szintet, az épület így nyerte el je-
lenlegi formáját. A felújított épü-
letben az egyetem gazdasági és
mûszaki apparátusa végzi majd
munkáját. A 4500 négyzetméter
hasznos alapterületen az iroda-

helyiségeken kívül szintenként
melegítõkonyhákat alakítottak ki és
két új lift is biztosítja az itt dolgo-
zók kényelmét.

Széll Gábor, a Miskolci Egyetem
gazdasági fõigazgatója kérdé-
sünkre elmondta, hogy az épület
teljesen megújult, szintenként 15
irodát építettek ki, a legfelsõ három
emeletet pedig bérbe adja majd
az egyetem, az egykori kollégium
ugyanis irodaházként mûködik
tovább.

Az épület teljes elkészüléséig
már csak az utolsó simítások
vannak hátra, ezeket a munká-
kat jelenleg is végzik a szakem-
berek. Az új irodaházat várha-
tóan 2007. január 19-én adják át
hivatalosan is.

December elején a Kincstári
Vagyonigazgatóság próbapert
kezdeményezett a miskolci ön-
kormányzat ellen, mert szerin-
tük 15 évvel ezelõtt az állami
ingatlanok nem jogszerûen
mentek át önkormányzati tu-
lajdonba.

A téma a legutolsó közgyû-
lésen is napirendre került az el-
lenzéki politikusok felvetésé-

ben, a MIK szakembere már
akkor megalapozatlannak ne-
vezte a pert. A magyar államot
képviselõ ügyvédi iroda múlt
pénteken levélben értesítette
Káli Sándor polgármestert,
hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Bírósághoz beadott ke-
resetüktõl elállnak, és kérték a
bíróságot, hogy szüntessék
meg a pert.

A magyar állam
nem perli Miskolcot

„Tehetséges tanulók mento-
rálása” címmel tartottak szak-
mai tájékoztatót középiskolás
diákoknak a Miskolci Egye-
temen. Az esemény egy soro-
zat elsõ programja volt, ahol a
diákok megismerkedhettek az
egyetemmel, annak felszerelt-
ségével, lehetõségeivel és ok-
tatóival. 

A programban résztvevõ diákok
valamelyik tantárgyban kiemelke-
dõ teljesítményt nyújtanak jelenle-
gi középiskolájukban. A Városi
Pedagógiai Intézet, a Miskolci
Egyetem együttmûködésével õket
hívta meg szerdán a szakmai tá-
jékoztatóra. A cél, hogy a tanulók
megismerkedjenek az egyetem-

mel, annak lehetõségeivel, adott-
ságaival, hogy itt folytassák tanul-
mányaikat. 

Az ismerkedés után kémia, fizi-
ka, matematika és informatika tan-
tárgyak közül választhattak a kö-
zépiskolások. A program során a
választott tárgyból egy egyetemi
oktató vezeti majd a tanulócso-
portokat. A foglalkozásokon pedig
megismerkedhetnek az egyete-
men folyó oktatással, kutatómun-
kával is.

A mentorprogram csak az elsõ
lépés a város és az egyetem ösz-
szefogásával. Az együttmûködõ
felek szeretnék, ha a miskolci kö-
zépiskolák és azok tanulói még szo-
rosabb kapcsolatot alakíthatnának
ki a Miskolci Egyetemmel, például
kihelyezett tanórák keretében.

TEHETSÉGES DIÁKOKAT
MENTORÁLNAK

Dr. Sólyom Enikô (jobbra), a GYEK vezetô fôorvosa veszi át a ké-
szüléket Matyasi Edittôl, az alapítvány kuratóriumi elnökhelyet-
tesétôl.

Életmentõ mûszert
kaptak



A tavalyi évhez hasonlóan
lakossági veszélyeshulladék-
begyûjtési akciót kezdemé-
nyezett Miskolc Város Polgár-
mesteri Hivatala és a Zöld
Akció Egyesület. 

A közszolgáltató AVE Miskolc
Kft., a Miskolci Városgazda Kht.,
a közterület-felügyelet, a pol-
gárõrség, illetve civil önkéntesek
közremûködésével idén novem-
berben is hat különbözõ helyszí-
nen és idõpontban fogadták a la-
kosokat. 

Az akció során a lakosság – a
háztartásokban keletkezõ meny-
nyiség nagyságrendjéig – díj-
mentesen leadhatta a veszélyes
hulladékokat. A begyûjtéshez
több konténert, illetve tárolóedényt
helyeztek ki, melyekbe a hulla-
dékot szakmai felügyelet mellett
lehetett elhelyezni.

A begyûjtött mennyiségek hul-
ladéktípusonként: szárazelem: 55
kg, fénycsövek: 36 kg, gyógy-

szerek: 452 kg, akkumulátor: 3840
kg, elektronikai hulladék: 6680 kg,
festékek, ragasztók stb. maradé-
kai, göngyölegei: 3860 kg, hasz-
nált gumiabroncs: 13140 kg. 2007
tavaszán várhatóan Miskolcon is
megnyílnak a lakossági hulla-

dékudvarok, ahol folyamatos szol-
gáltatásként lesz lehetõség a ve-
szélyes anyagok leadására. Addig
is érdemes igénybe venni az
egyre több üzletben megjelenõ ve-
szélyeshulladék-gyûjtõ edényze-
tet és cserelehetõséget.

III. évfolyam 55. számKÖZÉLET2

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÔ KFT.

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

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

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

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

A Miskolc Holding Zrt. újonnan
megbízott igazgatói mutatkoz-
tak be a sajtó képviselõinek
szeptember 21-én. A vezetõ-
váltások a Miskolci Ingatlan-
gazdálkodó Zrt.-t, az AVE
Miskolc Kft.-t és a Miskolci
Városgazda Kht.-t érintik. 

Dr. Halmai Gyula, a holding igaz-
gatóságának elnöke bevezetõjében
elmondta, hogy folyamatban van
a jövõ évi üzleti tervek és a költ-
ségvetés elõkészítése, az egyik leg-
fontosabb cél, hogy a jövõ évben
felére tudják csökkenteni azt a két-
milliárdos támogatást, amelyet idén
a szolgáltató cégek a városi költ-
ségvetésbõl igénybe vettek. Dr.
Halmai Gyula utalt a közös mûkö-
désbõl, mûködtetésbõl, a holding-
szerû átszervezésekbõl adódó
megtakarításokra is. Mint mondta,
a cégek igazgatóságainak, felü-
gyelõbizottságainak szûkítése 100
millióval csökkenti a kiadásokat, s
egyenként több tízmilliós megta-
karítást eredményeznek a közös
beszerzések, a közös bankszám-
la, illetve ügyfélszolgálat is. 

A vezetõváltásokat illetõen el-
hangzott, hogy a Miskolci Ingat-
langazdálkodó Zrt. vezérigazgatói
teendõit 2007. január 1-jétõl Molnár
Zoltán látja el, aki 1993-tól gazda-
sági, majd általános igazgatóhe-

lyettesként, 2004-tõl pedig gazda-
sági és beruházási igazgatóhe-
lyettesként dolgozott a társaságnál. 

A Miskolci Városgazda Kht. ügy-
vezetõ igazgatója 2006. december
16-tól Veres István lett, aki koráb-
ban a STOG Kft. ügyvezetõ igaz-
gatójaként, a PR Telecom Rt. pro-
jektvezetõjeként, majd a Miskolci
Mûanyagfeldolgozó Zrt. kereske-
delmi vezetõjeként szerzett szak-
mai tapasztalatokat. 

Az AVE Miskolc Kft. – melyben
a város, illetve a holding 45 szá-
zalékos tulajdonrésszel rendelke-
zik – januártól kettõs ügyvezetés-
sel fog mûködni. A Miskolc Holding
Zrt. által delegált ügyvezetõ igaz-
gató Varga Zoltán lesz, aki több éves
városüzemeltetési gyakorlattal ren-
delkezik, s jelentõs szerepet vállalt
a hulladékgazdálkodási ISPA pro-

jekt megvalósításában. 1999 és
2004 között pedig az RWE Umwelt
Miskolc Kft.-nek, az AVE Miskolc jog-
elõdjének ügyvezetõ igazgatója-
ként szerzett szakmai tapasztala-
tokat. A másik tulajdonos részérõl
megbízott ügyvezetõ Kis Péter, az
AVE Miskolc Kft. eddigi igazgató-
helyettese lesz.

VESZÉLYES HULLADÉKOT
GYÛJTÖTTÜNK

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

Jelentõs megtakarítások

VEZETÕVÁLTÁSOK
A HOLDINGNÁL

Varga Zoltán (balról), dr. Halmai Gyula, Molnár Zoltán és Veres
István.

B.-A.-Z. megyében is fokozott
közúti ellenõrzésre számíthattak az
autósok hétfõn és kedden, mivel
a rendõrség egy nemzetközi akció
keretében razziát indított az ittas
vezetõk ellen. A tapasztalatok sze-
rint a korábbinál többen ülnek bó-
dult állapotban a volán mögé.

A kontinens jelentõs részére ki-
terjedõ közúti ellenõrzés oka,
hogy az ittas sofõrök Európában
és Magyarországon egyaránt ki-
emelt közlekedésbiztonsági koc-
kázatot jelentenek. Hazánkban

még az európai uniós átlagnál is
magasabb az ittas vezetés aránya:
tavaly a személyi sérüléses bal-
esetek 12,4 százalékát – azaz min-
den hetedik balesetet – alkoholos
befolyásoltság alatt álló sofõr
okozta. A TISPOL mostani ellen-
õrzésekor több autósnál is jelzett
a szonda. 

A rendõrök hangsúlyozzák: bár
az ünnepek alatt is nagy a kísér-
tés, a sofõrök egy kortyot se igya-
nak. Aki mégis alkoholt fogyaszt,
bízza másra a vezetést.

NEMZETKÖZI RAZZIA

Dobos Marianne Akkor is kará-
csony volt címû könyvtrilógiájának
harmadik kötetét mutatták be
Miskolcon, a címlapon Boticelli Jézus
misztikus születése címû festmé-
nyével, a hátlapon Peruggino St.
Mihály arkangyalával, közben pedig
a Kossuth-díjas festõmûvész
Schéner Mihály ördögeivel. Dobos
Marianne interjúkötete 1944 kará-

csonyáról három éve, 1956-ról két
éve jelent meg. Az utolsó rész az
1989-es változásokról pedig nem-
régiben került a könyvesboltokba.
Káli Sándor, Miskolc polgármeste-
re méltatta a legújabb Dobos-köte-
tet, amely szerinte nem könnyed ol-
vasmány, de mindenképpen el-
gondolkodtató – értékes beszélge-
téseket közöl érdekes emberekkel. 

ÚJ DOBOS-KÖTET



Karácsony után megkez-
dõdnek az ideiglenes piac ki-
alakításának munkálatai a Búza
téren. Az átmeneti árusítóhelyek
a korábbi „nagyparkoló” terü-
letén lesznek és a tervek sze-
rint másfél éven át látják majd
el a vásárlókat friss zöldséggel
és gyümölccsel.

A piac forgalmának zavartalan-
ságát a Városgazda Kht. munka-
társai egy új parkoló létrehozásá-
val kívánják biztosítani, amely a
Huszár és a Szeles utcák sarkán
kapott helyet. A korábban parko-
lóként, jelenleg pedig fenyõpiac-
ként üzemelõ terület egy részét
ugyanis már lekerítették, a mun-
kások pedig már meg is kezdték
az aszfaltburkolat feltörését. Január
másodikától itt lesznek az ideigle-

nes vásártér asztalai, amelyek fölé
sátortetõt húz majd a kivitelezõ. A
nagyparkolót határoló falak men-
tén 44, a piacüzemeltetés épüle-
tével szemben pedig további 14
árusító pavilont alakítanak ki, ame-
lyek kiszolgálására fûtött raktára-
kat is építenek majd. Az ideigle-
nes piac megnyitásával új helyre

költöznek a pecsenyések is.
Számukra 10 négyzetméteres,
mobil konténereket vásárol a
Városgazda, amelyeket a hússü-
tõk a kht.-tól bérelhetnek majd.

A régi piac bezárása azonban
nem mindenkinek jelent jobb, kul-
turáltabb árusítási lehetõségeket,
hiszen az átmeneti vásártéren

nem lesz például tõkehús-eladás.
Ennek az az oka, hogy az ideig-
lenes piacra ugyanazok a szak-
hatósági – állategészségügyi, nép-
egészségügyi – elõírások vonat-
koznak, mint a 2008-ban elkészülõ
új komplexumra, ezeknek azonban
a korábbi parkoló adta lehetõsé-
gek mellett a húsosok nem tud-
nának megfelelni.

A Búza téri árusoknak meg-
szokott helyükrõl december 31-én
kell távozniuk, és január 2-ától kí-
nálhatják majd portékáikat az ide-
iglenes piacon, amelynek kiépíté-
sét az önkormányzat és a piac-
üzemeltetõ társaság közösen fi-
nanszírozza. Az összesen 50-60
milliós beruházás költségeihez
azonban az árusoknak is hozzá kell
járulniuk, fejenként egy nagyjából
kéthavi bérleti díjnak megfelelõ
összeggel.

Az ideiglenes vásártér kiépítése
karácsony után kezdõdik, az át-
adást pedig januárra tervezik.

petruskó

Idén ismét együtt köszönt-
hetik az új évet a miskolciak. A
Városház téren és az Erzsébet
téri „Miskolc színpadon” meg-
állás nélkül zajlanak a progra-
mok.

Este 19 órától a 25 éves Kabinet
Rt. és a megyei Prima Primissima-
közönségdíjas Miskolci Dixieland
Band nyitja meg a szilveszteri ut-
cabál koncertsorozatát. 20 órától
igazi jamaicai hangulatot varázsol
a fõszínpadra a reggae hazai nagy-
mestere, a Ladánybene 27. Az

Erzsébet téren a Vologda Vá-
rosrész, majd a megasztáros Oláh
Szabolcs Police tribute zenekara,
az Englishmen következik. A
Városház téren 21 órától Takáts
Tamás és a Dirty Blues Band za-
katol, majd a hazai sztárcsapat, a
Disco Express „Nightmare after
Christmas” címû koncertje forró-
sítja fel a hangulatot. A „Miskolc
színpad” ügyeletes hangulatfele-
lõse ezzel párhuzamosan a
Bíborszél együttes lesz. 23 órától
D. Nagy Lajos vezetésével, a jól is-
mert slágerekkel megérkezik a
Bikini, a másik helyszínen az

AB/CD teremt kõkemény „rock
and roll” hangulatot. Éjfél elõtt
Káli Sándor polgármester köszönti
a miskolciakat, majd a vissza-
számlálás és a Himnusz felcsen-
dülése után a hagyományos újévi
tûzijáték következik.

Az önkormányzat rendezvényén
egyébként 5000 kisüveges pezs-
gõvel vendégelik meg a szilvesz-
teri utcabálozókat, hogy igazán jó
hangulatban koccinthassunk éj-
félkor. A tûzijáték után a fõszínpa-
don rockabilly utcabállal köszönti
az új évet a fantasztikus Mystery
Gang Trió, az Erzsébet téren pedig
a Darázs Dudi, Fortuna Tüsi és
Róna Gyuri vezette Helios táncol-
tatja hajnal 2 óráig a közönséget.

A rendezvény miatt a Városház
tér környéki parkolókat dec. 31-én
reggel 6 órától lezárják, az ott par-
koló jármûveket a tulajdonosoknak
el kell szállítani. A belvárosi villa-
mospálya lezárása miatt a közön-
séget este 6 órától hajnali 2 óráig
a diósgyõri végállomás és a
Zenepalota között villamosok, a
Tiszai pu. és a Városház tér sza-
kaszon villamospótló autóbuszok
szállítják. 

Herman Ottó halálának évfor-
dulójára emlékeztek a róla elne-
vezett megyei múzeum munka-
társai Miskolcon. Tállai András,
Mezõkövesd polgármestere a
Matyó Múzeum és a világhírû
Mezõgazdasági Gépmúzeum tá-
mogatásáért, valamint dr. Csák
Leventéné a Herman Ottó Múzeum
több mint 200 ezer kötetes könyv-
tárának gondozásáért, külföldi cse-
rekapcsolatok kiépítéséért  kapott
Pro Múzeum-díjat. Húszéves a
Gömöri Múzeum Putnokon, annak
vezetõjét is jutalmazták az ün-

nepségen. A múzeum új kiadvá-
nyait is szokásosan a múzeumi
napon mutatták be.
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Egy diszkrét eleganciával öltözött, középkorú úr rám mosolygott
a tévé képernyõjérõl a minap, és azt ígérte, hogy javítani fogják a
„gördülõ állomány” tisztaságát. Örömmel adom tovább a jó hírt, bár
nem vagyok biztos benne, hogy kivétel nélkül mindenki tudja, mi is
az a „gördülõ állomány”. Nos, nem más, mint a személyszállító vas-
úti kocsik összessége. Így is lehetett volna mondani, csak hogy a
MÁV a nyugdíjas álláson és a pompás egyenruhán felül még egy
sajátos szótárral is megajándékozta alkalmazottait.

Eszerint a sínpálya az mindig „vágány”, alatta a töltést a „kram-
pácsoló” javítgatja. Az állomáson, ahol a „fõnök” az úr, gyakran „to-
latást végeznek”, s ilyenkor a „gép”, azaz a mozdony gyakran „kijár”,
majd „bejár”, közben meg serénykedik a „sarus”, a fékezõ. 

Bevallom, nekem mindig is tetszettek ezek az összetartozást és
bennfentességet sugárzó kifejezések, csakúgy, mint a forgalmisták
piros tányérsapkája. Az meg még ennél is jobban, hogy tárcsájuk
egyetlen mozdulatával képesek útnak indítani egy végeláthatatlan
szerelvényt. 

Talán ennyibõl is kiderült, hogy mélységesen elfogult vagyok a vasút
javára. Ezért aztán különösen bántott, hogy az utóbbi években csupa
rosszat hallottam felõle. A leggyakoribb vád az volt, hogy a kocsik bü-
dösek, piszkosak, a vécékben elvétve sem mûködik a csap, papír-
törölközõt pedig keresve sem talál az utas. Mi tagadás, kevés túlzás
volt ezekben a kritikákban. Jómagam is utaztam Miskolcról Budapestre
úgy, hogy mindvégig azt hittem, felhõs, borús idõ van odakünn, pedig
csak az ablak volt koszos. 

No, de akárhogy is volt, más lesz ezután. A megnyerõ mosolyú úr
megmondta, hogy messzemenõen gondoskodnak a „gördülõ állo-
mány” tisztaságáról. Ez pedig oly nagy változás lesz – teszem hozzá
–, hogy eltörpül mellette például a jegyek árának az emelése és bi-
zonyos vonalak megszüntetése. 

Megkísérti ugyan az embert a gyanú, hogy miért pont most, a ta-
karékossági intézkedések idején irányítanak az eddiginél több tisz-
togatót és tisztítószert a szerelvényekre, de nem kell mindent érteni
az egyszerû utasnak. Maradjunk csak optimisták és bizakodók. Mint
amilyen én voltam kiskoromban. Évrõl évre elhittem, hogy ezen a ka-
rácsonyon majd ott zakatol a fa alatt a liliputi szerelvény. De soha-
sem hozta el az angyalka. Noha sokszor megígérte. Ennek azonban
az égvilágon semmi köze sincs a vasúti kocsik csodálatos megtisz-
tulásához. Meglátják, fogunk mi még patikatisztaságú vonaton utaz-
ni, akarom mondani: gördülni. S közben vígan énekeljük majd, hogy
„Itt a lux-, itt a lux-, itt a luxus vonat / fogd a cso-, fogd a cso-, fogd
a csomagomat!”                                                                (bekes)

Fújtató

GÖRDÜLÔ ÁLLOMÁNY

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. 
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A Miskolc Holding Zrt. az alapí-
tó okiratában szabályozottak sze-
rint többek között a tagvállalatai be-
szerzését is koordinálja, hiszen a
központosított úton történõ be-
szerzésekkel jelentõs kedvezmé-
nyek érvényesíthetõek a minden-
kori ajánlattevõkkel szemben.

2006 októberében a Miskolc
Holding Zrt. a Közbeszerzési Ér-
tesítõben közzétett nyilvános köz-
beszerzési eljárást folytatott le 4 db
személyautó beszerzésére, ame-
lyek kategóriába sorolása (Magyar
Gépjármûimportõrök Szövetségé-
nek ajánlása alapján) a követke-
zõ, (lásd mellékelt táblázatunk-
ban).

A „B” kategóriás szolgálati autók
az igazgatók; az „A” kategóriás

autók a vezetõk használatába ke-
rülnek.

Az eredmény kihirdetésekor a
Miskolc Holding Zrt. a legalacso-
nyabb, legkedvezõbb árú opciót vá-
lasztotta, amelynek eredményeként
az általánosan érvényes listaárhoz
képest összességében 13,2%-os
kedvezményt tudott elérni.

A témával kapcsolatosan pol-
gármester úr november 29-én
írásban tájékoztatta dr. Zsiga
Marcell Lóránt képviselõ urat.
Továbbá a képviselõ úr decem-
ber 14-ei közgyûlésen tett fel-
szólalása okán a Miskolc Holding
Zrt. sajtóközleményt tett közzé de-
cember 15-én, majd újabb meg-
kereséseknek eleget téve de-
cember 18-án is.

Sajnálatos, hogy a beszerzés-
bõl politikai ügy kerekedett, mi-
közben középkategóriás, a mun-
kafeltételek biztosításához szük-
séges személyautókról van szó,
amelyek nyilvános, átlátható és je-
lentõs megtakarításokat – mint-
egy 3,5 millió forintot – eredmé-
nyezõ eljárással kerültek beszer-
zésre.

Miután a felmerült kérdéseket az
illetékesek többszörösen – no-
vember 29., december 15., de-
cember 18. – is megválaszolták, így
eleget tettek a közérdekûnek tar-
tott adatok nyilvánossági követel-
ményének, jelen sajtóközlemé-
nyünkkel e témát a magunk ré-
szérõl lezártnak tekintjük.

Miskolc Holding Zrt.

Pavilonok és mobil konténerek

JANUÁRBAN NYIT AZ IDEIGLENES PIAC

Kategória Vásárolt Nettó Elért kedvezmény
darabszám vételár mértéke

„D” kategória
(Prémium/luxus kategória)

0 db – –

„C” kategória 0 db – –

„B” kategória
(Közép kategória)

2 db
5 554 333 Ft
5 634 334 Ft

13,75%

„A” kategória
(Alsó-közép kategória) 2 db

3 200 000 Ft
2 887 500 Ft 12,2%

„Fékezett” gépkocsik
Pazarlással vádolja a Miskolc

Holding Zrt.-t a Fidesz miskol-
ci önkormányzati képviselõje,
a cég ugyanis Zsiga Marcell
szerint túlságosan drága autó-
kat vásárolt vezetõinek.

A Miskolc Holding Zrt. vissza-
utasítja a vádakat: a cégcsoport
közbeszerzési eljárással válasz-

totta ki a jármûveket, amelyeket a
listaáraknál összességében mint-
egy 3,5 millió forinttal olcsóbban
vettek meg. Zsiga Marcell szerint
miközben az összességében
veszteséges cégcsoport radiká-
lisan emeli a lakossági árakat, ve-
zetõinek kényelmi felszerelések-
kel ellátott, drága autókat vásárol.
A holding közbeszerzési eljárás-
sal kiválasztott négy új gépjár-

mûve közül, a két felsõ-középka-
tegóriás Volkswagen árából
ugyanis számításai szerint akár
három, hasonló színvonalú kocsira
is telt volna – állítja a képviselõ.
Zsiga Marcell szerint felesleges
pénzkidobás 170 lóerõs, például
tempomattal, bõrülésekkel és par-
kolóradarral is ellátott szolgálati
autókat venni a cégcsoport meg
nem nevezett vezetõinek.

Zsiga Marcell felvetésére reagálva a Miskolc Holding Zrt.
a következõ közleményt juttatta el lapunknak:

Kitüntetések
és új kiadványok

December 24-én 16 órától lép
életbe az ünnepi menetrend
Miskolcon. Az MVK Zrt. járatai az em-
lített idõponttól ritkábban közle-
kednek, egyes mellékvonalakon
és a villamos 2-es viszonylatán
pedig nem indulnak majd jármû-
vek. December 25-én, 26-án és a
két ünnep között a munkaszüneti
napokra érvényes menetrend sze-
rint szállítja majd az utasokat az
MVK. Szilveszterkor a belvárosi
rendezvények befolyásolják a vil-
lamosközlekedést. A Tiszai pálya-
udvar és a Városház tér között vil-
lamospótló buszok járnak majd, a
Városház tér és diósgyõri végállo-
más között pedig negyedóránként
közlekednek a járatok. Éjféltõl az 1-
es, a 2-es és 14-es buszok sûrûb-
ben indulnak majd.

ÜNNEPI
MENETREND

A zenetanárképzés jövõjérõl
szervezett konferenciát a Zene-
palota hangversenytermében a
Bartók Béla Zenemûvészeti Szak-
középiskola. Tanárok, diákok és
szülõk ismerkedhettek meg a fel-
sõoktatásban történt változásokkal.
Egy középiskolának nemcsak
abban van felelõssége, hogy eljut-
tassa érettségiig a diákokat, hanem
abban is, hogy felkészítse õket a
továbbtanulásra, ez a fõ célja a kon-
ferenciának – mondta Lenkey Csa-
ba, a Bartók Béla Zenemûvészeti
Szakközépiskola igazgatója. Jövõ
év szeptemberétõl ugyanis az úgy-
nevezett bolognai rendszerhez iga-
zodik a mûvészeti felsõoktatás is. 

ADAKOZÓ
GRÁCIÁK

Karácsonyi akciókat tartott a
Miskolci Gráciák Egyesület. Csü-
törtökön a miskolci Gyermek-
városban élõ gyermekek számá-
ra karácsonyi édességet és sü-
teményeket adott át az egyesü-
let elnöke, Pelczné dr. Gáll Ildikó.
Az egyesület adományokat (ru-
hanemûk, élelmiszerek, édessé-
gek) gyûjtött, amelyeket ezen a
héten, karácsony alkalmából egy
teherautóval szállíttattak Székely-
udvarhelyre, hogy ott, mintegy
350 rászoruló között szétoszt-
hassák. 

UTCABÁL A BELVÁROSBAN

Zenetanárok
jövõje



Versenyszerûen nem spor-
tolt, a vonzalom azonban gyer-
mekkora óta él. Az autósport a
nagy szerelem. Fiatalon ügyes-
ségi és szlalomversenyeken
tesztelte önmagát, aztán sze-
relõként járta a viadalokat, de
a kísérletet nem követte foly-
tatás. A „fertõzés” viszont meg-
maradt, mostanság pedig már
megteheti, hogy rangos via-
dalokat támogat.

Kósa Bertalan (fotónkon), a mis-
kolci székhelyû Multi-Turbo Kft.
ügyvezetõ igazgatója él-hal a spor-
tért, vallja, hogy nélküle nem lenne
teljes az élete.

– Sok évvel ezelõtt szinte min-
den futballmérkõzésen ott szurkolt
a lelátón. Mostanában azonban
mintha elpártolt volna a sportág-
tól…

– A diósgyõri aranycsapat
engem is magával ragadott, jó ér-
zést jelentett, hogy Veréb György,
Salamon József és a többiek hét-
rõl hétre lenyûgöztek a teljesítmé-
nyükkel. A sportág húsz-huszon-
öt év alatt lehanyatlott, az életpá-
lyám pedig másfelé kanyarodott,
elsõsorban a gazdasági fejlõdés-
re kellett koncentrálni.

– Rendszeresen jár a különbö-
zõ eseményekre, mérkõzésekre?

– Nélkülem nem nagyon ren-
deznek Miskolcon olyan versenyt,
amelyen ne lennék ott. Sebestyén
Julika révén erõs családi kötõdés
fûz a mûkorcsolyázáshoz, az or-
szágban minden autóversenyre el-
utazok, olykor pedig ellátogatok

egy-egy nemzetközi, világbajnoki
futamra is.

– A csapatok vetélkedése vonz-
za jobban, netán az egyéni sport-
ágak érdeklik?

– Közelebb állnak hozzám a csa-
patsportágak, ott ugyanis több
ember közös munkája, a kon-
centrált kollektív szellem sokkal erõ-
sebben jelentkezik. Más a hangu-
lat, a tömegvonzás.

– Mióta segítik a különbözõ
sportágak rendezvényeit?

– Aktív támogatóként az utób-
bi tíz évben tudtunk fellépni. A
Skoda cég Magyarországon köz-
tudottan a jégkorong mellé állt,
ez megfelelt a gyár szellemének.
Mi is csatlakoztunk, és Miskolcon
szerencsére újjáéledt és egyre in-
kább mozgolódik a sportág.
Egymásra találtunk a Jeges-
medvékkel, de a kör bõvebb, hi-
szen a szinkronkorcsolyázókat is
támogatjuk.

– Autózás, salakmotorozás, kor-
csolyázás, jégkorong, de láttam
asztalitenisz-mûsorfüzetben is fel-
bukkanni a cég nevét!

– A technikai sportoknak a szak-
mából adódóan, az egyéni kötõ-
dés miatt  jár a támogatás. Sokan
keresnek meg bennünket, s úgy
vélem, hogy a cég image-értékét
emelni tudjuk, ha bizonyos ren-
dezvényekhez a nevünket adjuk.
Olyan sportágak mellé állunk, ahol
kézzelfoghatóan látni az emberi tel-
jesítményt!

– A magyar sport tõkeerõs szpon-
zorok nélkül már bezárhatta volna
a kapukat. Normális dolognak tart-
ja, hogy ennyire ingatag alapon mû-
ködik a hazai sportélet?

– Sokat járok külföldre, ezért azt
mondhatom, hogy ez a helyes út.
Nem lehet teljes mértékben az
állam feladata a versenysport tá-
mogatása. Nálunk az a gond, hogy
az értékrend még nem európai. 

– Önt gyakran lehetett látni a
Miskolci Jégcsarnok építési mun-
kálatainál!

– A vonzódásról már beszéltem.
Azt mondhatom, hogy lobbiztam
a létesítmény érdekében. Nagyon
sok energiát fektettem abba, hogy
valóra váljon a miskolciak álma.
Most pedig azért küzdünk, hogy
ütõképes, erõs csapatot alakít-
sunk ki, olyat, amelyik megtölti szur-
kolókkal a csarnokot.

Doros László
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Sokan csak kétkedve ingat-
ták a fejüket, amikor az év ele-
jén eldõlt, hogy a Speedway
Miskolc három nemzetközi via-
dal rendezése mellett arra is vál-
lalkozott, hogy a világ egyik leg-
erõsebb salakmotoros bajnok-
ságának harmadik vonalában,
a lengyel II. ligában próbál sze-
rencsét. Az eltelt hónapok iga-
zolták, hogy bátraké a szeren-
cse!

Az elsõ csapatbajnoki gyõzelem
a harmadik fordulóban született
meg, amikor a Rawicz ellen dia-
dalmaskodtak a miskolciak. A siker
a Lódz ellen sem maradt el, ám ez
az összecsapás Gatjatov fejre irá-
nyuló rúgása miatt maradt „emlé-
kezetes”. Ráadásul az egyik lengyel
versenyzõ Oláh Béla startmarsallt
is elsodorta, aki sípcsont- és bo-
katörést szenvedett. A statisztiká-

hoz tartozik, hogy az elsõ idegen-
beli gyõzelmet májusban aratták
Szatmáriék, akik a Polonia Pila ott-
honában 33–55-re nyertek.

Jött a nyár, és jött az esõ. Ebben
az idõszakban a természeti körül-

mények okozták a legtöbb gondot
a miskolciaknak. Elképesztõ ne-
hézségekkel kellett szembenézni-
ük a rendezés során, de az önzetlen
összefogás végül mindig meg-
hozta az eredményt. A kilenc együt-
test felvonultató lengyel harmadik
vonalban végül is a Speedway
Miskolc gárdája 15 ponttal a hete-
dik helyen végzett, maga mögé uta-
sítva Rawicz és Pila csapatát. Az
ötödik Rovno és a hatodik Lódz
egyaránt 17-17 pontot gyûjtött,
ebbõl az összehasonlításból kide-
rül, hogy kevés hiányzott az elõke-
lõbb helyezéshez.

Az októberi Eb-döntõvel Mis-
kolcon véget ért az idei salakos sze-
zon, azonban a hírek szerint nincs
szó téli álomról! Hallani lehet arról,
hogy Jacsó Tibor elnök és segítõ-
társai egy ralival és salakmotor-
sporttal foglalkozó, havonta meg-
jelenõ magazinnal akarnak elõ-
rukkolni.

Az idén nem szûkölködtek nem-
zetközi viadalokban az érdeklõdõk!
A Népkertben rendeztek világbaj-
noki csapatkvalifikációs futamot

(az Egyesült Államok fölényesen
nyert Szlovénia elõtt, Magyarország
harmadik lett), a létesítmény otthont
adott az egyéni világbajnoki selej-
tezõnek (ezt a szlovén Ferjan nyer-
te a cseh Dryml elõtt), s itt bonyo-
lították le az egyéni Európa-baj-
nokság döntõjét (a lengyel
Jablonski örülhetett a gyõzelem-
nek).

Jacsó Tibor elnök szerint a sok
verseny kifejezetten hasznos volt
csapata tagjainak. A 16 kõkemény
ligamérkõzésen lehetett edzõdni,
közben a többi itthoni, meglehetõ-
sen kevés viadal unalmasra, lö-
työgõsre sikeredett.

– Jövõre is szeretnénk a lengyel
ligában motorozni, de változások-
ról lehet hallani, egyelõre várako-
zó állásponton vagyunk. A neve-
zésünket már eljuttattuk a lengyel
szövetséghez. Ugyanezt mond-
hatom a népkerti létesítménnyel
kapcsolatban, esetünkben alap-
feltétel a pályahasználat biztosítá-
sa. A magyar salakmotorozás
nincs könnyû helyzetben, mi a saját
eszközeinkkel igyekszünk min-
dent megtenni a zavartalan mû-
ködés érdekében. Indulunk a li-
gában, rangos nemzetközi ese-
ményeket rendezünk, szerintem
ezek helyes és követendõ célok.
Másoknak is ajánlom ezt az utat,
mert csak így érhetõk el pozitív vál-
tozások. Társak nélkül viszont
nem megy – nyilatkozta Jacsó
Tibor.

Újság még, hogy a múlt hét ele-
jén a miskolci klub vezetõi Var-
sóban jártak, ahol a jövõ évi me-
zõnyben induló külföldi együtte-
sek képviselõi találkoztak a lengyel
szövetség illetékeseivel és egyez-
tették a programot.             D. L.

Speedway Miskolc: kemény meccseken edzõdtek

ISMÉT NEVEZTEK A LENGYEL LIGÁBA

A salakmotorozás hívei 2007-ben sem unatkoznak majd, hiszen ran-
gos viadalokat kísérhetnek figyelemmel a népkerti sporttelepen.

Boldog volt, amikor felépült a Jégcsarnok

SPORT NÉLKÜL
NEM TELJES AZ ÉLET

Miskolc város minden eszten-
dõben, hagyományosan díjazza
a város jó sportolóit. Hétfõn a leg-
fiatalabb, serdülõ kiváló sporto-
lókat jutalmazták. Azokat a fiata-
lokat, akik kiváló sportteljesít-
ményt nyújtanak, azaz Európa és

világbajnokságokon az elsõ nyolc,
országos bajnokságon pedig az
elsõ három helyezett között sze-
repelnek, kupát kapnak, illetve
pénzjutalomban is részesülnek.
Kedden az ifik, szerdán pedig a
juniorok kapták meg jutalmukat.

JUTALMAZTÁK
A LEGJOBBAKAT

Bizonyára sokan köszönik
meg Németh Attilának, hogy
gondoskodik egy remeknek
ígérkezõ év végi programról.

A Miskolci VSC ügyvezetõ el-
nöke úgy gondolta, hogy a vasutas
klub hasznos látnivalóval kedves-
kedik a labdarúgás barátainak,
ezért december 30-án, szombaton
második alkalommal rendezik meg
az MVSC-Mozaik-Bau Kft. elneve-
zésû teremlabdarúgó-tornát.

Az eseménynek a miskolci vá-
rosi sportcsarnok ad otthont. A ren-
dezvényen meghívottként a Kazinc-

barcikai SC, a Putnok, a Bõcs
KSC, a Felsõzsolca, a Miskolci
VSC, valamint a DVTK ligacsapa-
tai vesznek részt. Az együttesek két
hármas csoportban körmérkõzé-
ses rendszerben döntik el a he-
lyezéseket, majd a helyosztókra
kerül sor. A döntõt a két csoport
gyõztese vívja.

– A dobogós helyen végzõ csa-
patok serleget kapnak, különdíjban
részesül a gólkirály, a legjobb me-
zõnyjátékos, valamint a legjobb
kapus. A mérkõzések 2x15 per-
cesek. Úgy gondolom, hogy az
esztendõ végén szívesen jönnek
el a sportcsarnokba a labdarúgás

barátai, hiszen várhatóan izgalmas
mérkõzéseket kísérhetnek figye-
lemmel – nyilatkozta lapunknak Né-
meth Attila.

Az ügyvezetõ elnök tájékozta-
tása szerint már elkészítették a cso-
portbeosztást. Ezek szerint az A-
csoportban a KBSC, a DVTK és a
Felsõzsolca, a B-csoportban pedig
a Bõcs, a Putnok és az MVSC csa-
tázik egymással. A torna délután
2 órakor a Kazincbarcika–Felsõ-
zsolca találkozóval kezdõdik, majd
folyamatosan követik egymást a
mérkõzések. A helyosztókat há-
romnegyed hattól rendezik, a
döntõ 19 órakor kezdõdik.    D. L.

Teremtorna a sportcsarnokban

A Betyár-kupáért
Hamarosan, egészen pon-

tosan december 29-én ismét
a floorball játssza a fõszerepet
a Zrínyi Ilona Gimnázium tor-
nacsarnokában.

Friss információ, hogy a követ-
kezõ esztendõben a borsodi me-
gyeszékhely reprezentáns együt-
tese a Miskolci Betyárok néven
szerepel majd az elsõ osztályú baj-
nokság küzdelmeiben, s ezúttal
hagyományteremtõ céllal rende-
zik meg az I. Betyár-kupa küzdel-
meit. Az egy hét múlva, pénteken
sorra kerülõ eseményen két miskolci
gárda mellett részt vesz Debrecen,

Eger, Szolnok és Heves együttese,
amelyek bizonyára mindent elkö-
vetnek az évzáró kupán való minél
jobb szereplés érdekében.

A miskolci floorballosok igazi gá-
lával készülnek az óév búcsúzta-
tására, hiszen a döntõ elõtt pályá-
ra lépnek azok is, akik fõleg a pá-
lyán kívül tesznek sokat a floorball
miskolci fejlõdéséért. A szülõk „be-
tyárkemény” csapatával a szerve-
zõk reményei szerint az újságírók,
tanárok, szponzorok, intézmény-
vezetõk és politikusok alkotta vá-
logatott veszi majd fel a kesztyût, job-
ban mondva az ütõt. A gálamér-
kõzésre 16 órakor kerül sor, a dön-
tõt egy órával késõbb kezdik el.

Az ugye nem meglepõ, ha apa tanítja a
fiát autót vezetni. Minden családban a fiú-
gyermek ily módon kezdi el megismerni az
„imádott” autózás rejtelmeit.

Nem volt ez másképp a Juhász családban
sem. Ifj. Juhász István édesapja segítségével
már nyolcéves kora óta tanul, illetve most már
hivatalosan is vezet. Kezdetben, amikor 16
éves korában megkapta elsõ autóját, a prérin
gyakorolt, tesztelte a havat, az esõt, hol csú-
szott, hol az út porát kavarta fel kézifékes gya-
korlatai közben. Mi tagadás, megszerette ezt a
fajta „vezetési stílust”, ezért a család elhatároz-

ta, meglepik egy komolyabb autóval, egy Ladával.
Hát persze, hogy egy Lada 2107-es 1500 cm3-s
álomról van szó. „Felépítették” az autót szpon-
zorok segítségével, akiknek köszönet jár. Nagyon
jól sikerült mûszakilag feltuningolni az autót és
persze a sok gyakorlás is meghozta a gyü-
mölcsét, ugyanis a Cora-kupán, amit ebben az
évben rendeztek meg, 18. helyezést ért el ifj.
Juhász István. 

És a már említett köszönet azoknak a cé-
geknek, magánszemélyeknek, barátoknak, akik
nélkül ez a fiú és autója nem jutott volna el idáig. 

Reményeink szerint 2007. évben az N-3-as be-
sorolást is eléri a vállalkozás, és itt legyen ez a
cél is, a jövõ megalapozása.

AZ AUTÓVERSENY SZERELMESE

TÁMOGATÓINK, AKIKNEK EZÚTON KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET:

Autosol Kft., Multi-Turbó Kft., Ablak.hu Kft., Black Gold Kft.,
Pannon Drink Kft., Szín-Vonal Kft., Berni Trans Kft., Radron Kft.

MAGÁNSZEMÉLYEK: 

Kovács Zoltán (autóversenyzõ)
Matéz János (fényezés)

Bertók Attila (lakatosmunka)
Kardinál Péter (villamossági munka)

IFJ. JUHÁSZ ISTVÁN TOVÁBBRA IS VÁRJA TÁMOGATÓK JELENTKEZÉSÉT!



2006. december 22. MÛSOR/HIRDETÉS 5

A Miskolc TV heti mûsora
2006. december 25.–2007. január 7.

DECEMBER 25., HÉTFÕ
07.00 Az elõzõ esti adás ismét-
lése 08.30 Képújság 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Krónika (ism.) 18.30 Karácsonyi
magazin (ism.) 19.00 Karácsonyi
ételek 19.30 Holle anyó – a Cso-
damalom Bábszínház elõadása
20.30 Hírháló (h) 21.00 Szeren-
csés fickók, amerikai film (h)
23.00 Képújság.

DECEMBER 26., KEDD
07.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 A Hálózat
mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Krónika
(ism.) 18.30 Üzenet (ism.) 19.00
Karácsonyi ételek (ism.) 19.30
Bobó és Karcsi bácsi – gyer-
mekmûsor a Városház téri Mese-
házikóban 20.30 Hírháló (h) 21.00
A simlis és a balfácán, francia–
amerikai film (h) 23.00 Képújság.

DECEMBER 27., SZERDA
06.00 Az elõzõ esti adás ismét-
lése 08.30 Képújság 17.00
Mûsorismertetés 17.05 Olimpiának
indult..., visszaemlékezés az 1956-
os melbourne-i olimpiára, 1. rész
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Iránytû, gazdasági
magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Cupido és
Kate, amerikai film (h) 23.00
Képújság.

DECEMBER 28., CSÜTÖRTÖK
06.00 Az elõzõ esti adás ismét-
lése 08.30 Képújság 17.00
Mûsorismertetés 17.05 Olimpiának
indult..., visszaemlékezés az 1956-
os melbourne-i olimpiára, 2. rész
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Vidék Világa, kis-
térségi magazin: A borok földjén
– Mád 19.45 Útravaló, autósma-
gazin 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Túl gaz-
dag, 1. rész, amerikai film (h)
23.00 Képújság.

DECEMBER 29., PÉNTEK
06.00 Az elõzõ esti adás ismét-
lése 08.30 Képújság 17.00
Mûsorismertetés 17.05 Olimpiának
indult..., visszaemlékezés az 1956-
os melbourne-i olimpiára, 3. rész
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.30
Múzsa, kulturális magazin 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.30 Gyöngy-
kagyló, gyermek- és ifjúságvé-
delmi magazin 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00 Túl
gazdag, 2. rész, amerikai film (h)
23.00 Képújság.

DECEMBER 30., SZOMBAT
07.00 Az elõzõ esti adás ismét-
lése 09.30 Képújság 15.00
DVTK–MTK labdarúgó-mérkõ-
zés (ism.) 17.00 A Hálózat mû-
sora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.30 Az élõ falu:
Bánhorváti (ism.) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Szemünk fénye
a kórházban..., 30 éves a Megyei
Kórház Gyermekegészségügyi
Központja 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.30
Végzetes látomások, amerikai
film (h) 23.00 Képújság.

DECEMBER 31., VASÁRNAP
07.00 Az elõzõ esti adás ismét-
lése 09.30 Képújság 15.00
DVTK–Bp. Honvéd labdarúgó-
mérkõzés (ism.) 17.00 Mûsor-
ismertetés 17.05-00.30 Szilveszteri
mûsor, benne:  Nézõink kérték,
a Tisza TV és a Miskolc TV kí-
vánságmûsora; Szilveszteri ma-
gazin;  Krónika, az esztendõ leg-
fontosabb hírei; Múzsa, az esz-
tendõ kulturális összefoglalója;
Sportpercek, az esztendõ sport-
eseményeinek összefoglalója;
Szilveszteri ételek; Tiszaújvárosi
szilveszter: Nótaszó és a
Mikroszkóp Színpad elõadása;
Miskolci szilveszter: Élõ közve-
títés a Városház téri mûsorról.
00.30 Képújság.

JANUÁR 1., HÉTFÕ
07.00 Az elõzõ esti adás ismét-
lése 08.30 Képújság 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Szilveszteri magazin (ism.): Éves
krónika, valamint az esztendõ
legfontosabb kulturális- és sport-
eseményei 20.00 Mikulás-vonat
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Indíték: elõítélet, amerikai film (h)
23.00 Képújság.

JANUÁR 2., KEDD
07.00 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 Sportpercek,
sportmagazin 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Vörös skorpió, amerikai film (h)
(h) 23.00 Képújság.

JANUÁR 3., SZERDA
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) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Kívül téren és
idõn, portrémûsor Pataki János
festõmûvészrõl (ism.) 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00 B. u. é. k. Pannónia!
Újévi koncert (h) 23.00 Képújság.

JANUÁR 4., CSÜTÖRTÖK
06.00 Az elõzõ esti adás is-
métlése 08.30 Képújság 17.00
A Hálózat mûsora 17.30 Kép-
újság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor
18.25 Magazinmûsor (élõ) 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.30 Testvér-
városunk: Aschaffenburg (ism.)
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Az igazság
nyomában, amerikai film (h)
23.00 Képújság.

JANUÁR 5., PÉNTEK
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 18.30 Mú-
zsa, kulturális magazin 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.30 Klick, in-
novációs magazin 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Mámor, amerikai film (h) 23.00
Képújság.

JANUÁR 6., SZOMBAT
07.00 Az elõzõ esti adás ismét-
lése 09.30 Képújság 15.00
DVTK–Gyõri ETO labdarúgó-
mérkõzés (ism.) 17.00 A Hálózat
mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.30 Az élõ falu:
Bánhorváti (ism.) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Mûvészvilág
Szentendrén: Deim Pál (ism.)
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.30 Kezdetek kez-
detén (1. rész), amerikai film-
dráma (h) 23.00 Képújság.

JANUÁR 7., VASÁRNAP
07.00 Az elõzõ esti adás ismét-
lése 09.30 Képújság 15.00
DVTK–REAC labdarúgó mérkõ-
zés (ism.) 17.00 A Hálózat mû-
sora 17.30 Képújság 17.55 Mû-
sorismertetés 18.00 Krónika, heti
hírösszefoglaló magazin 18.30
Veterán autók találkozója (ism.)
19.00 Krónika (ism.) 19.30 Mú-
zsa, kulturális magazin (ism.)
20.00 Krónika (ism.) 20.30 Hír-
háló (h) 21.30 Kezdetek kezde-
tén (2. rész), amerikai filmdráma
(h) 23.00 Képújság.

A Magyar Közlöny 2006. évi 142. számában megjelent a kormány 231/2006.
(XI. 22.) sz. rendelete a lakosság energia-felhasználásának szociális tá-
mogatásáról.

A legújabb információk szerint a jövõ évi szociális alapú távhõtámogatás igény-
léséhez szükséges dokumentumokat a Magyar Államkincstár 2006. decem-
ber hónapban juttatja el a háztartásokhoz. Amennyiben a háztartás úgy ítéli
meg, hogy fogyasztási egységre esõ jövedelme alapján jogosult lesz támoga-
tásra, akkor az igénylõlapot a Magyar Államkincstár lakcím szerint illetékes te-
rületi igazgatóságához kell visszajuttatni (3525 Miskolc, Palóczy u. 5. sz.).

Felhívjuk a Tisztelt lakossági felhasználóink figyelmét, hogy a támogatás
igénylésével kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak bizalommal Miskolcon, a
Szemere u. 5. szám alatt mûködõ ügyfélszolgálatunk munkatársaihoz, akik
készséggel állnak az Önök szíves rendelkezésére. 

Az ügyfélszolgálat mûködését meghosszabbított 
nyitva tartással biztosítjuk:

a karácsonyi és szilveszteri ünnepek közötti munkanapokon 
(december 27.–28.–29., szerda–csütörtök–péntek)

és 2007. januárban ugyancsak munkanapokon
reggel 8.00 órától – 17.30 óráig.

Amennyiben még további igény mutatkozik felhasználóink részérõl, úgy a
meghosszabbított ügyfélszolgálati nyitva tartásunkat a fenti idõtartamon túl-
menõen is biztosítani fogjuk.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakossági felhasználóinkat, hogy az alábbi család-
segítõ intézmények segítséget nyújtanak a távhõtámogatási igénylõlap ki-
töltéséhez.

� Miskolci Családsegítõ Központ
Egészségügyi és Szociális Diszpécser Központja 
3530 Miskolc, Arany János u. 37. (volt orvosi ügyelet épületében)
Ingyenesen hívható zöldszám: 80/204-664
reggel 8.00 órától – 20.00 óráig
Személyes tanácsadás: elõzetes telefoni idõpontegyeztetése alapján

�� Miskolci Családsegítõ Központ Adósságkezelõ Iroda
3532 Miskolc, Aba u. 49. sz. Telefonszám: 46/515-969; 46/515-970
Nyitva tartás: 

hétfõ–kedd–csütörtök 8.00 órától 16.30 óráig
szerda 8.00 órától 18 óráig
péntek 8.00 órától 12.30 óráig

Kérjük lakossági felhasználóinkat, hogy forduljanak bizalommal ügyfél-
szolgálatunkhoz és a családsegítõ központok munkatársaihoz.

Tisztelettel: 
MIHÕ Kft. 

TÁJÉKOZTATÁS 
TÁVHÕTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRÕL

Kellemes
karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván

minden
tisztelt autóstársnak

a Régió Park Miskolc Kft.
regioparkmiskolc@regiopark.axelero.net

3530 Miskolc, Arany J. u. 37. 

Ügyfélszolgálat:

46/357-128

AZ UNIÓ COOP ZRT. 
VEZETÕI ÉS DOLGOZÓI

BÉKÉS, BOLDOG

KARÁCSONYI ÜNNEPEKET

ÉS EREDMÉNYEKBEN, SIKEREKBEN

GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNNAK

MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNAK.
AZ UNIÓ COOP ZRT. ÜZLETEI

2007-BEN IS VÁRJÁK

RÉGI ÉS ÚJ VEVÕIKET.
INGATLANKÖZVETÍTÕ MAGAS KERESETTEL MUNKATÁRSA-
KAT KERES NEM ÜGYNÖKI MUNKÁRA. TEL.: 30/687-8627,
30/640-1180.

A mûsorváltoztatás 
jogát fenntartjuk!



– Az idei esztendõben két vá-
lasztás, illetve az ezekre való felké-
szülés is borzolta a kedélyeket.
Emellett a belpolitikai események
sem mindig kedveztek annak a nyu-
godt, kulturális városépítõ tevé-
kenységeknek, amelyet Önök cél-
ként megfogalmaztak. 

– Való igaz: a választások nagyon
sok idõt és energiát felemésztettek
a városunkban is – válaszolta kér-
désünkre Fedor Vilmos. – Pozitívum-
ként éltük azonban meg, s ez a to-
vábbiakra nézve is biztatást jelent,
a miskolciak visszaigazolták: to-
vább érdemes folytatni, amit el-
kezdtünk. Az elmúlt évtizedekben
Miskolcot letérítették arról az útról,
amelyen több száz éven keresztül
járt, s – ennek az idõszaknak a vi-
tathatatlan eredményei mellett – na-
gyon sok mindent elveszített a ha-
gyományaiból, értékeibõl, karakte-
rébõl. Amióta mi 2002-ben bizalmat
kaptunk a lakosságtól, s a „kultúra
várost épít” mottóval elkezdtük vá-
rosfejlesztési tevékenységünket, arra
törekszünk, hogy ezekbõl az érté-
kekbõl minél többet visszaadjunk a
miskolciaknak – hiszen amit em-
berek rontottak el, azt embereknek
kell helyrehozni is. S ilyen szem-
pontból is nagyon komoly jelentõ-
séggel bírnak a választások, amikor
mérlegre kerül az eddigi tevékeny-
ség. Tavasszal és õsszel, úgy gon-
dolom, nagyon komoly biztatást,
megerõsítést kaptunk a folytatáshoz. 

A másik dolog: valóban voltak az
idén belpolitikai viharok, békétlen-
ségek az országban, úgy érzem
azonban, Miskolc most is meg tu-
dott maradni a béke szigetének.
Olyan városnak, ahol képesek va-
gyunk, voltunk világnézettõl, párt-
állástól függetlenül együtt emlé-
kezni, koszorúzni, méltóképpen
együtt ünnepelni. Véleményem sze-
rint ez a haladás egyik legfontosabb
feltétele, és Miskolc ebben országos
példát mutat. 

– Már a kulturális fõváros-pályá-
zat kapcsán is széleskörû együtt-
mûködés bontakozott ki Miskolcon.

– Ez a pályázat még a bizonyos
fokú kudarc ellenére is nagyon fon-
tos mérföldkõ volt Miskolc külsõ,
belsõ újrafelfedezésében, a lakos-
ság összefogásának, a lokálpat-
riotizmus felélesztésének a terüle-
tén. Az abban foglalt terveket meg
fogjuk valósítani – persze ez nyil-
vánvalóan nem egy-két év felada-
ta lesz. Mi már korábban, a progra-
munkban megfogalmaztuk, hogy
olyan várost szeretnénk építeni,
ahol jó élni, ahová jó vendégségbe
jönni, ahová érdemes letelepedni, és
ahová érdemes befektetni. Ha eze-
ket a szempontokat egyenként vé-
gignézzük, láthatjuk, milyen irány-
ba fejlõdött Miskolc az elmúlt évek-
ben. Ma már senkinek nem kell szé-
gyellnie idetartozását, maguk a vá-
roslakók is rácsodálkoztak, milyen
értékek lelhetõk fel a közvetlen kör-
nyezetükben. S egy város boldo-
gulásához nagyon fontos, hogy le-
gyen egy létezõ identitása, ami
összetartja. Egyre több turista keres
fel minket, egyre nõ azon látvá-
nyosságok, idegenforgalmi attrak-
ciók száma, amelyek jó hírünket kel-
tik országban, világban. 

A gazdaságfejlesztés feltételeinek
megteremtése mellett azt is nagyon
fontosnak tartom, hogy – ebben az
évben különösen – létrejött a felis-
merés: a tudománynak, a gazda-
ságnak és a politikának meg kell ta-
nulnia együttmûködni a fejlõdés ér-

dekében. S minél gyorsabban tör-
ténik ez meg, annál nagyobb esé-
lye van Miskolcnak a felzárkózásra.
Tudjuk, hogy 2007 és 2013 között
nagyon sok pénz érkezhet hozzánk
az Európai Uniótól, amelybõl meg
kell próbálnunk minél többet lehív-
ni. Erre viszont csak akkor leszünk
képesek, ha jó pályázatok szület-
nek, ha az emberek megértik, me-
lyek azok a célok, amelyeket Európa
támogat. S, ahogy már mondtam,
ha megfelelõen együtt tud mû-
ködni városunkban is a tudomány,
a gazdaság, a politika és a kultúra. 

– Látványosan folytatódott idén a
belváros megújítása is.

– Igen, ebben az évben sikerült
igazán „kibontani” a Szinva teraszt,
tavasszal felavattuk a szerelmesek
hídját, ami egy nagyon szép emberi
érzést szimbolizál, s hamar köz-
kedveltté vált. Folytatódott a Szinva
teraszt, a színházat, a Déryné utcát,
Hõsök terét, Batthyány, Kossuth
utcák rekonstrukcióját magában
foglaló „kulturális négyszög” kiala-
kítása, s szeptemberben átadtuk a
Mûvészetek Házát, amit én rendkí-
vüli jelentõségûnek tartok a város
kulturális életében. Ez az épület
szimbóluma lehet – s talán már az
is – az igazi, európai értékeknek, s
Miskolc város kultúrájának. Elkészült
a Corvin út kétirányúsítása, han-
gulatos, vendégcsalogató sétálóút
lett a Déryné utcából, s vele pár-
huzamosan átalakult a Szemere út
is. Ha valaki most megáll itt, és elnéz
mondjuk a Földes Ferenc Gimná-
zium irányába, egy másik városban
érezheti magát. De említhetem a
Széchenyi úti portálok látványos
megújulását, s a Hõsök tere átala-
kítását is, ahol már elkészült a leg-
alsó szint, és következhetnek a fel-
színi munkálatok. Itt nagyon fon-
tosnak tartom megemlíteni: a mély-
garázsok megépülésével teljes egé-
szében ki szeretnénk majd zárni a
gépjármûforgalmat a történelmi bel-
városból. Megítélésem szerint – s
biztos vagyok benne, hogy ez na-
gyon sokak véleményével találko-
zik – azon kulturális, történeti, épí-
tészeti értékek, közösségi terek,
amelyek itt léteznek és létrejönnek,
csak gyalogosan fedezhetõk fel
igazán. A történelmi belváros legyen
egy sétáló, ismerkedõ hely, egy
„agóra” – ne állják és füstöljék
körbe az autók. 

– Érték Önöket olyan vádak, hogy
a fejlesztésekkel csupán a belvá-
rosra koncentrálnak.

– A város több pontján elindult a
köztérprogram – valamennyi tele-
pülési képviselõ véleményét kikér-
tem, hogy körzetében melyik teret
tartja rá alkalmasnak, hogy a re-
konstrukciót – tereprendezést, nö-
vények kiültetését, utcabútorok ki-
helyezését, stb. követõn – a lakók
közkedvelt találkozóhelye legyen
azon a környéken. A belváros nyil-
ván mindenhol az adott település
szíve, egyfajta kirakat, amelyet meg-
különböztetett figyelemmel és nagy
számban keresnek fel a turisták, s
benyomásaik alapján az egész vá-
rosról itt alkotnak képet. Így van ez
Európában és a világon bárhol,
nyilvánvaló tehát, hogy mi is meg-
különböztetett figyelmet fordítunk a
belváros fejlesztésére, értékeinek
megóvására. Emellett azonban nyil-
vánvalóan fontos célunk, hogy azon
településeknek is, amelyek most
már „Nagy-Miskolc” részét képezik
– Tapolca, Diósgyõr, stb. – de a város
valamennyi területének ápoljuk a sa-
játos, valós, hagyományos arcula-
tát meghatározó értékeit, melyek így
együttesen, Miskolc sokszínû érté-
keit jelentik. Sz. S. 
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Elmondhatjuk, hogy a beruházások éve volt 2006 Miskolcon. A város gazdagodott kulturális és sportintézménnyel, utak bõvültek, épületek újultak meg. Új rendszerben, holdingban mûködnek
az önkormányzat szolgáltató cégei. Ugyanakkor több terület sem kerülhette el a racionalizálást, így a tömegközlekedés és az egészségügy sem. Az elmúlt év tapasztalatairól, a jövõ év terveirõl
kérdeztük Fedor Vilmos kultúráért és oktatásért, Orosz Lajos városüzemeltetésért és sportért, illetve Szûcs Erika egészségügyért, szociális feladatokért felelõs alpolgármestert.

TARTALMAS ESZTENDÕT ZÁR MISKOLC

– Általánosságban mit emelne ki
2006 szociálpolitikai eseményei,
eredményei közül?

– Ez az esztendõ egy négyéves
ciklus utolsó éve volt, amikor már
vissza lehet tekinteni, s nagyjából
kirajzolódnak a törekvések és az
eredmények – válaszolt kérdé-
sünkre Szûcs Erika. – Úgy érzem,
a szociálpolitika területén jó néhány
pozitív ügyrõl be lehet számolni.
Elsõsorban arról, hogy volt egy jól
követhetõ stratégia, amelynek az
elsõ szakaszában a miskolci csa-
ládok legnagyobb problémáját, az
adósságcsapdába kerülést pró-
báltuk részben állami, részben helyi
intézkedésekkel megállítani, illetve
következményeit enyhíteni. Az álla-
mi adósságkonszolidációs prog-
ram mellé alapítványt hoztunk létre
a közüzemi díjhátralékosok meg-
segítésére, s az avasi családsegítõ
szolgálat keretében lassan két éve
mûködik adósságszolgálat is. A ta-
pasztalatok egyértelmûen azt mu-
tatják, hogy az adósságcsapdába
került családok mintegy 25-30 szá-
zalékán lehet pusztán pénzügyi tá-
mogatással segíteni, a többség-
nek azonban ennél jóval többre van
szüksége. Mindenekelõtt a lakás és
a lakhatás körülményei biztosítá-
sának a területén. Itt, a lakáspoliti-
kában is igazából 2006-ban kezdett
érzõdni annak a munkának az ered-
ménye, amelyet az elmúlt években
megkezdtünk. Szociális lakásépítést
hajtottunk végre a Fonoda úti, egy-
kori munkásszálló átalakításával, a
József Attila utcán egy régi ingat-
lan átépítésével, tetõtér-beépíté-
sekkel. A Pozsonyi utcán is elõké-
szítés alatt van 100-150 lakás meg-
építése, nyugdíjasházat adtunk át
az Eperjesi úton. Mindenképpen
azon vagyunk, hogy az érintett csa-
ládoknak megfelelõ lakhatást tud-
junk biztosítani.

– A munkanélküliség kezelésé-
ben, az ezzel kapcsolatos ellátá-
sokban is várható racionalizálás? 

– Már három évvel ezelõtt is
megfogalmaztuk, mennyire fontos
a szociálisan nehéz helyzetbe ke-
rült családok és emberek esetében
a szociális szféra és a foglalkozta-
tás ügyének a szerves, szisztema-
tikus összekapcsolása. Ebben a do-
logban nem szerencsés a mai sza-
bályozás, a törvényhozás résztve-
võjeként is látnom kell, hogy a je-
lenlegi támogatási rendszer bizony
nem a munkára ösztönöz, hanem
éppen az ellenkezõjére. Ugyanis
akkor lehet a legtöbb közösségi tá-
mogatáshoz jutni, ha valaki egyál-
talán nem dolgozik – ha már egy
kis jövedelmet is bevall, vagy legá-
lisan dolgozik, lényegesen rosz-
szabbul jár. Itt tehát a törvényhozói
oldalon is van tennivaló, s abban a
tekintetben is, hogy a különbözõ
szolgáltató rendszereket a min-
dennapi életben megpróbáljuk ösz-
szekapcsolni.  

– Az idõsek ügyét mindig kie-
melten kezelték, Miskolc elnyerte az
Idõsbarát önkormányzat címet is.

– Az idõsek helyzetével kapcso-
latban három dologra szoktunk ki-
térni. Az egyik, hogy itt is könnyíte-
ni kívántunk a különbözõ támoga-
tási formákhoz jutás feltételein, hi-
szen idõs korban a problémák is fo-
kozottan jelentkeznek. Ma már az
is látszik azonban, hogy a nyugdí-
jas szót Miskolcon sem lehet álta-
lánosan, a szegénység szinonimá-
jaként használni. Óriási jövedelmi
különbségek alakultak ki a nyug-
díjastársadalmon belül, az utolsó
négy év nyugdíjkorrekciós intézke-
déseit követõen. Az idõseknek van
egy rétege, amelyik elfogadható jö-

vedelemmel rendelkezik, s nem az
anyagi probléma számára a leg-
fontosabb, hanem esetleg az el-
magányosodás. Számukra olyan
közösségi tereket kell biztosítani, ki-
alakítani, ahol a megszokott szol-
gáltatásokon túl más exkluzív le-
hetõségek is rendelkezésre állnak.
Ugyancsak a szépkorúakat érinti
szolgáltatásaink azon része, mely-
ben a megbetegedett idõsek szá-
mára igyekszünk az otthonápolást,
a biztonságot jelentõ rendszeres há-
zigondozást bõvíteni. A harmadik
fontos dolog pedig az idõsekkel kap-
csolatban, hogy intenzíven segítjük
szervezõdéseiket, rendezvényeik
lebonyolítását.

– Az egészségügy átalakítása
helyben is komoly intézkedéseket
igényel, feszültségekkel jár.

– Az egészségügy tekintetében
az elmúlt négy évben azon dol-
goztunk, hogy a két városi kórhá-
zunkban biztosítani tudjuk a szük-
séges fejlesztéseket. A magyar
egészségügy átalakítása, a finan-
szírozás változása 2006 õszén na-
gyon komoly döntések meghoza-
talára kényszerítette önkormány-
zatunkat is. Tovább már nem lehe-
tett halogatni néhány olyan szakmai
döntést, melyeknek a szükséges-
ségét korábban is láttuk, de akkor
még nem voltak elkerülhetetlenek.
Nagy küzdelemben vagyunk, hogy
a törvényben elõírt ágyszámok

olyan módon kerüljenek elosztás-
ra, amely biztosítja a két miskolci
városi kórház további önálló mû-
ködtetését. Meg kell mondanom, ezt
egyáltalán nem egyszerû elérni.
Évek óta napirenden van, hogy
Miskolcon sok a kórház, évek óta
mondják nekem, hogy egyet lega-
lább be kell zárni közülük. Elsõsor-
ban a Diósgyõri Kórházat illetõen
merült fel, hogy esetleg önálló in-
tézményként megszûnik létezni.
Nem szeretnénk, ha ez így történ-
ne, s komoly erõfeszítéseket teszünk
ennek megakadályozására. Kór-
házaink védelme érdekében olyan
speciális szakmastruktúrát kell ki-
alakítani, amely egyedülálló profilú
és minõségû szolgáltatásokat tar-
talmaz. Ha ezt a stratégiát, szakmai
profilt el tudjuk fogadtatni, s kapunk
hozzá megfelelõ ágyszámot, illetve
finanszírozást, akkor a további fej-
lesztésekkel kell foglalkoznunk, amit
remélem, uniós forrásból is tudunk
majd támogatni. Emellett a mû-
ködtetésben is további gazdasági
racionalizálási lépéseket kell tenni:
az eddig külön igazgatott labort, pa-
tológiát, a gazdasági, munkaügyi te-
vékenységeket össze kell vonni, va-
lószínûleg ki kell szervezni, szak-
cégeknek kell átadni. 

Én személy szerint nagyon saj-
nálom, hogy az egészségügy hely-
zete Miskolcon a kórházügyre éle-
zõdött ki. Ez végsõ soron „beteg-
ségügyet” jelent, s mi igyekeztünk
a megelõzést szolgáló háziorvosi el-
látással, gyermekorvosi ellátással,
egyszóval a prevencióval is sokat
foglalkozni. A háziorvosi ellátás rend-
kívül magas színvonalú Miskolcon,
a jelenlegi mûködési és mûködte-
tési rendszere azonban nem reagál
megfelelõen arra az elkeserítõ, de
valós tényre, hogy Miskolc lakóinak
száma csökken. Ebben a ciklusban
elkerülhetetlenül szembe kell nézni
a miskolci háziorvosi körzetek át-
szervezésével, szûkítésével is, ez
azonban valószínûleg különösebb
egzisztenciális sérülés nélkül, nyug-
díjazásokkal megoldható lesz.

– Mit tart a legfontosabb lépés-
nek a városüzemeltetés területén
2006-ban?

– Ennek az évnek a legfontosabb
lépése a szolgáltató cégeinknek
holdingba való tömörülése – je-
lentette ki kérdésünkre Orosz Lajos.
– Ettõl azt várom, hogy egy fenn-
tartható fejlõdési pályán, egy sta-
bil, biztos, magas színvonalú szol-
gáltatást nyújtsanak. Arra is fel le-
gyenek készülve, hogy az õket érõ
esetleges külsõ behatásokra, –
akár környezeti, akár gazdasági –
reagálni tudjanak, hogy a miskol-
ci lakosokat szolgáltatásaikkal
megfelelõen el tudják látni. Az el-
múlt év megmutatta a társasága-
inknak a sérülékenységét, hiszen
a MIVÍZ nehéz helyzetbe került, egy
természeti katasztrófa olyan hely-
zetet teremtett, ami rendkívüli volt,
nem csak a szolgáltatásban,
hanem pénzügyileg is. Rávilágított
fejlesztési hiányosságokra. A MIHÕ-
nél folyó munka a biztosítéka
annak, hogy gazdasági szempon-
tokat elõtérbe helyezve is lehet kö-
zösségi szolgáltatást jó színvona-
lon nyújtani. 

– Neuralgikus kérdés lett a tö-
megközlekedés racionalizálása.

– A közlekedési cégünk az or-
szág legjobb szintû szolgáltatását
a legalacsonyabb fajlagos költ-

séggel oldotta meg. A tömegköz-
lekedés további fenntartása érde-
kében mind pénzügyi, mind szol-
gáltatási racionalizálás vált szük-
ségessé. Miskolc közlekedése re-
form elõtt van, ez fejlettebb társa-
dalmú országokban, városokban
már öt-hat éve lezajlott, a magyar
városokat most éri el. Miskolcon
jelenleg 67 ezer személygépjármû
van regisztrálva, ez azt jelenti,
hogy az elmúlt négy évben ezen
gépjármûvek száma harminc szá-
zalékkal nõtt. Ezért megnõtt a vá-
rosban a zsúfoltság, megnõtt a
parkolóigény, és megnehezült a tö-
megközlekedés helyzete. A város
földrajzi elhelyezkedése miatt be-

szûkült a fejlesztési irány, a kö-
vetkezõ években megépülõ elke-
rülõ út jelentõs mértékben csök-
kentheti a belváros zsúfoltságát.
De hosszú távon a felszínen tör-
ténõ, kötött pályás tömegközle-
kedés fejlesztése a megoldás.
Még akkor is, ha adott pillanatban
ez az autós közlekedés rovására
megy.

– Rangos sporteseményeknek
adott otthont Miskolc, de az élcsa-
pataink olykor nehéz helyzetbe ke-
rültek.

– A sportban jelentõs elõrelépés
csak az utánpótlás-nevelés terü-
letén történt. Sajnálatos módon
Miskolc város közéletében nincs
kiemelt szerepe a sportnak. Az ön-
kormányzat lehetõségeinek maxi-
mumával támogatja a sportegye-
sületeket, de sajnálatos módon az
élcsapatainknál, és más sportá-
gakban is jelentõsen csökkent a
nézõszám, illetve ezeket a csapa-
tokat elkerülték a tehetõsebb
szponzorok, támogatók. Miskolc
sportja igazából akkor lesz to-
vábbfejleszthetõ, ha kialakul egy
infrastruktúra, erre alapozva a
rendszeresen sportolók száma, a
mérkõzést látogatók száma nõ, il-
letve a közélet szereplõi, a vállal-
kozók olyan lehetõséget látnak a
sportban, amelyre érdemes fordí-

tani. Legyen a sport a közéletünk
szerves része.

– Szükséges a parkfenntartást pá-
lyáztatni városunkban?

– Ebben az évben jelentõs elõ-
relépést a parkfenntartás területén
nem tudtunk produkálni, és ez
nem a szándék hiánya miatt volt így,
hanem az az elõrelépés, amelyet
tavaly tettünk, az a színvonal, amit
elértünk, azt szeretnénk stabilizál-
ni, és hatékonyabbá tenni. Ezt a célt
szolgálja a következõ négy évre vo-
natkozó parkfenntartási pályáztatás.
Szeretnénk, ha a város nem csak
az idelátogatók számára, hanem az
itt lakók számára is rendezett, vi-
rágos, ápolt környezetet jelentene.
Ehhez hozzátartozik a tisztaság, a
hulladékkezelés kérdése is.

– Mit vár 2007-tõl?
– A jövõ év tekintetében a szol-

gáltatások területén a holding meg-
erõsödésével versenyképes, az eu-
rópai pénzek megszerzésében
élen járó önkormányzatot, egy sta-
bil, fenntartható fejlõdésû szolgál-
tatást, és egy élhetõ, szerethetõ vá-
rost képzelek el, melyhez a feltéte-
leket, és annak a leghatékonyabb
kihasználását várom. A sport terü-
letén az eredményesség mellett
minél több miskolci sportolót, és
minél több, a sikerekben osztozó
nézõt és támogatót szeretnék. 

REFORM ELÕTT A VÁROS KÖZLEKEDÉSE

JÓL KÖVETHETÔ STRATÉGIA FONTOS A VÁROS IDENTITÁSA
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2006 kiemelkedõ év volt a politikában csakúgy országosan, mint helyi szinten. Ismét választott az ország tavasszal kormányt és országgyûlési képviselõket, õsszel megyei és városi vezetõket,
önkormányzati képviselõket. A felfokozott politikai hangulat gyakran rányomta a bélyegét a helyi képviselô-testületi ülésekre is. Arra kértük a miskolci közgyûlés négy frakcióvezetõjét, értékelje
a 2006-os évet a beruházások, a város mûködése szemszögébõl, és mondják el, mit várnak 2007-ben. Kérdéseinkre Molnár Péter (KDNP), dr. Simon Gábor (MSZP), Szabó Tamás (SZDSZ) és dr.
Szinay Attila (Fidesz) válaszolt.

BERUHÁZÁSOK, A VÁROS MÛKÖDÉSE 2006-BAN

Azzal egyetértettünk és támo-
gatjuk, ha a város beruházásokra
költ, hiszen ez kötelessége is –
mondta Molnár Péter. Amit mi
problémának látunk, hogy túlköl-
tekezett a város. Itt arra gondolok,
hogy látszik: a hitelállomány meg-
nõtt, a város egyre több hitelt vett
és vesz fel, és emiatt már attól tar-
tunk, adósságcsapdába keveredik
a városunk. Ami fõ probléma,
hogy úgy tûnik, már a városi in-
tézmények mûködtetéséhez is hi-
teleket vesz fel a városvezetés.
Ezzel nem a beruházásokat akar-
juk kritizálni, csak élve a hasonlattal:
addig takarózzunk, ameddig a ta-
karónk ér! Egy családi „költség-
vetés” is úgy néz ki, hogy meg-
nézik, mire költhetnek, ami bele-
fér, miközben igyekeznek mindent
megadni a gyerekeknek. Miskolcon
látványos beruházások voltak
2006-ban, és tényleg ez a jó szó,
hogy látványberuházások. Gondo-
lok itt a fõutcára, ami kirakat-jelle-
gû, mondjuk ezt mi, de az embe-
rek is ezt mondják. Amire viszont
költeni kellett volna, az a város pe-
remkerületei, külvárosi részei, amik
kimaradtak ezekbõl a beruházá-
sokból. Probléma még itt a hitelek
kérdése, sokszor hiába nyertünk
egy EU-pályázaton, az önrészhez
hitelt kellett felvenni, és ezt nem tart-
juk egy jó folyamatnak.

A város mûködésénél is az ela-
dósodást, a hitelfelvételt látjuk
problémának, ugyanakkor kevés
a mûködtetésre szánt összeg. A
város összes intézményében
nagyon szûkös a gazdálkodás.
Betudható ez annak, hogy
Miskolc túlköltekezett, betudha-
tó annak, hogy választások vol-
tak, és sokszor úgy éreztük,
kampányberuházások folytak,
ez pedig a mûködtetés kárára
ment. Miskolc intézményrend-
szere egy nagyon feszes gaz-
dálkodásba lett belekényszerít-
ve, és itt a költségvetés három-
negyed éves elszámolásánál
már láttuk, hogy bizony már a túl-
költekezésnek látszanak a jelei.

Az oktatási intézményekre nem
szán elég pénzt az önkormány-
zat, és amit szán, az is kevésnek
tûnik. 

Ami nagy probléma, hogy a
jövõ évi költségvetés koncepció-
jában ugyannyi pénzt szánnak az
intézményrendszer mûködteté-
sére, mint ebben az esztendõben.
Holott a december eleji közgyû-
lésen a szocialista városvezetés
megszavazta az áremelkedése-
ket, ez tehát minden területen je-
lentkezik a közüzemi díjak ese-
tében. Nem látjuk, hogy be lett
volna kalkulálva az, hogy ilyen
nagy áremelkedések lesznek.
Attól tartunk, hogy az intézmé-
nyeket megint bele fogják hajta-
ni egy nagyon kemény, szûkös
költségvetésbe, a városvezetés
pedig nem fogja azt mondani,
hogy rúgjanak ki embert, hanem
az intézmény vezetõje lesz kény-
telen megválni egy-két oktatótól,
tanártól, mert a megfelelõ mûkö-
déshez csak így lesz elegendõ
pénzük. Ezt nagy veszélynek lát-
juk. A jövõ évre vonatkozóan
sem látjuk az adósságcsapdából
a kiutat. Szintén kritikai észrevé-
tel a jövõ évre tekintve, hogy be-
ruházásra nagyon keveset irányoz
elõ a város. Ettõl több kellene be-
ruházásra, és fõleg munkahely-
teremtésre.

2006 az MSZP számára kie-
melkedõ év volt, úgy gondoltuk,
jó úton járunk, de ezt a lakosság
dönti el – mondta dr. Simon Gá-
bor.  Éppen ezért vártuk a válasz-
tásokat, sikerül-e a város vezeté-
sét megtartani. Amit meghirdettünk
2002-ben, a városfejlesztés alapú
politikát, helyes irány volt, örülünk,
hogy ezt a miskolciak is visszai-
gazolták. Nem csak szlogen volt,
hogy új Miskolcot építünk, ezt
tesszük. Azok a fejlesztések, ame-
lyek megkezdõdtek, létrejöttek,
gyümölcsét már láthatják a mis-
kolciak. Ki kell emelni a Jégcsar-
nokot, ahol végre a városhoz méltó
módon lehet a jeges sportokat
ûzni. Megvalósult a Mûvészetek
Háza, a kultúra területén jelentve
új szolgáltatást, színfoltot. Ezek
mellett párhuzamosan haladt a
belváros rekonstrukciója is. Ahol
pedig beruházások valósulnak
meg, ott megjelennek a befekte-
tõk is, hiszen látják, hogy egy fej-
lõdõképes városról van szó. 2002
elõtt alig-alig volt olyan városi be-
ruházás, amelyben külsõ tõke je-
lent volna meg, most pedig em-
líthetjük a Széchenyi negyedet, a
Rozmaring házat, az OTP regio-
nális központját, a Machropolist,

a Búza téren rövidesen elinduló
rekonstrukciót, a Mûvészetek Háza
mögötti parkolót. Ezek a beruhá-
zások nem jöttek volna létre, ha a
város nem fejlõdik.

A 2006-os költségvetés har-
madik negyedévi beszámolójánál
jól látszott, hogy a városi beru-
házások, – az útburkolások, csa-
padékvíz-elvezetések, stb. – nagy
készültségi fokban vannak. Jelen-
tõs hatékonyságnövelés történt
minõségre és mennyiségre is. A
beruházásoknál 2006-ban 3,5
milliárd forintot terveztünk, de 7
milliárd lett belõle. Fontos meg-

említenem a holding megalaku-
lását is, amely az önkormányza-
ti tulajdonú szolgáltató cégeket
foglalja magába. Nagyobb haté-
konyságot és költségtakarékos-
ságot várunk ettõl a lépéstõl.

Azt várom 2007-ben, hogy ezt
a politikát tudjuk folytatni, a fej-
lesztés alapú várospolitikát a mû-
ködés fenntartása mellett. A fo-
lyamatban lévõ nagyberuházá-
sok, mint a Diósgyõri Gimnázium
és az Egészségügyi Szakközép-
iskola befejezésre kerül. Az idén
indult ipari parkba minél több be-
ruházást, befektetni szándékozó
letelepedését várom. Bízom benne,
hogy sikerül elmozdulni a mun-
kahelyteremtés, a foglalkoztatás te-
rületén. A Pólus Program kereté-
ben beinduló projektekben elõ-
relépést várok, hogy megmozdul
a város, és a fejlesztési íve, pályája
megmarad. A közéletben remélem
nem lesz olyan felfokozott han-
gulat, mint 2006-ban, tekintettel
arra, hogy a választásokat is a há-
tunk mögött tudhatjuk. Bízom
benne, hogy nyugodt, kiegyen-
súlyozott, és szélesebb konszen-
zuson alapuló döntéseket tudunk
hozni. A miskolciaknak pedig nyu-
godt és sikeres új évet kívánok!

Ha egy évvel ezelõtt azt mond-
tam, hogy 2005 a beruházások
éve volt Miskolcon, akkor ugyan-
ez nyugodtan elmondható 2006-
ra is – mondta Szabó Tamás.
Mintegy 7 milliárd forint értékben
történtek beruházások a város-
ban. Megépült a Jégcsarnok és
a Mûvészetek Háza. Tovább foly-
tatódott a belváros rekonstruk-
ciója. Elkészült a Corvin utca
kétirányúsítása és tovább bõvült
a belvárosi sétálóutcák száma.
Komoly mértékû épület-felújítások
történtek a panelprogram kere-
tében. A felújított kb. 3000 lakás
lassan a városképet is formálja.

A klasszikus városüzemelteté-
si funkciókat a város megfelelõ
színvonalon látta el. Ugyanakkor
azt is látni kell, hogy intézmény-
rendszerünk fenntartása, mûkö-
dõképességének biztosítása

egyre nagyobb erõfeszítést igé-
nyel a költségvetés részérõl. Ez
volt az elsõ olyan év, amikor a
város intézményrendszerének fi-
nanszírozása csak hitel igény-
bevételével volt lehetséges. 2006-
ban végre sikerült megalakítani a
városi tulajdonban lévõ, köz-
szolgáltató cégeket összefogó
holdingot. Jogosan várjuk el a
Miskolc Holding Zrt.-tõl, hogy a ha-
tékonyság növelésével, a párhu-

zamosságok leépítésével ne csu-
pán a szolgáltató cégek által
igénybevett önkormányzati tá-
mogatást sikerüljön csökkenteni,
hanem a szolgáltatások színvo-
nalát is emelni. 

Legfontosabb célkitûzésünk a
versenyképesség növelése kell,
hogy legyen. Az elõzõ évek fej-
lesztései kellõképpen megala-
pozták ezt a folyamatot. Az
Európai Unió fejlesztési forrásai-
nak megnyílásával, ezek célratö-
rõ felhasználásával tovább tudjuk
erõsíteni régióközponti szere-
pünket. A másik jelentõs feladat,
melynek megkezdését várom, a
költségvetés egyensúlyának fo-
lyamatos megteremtése. Nem
kerülhetjük el az intézményrend-
szerünk racionalizálását, a lehe-
tõségek és elvárások új egyen-
súlyának megteremtését. Remé-
lem, hogy egy határozott lépés-
sel közelebb kerülünk egy haté-
konyabban mûködõ, erõforrásait
racionálisan felhasználó, az itt la-
kóknak magasabb szintû szol-
gáltatást nyújtó városhoz.

A 2006. évi számvetés készíté-
se kapcsán világossá vált, hogy
Miskolc városa az elhibázott költ-
ségvetési politika következtében
eljutott teljesítõképessége hatá-
raihoz – mondta dr. Szinay Attila.
A választások elõtti látványpoliti-
zálás, majd a frissiben bevezetett
„Káli-csomag”, a megszorítások
sorozata egyértelmûvé tette, hogy
nem mindig arra költötte a város
a pénzét, ami a legindokoltabb volt.
Mindannyian fontosnak tartjuk és
értékeljük, ha megszépül egy-
egy épület, ha komfortosabbá
válik a belváros, de például az ivó-
víz-szennyezõdés ügye rávilágított
arra, hogy kiszolgáltatottak és
védtelenek vagyunk, ha nem for-
dítunk elég pénzt a közmûvek kar-
bantartására, védelmére, miköz-
ben ez jogszabályi kötelezettsége
az önkormányzatnak.

A helyi források beszûkülése
mellett úgy érezzük, hogy az
állam is magára hagyta Miskolcot.
A parlamentben sorra megsza-
vazták az önkormányzatok mû-
ködését ellehetetlenítõ döntése-
ket és sajnos sem a városveze-
tésben, sem a képviselõ-testü-
letben helyet foglaló MSZP-s or-

szággyûlési képviselõk nem tar-
tották fontosnak, hogy megszó-
laljanak ezekben az ügyekben,
hogy kiálljanak az itt élõkért.

Kampányesztendõ van a há-
tunk mögött, így ennek megfe-
lelõen megnõtt a szalagátvágá-
sok és átadási ünnepségek
száma. Álláspontunk szerint nem
az a kérdés, hogy szükséges-e
bármelyik új beruházás, hanem
az, hogy mekkora árat kell ezért
fizetni a miskolciaknak? Míg más
városokban példaértékû, hogy
egy-egy nagyobb létesítmény

építési költségeit az állam és az
önkormányzat megosztja egy-
más között, addig Miskolcon jel-
lemzõen a város a maga erejé-
bõl, azaz újabb és újabb hitelfel-
vétellel tudta csak a szükséges
költségeket elõteremteni. Tipikus
példázata ennek a milliárdos költ-
séget felemésztõ Jégcsarnok
ügye, melynek kapcsán a mi-
niszterelnök több száz millió fo-
rintos támogatást ígért a miskol-
ciaknak, de ez is csak egy be-
váltatlan, üres kampányígéret ma-
radt. Az átadott létesítmények
fontosságát nem feledve, fel kell
tennünk a kérdést, hogy hol van-
nak a több száz, esetleg több ezer
munkahelyet biztosító, korábban
a városvezetés által beharango-
zott és beígért befektetõk?

Általános az a vélekedés, mi-
szerint az új esztendõ sok ne-
hézséget hoz valamennyiünk szá-
mára. A megélhetési és lakhatá-
si költségek olyan mértékben
növekednek majd, hogy ezzel
sajnos miskolci családok soka-
ságának mindennapjai kerülhet-
nek veszélybe. Megítélésünk sze-
rint ebben a helyzetben a felelõ-
sen gondolkodó ellenzéki politi-
kus két dolgot tehet: egyrészt
olyan javaslatokat tesz le a vá-
rosvezetés asztalára, melyek
révén lehetõség szerint csök-
kenteni lehet a megszorítások ne-
gatív hatásait, másrészt kiemelt
figyelmet fordít a változtatásokra,
hogy ne kelljen további leépíté-
seket, megszorításokat elszen-
vednie a város lakosságának. Az
országos és helyi politikától azt
várom és remélem, hogy csökken
az egymásnak feszülõ indulat, és
éppen a közelgõ karácsony üze-
netébõl okulva békésebbek és tü-
relmesebbek lesznek egymás-
hoz az emberek – a közéletben,
majd azon kívül is. 

Áldott karácsonyt és békés új
esztendõt kívánok a miskolci
Fidesz-frakció nevében vala-
mennyi miskolci polgárnak!

A TELJESÍTÕKÉPESSÉG HATÁRÁN
HATÉKONYSÁGNÖVELÉS HOLDINGBAN

ÚJ MISKOLCOT ÉPÍTÜNKSZOROS INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁS
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Második alkalommal adták
át a Regionális Fejlesztési Ta-
nács Innovációs Díját Miskol-
con, az Európa Házban. Az el-
ismerésben részesülõket ez al-
kalommal is a szakmai szerve-
zetek és a Regionális Innová-
ciós Tanács ajánlásai alapján
választották ki.

A Regionális Fejlesztési Tanács
innovációs díját elõször szeptem-
berben vehették át azok a Borsod,
Heves és Nógrád megyei vállal-
kozások, amelyek kiemelkedõ ku-
tatás-fejlesztési tevékenységet foly-
tattak, most pedig olyan magán-
személyek részesültek az elisme-
résben, akik az elmúlt években
sokat tettek a régió innovációs éle-
tének fejlõdéséért.

A keddi ünnepségen az inno-
vációval foglalkozó szervezetek
és vállalatok kiemelkedõ munka-

társai mellett a Kreaktív Ifjúsági
Innovációs Verseny legjobb kö-
zépiskolás és egyetemista pályá-
zói is átvehették a díjat jelképezõ
szobrocskát. A szakértõk szerint
a fiatal tehetségek elismerése azért

is nagyon fontos, mert õk jelent-
hetik a régió innovációs szakem-
ber-utánpótlását. A Kreatív Ifjúsági
Innovációs Verseny legjobbjai közül
8-an, az észak-magyarországi vál-
lalkozások, szervezetek munka-

társai közül pedig ez alkalommal
összesen 4-en vehették át az
Innovációs díjat, amely az erkölcsi,
szakmai elismerés mellett termé-
szetesen pénzjutalommal is jár.

petruskó

Innovációs hírek

FIATALOKAT ÉS VÁLLALKOZÓKAT DÍJAZTAK

A világ drámairodalma állítólag huszonhat alapötlet variáció-
jából született. Ezek a témák ismétlõdnek más-más formában nap-
jainkig. Miért ne „játszott volna rá” Vajda Katalin a régi szerzõk-
re, mondjuk: Bocaccióra, Shakespeare-ra, Goldonira, mikor már
õk is hozott anyagból dolgoztak. Az utóbb említett Carlo mester
még a krónikákat sem igen bújta; tallózhatott az olasz városok-
ban honos vásári komédiák között. Valló Péter is a commedie
dell’ arte ötletével kapacitálta a szövegkönyv íróját, aki aztán – a
régi recept felhasználásával – kisütött nekünk egy kissé felfújt tor-
tát, amire habként olasz slágerek magyar szövegváltozatait rakta
fel Fábri Péter. 

Hogy ez miként lesz korunk mûalkotása? Nos, az embernek (ha
már nem egészen fiatal) eszébe jutnak digózó honleányaink, s ki-
csit még visszatáncolva az idõben, az 1949-es VIT is, mikor
Budapesten, a békegalamb szárnyai alatt egyesülhettek a világ pro-
letárjainak ivarérett gyermekei. Hát ez lenne a magyar szál, ami majd
beleszövõdik az olasz kanavászba. Aztán rápillant az ember az olasz
vásári komédiák állandó típusaira, s megtalálja ott Pantalonét. Kicsit
mozdít rajta, s a szereleméhes öreg gavallérból szerelemre még
ugyancsak képes középkorú polgár válik, megõrizve azonban a fi-
gura zsugoriságát, s más pantalonei vonásokat. A vérbõ cserfes
cseléd ugyancsak a commedie dell’ arte figurája, de õ már Moliere
közvetítésével kerül Anconába, s ígyen lesz a neve Dorina.
Különben Ancona (nem is olyan kicsi) kikötõváros az Adriai-ten-
ger partján, s nem kétséges, hogy van egy olyan tere – természe-
tesen szökõkúttal, kávéházzal, szállodával, mint amilyet Goldoni jó-
voltából ismerhetünk. Ezt a közeget aztán be kell népesíteni egy-
másnak szánt fiatal szerelmesekkel, akik nem az atyai akarat, de
a természet törvényei szerint mindig másé lesznek, mint akit szá-
mukra kiválasztottak. Eszerint mindent tudnak a színházcsinálók?
Sajnos a legfontosabbat nem, amit Márai Sándor így fogalmaz: „Egy
nagy író (mutatis mutandis, az igényes színházteremtõ – a szerk.)
soha nem ereszkedik le a mûfajhoz; de minden mûfajt, a legalan-
tasabbat is, megnemesít, felemel.”

Mindazonáltal a szövegkönyvvel, a dalszövegekkel, a szceníro-
zással nekem nincs különösebb bajom, s nem szeretném a szí-
nészeket sem kárhoztatni, akik nagy elánnal, de áthatottság nélkül
dolgoznak. Kevesebb hévvel és több szívvel is lehetne. Ám a túl-
dimenzionált, trivialitásoktól hemzsegõ, a fiziológiai humor lehe-
tõségeivel visszaélõ rendezés letörli a darab báját. Pikantéria he-
lyett obszcenitást kapunk. Tudjuk: a vásári játék sikamlós – nem
mentes a vaskosabb tréfáktól sem – de soha nem visszataszító és
gusztustalan. Ahol vécépapír-göngyölegeket dobálnak a nézõtér-
re egy zenés komédiának hirdetett darabban – azt a színpadot va-
lami olyan ízlésterror uralja, ami ellen a színházi embereknek is
protestálniuk kellene. Vagy legalább kivédeni minden alpári és ot-
romba ötletet, amik a kellemes, jó szituációkat is lerontják. 

Mert ki lehet védeni a túlhajtott banalitásokat, mint ahogyan Szirtes
Gábor – méltóan a legnagyobb komédiásokhoz – kivédte. S kivédte
a színészt megalázó, lefokozó szcénákat is. Humora, artikuláció-
jának belsõ energiája, mozgáskultúrája, poentírozó készsége nagy
értéke egy olyan elõadásnak, ahol annyi kellem, grácia torzult el,
annyi gesztus vált gusztustalanná. 

A szabadtéri sikerhajszolásban – mert láthatóan ez Korognai Károly
legfõbb rendezõi ambíciója – valamelyest szét is esett az elõadás.
Premier ez, vagy a darab temetése? – kérdezte valaki. 

(gyarmati)

Színházi esték

ANCONAI 
SZERELMESEK

JANUÁRI ELÕZETES FILMAJÁNLAT

KOSSUTH ART MOZI: 
EL TROPICO - THE LOST CITY

TIGRIS A HÓBAN
MIAMI VICE

KONYEC - AZ UTOLSÓ CSEKK A POHÁRBAN

HEVESY ART MOZI:  
SZABADSÁG, SZERELEM

GUANTANAMO
SZÛZIJÁTÉK

MÛVÉSZETEK HÁZA:
BÉKE TEREM: FRISS LEVEGÕ

FEHÉR TENYÉR
EGY BOLOND SZÁZAT CSINÁL

URÁNIA TEREM: A VELENCEI KALMÁR
TÁVKAPCS

CRANK – FELPÖRÖGVE
ELVITTE A VÍZ

BORAT: A KAZAH NÉP NAGY FEHÉR GYERMEKE

KORA NYÁR 2007 
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KERESSE IRODÁNKBAN 
A  MEGJELENT PROGRAMFÜZETÜNKET.

NE VÁRJON!!!
2007. február 28-ig történõ foglalás esetén 
lényegesen kedvezõbb árakat garantálunk, 

mint a késõbbiekben megjelenõ nyári 
katalógusainkban.

Katalógusunk az elmúlt évek legkedveltebb
szálláshelyeinek gyûjteményét tartalmazza. 

BBôôvveebbbb  ffeellvviilláággoossííttááss::
IBUSZ Utazási Iroda

MMiisskkoollcc,,  SSzzéécchheennyyii  uu..  1144..
TTeell..::  4466//550088--221100

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

Legnehezebb a kisgyerekeknek megma-
gyarázni – az írni, olvasni még alig tudó fiúcs-
káknak és leánykáknak –, hogy Ernõ atya a
mostani karácsonykor már nem fog misézni,
nem hallják megnyugtató, szeretetteljes sza-
vait, nem látják derûs mosolyát; Kartal Ernõ el-
ment. A gyerekek, akik ministráltak neki, ezt
nemigen értik. Õk azt se tudják igazán, hogy
tudós pap volt az atya, hogy õ volt a minorita
rendtartomány fõnöke, hogy Miskolc városa
egyik tekintélyes díszpolgárát tisztelte szemé-
lyében. 

A kisgyerekeknek csak egy mosolygós pap
bácsi volt, akinek mindenkihez volt egy jó szava,
akibõl áradt a szeretet, akihez mindig biza-
lommal lehetett fordulni. De ugyanezt a bizal-
mat érezték iránta a rendtársak, s mindazon
hívei, akikkel hosszabb-rövidebb ideig együtt
élt egyházmegyéjében; évtizedeken át káp-
lánkodva, vagy már plébánosként – a külön-
bözõ településeken.

Számára az ember, a másik ember volt a leg-
fontosabb. De idézzük az õ szavait: „Papi hi-
vatásomban mindig az volt az elsõdleges, hogy
az emberekért tenni tudjak valamit. Mert ha va-
laki Istent – akit nem lát – szereti, de az em-
bereket, akiken gyakorolhatja a szeretet eré-
nyét, nem szereti, akkor az Isten-szeretettel is
baj van… Valamit nyújtani kell embertársaink-
nak, ami segítség. Ez lehet anyagi is, lehet min-
dennapi segítség, lehet egy kis megértés, egy

kis vigasztalás is, de lehet a legtöbb; elvezet-
ni õket Istenhez.” 

Rendkívül szerény volt. Akárhányszor fi-
gyelmeztetett, hogy milyen káros, különösen
papi ember számára mennyire visszatetszõ az
öntömjénezés. Tudományos eredményei, egy-
házának és szerzetesi rendjének sikeres épí-
tése ellenére csak egyetlen szál világoló gyer-
tyának tartotta önmagát, akinek fénykörében
azonban béke van és biztonság. 

Teremtõje viszonylag hosszú élettel ajándé-
kozta meg. Úgy is mondhatnánk, hogy sok min-
dent bízott rá. S évtizedeken át adott ehhez erõt
és lehetõséget. S Kartal Ernõ – az áldozópap,
a hit és erkölcs hirdetõje, rendjének és temp-
lomának töretlen hitû és energiájú képviselõje
– jól sáfárkodott a reá bízott spirituális és más
értékekkel. Mindegy, hogy kis településeken káp-
lánkodott, vagy egy egész egyházmegyében
szerzett tekintélyt, s a minoriták rendjében elsõ
lett az egyenlõk között – õ mindig azonos fe-
lelõsséggel élt; tanult és tanított. 

Az arra hivatottak értékelni fogják majd sok-
irányú és fáradhatatlan tevékenységét. Azt
azonban már most is bizton kimondhatjuk, hogy
tiszta ember, nagy hatású lelkipásztor volt; egy-
házának és az õt befogadó szerzetesrendnek
oszlopa. 

Ugyanakkor polgár is volt – miskolci polgár.
2001-ben díszpolgári kitüntetésének évében
ezeket mondta: „Papi életemnek szinte több,

mint a felét Miskolcon éltem és megszerettem
ezt a várost. Itt öregedtem meg, itt jöttem rá,
az élet elmúlóban van és még rengeteg dol-
got kell megtennem. De azt is itt tanultam meg,
hogy nem csupán felettem járt el az idõ…
Jönnek a tanítványaim, gyerekeikkel, unokáik-
kal. Ez nagyon jó érzés, rámutat, hogy szép
dolog is lehet megöregedni”.

Voltaképpen soha nem öregedett meg.
Szelleme friss, fogékony maradt. De azt soha
nem mondta, hogy maradéktalanul teljesítet-
te hivatását. – „A Jóistent nem lehet fölülmúl-
ni, hogy úgy mondjam, nagyvonalúságban, vagy
ajándékozásban” – hangoztatta. 

És ajándéknak tekintette azt a szenvedést is,
ami utolsó éveiben, betegségként ráméretett. 

Halála csak bennünket ért készületlenül és
váratlanul. Õt nem! Karácsony ünnepén testi
valóságában már nem lehet közöttünk, de nem
kétséges, hogy velünk lesz. S ha szándékát és
tanításait követni akarjuk, akkor kezet nyújtunk
egymásnak mi, akik jószándékú, jóakaratú em-
bereknek tartjuk magunkat. És ha valamit kí-
vánhatunk, akkor olyan küldetéses emberek
születését és munkálkodását kívánjuk ma-
gunknak, mint Kartal Ernõ volt, akinek atyai párt-
fogásában és szeretetében éltek rendtársai és
hívei. Aki ember volt az emberek, s miskolci a
miskolciak között. 

Káli Sándor
Miskolc polgármestere

BÚCSÚ KARTAL ERNÕTÕL 

FIATALOKAT
VÁRNAK

Az Új Holnap Stúdió várja a ma-
gukban tehetséget érzõ fiatal iro-
dalmárok jelentkezését. Összejöve-
teleik kéthetente, szerdánként lesz-
nek a Miskolci Galéria Dõry-pincé-
ben. A legközelebbi foglalkozás 2007.
január 10-én 16 órakor lesz. Minden
érdeklõdõt szeretettel várnak.



Csaknem negyven Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei tele-
pülésre, köztük Miskolcra ér-
kezett a Gyermekétkeztetési
Alapítvány karácsonyi aján-
dékcsomagja. A meglepetés-
ben a legszegényebb nagy-
családok részesülnek. 

A mintegy 4000 csomag elsõ-
sorban élelmiszereket, tésztát,
kekszet, szaloncukrot és más
édességeket tartalmaz. A miskol-
ci helyszínnel egy idõben Debre-
cenben és Szegeden is osztottak
csomagot, összesen 15 000 cso-
mag talált gazdára az ország 315

településén. A csomagok egyen-
ként 21 kilogramm élelmiszert tar-
talmaznak, összesen 135 millió fo-
rint értékben. 

A Gyermekétkeztetési Alapít-
vány 1993 óta az éhezés ellen har-

col. Az országban ma mintegy 15
ezer gyermek naponta éhezik, és
közel 120 ezer gyermek alultáplált.
1994 óta a személyi jövedelemadó
egy százalékából befolyó össze-
geket alapvetõ élelmiszerekre for-
dítja az alapítvány azért, hogy a
téli iskolaszünetben se kelljen nél-
külözniük a rászoruló gyerme-
keknek. Az idei csomagosztás
különösen sikeresnek bizonyult,
több cég is a kezdeményezés
mellé állt.
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Nem minden gyermeknek
adatik meg, hogy családi kör-
ben tölthesse az év legszebb
ünnepét. A miskolci Gyermek-
város lakóinak adventjét, ka-
rácsonyát, korábbi évekhez
hasonlóan, idén is színes, han-
gulatos programokkal, ren-
dezvényekkel tették, teszik
bensõségessé az intézmény
vezetõi. 

Lovas János Tibor igazgató-
helyettes elmondása szerint min-
den gyermek másképp éli meg,
ha nem családi körben tölti az ün-
nepeket. Akinek esetleg ez az elsõ
karácsonya az otthonban, annak
nyilvánvalóan nehezebb, mint a
többieknek, hiszen itt egészen
másféle élményekben részesül-
nek, másféle közösségben kell át-
élniük az ünnep hangulatát. 

A Gyermekvárosban jelenleg
172 férõhely van, „telt házzal”
mûködnek, s Lovas János Tibor
szerint jóval több hely is megtel-
ne, ha lenne lehetõség a bõvítésre
– ezzel kapcsolatban több terven
is dolgoznak. Itt, Miskolcon fõként
a 18 év fölötti fiatalok esetében
lenne szükség több férõhelyre. A
Gyermekváros lakói között 3-tól
24 évesig szinte minden korosz-
tály megtalálható, az ünnepi prog-
ramok is korcsoportonként lettek
összeállítva. A nevelõk arra töre-
kedtek, hogy legyen lehetõség a
közös ünneplésre, amikor az ott-
hon valamennyi lakója együtt
vesz részt programokon – azok
a gyerekek is, akik karácsonyra
esetleg el tudnak majd menni csa-
ládhoz, rokonokhoz. S persze

vannak, lesznek ünnepségek
azok számára is, akik végig az ott-
honban maradnak az év végén. 

Különleges alkalmat kínáltak
december 15-e rendezvényei hat
európai (lengyel, dán, francia,
portugál) önkéntes fiatal részvé-
telével és felkészítésével zajlottak
programok – báb- és meseelõa-
dások, filmvetítések – az intéz-
ményben. Az önkéntesek a
Mobilitás-program keretében ér-
keztek Magyarországra, nyelvta-
nulás, tanítás, tapasztalatgyûjtés
céljával. A gyermekotthon lakói

rajtuk keresztül betekinthetnek
más országok szokásaiba, nyel-
vet tanulhatnak – egyszóval köz-
vetlen tapasztalatokat szerezhet-
nek az Európai Unióról, amelynek
a tagjai lettünk. Ugyancsak jeles
dátum volt december 20-a is, ami-
kor az intézmény a szokásoknak
megfelelõen közös ünnepséget
szervezett az egyetemmel – gyer-
mekmûsorral, ajándékozással
egybekötve. A téli szünet minden
napjára szerveznek külsõ-belsõ
szabadidõs programokat, játé-
kokat, sportvetélkedõket, de lesz

egri kirándulás és
kézmûves-tábor is.

Az ünnepet minden
kiscsoport külön ka-
rácsonyfával és külön
programmal tölti –
mint megtudtuk, ilyen-
kor a nevelõk és a
gyerekek együttesen
készítik el az ünnepi
menüt, a kölcsönös
ajándékozásnál pedig
olyan személyes tár-
gyakat – pl. plüssál-
latkákat – részesíte-
nek elõnyben, ame-
lyeket késõbb eltesz-
nek emlékbe, vagy
kabalának. A kiseb-
bek számára szoktak
szervezni közös ének-
lést, zenehallgatást is
karácsony este.

– Egy családi ünnep hangu-
latát nyilván nem tudjuk vissza-
adni, de arra törekszünk, hogy
itt is emlékezetessé, bensõsé-
gessé tegyük a gyermekek szá-
mára a karácsonyt – fogalmazott
Lovas János Tibor. – Törekvése-
ink sikerét jelzi, hogy minden
évben több olyan korábbi nö-
vendékünk jön vissza – esetleg
a családjával együtt – hogy itt
töltse az ünnepeket, aki már el-
került innen, s régóta a saját éle-
tét éli. 

Sz. S.

Van, aki a családjával is visszajár

KARÁCSONY A GYERMEKVÁROSBAN 

A megyeházán tartotta éves
közgyûlését az ’56-os Szövet-
ség Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei és Miskolc városi szer-
vezete.

Pocsai János elnök ünnepi be-
szédében emlékezett a fél év-
századdal ezelõtt történtekre, a for-
radalom és szabadságharc ese-
ményeire, különös tekintettel a me-
gyénkben és Miskolcon lezajlott
eseményekre. Felhívta a figyelmet

a hagyományõrzésre, tovább-
adásra, hogy a több évtizedes el-
hallgatás után a ma ifjúsága is
megismerje a valódi 1956-ot. Az
alkalmat megragadva megkö-
szönte a megyei önkormányzat tá-
mogatását. Az 1956-ban elhunyt
forradalmárok emléke elõtt egy-
perces néma fõhajtást követõen
a tagok kulturális mûsora követ-
kezett, majd a megyei és az or-
szágos szervezet kitüntetéseket
adott át a jubileum alkalmából. A
közgyûlést közös ebéd zárta.

Idén is megrendezték az Idõsek
karácsonyát az Avastetõi Általá-
nos Iskolában. A rendezvényt a
terület önkormányzati képviselõ-
je szervezi meg minden évben.
Káli Sándor polgármester és
Fodor Zoltán köszöntõje után a
Miskolc Nemzeti Színház mûvé-
szei, Eperjesi Erika és Kincses
Károly mûsorát láthatták. Volt tár-
sastánc-bemutató és fellépett az
Avasi Néptáncegyüttes Tóth
György vezetésével. A programok
sorát a Twist Olivér kórus zárta.

A megye és a város cser-
készei imával, dalokkal, ver-
sekkel és betlehemezéssel ün-
nepelték a közelgõ kará-
csonyt. A mozgalom tagjai
több mint tíz éve gyûlnek össze
közös ünneplésre, az önkor-
mányzat minden évben a
Városháza dísztermében látja
vendégül a fiatalokat.

Az egyik legfiatalabb borsodi
cserkész a becsületrõl szóló vers-
sel köszöntötte társait a közös ka-
rácsonyi ünnepségen, majd az
idõsebbek betlehemest adtak
elõ. Megyénk cserkészei már

több mint tíz éve gyûlnek össze
a Városházán, hogy Krisztus szü-
letése elõtt tisztelegjenek. 

Bár a cserkészet ifjúságnevelõ
mozgalom, minden korosztály meg-
találhatja benne a helyét, hatéves
kortól egészen addig, amíg aktívan
be tud még kapcsolódni a cser-
készéletbe. A fiatal cserkészek
szerint pedig a keresztény esz-
méken túl a közösségi programok
és barátok miatt is érdemes a
csapatba tartozni. A díszteremben
Orosz Lajos alpolgármester kö-
szöntötte a mozgalmat és tagjait.
Az ünnepi beszédek után pedig az
egyenruhás fiatalok kézen fogva
imádkozták el a Miatyánkot. 

ÜNNEPELTEK 
A CSERKÉSZEK

’56-OS ÜNNEP

Rászorulóknak osztottak csomagot

ADVENT AZ AVASON

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!

Az Egyetemvárosban ismét megtartották a közös ünnepséget.



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

Már a karácsonyra készül-
nek a hajléktalanszállókon is.
A Vöröskereszt ünnepi ebéd-
del vendégelte meg a több
mint 300 hajléktalant, akik a
népkonyhán étkeznek nap
mint nap. A program részeként
az otthon lakói mûsorral is ké-
szültek.

Az ünnepi menü ezúttal töltött
káposzta volt. Több mint 300 adag
ételt fõztek meg a Vöröskereszt
népkonyháján. A „Mindenki kará-
csonyát” minden évben megren-
dezik, azzal a szándékkal, hogy
meghittebbé tegyék az ünnepet az
otthonban élõk számára.

Nagy Gábor, utcai szociális
munkás kérdésünkre elmondta,
a népkonyha folyamatosan üze-
mel, napi 200 adag ételt fõznek
meg, a karácsonyi programon
azonban a megszokottnál is jóval
többen fordulnak meg, ezért igye-
keznek még ennél is több ada-
got elkészíteni.

A hagyományos programon
azok is részt vesznek, akik már
nem a Baross utcai épületben ké-
szülnek az ünnepre. Csukás
Zoltán a Vöröskereszt támogatá-
sával nyolcévnyi hajléktalan lét
után idén elõször saját otthoná-
ban ünnepli a karácsonyt.

– Havi 20 ezer forint lakbértá-
mogatást kapok a Vöröskereszt-

tõl, ezért idén már albérletbe köl-
tözhettem. Van egy élettársam is,
így hosszú évek után most elõ-
ször várom az ünnepet – mond-
ta el lapunknak az egykori ott-
hontalan férfi.

A Vöröskereszt hajléktalan-
szállóján már teltház van. A tea-
járat is több mint egy hónapja mû-
ködik, és plusz férõhelyekkel ké-
szülnek a mínuszokra, így ösz-
szesen 220 embernek tudnak
menedéket nyújtani.

Kiss Alícia

TÖLTÖTT KÁPOSZTA VOLT A MENÜ
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A karácsonyi idõszak akkor
meghitt, ha az ember a csa-
ládja, a szerettei körében ün-
nepelhet. De vajon divat-e
még a házasság intézménye,
mirõl szól ma az „igen” ki-
mondása, és mi a helyzet a
gyermekvállalás kérdésével?
Minderrõl Mihályi Helga szo-
ciológust faggattuk. 

– Tény, hogy egyre kevesebb
házasságot kötnek az emberek
Magyarországon (és világszerte),
és egyre kevesebb a gyerek is. Ez
utóbbi különösen nagy gondot je-
lent, hiszen napjainkban egy nõre
átlagosan 1,3 gyermek jut, ami
nem elég a népesség fennmara-
dásához – tudtuk meg tõle a szo-
morú adatokat. – Az, hogy egyre
kevesebb a szülés, ráadásul nem-
csak demográfiai, de társadalmi,
gazdasági konfliktusokhoz is ve-
zethet. Az ok egyébként könnyen
tetten érhetõ, jelenünk egyik fon-
tos értéke lett ugyanis az ön-
megvalósítás, azaz a nõk mielõtt
szülnének, karriert építenek.
Ennek következtében pedig kito-
lódik a családalapítás ideje, vagyis
túl késõn születik ahhoz az elsõ
gyerek, hogy a házaspár akár töb-
bet is vállalhasson. Ehhez ter-
mészetesen hozzájárul az is, hogy
talán sokan félve hoznak a világ-
ra gyermeket, ha nem megfelelõ

anyagi körülmények között élnek
– én mégis azt mondom, hogy
csak a kisebbik probléma ez.
Szerényebb körülmények között
is lehet boldog egy gyermek, ha
szeretet veszi körül. Elkeseredésre
azért nincs okunk, mert úgy tûnik,
hazánkban még mindig divat a
házasság, a jelenlegi tizenévesek
nagy része úgy nyilatkozik, egy
nap majd családot szeretne, gye-
rekeket. Ezt a szándékukat köz-

vetett módon akár segíteni is
lehet, ezért volt nagy „találmány”
a gyes, vagy a családi pótlék be-
vezetése, ami egy ideig igencsak
ösztönzõleg hatott a nõkre. A
részmunkaidõs megoldás is jó-
tékony segítség lehetne, hiszen ál-
tala az anya helyt tud állni otthon,
miközben a munkahelyen is pénz-
keresõ maradhat. 

Mihályi Helga a válások magas
számát is említi, bár mint mond-
ja, valószínûleg még mindig sze-
rencsésebb a különélés béké-
ben, mintsem a gyûlölet-teli há-
zasság. Persze az áldott helyzet
az lenne, ha a két ember – a há-
zaspár két tagja – együtt változ-
na az idõk során és jóérzéssel,
szeretetben élnék végig az életet
egymás oldalán. 

– A karácsony természetesen
elsõsorban a család ünnepe – té-
rünk a sok rossz hír után végre a
lényegre. – Szemmel látható, hogy
a fogyasztói társadalom hogyan
teszi próbára az embereket azzal,
hogy háttérbe szorítja a hagyo-
mányos értékeket, és verseny-
helyzeteket teremt. Ugyanakkor hi-

szem, ha valaki olyan közegbõl ér-
kezik, ahol a szeretet a legfõbb
érték, ahol az apró figyelmesség
is örömöt tud szerezni, az képes
a gyermekeire is átörökíteni a ka-
rácsony meghittségét. Igenis van
lehetõség arra, hogy az ünnep
ünnep maradjon, mindez döntés
kérdése, azaz egyedül rajtunk áll
– tudtuk meg a szociológustól. 

Szabó Virág

Még mindig érték a család

IJESZTÕ ADATOK, DE VAN REMÉNY

Gazdag évet zár a Szimbiózis
Alapítvány – az elmúlt hónapok
számtalan szép eredményt
hoztak számukra. Nem vélet-
lenül, hiszen a munkatársak –
szám szerint immár hatvanan –,
szívvel-lélekkel dolgoznak
azon, hogy megkönnyítsék a
fogyatékkal élõk mindennap-
jait. 

– Valóban sok minden történt
velünk 2006-ban, köszönhetõen
a pályázatoknak, amelyeket sike-
rült elnyernünk – tájékoztatta la-
punkat Jakubinyi László, az ala-
pítvány vezetõje. – Ma már a fo-
gyatékkal élõk számára minden
területen tudunk segítséget nyúj-
tani, kezdve azzal, hogy sikerült a
mikrobuszos szállításukat meg-
oldani. Napközi otthont biztosítunk
számukra, foglalkoztatási straté-
giánk is rendkívül sokoldalúvá
vált, hiszen a papírmerítéstõl a
szövésig számtalan lehetõséget
tudunk nekik nyújtani. Farmunkról
saját termelésû tej, tojás áll a száz
fõt ellátni képes konyha rendel-
kezésére, és tavasszal már üveg-
házunk is lesz, sõt kecskéket is te-
nyésztünk majd, természetesen az

õ bevonásukkal. A Forgách utcai
telephelyünkön lakóotthon mû-
ködik, a munkába állítás is sike-
res volt, hiszen elértük, hogy az
általunk közvetített sérültek sze-
retnek dolgozni azokon a mun-
kahelyeken, amelyek fogadják
õket.  

Természetesen a szabadidõ is
sokféle lehetõséget kínál a
Szimbiózis szervezésében, hiszen
izgalmas sportrendezvények, pa-
rabike-program, színjátszó kör,
kézmûves foglalkozások, diszkó
és filmklub várja a kikapcsolódni
vágyókat. A nemzetközi kapcso-
latok egyre erõsebbek, és a jövõ
év szintén sok tervvel indul szá-
mukra. 

– Sokat ünnepelünk, de termé-
szetesen a legjelentõsebb alkalom
számunkra is a karácsony – árul-

ta el a lelkes vezetõ. – A mi ünne-
pünk eltér a hagyományostól, hi-
szen évek óta egy misztikus, spi-
rituális rituáléval szólítjuk meg a
résztvevõket, az alapítvány tagjait
és a szülõket. Egy elsötétített szín-
házteremben felállítunk egy jelké-
pes kaput, amelyhez hosszú, kacs-
karingós út vezet, fenyõágakból ki-
rakva. Mindenkinek végig kell jár-
nia ezt az utat egy kisangyal se-
gítségével úgy, hogy közben a
„vándornak” át kell gondolnia, mi
történt vele az évben. A gyertya-
gyújtás szenteli meg azt a szim-
bolikus vándorutat. Mindez a saját
élet megélését, az út vállalását jel-
képezi. A mûsor teljes csöndben
zajlik, és ha mindenki végigjárta a
maga egyéves történetét, felveszi
a kabátját, és lélekben elköszön
tõlünk – januárig. 
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Mitõl válhat igazán meghit-
té az ünnep? Megkérdeztük
errõl dr. Berkes Lászlót, a mind-
szenti plébánia plébánosát is. 

– Huszonhét éve vagyok pap,
és azóta kétféle számomra a ka-
rácsony. Jelen van a saját meg-
emlékezés és a másokért való
ünnep, de a kettõ persze alig válik
el egymástól, már-már össze-
mosódik nálam – állítja a kérde-
zett. – A gyerekkorom is a meg-
hitt, szép karácsonyokról szólt,
amelyek nem lettek volna teljesek
a templom hangulata nélkül. Az
a különös és utánozhatatlan a de-
cember végi hangulatban, hogy
a család minden tagja, külön és
együtt is érzi, hogy valaki áll az
ember mögött, a világot az Isten
a tenyerén tartja. 

Ma azonban mintha nehezebb
lenne megõrizni az ünnep szent-
ségét, hiszen a fogyasztói társa-
dalom elszántan támadja az em-
bereket. 

– Épp ezért fontos a hagyo-
mányõrzés, a gyökerek erõsíté-
se – kapjuk a határozott választ.
– Ebben a látszatra épülõ világ-
ban az embernek egyetlen lehe-

tõsége van arra, hogy erõs ma-
radjon – a hit. Nagy öröm, hogy
bár az anyagi világ támad, ma is
sokan járnak templomba, keresik
a megnyugvást, a lelki békét, az
Istennel való kapcsolatot. Ez re-
ményt ad arra, hogy az alapvetõ
értékek mégiscsak jelen vannak
és lesznek, hiszen a vallásosság
állandó megélése és rendszeres
gyakorlása mindenképpen tá-
maszt ad a mindennapokban. A
szülõk kötelessége, hogy gyer-
mekeik számára a kezdetektõl
biztosítsák az erkölcsi nevelést,
bár ebben nagy szerepe kellene,
hogy legyen az iskolának is.
Sajnos, ez utóbbi igyekezete sok
esetben nem vehetõ észre. 

És hogy mit kíván a mind-
szenti plébános a 2007-es esz-
tendõre? 

– Jó közösséget, amely tá-
maszt nyújt és erõsít. Az egyén-
nek pedig azt kívánom, hogy
próbáljon meg egyre jobbá válni.
Persze amíg nem tudjuk, hogy
miért kell jónak lenni, addig nehéz
teljesíteni ezt. Ezért kell Istenre fi-
gyelni, mert érte érdemes tisz-
tábbá válni, õt követve megõriz-
ni gyermeki énünket és jósá-
gunkat.  

„CÉLUNK: EGYRE JOBBÁ VÁLNI”

A gyökerek 
erõsítése a feladat

„A saját út felvállalása fontos”

RENDHAGYÓ SZIMBIÓZIS-ÜNNEP
DIVAT A SZINGLISÉG?  

Bridget Jones óta mindennapjaink részévé vált a szingliség fo-
galma. De vajon tényleg arról szól-e ez az élethelyzet, amirõl a
média beszél – azaz a szabadságról, az önmegvalósításról – vagy
más oka van az egyre nagyobb számú függetlenedõnek? 

– Sokan trendként tekintenek a szingliségre, de szerintem va-
lójában nem arról van szó, sokkal inkább önvédelemrõl – állítja
a szakember. – Amerikában lehet, hogy divatos az egyedül élés,
de itt, nálunk nem hiszem. Mivel az ember társas lény, vágyik arra,
hogy megtalálja a párját. Ugyanakkor a népesség csökkenésé-
vel ez nem válik egyszerû feladattá, így sokan akaratukon kívül
maradnak hajadonok vagy nõtlenek. Így inkább a lelki önvéde-
lem hangsúlyos ebben a szituációban, mert mégiscsak jobb érzés
azt mondani, hogy szabad vagyok, mintsem hogy nem találom
a megfelelõ partnert. 

Már hagyományosnak mondható a fogyatékkal élôk kirakodóvá-
sára, melyet idén is a Szemere Szakközépiskolában rendeztek meg.

Azért még divat a házasság, a legtöbb tinédzser családot szeretne.



Tagjai számára rendezett
nagy karácsonyi ünnepséget
a Miskolci Családsegítõ Köz-
pont. A Vasas Közösségi ház-
ban több százan készültek
együtt a szeretet ünnepére. 

A Miskolci Családsegítõ
Központ az elmúlt években is
szervezett karácsonyi ünnepsé-
get, most azonban minden ed-
diginél színesebb programmal
állt elõ. A cél az volt, hogy a velük
kapcsolatban álló családok kö-
zösen készüljenek fel a szeretet
ünnepére. A programnak a kis-
gyermekek örültek a legjobban,
akik telve voltak izgatott várako-
zással. 

A nagy karácsonyi ünnepség-

re 100-150 család érkezett. A ka-
rácsonyi mákos és diós beigli
mellé érdekes programokat is
kaptak ajándékba. A karácsony
elõtti feszült várakozás a szere-

tet és az odafigyelés jegyében
telt, a családok számára pedig
rendkívül fontos, hogy ilyen jelle-
gû segítséget is kapjanak az õket
támogató szolgálatoktól.

– Egészen elkeserednünk
nem kell, hiszen itt-ott, foltokban
még tetten érhetõk a karácso-
nyi hagyományok – tudtuk meg
Tóth Arnoldtól, a Herman Ottó
Múzeum munkatársától. Meg-
kértük, hogy meséljen arról, mi
az, ami ma is jelen van ün-
nepkor és mi az, amelyet már
csak nagyszüleink visszaemlé-
kezéseibõl hallhatunk.

– A betlehemezés szokása va-
lószínûleg mindenkinek jelent va-
lamit, hiszen az óvodák, iskolák
a mai napig gyakorolják azt – kezdi
összefoglalóját a szakember. –
Amit azonban talán kevesebben
tudnak, hogy ez a hagyomány
meglepõen sokáig, a ’60-as éve-
kig elterjedt volt olyannyira, hogy
Hejõcsabáról is maradtak efféle
feljegyzések a század közepérõl.
Szép volt a Szentcsalád-járás is,
amely a vallásos tartalmak meg-
kopásával sajnos alig-alig tetten
érhetõ napjainkban. Ennek lé-
nyege, hogy szentképpel vándo-
roltak az ünnepet köszöntõk, be-

kopogtatva a rokonokhoz, isme-
rõsökhöz. Szintén sokáig divat volt
az ostyahordás, ami szintén las-
san feledésbe merül. Mindezek
fenntartásához szükséges volna

a közösség megléte, amely nagy
bánatunkra jelenünknek nem
erõssége, holott szeretteink, is-
merõseink látogatása minden kor-
ban fontos lenne. 

Tóth Arnold azt is elárulta ne-
künk, hogy karácsonyfát az 1830-
as évektõl állítanak az emberek,
elsõként a karácsony ezen jel-
képét fõúri családoknál használ-
ták. És hogy mi volt elõtte? 

– Ádám és Éva napja kará-
csonyra esik, és erre az alka-
lomra fenyõágat díszítettek az
emberek. Ráaggattak almát, kí-
gyódíszt – és ha belegondo-
lunk, mindkettõ a tudás fájának
szimbóluma. Ebbõl alakult ki a
késõbbi karácsonyfa. A régi szo-
kások közül fennmaradt a
mákos-diós ételek ünnepi elké-
szítése, és helyenként ma is re-
gölnek, betlehemeznek, vagy
kántálnak a hagyományõrzõk,
így a mi családunk is. Kétség-
telen, hogy a fogyasztói társa-
dalom erõsen támad, ugyanak-
kor, ha szétnézünk a környeze-
tünkben, ennek ellenpólusaként
napjainkban egyre markánsab-
ban újjáéled a folklór, így elke-
seredésre mégsincs okunk –
biztat a szakember.   

Szabó Virág

A karácsony csupán a XIX.
századra vált Európában a leg-
fontosabb keresztény ünneppé.
Egészen a XVI. századig kará-
csonytól számították az újévet. 

Az ókeresztény világban az õsi
napisten-himnuszok még elevenen
éltek az emberek emlékezetében.
Hogy ennek véget vessenek, a IV.
sz. második felében I. Gyula pápa
döntése alapján a keresztény egy-
ház az addigi tavaszi idõpontokban
ünnepelt Jézus-születésnapot a hi-
vatalos római naptár szerinti téli nap-
fordulóra, vagyis december 25-re
tûzte ki.

Jézus születésének misztériuma
számos mûvészt megihletett, sorra-
rendre születtek a képzõmûvésze-
ti és irodalmi alkotások. Ezek alap-
ja Máté és Lukács evangéliuma,
amelyek leírják Jézus születésének
körülményeit, szólnak Gábriel ark-
angyal látogatásáról Máriánál, a
betlehemi csillagról, a csillag nyo-
mán elindult napkeleti bölcsekrõl, a
hódoló pásztorokról, és Heródes ki-
rály aljas cselekedetérõl, a Jézussal
egy idõben született csecsemõk le-
gyilkoltatásáról. Ezek lettek aztán a
karácsonyt megidézõ irodalom to-
poszai.

A karácsony kultusza a XIX. szá-
zadban alakul ki, a középkor iro-
dalmában elvétve találkozunk ilyen
tematikájú mûvekkel. Megemlítendõ
a 15–16. sz. fordulóján élt Csanádi
Adalbert Himnusz a Boldogságos
Szûz üdvözletérõl c. költeménye,
amelyben a „szûzi méhnek an-

gyali dicséretit” zengi. Voltaképp
Lukács evangéliumának 1.26–38.
versének feldolgozása a hatsoros
strófákból építkezõ szöveg. Hasonló
jellegû mû a kb. 1536-ban Szegeden
született Szegedi Gergely az Úr
Krisztus születésének ünnepe c. ver-
sezete.

Költõk, írók hosszú sora írt a ka-
rácsonyról. Néhány név a teljesség
igénye nélkül: Petõfi, Arany, Radnóti,
Kosztolányi, Babits, Tóth Árpád,
Tersánszky Józsi Jenõ, Móra
Ferenc, Gárdonyi Géza, Tömörkény
István, Kaffka Margit, Áprily Lajos,
Nagy László…

Egyik legismertebb és legnép-
szerûbb karácsonyi versünk József
Attila Betlehemi királyok c. költe-
ménye. A háromkirályok, másképp
napkeleti bölcsek valószínûleg ará-
biai mágusok, csillagászok és csil-
lagjósok lehettek, akik egy fénylõ
üstökös – betlehemi csillag – nyo-
mán indultak Betlehembe, a
Megváltó születési helyére.

A Betlehem c. József Attila-vers
a betlehemezés népi hagyományát
idézi meg meglehetõsen profánul.
Két pásztorról és három királyról be-
szél. A betlehemezés lokálisan el-
térõ népi hagyomány. A betlehe-
mezõk házról házra jártak és pénzt
vagy ajándékot kaptak a játékukért.
Ebbõl a versbõl hiányzik az ünne-
pi emelkedettség, a hétköznapi
szegénység realitása jelenik meg.
„Az öreg kapás az ólban ganét
hány,/ kárálnak sírva lompos tyúk-
jai,/…/ s a két pásztor fonott kalá-
csot majszol/ s a három király pá-
linkát nyakal”.

Ady Endre több verset is szen-
telt a karácsonynak. Egyik Kará-
csony c. verse így kezdõdik:
„Harang csendül,/ Ének zendül, /
Messze zsong a hálaének,/ Az én
kedves kis falumban/ Karácsonykor/
Magába száll minden lélek.” A há-
romtételes mû záróakkordja az em-
beriség örök vágyának kifejezése:
„Karácsonyi rege/ Ha valóra válna,/
Igazi boldogság/ Szállna a világra.”
Igen, ez a vágy munkál, talán ilyen-
kor karácsonykor leginkább a jó
szándékú emberekben. (A vers a
Debreczeni Hírlap 1898. dec. 24-i
számában jelent meg.) Közismert
verse még a Kis, karácsonyi ének:
„Tegnap harangoztak,/ Holnap ha-
rangoznak,/ Holnapután az angya-
lok/ Gyémánt-havat hoznak.”

A XX. század világirodalmának ki-
emelkedõ angol-amerikai lírikusa T.
S. Eliot, akinek három, karácsonyi
ünnepkörhöz kötõdõ verse is van.
A háromkirályok utazása a betle-
hemi csillag nyomán elindult nap-
keleti bölcsek viszontagságait írja le.
A karácsonyfa-kultusz a karácsony
ünnepének elüzletiesedését kár-
hoztatja, a birtoklás profán örömét
szemben a meghittséggel, a gyer-
mek születése fölött érzett megin-
dultsággal. A Simeon éneke c. ver-
sében egy bibliai alakot állít kö-
zéppontba, akit az Isten abban a ke-
gyelemben részesít, hogy halála
elõtt megláthatja és felismerheti a
gyermek Jézust.

R. M. Rilke: Angyali üdvözlet c. köl-
teménye az ismert bibliai motívum
transzcendens feldolgozása.

Egyébiránt a meglehetõsen pro-
fán hangoltságú, ironikus mai ma-
gyar irodalom sem kerülheti meg ka-
rácsony misztériumát, születnek
ma is szép, karácsonyt idézõ iro-
dalmi mûvek. Fecske Csaba
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A tél, a téli ünnepek, a karácsony misztériuma az emberiség leg-
szebb történetének születése, nemcsak az írók szívét érintette meg,
hanem a zeneszerzõkét is. Ennek bizonyságául említhetõ Bach, Corelli,
Saint-Saëns, Britten neve, akiknek egy-egy alkotása címében is hor-
dozza az ünnepet, az ünnepvárást és az eseményeket. 

Kialakult annak hagyománya is, hogy a zenének magasztos, ünne-
pélyes lejtése, hangulata, közvetlen aktualitás nélkül is méltó az ün-
nepi hangulat fokozásához. Talán ezek az úgynevezett alkalmas-alkalmi
mûvek nagyobb bõségben vannak: Bach: Air-je, Pachelbel: Kánon-ja,
Albinoni: Adagio-ja, Mozart: sok-sok andantéja méltóságteljes hátte-
ret adnak az ünnepi pillanatokhoz. S akkor még nem említettem a ka-
rácsonyi dalokat, amelyek minden nemzet népi- és mûzenei kultúrá-
jában megtalálhatók. Ezek a szeretetrõl, a békességrõl, az együttlét
mámorító boldogságáról, bibliai személyekrõl szólnak. Ezeknek ere-
dete gyakran, mint a népdaloknak is nem ismerhetõk vagy éppen az
által váltak templomok, utcák, otthonok, szûkebb és szélesebb ünneplõ
körök énekévé, hogy mindenki ismeri, és érzelmileg pontosan értel-
mezi õket. Ezekben a napokban zeneiskolások „segítségül sietnek”
óvodák, iskolák ünneplõ fiataljaihoz, hogy az „élõ zene” élményét nyújt-
sák át nekik. Jön-megy a Mikulás-vonat, benne vidáman éneklõ gyer-
meksereggel, a Walzer Szalonzenekar zenei ajándékkosarat nyújtott
át a Máltai Szeretetotthonban, a Miskolci Szimfonikus Zenekar mûvé-
szei hagyományos karácsonyi hangversenyt adnak a selyemréti temp-
lomban. Zeng a kórusének, a Széchenyi-szobor lábánál elhelyezett
betlehemi jászol mellett. Szól a zene, amely arra hivatott, hogy a vá-
rakozás perceiben, óráiban ünneplõbe öltözzenek a lelkek is. 

Bócz Sándor

Mit tegyünk, ha sok nyakkendõt kaptunk karácsonyra? (Mezô István)

A hagyományt ápolni kell

KARÁCSONYFA HELYETT – TUDÁS FÁJA

KARÁCSONY AZ IRODALOMBAN

ÜNNEPLÔBE 
ÖLTÖZIK A LÉLEK

Az ünnephez kapcsolódó népszokások inkább már csak rendezvényeken jelennek meg.

Karácsonyi ünnepséget tartottak a Selyemréten is az általános
iskolában a terület önkormányzati képviselõjének, Kovács
Józsefnének a szervezésében, ahol a tanulók mellett a helyi óvo-
dások is mûsorral kedveskedtek a jelenlévõknek.

BEIGLI ÉS MÛSOR A CSALÁDSEGÍTÕBEN

SELYEMRÉTI ÜNNEP
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Nemrégiben meglepõ bûn-
eset borzolta fel a helyi híre-
ket olvasó, hallgató miskolci-
ak kedélyeit. Egy diósgyõri
üzletet raboltak ki akkor még
ismeretlen tettesek, egyikük
még a védekezõ eladó arcá-
ba is belevágott késével.
Aztán röviddel a bûncselek-
mény után kiderült, az elkö-
vetõk 12 és 13 éves gyerekek
voltak.

A diósgyõri rablás sajnos nem
tekinthetõ egyedi esetnek. Vá-
rosunkban és vonzáskörzetében
2006 novemberéig mintegy 50
olyan esettel találkoztak a Miskolci
Rendõrkapitányság nyomozói,
ahol az elkövetõk még nem töl-
tötték be a 14. életévüket. Az 50
eset azonban nem ugyanennyi
tettest jelent, a gyermekek ugyan-
is többnyire tettestárssal, vagy
csoportosan követik el a bûn-
cselekményeket. Ennek megfe-
lelõen idén az év utolsó elõtti hó-
napjáig összesen 128 gyerek
csuklóján kattanhatott volna a bi-
lincs, akik közül a legfiatalabb
mindössze hatéves volt.

Kattanhatott volna, a gyer-
mekkor ugyanis a Btk. szerint ki-
zárja a büntethetõséget, így a
megtévedt ifjaknak csupán rövi-
debb-hosszabb intézeti elhelye-
zéssel kell szembenézniük. Pedig
nem ritkák a fiatal koruk ellenére
már visszaesõnek számító elkö-
vetõk sem, elfogásuk esetén
azonban õk is csak ideiglenes ha-
tályú intézeti elhelyezésre szá-
míthatnak, amely alapesetben
30 napig tarthat. A gyámügyi ha-
tóság a gyermekvédelmi inté-
zetben való elhelyezés idõtarta-
mát meg is hosszabbíthatja,
annak lejárta után pedig a ható-
ság a gyermeket a Gyermek-
városba vagy nevelõszülõkhöz
küldheti, esetleg gyámot rendel-
het ki mellé.

Az intézet azonban nem jelent
tökéletes megoldást, mivel a be-
zártságot és a fegyelmet megle-
hetõsen rosszul tûrõ fiatalok igen
gyakran megszöknek onnan. A
többszörös visszaesõk akár spe-
ciális, zárt intézetekbe is kerül-

hetnének, ezekbõl a mára sajnos
túlzsúfolttá vált intézményekbõl
azonban hazánkban mindössze
2-3 mûködik, és egyik sem az
észak-magyarországi régióban.

Simonné Hubai Emese és
Kovácsné Szemes Erika, a Mis-
kolci Rendõrkapitányság bûn-
megelõzéssel és áldozatvéde-
lemmel megbízott elõadói szerint
a legtöbb gyermekkorú elkövetõ
a társadalom perifériájára szorult,
szegény családokból kerül ki,
amelyekben a szülõk gyakran
munkanélküliek, esetleg maguk
sem tartják be a törvény rendel-
kezéseit. Persze akadnak jómó-
dú gyermekbûnözõk is, akik kez-
detben az iskola helyett az utcán,
vagy a bevásárlóközpontokban
való lógást választják, és csak ké-
sõbb lépnek a bûn útjára.

A szekértõk szerint a legtöbb
gyermekkorú elkövetõ „pályája”
az iskolakerüléssel kezdõdik.
Ennek megelõzésére indította el
a rendõrség tavaly Ifjúságvédelmi
õrjárat elnevezésû programját,
amelynek során a napközben a
plazákban lézengõ fiatalokat iga-
zoltatják, adataikat pedig meg-
küldik az iskoláknak, amelyek így
ellenõrizhetik, igazoltan van-e
távol tanulójuk. A szórakoztató
központokban igazoltatott fiata-
lok egynegyede egyébként már
az intézkedéskor beismeri, hogy
lóg.

A gyermekbûnözõk jellemzõen
vagyon elleni cselekményeket,
lopást, rongálást, ritkábban rab-
lást követnek el, többnyire ketten-
hárman, sohasem egyedül. Az
erõszakos cselekedetek gyakran
már az általános iskola alsó ta-
gozatában megkezdõdnek a mis-
kolci oktatási intézményekben is
egyre gyakoribb fenyítésekkel.
Nem ritka, hogy alig 9-10 éves di-
ákok terrorizálják 6-7 éves társa-
ikat, a tanárok pedig tehetetlenek,
mivel legfeljebb fegyelmi bizott-
ság elé állíthatják a renitens ne-
bulókat, akik között nem ritka a
rendszeres kábítószer-használó
sem. Itt persze nem a klasszikus
drogokra kell gondolni, sokkal in-
kább az olyan bódító hatású ké-
szítményekre, mint például a hí-
gító, amelyet mivel nem minõsül
kábítószernek, bármelyik gyerek
megvásárolhat a háztartási bol-
tokban.

Vannak azonban biztató jelek
is a miskolci és a borsodi gyer-
mekbûnözés alakulásában. Az el-
múlt évek tapasztalatai ugyanis
azt mutatják, hogy egyre keve-
sebb 14 év alatti fiatal tér rossz
útra a borsodi megyeszékhelyen
és vonzáskörzetében. A Miskolci
Rendõrkapitányság adatai szerint
megyénkben 2005 és 2006 kö-
zött 9,6 százalékkal csökkent a
gyermekek által elkövetett bûn-
cselekmények száma, míg váro-
sunkban még nagyobb, 13,5 szá-
zalékos csökkenés volt tapasz-
talható a tavalyi évhez képest.

petruskó

Nem könnyû, de eredmé-
nyes évet zár Miskolc a szoci-
álpolitika területén – nyilatkoz-
ta a MiNapnak Szilágyi Gizella
(fotónkon), az önkormányzat
Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport
Bizottságának elnöke. 

Elmondása szerint a város költ-
ségvetésének mintegy 11 százalé-
kát fordítják a szociális ellátások te-
rületére, ami mutatja, hogy a vá-
rosvezetés magáénak érzi a rá-
szoruló emberek problémáit, és
úgy gondolja, hogy Miskolcon min-
denképpen biztosítani kell az esély-
teremtést és az esélyegyenlõséget.
A szociális ráfordítás valamivel
több, mint felét az intézményrend-
szer – az egyesített bölcsõdei és
egészségügyi szolgálat, a miskol-
ci családsegítõ központ, az Õszi
Napsugár Otthon, a területi gon-
dozószolgálat, az Iránytû Avasi
Szociális Szolgálat és a miskolci
gyermekvédelmi központ fenntar-
tására, mûködtetésére fordítják. A
fennmaradó összegbõl – idén több
mint két és fél milliárd forintból – a
szociális segélyezést finanszíroz-
zák. 

– A városvezetés szociálpolitikai
stratégiájában jól kivehetõ volt már
a 2003-as évtõl kezdve, hogy a tá-
mogatásokkal elsõsorban az idõ-
sebb korosztályt célozta meg, akik
sok szempontból a legkiszolgál-
tatottabbak – hangoztatta Szilágyi
Gizella. – Közöttük is különösen az
alacsony nyugdíjjal rendelkezõk
és az egyedül élõk azok, akik
mind anyagilag, mind mentálisan
segítségre szorultak, szorulnak.
Úgy gondolom, ezen a területen
mind az intézményi, közösségi
szolgáltatások, mind az egyéb tá-
mogatások területén jelentõs ered-
ményeket sikerült elérni. Az új négy-
éves ciklusban elképzeléseink sze-
rint az ifjúság, a fiatalabb korosz-
tály problémáival kívánunk ki-
emelten foglalkozni.

Célzott támogatás
– A feladatok változatlanok, a tá-

mogatási formákat azonban egyre
inkább a differenciáltság jellemzi.
Így van, így lesz ez Miskolcon is?

– Az idõsellátásban már 2005 vé-
gére bevezettük a különbözõ pénz-
beli ellátások változtatását: azt,
hogy a lakásfenntartási támogatást
folyamatosan a szükségletekhez
igazítjuk. A legutóbbi közgyûlésen
is elfogadtunk egy ilyen irányú
módosítást, hiszen azok a jelzések,
amelyek a különbözõ idõsellátó in-
tézményektõl, illetve magától a hi-
vataltól is jönnek, igen rugalmas al-
kalmazkodást tesznek lehetõvé.
Mi is törekszünk rá, hogy valóban
azok a kiszolgáltatott emberek
kapjanak célzott, és igényeikhez
igazított támogatást, akiknek igazán
szükségük van rá. Ezért történt pél-
dául, hogy a lakásfenntartási tá-
mogatással kapcsolatos rendele-

tünket 2005-ben kétszer is módo-
sítottuk, s a 2006. év sem volt men-
tes ettõl. Legutóbb a közelgõ köz-
üzemi áremelkedések miatt emel-
tük meg jelentõsen a kompenzá-
ciós támogatások összegét, hogy
a családok és az egyedül élõk szá-
mára megpróbáljuk valahogy el-
lensúlyozni a január 1-jétõl bekö-
vetkezõ díjemelések pluszköltsé-
geit. Számításaink szerint mintegy
50 százalékos az a kompenzáció,
amit mi helyileg nyújtani tudunk,
ehhez járulhatnak még a különfé-
le központi támogatások – példá-
ul a gázárat illetõen. Bízunk benne,
hogy itt is valós segítséget tudunk
nyújtani azoknak, akik a közösség
támogatására szorulnak. 

A lakhatással kapcsolatban, a la-
kásfenntartási támogatás mintegy
7700 családot érint, ez novembe-
ri adat. Véleményem szerint ez a
szám az elkövetkezõ idõszakban
növekedni fog. Itt meg kell említe-
ni az adósságkezelési szolgáltatást
igénybe vevõket is, ez talán a szi-

gorú feltételek miatt viszonylag
szûk kör, 867 fõ. Õk azok az em-
berek, akik az elmúlt években, il-
letve több esetben a rendszervál-
tástól kezdve olyan mértékû köz-
üzemi adósságot halmoztak fel,
amelyet önerejükbõl már képtele-
nek kezelni. Indokolt esetben, ha ré-
szükrõl is megvan az együttmû-
ködési hajlandóság, nekik próbál
segíteni az adósságkezelési szol-
gáltatás. Adósságaik jelentõs ösz-
szeggel csökkenhetnek, illetve la-
kásfenntartási támogatást kapnak,
hogy a továbbiakban is tudják fi-
zetni a közüzemi díjaikat, és ne vál-
janak az élethelyzetükben veszé-
lyeztetettekké. 

– Szociális területen jelentõs te-
vékenységet végeznek a civil, se-
gítõ szervezetek is. Õk milyen szin-
tû városi támogatást kapnak?

– A saját területünkhöz tartozó
civil szervezõdéseket is viszonylag
jelentõs összeggel, éves szinten
mintegy 15 milló forinttal támogat-
juk, különbözõ pályázatokon ke-
resztül: gondolok itt a fogyatékos-
ügyi alap, a szociális alap és a nyug-

díjas klubok mûködési támogatá-
sára. Idén a fogyatékosügyi alap-
ból 19 szervezet részesült támo-
gatásban, a szociális alapból 17, a
nyugdíjas szervezetek közül pedig
ugyancsak 17-tel kötöttünk meg-
állapodást. Ezen túl azon civil szer-
vezetek is rendszeres önkor-
mányzati finanszírozásban része-
sülnek, amelyek a hajléktalan-el-
látást végzik a városban – egyen-
ként több mint tízmilliós nagyság-
rendû támogatást kapnak például
a Máltai Szeretetszolgálat és a
Magyar Vöröskereszt miskolci szer-
vezetei, a Napfényt az Életnek
Alapítvány. A téli idõszakban, az ün-
nepek környékén, az étel- és tea-
osztásoknál különösen nagy je-
lentõséggel bír ezeknek a szerve-
zeteknek a tevékenysége, s a nekik
juttatott támogatás. Jelentõs elõ-
relépést sikerült elérni a fogyaté-
kosügyi ellátások területén is az el-
múlt idõszakban. Pontosabban
2003 januárjától, amikor az önkor-
mányzat, és a területen dolgozó civil

szervezetek közösen létrehozták a
fogyatékosügyi szakmai mûhelyt.
Gyakorlatilag közösen alkottuk meg
a város fogyatékosügyi koncepci-
óját, közösen pályáztunk az
Európai Unióhoz, és az elnyert tá-
mogatásból – reményeink szerint
2007 nyarára – szeretnénk meg-
valósítani a fogyatékosok nappali
ellátását biztosító otthont. De em-
líthetem itt a Szimbiózis Alapítvány
habilitációs központját is, melyet két
hete adtunk át. Ez ugyan egy ala-
pítványi forma, de az épületet az
önkormányzat biztosította.

Nem lesz szûkítés
– A jövõ év a megszorítások éve

lesz. Várhatók jelentõs „szûkíté-
sek” a szociális ellátások területén
is?

– Ezt területet is át fogjuk tekin-
teni, s ami önkormányzati, kötele-
zõen ellátandó feladat, illetve akik
ilyen tevékenységet végeznek,
azoknak a mûködését nyilvánva-
lóan a továbbiakban is biztosítani
kell, és biztosítani is fogjuk.
Ugyanakkor vannak bizonyos sza-
badon választott területek – bár a
szociális tevékenységben ez vi-
szonylag kevés – ahol viszont, attól
függõen, hogy milyenek lesznek a
központi normatívák, és az ebbõl
eredõ bevételeink, biztos, hogy át
kell majd gondolnunk a költség-
vetést. Személyes véleményem
szerint a szociális terület igen szé-
les rétegeket lát el, viszonylag kor-
rekt költségvetési források mellett,
tehát nem nagyon vannak már
olyan részek a rendszerben, ahol
különösebben csökkenteni lehet-
ne a költségeket. Ráadásul mind-
annyian tudjuk, hogy 2007 és 2008
nem lesznek könnyû évek gazda-
sági szempontból, s a rászorult, je-
lenleg is szociális ellátásban ré-
szesülõ emberek helyzete sem
lesz könnyebb. A pénzügyi támo-

gatások szûkítésével önmagunk-
nak ártanánk, ha ugyanis nem ad-
nánk például megfelelõ kompen-
zációt a közüzemi díjemelkedé-
sekhez, a végleg eladósodó, utcára
kerülõ családok problémáját megint
csak az önkormányzatnak kellene
valamilyen módon megoldani.
Tehát ha a város ezeknek az em-
bereknek a helyzetét ilyen érte-
lemben stabilan akarja tartani, meg-
ítélésem szerint nem tudja nagy-
ságrendekkel csökkenteni a szo-
ciális területre fordított pénzössze-
get. Legfeljebb – s mint már mond-
tam, erre törekszünk is – az intéz-
ményeken keresztül jobban fogjuk
vizsgálni a közösségi ellátásokat,
s célzottabban, differenciáltabban
támogatjuk a rászoruló rétegeket.

Ifjúsági-,
gyerektámogatások

– A beszélgetés elején említet-
te, hogy az elkövetkezõ idõszakban
az ifjúság helyzetével kívánnak ki-
emelten foglalkozni. Történtek már
lépések ebben az irányban? 

– Igen ezt már most, a szep-
temberi közgyûlésünk rendeletei-
vel elkezdtük megalapozni – illet-
ve gyakorlatilag ezt megelõzõen is.
A gyermekneveléshez, a tanulás
elõsegítéséhez nyújtott támogatá-
sok már 2-3 év óta léteznek, ilyen
például a Bursa Hungarica pályá-
zat, amellyel a miskolci fiatalok fel-
sõfokú képzésben való részvétel-
ét támogatjuk. Új elemként be-
hoztuk az ifjúságvédelmi támoga-
tást is, és annak ellenére, hogy csu-
pán szeptember 15-tõl lett hatályos
a rendelet, már 73-an vették igény-
be. Ez egy olyan támogatási forma,
amelyet a felsõfokú oktatási intéz-
mények nappali tagozatos tanulói
igényelhetnek 25 éves korig.
Mértéke a mindenkori nyugdíjmi-
nimum 25 százaléka, és a nehe-
zebb anyagi helyzetû, tehetséges
fiatalok tanulását támogatja.
Ugyancsak ezt a célt szolgálná a
fiatalok életkezdési támogatása is,
amellyel a kormány által meghir-
detett Start-programhoz kívántunk
kapcsolódni. A központi 40 ezer fo-
rintos életkezdési támogatás ösz-
szegét ennek keretében, helyi szin-
ten megtoldjuk még – most 20 ezer
forinttal, késõbb pedig évente, a
költségvetési rendeletben megha-
tározott összeggel, a 2006. szep-
tember 15-e után született gyer-
mekek esetében. Ehhez csupán
Start-számlát kell nyitni valamelyik
pénzintézetnél, és be kell mutatni
az újszülött anyakönyvi kivonatát.
Az összegyûlt összeghez csak a
gyermek juthat hozzá, amikor be-
tölti a 18. életévét. Sajnos, tudo-
másom szerint ezzel a lehetõség-
gel Miskolcon még senki nem élt
szeptember 15-e óta... Valahol talán
benne van a magyar mentalitásban,
hogy nem szeretünk hosszú távra
tervezni, pedig a felnövekvõ gyer-
mek felsõfokú tanulmányainál, élet-
kezdésénél nagyon jól jöhetne
majd ez az összeg.            Sz. S.

Szociális ellátások

CÉLZOTTABB, SZÜKSÉGLETEKHEZ
IGAZODÓ TÁMOGATÁS

A hajléktalan-ellátást végzô civil szervezeteket is támogatják.

A Miskolci Rendõrkapitányság bûnmegelõzési és áldozatvédel-
mi elõadói mindig segítenek a megtévedt ifjaknak.

CSÖKKEN A BÛNELKÖVETÕK SZÁMA

Gyermekek
a bûn útján

Karácsonyi mûsort adtak óvo-
dások a Szilvás utcai bölcsô-
dében.  Mesékkel, gyermekda-
lokkal telt a délután. Az össze-
jövetellel egy olyan programot
népszerûsített az Egyesített
Bölcsõde és Egészségügyi
Szolgálat, melyet angol mintá-
ra vezetnek be Magyarországon
is. Miskolcon most indul a kez-
deményezés, amely a hátrá-

nyos helyzetû kisgyermekes
családokat célozza meg. Elsõ-
sorban az Avason élõ kicsiket há-
roméves korig tanítják játszani
a foglalkozásokon, hogy felké-
szítsék õket az óvodás létre. A
kezdeményezést támogatja
Szûcs Erika alpolgármester, aki
a karácsonyi ünnepségen is
részt vett és ajándékcsoma-
gokkal kedveskedett a kicsiknek.

KEZDEMÉNYEZÉS
ANGOL MINTÁRA

Kerülje el a januári 

sorban állást, 

2007-es parkolóbérletét 

vásárolja meg decemberben!

2007-es parkolóbérletek 

árusítása december 4-tõl.



A 2006-os év nagyon sokré-
tû és összetett kihívásokat fo-
galmazott meg a közbiztonsá-
got illetõen is. Nyírõ Pál (kis fo-
tónkon) városi közbiztonsági ta-
nácsnok elmondása szerint
rendkívül feszített ütemben, oly-
kor ad hoc megoldásokkal kel-
lett helytállniuk, s köszönet illeti
a munkatársait, a társszerve-
ket, s mindazokat, akik hozzá-
járultak ahhoz, hogy meg tud-
tak felelni a nehéz feladatoknak. 

Mindehhez
az alapvetõ stra-
tégiai elképze-
léseket és meg-
határozásokat a
2004-ben elfo-
gadott közbiz-
tonsági és bûn-

megelõzési stratégia adta, s azok
a szervek, amelyek ennek a stra-
tégiának a kidolgozásában részt vet-
tek, a megvalósítás során is pon-
tosan, hozzáértéssel végezték a
munkájukat. 

– A rendõrség, a tûzoltóság, a
közterület-felügyelet, a polgárõr-
ség, a katasztrófavédelem, az
ÁNTSZ, a Környezetvédelmi Fõfel-
ügyelõség tényleg olyan komoly se-
gítséget nyújtott, amelyen érzõdött,
hogy amit tesznek, azt a város ér-
dekében teszik, és átérzik ennek a
feladatnak a fontosságát – hang-
súlyozta Nyírõ Pál. 

– Melyek voltak az elmúlt év leg-
fontosabb eredményei, a város köz-
biztonsággal kapcsolatos tevé-
kenységét illetõen?

– Feltétlenül meg kell említeni a
vasgyári tûzoltó laktanyának a fel-
újítását, amely másfél évtizede „va-
júdó” ügy volt. Elsõsorban a mind-
máig rendezetlen tulajdoni viszo-
nyok miatt, maga az épület ugyan-
is a megyei önkormányzat tulajdo-
nában van, ugyanakkor a városi ön-
kormányzati tûzoltóság használja.
A laktanya állapotát jelzi, hogy mióta
megépítették, szinte semmilyen fel-
újításra nem került sor, életveszé-
lyes vezetékek lógtak a falból, az an-
tennarendszertõl kezdve minden az
enyészeté lett. A városi költségve-
tésben sikerült erre a célra 32 és
fél milliót elkülöníteni, a kivitelezés
határidõre elkészült, augusztus-
ban a tûzoltók birtokba vehették a
megújult épületet. Emellett a le-
amortizálódott bútorok, berende-
zések, vizesblokk és egyebek cse-
réjére is átutaltunk soron kívül két
és fél millió forintot, a közbiztonság
támogatására jóváhagyott 26 milli-
ós városi keretbõl. Nagy örömöm-
re szolgál, hogy sikerült javítani a tart-
hatatlan állapotokon, és emberi kö-
rülményeket tudtunk biztosítani a
tûzoltóknak nehéz szolgálatuk el-
látásához. 

Figyelôrendszer az Avason

Ugyancsak komoly eredmény-
ként értékelem, hogy sikerült az Avas
frekventált részét kamerarendszer-
rel ellátni, 0–24 órás felügyelettel. A
rendszer megfigyelésével járó rend-
õrségi pluszmunkát mi finanszí-
rozzuk, és pénzügyi támogatást
nyújtottunk a városi kapitányságnak
a mûködéshez, a technikai eszkö-
zök felújításához is. Hosszú évek
után ismét útjára indítottuk a Police
Tourist szolgálatot, a nyelvismeret-
tel rendelkezõ fiatalok a város fon-
tos idegenforgalmi területein segí-
tették a turistákat az eligazodásban.
A közbiztonsági keretbõl két robo-
gót vásároltunk az avasi rendõr-
õrsnek, melyeknek az üzemelteté-
sét is finanszírozzuk. Diósgyõrben
ugyancsak két robogót kapott a
rendõrõrs, ezek költségeit az otta-
ni területi képviselõk állták. Ezek a
mozgékony jármûvek nagy segít-
séget jelenthetnek a rendõröknek,
ha autóval esetleg megközelíthe-
tetlen területen kell járõrözést vagy
egyéb akciót végrehajtaniuk. 

November végén ismét meghív-
tak minket a Kriminál Expóra, a nem-
zetközi közbiztonsági és bûnmeg-
elõzési seregszemlére, ahol Dudás
Péter alezredes, bûnmegelõzési
osztályvezetõ, Szõke István veze-
tõ fõtanácsos, a polgármesteri hi-
vatal bûnmegelõzési referense és
Pásztor Albert kapitányságvezetõ
tartott elõadást a miskolci helyzet-
rõl. Úgy érzem, pozitív meglepetést
keltett a résztvevõk körében, hogy
amirõl sok nagyvárosban még
csak gondolkodnak közbiztonsági,
bûnmegelõzési stratégiát illetõen az
önkormányzat szerepvállalásáról,
azt mi már rég megvalósítottuk, és
folyamatosan fejlesztjük a feltétele-
ket. 

– Egyre komolyabb szerepet vál-
lalnak a miskolci bûnmegelõzésben
a polgárõrök is.

– A polgárõrség tekintetében
örömmel számolhatok be róla,
hogy a mozgalom egyre jobban erõ-
södik a városban. Az önkormány-
zati képviselõk, felismerve ennek je-
lentõségét, különbözõ csoportokat
hoztak és hoznak létre Miskolc kör-
zeteiben – jelenleg hét polgárõr-
egyesület és négy újonnan alakult
csoport végez szolgálatot a város-
ban.  

Rend az ünnepen

A polgárõrök munkájában na-
gyon fontos idõszak az ünnepek
környéke, amikor a bevásárlóköz-
pontokban a rendõrökkel és a köz-
terület-felügyelettel együttmûködve
már hatékonyan tudják erõsíteni az
emberek biztonságérzetét, és ele-
jét vehetik a különbözõ bûncse-
lekményeknek, például a zseblo-
pásoknak. Példaértékû volt a ke-
gyeleti ünnep, mindenszentek rend-
jének a megszervezése. A teme-
tõkbe látogatók érezhették, ta-
pasztalhatták, hogy irányított for-
galom mellett, korrekt módon, szer-
vezetten zajlott az ünnep lebonyo-
lítása. Nem hallottunk komoly lo-
pásokról, autófeltörésekrõl, közúti
balesetekrõl a miskolci temetõk
környékén, szeretnénk, ha ez az
eredmény az elkövetkezõ évekre
nézve is példaértékû lenne. A köz-
terület-felügyelet, polgárõrség és a
rendõrség fontos feladata még a
belvárosi, fõutcai behajtások ellen-
õrzése. Ez egy ádáz harc, sokszor
keményen kell büntetni, de a jóér-
zésû emberek tudják és megértik,
hogy ezekre az intézkedésekre
szükség van. Ugyancsak említést
érdemel a rendõrség és a polgár-
õrség együttmûködésében a több
ezer óra együttes közúti gépjármû-
ellenõrzés is. 

– Hol jelentkeznek a legnagyobb
gondok, problémák a város köz-
biztonságát illetõen?

– Gondjaink közül az egyik leg-
kritikusabb, hogy a lakosság szo-
ciálisan rossz, illetve fizetésképte-
len helyzetbe került része egyre na-
gyobb mértékben szorul ki a pe-
remkerületekbe, Lyukó és Pereces
víkendházas területeire. Ki kell mon-
dani: ezen emberek nagy része ala-
csony iskolázottságánál, mentali-
tásánál fogva egyáltalán nem tud
és nem is nagyon akar munkát vál-
lalni, nem képes a kulturált életvi-
telre, és nem is nagyon érzi jól magát
ilyen közegben. Hihetetlenül nagy

gondot jelent számunkra ezeknek
a területeknek az ellenõrzése, s az,
hogy itt valamiféle közbiztonságot
valósítsunk meg. Többször tár-
gyaltam már errõl a polgármester
úrral, és örömmel mondhatom: a
költségvetés elfogadása után, leg-
alább félévtõl remélhetõleg sikerül
visszaállítani az érintett területeken
a mezõõri szolgálatot. Ennek per-
sze tízmilliókban mérhetõ, komoly
pénzügyi és technika feltételei van-
nak, azonban kénytelenek vagyunk
elindulni valamilyen irányban, mert
kritikus a helyzet. Kezdetnek kö-
rülbelül nyolc mezõõrrel számolunk,
akik mellé odarendeljük majd a
szükséges számú polgárõrt és köz-
terület-felügyelõt is. Együttesen fog-
ják a külterületi részeket ellenõriz-
ni, s ha ettõl egyelõre nem is lehet
átütõ eredményt várni, elõbb-utóbb
tudatosulni fog az érintettekben,
hogy például Lyukóban sem lehet
bármit büntetlenül megtenni. 

A másik neuralgikus pont a pros-
titúció kérdése, amelyrõl vélemé-
nyem szerint egyszer már valóban
nyíltan, minden álszemérmet félre-

téve kellene beszélni. Akár ho-
mokba dugjuk a fejünket, akár
nem, ez egy létezõ, nagyon komoly
probléma, melyet rendezni kell,
mert egyre nagyobb lakossági fel-
háborodást kelt. Bízom benne,
hogy a társszervek – elsõsorban a
rendõrség – közremûködésével itt
is találunk majd valamilyen megol-
dást, s a lehetõségekhez képest ren-
dezni tudjuk a helyzetet. 

– Melyek a legfõbb terveik a jö-
võre vonatkozóan?

– Ismerve a jövõ évi költségve-
tés sarokszámait, el tudom mon-
dani, hogy a közbiztonságra és bûn-
megelõzésre a város képviselõ-tes-
tülete továbbra is biztosít bizonyos
pénzösszeget. A munkatervet ösz-
szeállítottuk, és Szõke István fõta-
nácsos úrral úgy egyeztünk meg,
hogy májusban fogjuk ezt a köz-
gyûlés elé terjeszteni. Tulajdon-
képpen a következõ négy év fel-
adatsoráról van szó, amely az
eddig megkezdett munka folytatá-
sát jelenti, továbbra is az érintett társ-
szervezetek szoros együttmûkö-
désére alapozva. Tovább kívánjuk
fejleszteni a kamerarendszert, kü-
lönösen a belváros frekventált ré-
szein. Nem csupán technikai,
hanem elsõsorban jogi ügyrõl van
szó. Még a szakértõk nyilatkoza-
tai sem mindig egységesek arról,
hogy végül is kinek van jogosult-
sága figyelni ezeket a rendszere-
ket. Olyan diszpécserközpontot kí-
vánunk létrehozni, amelyet a köz-
terület-felügyelet kísér figyelemmel,
s indokolt esetben nyomban érte-
sítheti a rendõrséget. Ennek sze-
retném a jogi hátterét tisztázni, így
tehermentesíthetnénk a rendõrsé-
get, s jelentõs megtakarítást ér-
hetnénk el.                         Sz. S.
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Miskolcot képviseli
Sydneyben

Közbiztonság, bûnmegelõzés

SOKRÉTÛ, ÖSSZETETT KIHÍVÁSOK

A tûzoltóság fejlesztésének fontos lépése volt a múlt héten át-
adott mûszaki mentô autó.

13-ik alkalommal rendezik
meg az Ausztráliai Magyar
Kulturális Találkozót, amely-
nek ezúttal Sydney ad ott-
hont. Magyarországról négy
mûvész vesz részt a találkozón,
köztük a miskolci V. Molnár
Judit énekes, mûvésztanár.

A találkozót háromévente ren-
dezik meg, és a világ minden tá-
járól érkeznek fellépõ, mûvé-
szetkedvelõ magyarok. Az ideit
december 30. és január 7. között
tartják az University of Western
Sydney Blacktown-i Campusán
mûködõ Wyndham College-ben.
V. Molnár Judit elmondta, na-
gyon nagy megtiszteltetésnek
veszi, hogy részt vehet az ese-
ményen és több koncertet is
adhat, többek között a nyitókon-
certen is fellép majd Leblanc
Gyõzõ operaénekessel együtt. 

– Nem csak Magyarországot,
hanem Miskolcot, az operafeszti-
vál városát is szeretném képvisel-
ni – mondta az énekes, aki 2005-
ben Miskolc Város Ösztöndíjasa
volt, jelenleg a Debreceni Egyetem
Zenemûvészeti Karán képzi magát.
V. Molnár Juditnak egy hanganya-
ga került ki Sydneybe és ez alap-
ján kérték fel, vegyen részt a ta-
lálkozón. Nem véletlen egyébként
a helyszín, Ausztráliában több mint
húszezer magyar él, nagyobb ré-
szük Sydneyben, vagy a város kö-
zelében. Bár a kinttartózkodást fe-
dezik a szervezõk, az utazásra ma-
gának kellett elõteremtenie a költ-
séget, melyhez Miskolc önkor-
mányzatától és mûvészetpártoló
vállalkozóktól kapott segítséget. Az
énekesnõnek a napokban készült
el egy profi videoklipje, mely több
csatornán is látható lesz az ünne-
pek alatt. A kinttartózkodásról, a ta-
lálkozóról is készül majd egy film.



A Tudomány és Gazdaság
Házánál minden pénteken bio-
vásárt tartanak. Az ünnepekre
való tekintettel most kóstolóval
kedveskedtek a látogatóknak
a termelõk és a kereskedõk.

A biopiac árusai finom fala-
tokkal és italokkal kínálták az ér-
deklõdõket. A kóstolót termé-
szetesen szigorúan ellenõrzött
körülmények között elõállított bio-
termékebõl állí-
tották össze. A kí-
nálatban szere-
pelt vaníliás kifli,
mézes puszedli
tönkölybúza-liszt-
bõl, hársfavirág-
tea akácmézzel
vagy barnanád-
cukor-ízesítéssel.
Mindezeken kívül
persze a biová-
sárban megtalál-
hatók a vegyszer-
mentes zöldsé-
gek-gyümölcsök,
tejtermékek, ivó-
levek, lekvárok, il-
letve a mangali-
ca-tepertõ és -
disznósajt is.

Azoknak a ter-
melõknek, akik
„bio” minõsítés-
sel rendelkeznek,
be kell tartaniuk
az összes öko-
gazdálkodási sza-

bályt. Ehhez a minõsítéshez a kez-
detekkor kétéves átállási idõ-
szakra van szükség, de ezen túl
is szigorúan szabályozzák az al-
kalmazható módszereket, fel-
használható trágyaszereket, illet-
ve a kártevõk és betegségek ellen
használható vegyszereket.

A termelést és a termék-elõál-
lítást Magyarországon két szer-
vezet ellenõrzi: a Biokontroll Kht.
– kódszáma HU-ÖKO-01 – és a
HU-ÖKO-02 kódszámú Öko-Ga-

rancia Kht. Amennyiben ezek a
kódszámok megtalálhatók a ter-
mékeken, az adott árucikk ga-
rantáltan „bio”.

Akik december 15-én elmu-
lasztották a biokóstolót, azok de-
cember 22-én, 8–14 óráig még be-
pótolhatják az adventi ízeket.

Juhász Ákos
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A tej alacsony felvásárlási
ára, a költségek növekedése
és a szigorú uniós környezet-
védelmi, állategészségügyi
elõírások miatt sok szarvas-
marhatartó szûkíti a kapaci-
tását, egyre többen csak saját,
illetve családi szükségletre
hagynak meg egy-egy te-
hénkét. Mégis más a zsírban,
fehérjében gazdag házi tej,
amit a háziasszony saját ke-
zével fej ki, szûr le, mint a bolti
„mûitalok”.

A bükkszentlászlói Czeglédi-
éknél is már csak az egy szál
Bözsike ropogtatja a szénát a já-
szolnál. Valamikor hat tehenük
volt, de egyre növekedtek a költ-
ségek – s hát bizony õk sem lesz-
nek fiatalabbak, a jószág pedig
sok törõdést igényel. Czeglédi
János bácsi már a 80-ikat töltöt-

te az idén, felesége néhány évvel
fiatalabb, a gyerekek, unokák
pedig nem ebben nõttek fel, nem
érzik annyira a sajátjuknak. Hõs
László, a võ éppen a fõvárosban
tanuló lányát várja haza hétvégére:
mint mondja, a szalma annyira hi-
ánycikk most, hogy aki nem ter-

mel gabonát, és nem rendelkezik
saját készletekkel, a lábát lejár-
hatja, mire nagy pénzért hozzá-
jut valahol. A takarmány 20-30 szá-
zalékkal drágult szeptemberben,
különösen a kukorica ára szökött
az egekbe. No meg veszélyek is

adódnak... Czeglédiné szerint
három évvel ezelõtt egy 18 hó-
napos üszõborjút loptak el tõlük,
egy másik tehenüknek meg át-
lõtték a tõgyét a vadászok, mikor
kicsapták legelni az erdõszélre. 

– Adtak kártérítést, meg azt
mondták, hogy véletlen volt, de

a rossznyavalyát véletlen az ilyen!
Hogy lehet véletlenül eltalálni egy
tehénnek pontosan a tõgyét? –
mérgelõdik az idõs hölgy, aki az
eltûnt üszõ ügyében is vadá-
szokra gyanakszik.

Czeglédiékhez épp disznóölés
elõestéjén érkezünk, a nyári-
konyha asztalán már katonás
rendben sorakoznak a szükséges
fûszerek, a pucolt fokhagyma. A
háziasszony vajas pogácsával
készül az eseményre – saját ké-
szítésû vajjal, a Bözsike tejébõl –
jó lesz az majd reggel, a napin-
dító féldecihez. Mi is kapunk kós-
tolót a legfrissebb sütetbõl, köz-
ben János bácsi kicsit feleleveníti
a régi idõket, a jószágtartást, fe-
lesége pedig a fejés rejtelmeibe
avat be minket. 

– Mert érteni kell az állatot, hogy
érezze a szeretetet – mondja. –
Én mindig beszélek a Bözsikéhez
fejés közben, elõtte persze jól
megmosom a tõgyét, finoman
nyúlok hozzá, tudni kell a meg-
felelõ mozdulatokat!

Bözsike 4-5 liter tejet ad alkal-
manként, ami lehetne éppen több
is, Czeglédiék szerint igazi, dús
réten, minõségi takarmánnyal lehet
komoly hozamot elérni, a bükk-
szentlászlói erdõszél füvébõl eny-
nyire telik. Így is megfizethetetlen
a jó házi tej, amibõl tejfölt, vajat is
készítenek. A korhoz alkalmaz-
kodva persze már turmixgéppel,

de a régi köpülõ is megvan még
valahol a padláson. János bácsi
beszélgetés közben panaszko-
dik, hogy elnyûtte a nehéz munka
– negyven évig dolgozott kovács-
üzemben – s ehhez képest bizony
lehetne több a nyugdíj. 

– No: megeszik még õ most is
minden reggel egy nagy karéj ka-
lácsot egy nagy pohár tejeská-
véval... – csap a vállára a felesé-
ge. – Meg egy pohár bort! – mor-
ran közbe a házigazda, általános
derültségre.

Czeglédiéknél amit lehet, min-
dent házilag termelnek, az a biz-
tos, nemigen kérnek a vegyileg
kezelt, élelmiszer-botrányokkal
tarkított kereskedelmi árukból.
Sajnos, a bükkszentlászlói szûk
völgyben a kertek is hegyoldal-
ba esnek, nem túl jó fekvésûek
a napsütés szempontjából, és sok
kárt tesznek a zöldségben, szõ-
lõben az állatok, madarak is. 

Elmenõben még egyszer meg-
látogatjuk Bözsikét, aki õsei filo-
zofikus nyugalmával néz ránk a
jászol mellõl. A bizalmasnak szánt
tomporveregetésre kicsit meg-
rázza a fejét – bizonyára a váll-
vonogatást helyettesítendõ – majd
visszafordul a szénához. Dolog az
idõ, nem érdemes hiábavaló-
ságokra pazarolni.

(szepesi)

Olvasónk keresett meg
levelével, melyben arra kéri
a választ: köteles-e meg-
engedni a szomszédjának,
akinek háza a telekhatáron
áll, hogy az épület aláala-
pozása céljából az õ földjére
bemenjen, ott árkot ásson,
feltúrja a veteményesét.

A polgári törvénykönyv rész-
letesen foglalkozik az úgyne-
vezett „szomszédjogi szabá-
lyokkal”. Ezek közül az egyik
rendelkezik az olvasónk által fel-
tett kérdésrõl. Ennek értelmé-
ben: ha közérdekû munkálatok
elvégzése, állatok befogása,
az áthajló ágak gyümölcsé-
nek összegyûjtése, az ágak és
gyökerek eltávolítása céljából
vagy más fontos okból szük-
séges, a tulajdonos kártalaní-
tás ellenében köteles a földjé-
re való belépést megengedni.
A tulajdonos a szomszédos
földet kártalanítás ellenében
használhatja, amennyiben ez a
földjén való építkezéshez, bon-
tási, átalakítási vagy karban-
tartási munkálatok elvégzésé-
hez szükséges.

Az életben – mint levélírónk
esete is bizonyítja – elõfor-

dulhat, hogy építési anyag át-
hordása, karbantartási mun-
kálatok elvégzése, vagy egyéb
okból szükséges a szomszé-
dos ingatlanra való belépés.
Ennek érdekében mondja ki a
törvény, hogy meghatározott
teendõk, munkálatok elvég-
zése végett a tulajdonos kö-
teles megengedni, hogy a föld-
jére belépjenek. Ugyanakkor
másik oldalról a tulajdonos a
szomszédos földet csak e
célok érdekében és csak a
szükséges mértékben hasz-
nálhatja. Ha a belépés, vagy
a föld építési célból történõ
használata károkozással jár, a
föld tulajdonosa kártalanítást
követelhet. Az egyéb módon
okozott károkért pedig nyil-
vánvalóan az általános sza-
bályok szerint kártérítést igé-
nyelhet.

Vagyis olvasónk szomszéd-
ja a szükséges mértékig be-
mehet levélírónk ingatlanára, õ
ezt tûrni köteles, viszont min-
den kárát, amit a munkálatok
során – akár indokoltan is –
okoztak, meg kell, hogy térítse
a szomszéd.

Dr. Strassburger Gyula
ügyvéd

Dr. Tulipán Péter ügyvéd

Kovács Lajos szinte a gén-
jeiben hordja a lovak szere-
tetét: régi csikós-családból
származik, õ maga is a híres
csipkéskúti ménesnél dolgo-
zott, csaknem tíz évig.

1988-ban nõsült Bükkszent-
lászlóra, itt már csak két-három
paripa tartására volt lehetõség a
portán. Jelenleg a kilencéves, he-
rélt Kesely és a négyéves kanca,
Remény dobog az istállóban – rá-
nézésre látni, hogy nem afféle ki-
rakati „díszpéldányok”, hanem
erõteljes, komoly munkások, akik
keményen megdolgoznak az ab-
rakért.

Ez lerí a két szekérrõl is, me-
lyek régi felépítménnyel, de mo-
dern idõket idézõ gumikerékkel
várják a sorukat a farakás tövé-
ben. 

– Így könnyebben gurulnak a
hegyes-dombos terepen – kom-
mentálja a dolgot Kovács úr, mi-
közben felkantározza a hábor-

gatás miatt kifejezetten rossz-
kedvûnek tûnõ Keselyt, hogy az
udvaron is szemügyre vehessük.
Megtudjuk, hogy a lótartók alól
az elmúlt évtizedekben szinte
teljesen kifogyott az „infrastruk-
túra” a környéken is... Patkolni
Bükkszentkeresztre járnak, egy
nyugdíjashoz, de ha õ abba-
hagyja az ipart.... hát, egyelõre
nem tudni, hogy mi lesz. Ló-
szerszámot is messze földrõl kell
hozni, ha meg baja lesz valame-
lyik szekérnek, házilag fabrikálják
meg – nincsenek már itt sem jó
bognárok, mesteremberek. Csi-
kókat az ónodi vásáron szoktak
venni, az árak széles skálán mo-
zognak, 80-120 ezer forintig. 

– Minden lótartó ember tudja,
hogy ez egy életformát jelent! –
veregeti meg Kovács úr a lassan
megbékülõ Kesely nyakát. –
Rendszeresen etetni, tisztogatni
kell õket, cserélni az almot, ná-
lunk is szinte az egész család kö-
rülöttük mozog. Egy-egy ló havi
„fenntartása” meghaladja a har-
mincezer forintot, és akkor még
nem számolták a rájuk fordított
élõmunkát, de aki szereti az ál-
latot, az nem számolgatja ezt. 

Valamikor, a régi idõkben, ko-
moly házi gazdaság elképzel-
hetetlen volt lovak nélkül, ma
már megmosolyogtató különle-

gesség, ha feltûnik egy-egy sze-
kér az autóutakon. A tehertaxik
világában nem is kecsegtet kü-
lönösebb haszonnal a fuvarozás
– bár mint Kovács Lajos mond-
ja, amikor például fát kell szállí-
tani, a lovai könnyedén elmennek
olyan erdei terepen is, ahol az
autó elakadna. Aztán a ló meg-
érzi, ha fontos dolgot bíznak rá,
ha nagyon vigyázni kell egy ra-
kományra, vagy fontos a gazdá-
jának a munka, amit végeznek,
számtalan olyan szeretetreméltó
gesztussal szolgál, amire az autó
nem képes. 

Kovács úr szerint a ló szerves
része a magyar kultúrának, ha-
gyományoknak, s jóval több tu-
risztikai lehetõséget rejt, mint
amennyit ma kihasználnak be-
lõle. A jelenlegi hobby-lóte-
nyésztõk mellett a magyar tra-
díciókra alapozva az ország igazi
lovas-nagyhatalom lehetne, ha
komolyan fejlesztenék ezt a te-
rületet. Az egykori csikós szerint
nem angol kantárral, sportnye-
reggel és angolszász lovaglóstí-
lussal kellene kínozni a magyar
lovakat, hiszen épp a saját, hi-
teles hagyományaink képvisel-
hetnék itt is azt a sajátos érté-
ket, ami komoly turisztikai vonz-
erõt jelenthetne.  

Sz. S.

Drága takarmány, olcsó felvásárlás

BÖZSIKE CSAK A CSALÁDNAK TEJEL
JOGORVOSLAT

Szomszédjogok

Még nem tudjuk, milyen tél
áll elõttünk, de már most kell
gondoskodnunk kutyánk téli
ellátásáról. A kutyák jól tûrik a
hideget (egyes fajták kimon-
dottan kedvelik), de azért fel
kell készíteni a házaikat a téli
mínuszokra.

Sokszor a gazdi ott követ el
hibát, hogy a kutya méretéhez ké-
pest nagyobb házat készít vagy
vásárol kedvencének. A túl nagy
házat télen a kutya saját testhõ-
jével nem tudja „kifûteni”. Ilyen
esetben plusz külsõ melegítõ
szerkezetet (pl. infralámpa) kell
biztosítani. A házakat hõszigete-
léssel is érdemes ellátni, belül
csak „kutyabarát” anyagokat
használjunk, takarót, plédet, eset-
leg szalmát. A mai korszerû hõ-
szigetelõket (hungarocell, stb.)
csak kívülrõl alkalmazzuk és

olyan megoldással, hogy kutyánk
véletlenül se tudja szétrágni vagy
lenyelni. A kertben, szabadban tar-
tott kutyáknál az etetést is cél-
szerû a hideg idõszakban mó-
dosítani.

A fokozott hõtermelés miatt
zsírban és szénhidrátokban gaz-
dagabb táplálékot kell biztosíta-
nunk. Ezt az esti adag növelé-
sével, vagy a napi kétszeri ete-
téssel érhetjük el. Az ivóvíz meny-
nyiségét ne csökkentsük télen és
figyeljünk rá, hogy ne fagyjon bele
az itatóedénybe. Hideg napo-
kon, ha lehet, adjunk kedven-
cünknek melegített ételt is.
Amikor cseréljük autóink hûtõ-
folyadékát, kutya, macska ne le-
gyen a közelünkben. Sajnos,
minden télen találkozunk hûtõ-
folyadékot ivó kis beteggel és ez
sokszor végzetes számukra.

Dr. Puskás Gábor
puskasgabor@allatkorhaz.hu

Kedvenceink

KUTYA HIDEG LESZ?

A frissen sütött vajas pogácsához is maguk készítették a vajat.

Kovács Lajos két kedvencével, Kesellyel és Reménnyel.

„A magyar lóra termett...”

LOVAS NAGYHATALOM LEHETNÉNK

Adventi kóstoló a biovásárban

Kóstoló: csak természetesen.
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JÓVÁHAGYTÁK A MEGSZÜNTETÉST
Jóváhagyta az Európai Bizottság a kukorica-intervenció jövõ

júliusi megszüntetésének tervét. A határozatról az év elején tár-
gyalnak majd a tagállamok agrárminiszterei. A brüsszeli testület
azzal indokolta döntését, hogy csökkenteni kell a közösségen be-
lüli, közpénzen vásárolt és tárolt készletet, amely az idény végé-
re 5,6 millió tonnára növekszik. Az intervencióra felajánlott kuko-
ricamennyiség 93 százaléka Magyarországon van. A testület sze-
rint az intervenció megszüntetésével 2013-ig 600 millió eurót ta-
karíthat meg az unió. A javaslatot várhatóan elfogadják, mert
Magyarország az egyetlen, amely ellenzi azt. Gráf József föld-
mûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter kétoldalú megbeszé-
lést kezdeményezett szerdára az ügyben az unió mezõgazdasá-
gi biztosával. 

AGRÁRHÍREK

Új tulajdonosa van a Miskolci
Hûtõháznak. Ez nem csak azt je-
lenti, hogy az ott dolgozóknak
megmarad a munkahelye,
hanem azt is, hogy a környéken
élõ gazdák könnyebben, hely-
ben tudják eladni termékeiket.

Már felszerelték a cégtáblát a
Miskolci Hûtõház kerítésére, szep-
tembertõl ugyanis új tulajdonosa
van a több évtizedes múltra visz-
szatekintõ üzemnek. A
dolgozók is bizakodnak.

– A dolgozók örülnek
neki, azért is, mert tud-
ják, hogy az új vevõ
szeretne munkát adni
nekik – mondja Szabó
Rudolf raktáros.

A szakszervezet ké-
résére most elbocsátják
a dolgozókat, ez azon-
ban csak formalitás. Újra
lesz munkájuk, az új tu-
lajdonossal kötnek majd
szerzõdést. A Miskolci
Hûtõipari Zrt. 2006 ta-
vaszán jelentett csõdöt,
néhány hónappal azu-
tán, hogy a tulajdonos
Carnex Kft. húsüzeme,
a szintén miskolci Borsi Hús Zrt. is
szintén bejelentette fizetésképte-
lenségét. A hûtõipari cég esetében
szerencsésebb volt a helyzet, hiszen
szinte rögtön elindulhatott a fel-
számolási eljárás. A procedúra le-
folytatásáért felelõs biztos már kez-
detektõl arról beszélt, hogy szak-
mai tulajdonosnak szeretnék elad-
ni a céget. Az értékesítést többször
meghirdették, mostanra sikerült
megkötni az üzletet. 

– Két komoly érdeklõdõ volt –
mondja Tóth István felszámolóbiz-
tos. – Megpályáztattuk a társaság
vagyoni eszközeit, ingatlan- és tár-
gyieszköz- vagyonát. Augusztusban
jelent meg az elsõ hirdetés, de erre
még nem érkezett pályázat, aztán
a harmadik körben két pályázat fu-

tott be. A MIRSA Pest Megyei
Hûtõipari Zrt. nyert, magasabb vé-
telárat ajánlott, mint a másik pályázó.
December közepén már átkerül
hozzá a cég vagyona. Dolgozókat
szeretne foglalkoztatni, illetve a je-
lenlegi dolgozókat megtartani Losó
úr, a cég vezérigazgatója. Meg-
történtek a leltárok, a cég átadása,
átvétele, én bízom benne, hogy fel
tudja fejleszteni a Miskolci Hûtõipari
Zrt.-t arra a színvonalra, amilyen
fénykorában volt.

Az üzemben jelenleg nem folyik
termelés, csak a raktáron lévõ ter-
mékeket csomagolják. Az új tulaj-
donos azt mondja, hogy minél ha-
marabb szeretnék újraindítani a
munkát. 

– Ez egy nagy múltú hûtõipari vál-
lalat, itt jó minõségû termékeket ál-
lítottak elõ hosszú éveken át, ezt a
hagyományt szeretném felelevení-
teni, felújítani, szeretném a terme-
lést visszaállítani, hogy a jó minõ-
ségû áru a hazai és a külföldi bol-
tokba be tudjon kerülni – mondta
el Losó József, a MIRSA Pest
Megyei Hûtõipari Zrt. vezérigazga-
tója. – Vannak bizonyos létesítmé-
nyek, amik úgy tûnnek, hogy túl-
zottak, nincsen rájuk szükség, ezért
igyekszünk majd racionálisan hasz-

nálni a rendelkezésre álló eszköz-
állományt. A mai korban egyre in-
kább az olcsóbb, és olcsóbb, és ol-
csóbb termékkel lehet a piacra ke-
rülni, de az emberek azt is elvárják
emellett, hogy jó minõségû legyen.
Nehéz megfelelni ennek a kettõs-
ségnek, mi igyekszünk gazdaságos,
elfogadható áron forgalomba hoz-
ható termékeket biztosítani, maxi-
málisan jó minõség mellett. Hiszen
elvünk az: nincs export- és belföl-
di piac közti különbség, minden ve-

võnek a pénzéért
megfelelõ minõséget
kell nyújtani, ezt sze-
retnénk itt is elérni. A
termelés 2007. június
elején, május végén
indulhat újra, amikor
lesz nyersanyag. Az
elsõ termék, amivel
indítani akarunk, az a
zöldborsó. Jelenleg a
technológia ehhez
sem áll rendelkezés-
re, hiszen eladták ezt
a gépsort is. Sze-
retnénk idehozni gé-
peket, így a borsó-
vonalat is idetelepí-
tenénk, és ahogy a
nyersanyag rendel-

kezésre fog állni, a nyár elején
azonnal megkezdjük a termelést.
A létszám tekintetében az elkövet-
kezõ hónapok nehezek lesznek, a
karbantartás, felújítás, hûtõraktár
üzemre készülünk, de ahogy a
munka adja, egyre inkább bõvíte-
ni szeretnénk a létszámot fokoza-
tosan. A célunk az, hogy a lehetõ
legoptimálisabb létszám mellett a
termelés maximális kapacitáson
mûködjön. Nem ismerem még any-
nyira a helyi viszonyokat, hogy tud-
jam, mekkora emberállomány szük-
séges. Hogy egy példát mondjak:
nálunk automata kazánok vannak,
korábban fatüzelésûek voltak, me-
lyekhez kellett tizenhárom ember,
most csak egy ember van, az is csak
azért, hogy a teljes fûtõrendszernek

legyen egy felügyelõ-karbantartó-
ja. Itt is fel kell mérni a mûszaki ál-
lapotot, és annak függvényében, a
beérkezõ nyersanyag mennyisé-
ge, minõsége függvényében fogjuk
kialakítani a szükséges létszámot. 

A vezérigazgató szerint a terme-
lés beindításához milliárdos nagy-
ságrendû befektetés szükséges.

Úri passzió, vagy sport a va-
dászat? A vélemények meg-
oszlanak. Egy azonban biztos:
a vadászoknak jelentõs szere-
pe van hazánk vadgazdálko-
dásában.

– A vadgazdálkodási ágazatnak
majdnem utolsó fázisa a vadászat,
gyakorlati szakemberek azért vég-
zik a vadgazdálkodási tevékeny-
séget, hogy azok az éves, évtize-
des ütemterv-számok létrejöhes-
senek – itt gondolok elsõsorban
a lelövési darabszámokra – amit
elterveztek, bekalkuláltak, és a va-
dászati hatóság számukra jóvá-
hagyott – mondta el kérdésünkre
Galambos Kálmán, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Vadász-
kamara szakbizottsági elnöke. – A
vadgazdálkodás azzal indul, hogy
egy vadászatra jogosult szervezet
birtokba vesz egy területet tízéves
ciklusra használatra. Ebben a tíz-
éves ciklusban kell neki megoldani
azokat a kötelezettségeket, ami
egyrészt jogszabály, másrészt a va-
dászati hatóság a számára el-
rendel, elõír. Ezeket a kötelessé-
geket nem jól végzõ, vadászatra
jogosult társaságokat a hatóság
szankcionálja is szükség esetén.
Igazából a vadgazdálkodás abból
indul, hogy milyen fajta, minõsé-
gû, összetételû vadállománnyal
rendelkezik az adott terület. Ma-
gyarországon jelenleg háromezer
hektár a minimális, vadászatra al-
kalmas terület, ez legjobb tudo-
másom szerint százöt, vadászat-
ra jogosult társaságot jelent, – de
akár a tízezer hektárig tartó terü-
letekre is van példa. Én azt gon-
dolom, hogy olyan ötezer hektár
az átlagos vadászterület, amit ér-
demes használni. Ebben jellegé-
bõl, adottságából adódóan több-
fajta területet különböztetünk meg.
Erdõsült területnek nevezzük azt,
ahol általában a nagyvadas tár-
saságok mûködnek, a szarvas, az
õz, a vaddisznó élõhelyét értem
itt. Illetve vannak az apróvadas tár-

saságok, ahol a nagyvadat szin-
te kizárólag az õz jelenti. Érte-
lemszerûen ez a két szélsõsége-
sen elkülönülõ társaság más gaz-
dálkodást folytat, más gazdál-
kodni úgy, ha az éves teríték fá-
cánra, illetve nyúlra összpontosul.
Másképp kell az élõhelyet kiala-
kítani, más berendezésekre van
szükség, hogy az állatok téli élõ-

helyét kialakítsuk. Megint más,
ahol a gímszarvasnak, vaddisz-
nónak, adott esetben muflonnak,
dámszarvasnak az etetését és
gazdálkodását kell alapul venni.
Más jellegûek a berendezések és
az élelem is, amit a vadaknak biz-
tosítunk. A megyében jellemzõen
vadaskertek vannak, melyeknek a
területi minimuma jóval kisebb, pél-
dául egy vaddisznóskert három-
száz hektár kell, hogy legyen. Ez
azt jelenti, hogy kerítéssel körülvett
bármilyen terület, akár erdõs, sík,
dombos terület, bozótos lehet, és
erre a területre egészen más gaz-
dálkodási forma használandó. Itt
sokkal kisebb területen vannak az
állatok, tehát nem csak télen kell
számukra élelmet biztosítani, és
emellett nagyon fontos megemlí-
teni az ivóvizet. Egyes nagyvad-
fajtáinknál jellemzõ, hogy dago-
nyáznak, az esõsebb idõszakban

bárhol, ahol egy kicsit is megáll a
víz. Ez nyári idõszakban az élõs-
ködök elleni védelemre szolgál, de
tapasztalom azt, hogy télen, ha be
bírják törni a jeget, még akkor is
belefekszenek, ez leginkább a
vaddisznóra jellemzõ, de a gím-
szarvasnál is elõfordul. A szarvas
köztudottan vízigényes fajta, így
ahol kevesebb a természetes víz,
ott különbözõ berendezések szol-
gálnak arra, hogy ezt kiegészítsék.
A vadgazdálkodás minden moz-
zanata arról szól, hogy a meglé-
võ állományt szinten tartsa, vagy
hogy a meglévõ állomány meny-
nyiségét, minõségét javítsa. Ennek
a munkának az eredményét pedig
csupán magával a vadászattal
tudjuk lemérni. Tehát például, ha
azt mondom, hogy a gímszarvas-
állomány minõsége javult, akkor
az azt jelenti, hogy tavaly lelõtt tíz
bika trófeasúlya mondjuk négy és
fél kiló volt, addig a következõ
évben emelkedik ez a súly. 

– Hogyan derül ki az állomány
száma, mi alapján határozzák meg
azokat a keretszámokat, amit ki
lehet lõni?

– Léteznek országos keretszá-
mok. Vadgazdálkodási körzetekre
van osztva az ország, mi az észa-
ki-középhegységi vadgazdálko-
dási körzethez tartozunk. Ebbõl ki-
folyólag vadászati társaságokra
lebontva a vadászati hatóság se-
gítségével meg vannak határozva
fajonként minimum és maximum
eltartható létszámok. A vadgazda
feladata minden körülmények kö-
zött ezeknek a keretszámoknak a
betartása. Ha a maximum fölé
megy a létszám, akkor az afölötti
állományt ki kell lõni. A szarvasok
esetén elég egyszerû aztán le-
mérni, hogyan alakult a vadgaz-
dálkodás, hiszen az agancs mé-
retébõl látszik, míg a vaddisznó
esetén már csak az elejtés után
lehet az állat súlyát megnézni. Az
etetés, az idõjárás, az éghajlati kö-
rülmények, mind-mind hatással
vannak erre – tette hozzá
Galambos Kálmán.

A nyár elején indítanák be a termelést

ÚJ TULAJDONOSA VAN
A MISKOLCI HÛTÕHÁZNAK

NEM CSAK ELEJTENI KELL AZ ÁLLATOKAT

Nincs vadászat
vadgazdálkodás nélkül

Jelenleg csak a meglévô termékeket csomagolják.

Jó minõségû volt az idei szõ-
lõtermés, így a bor minõsége is
kiváló. Ezt a véleményt osztják
a magyar borrendek is.

Az István Nádor Borlovagrend
1999-ben alakult. A rend célkitûzé-
se a kulturált borfogyasztás mellett
a Bükkalján termelt borok népsze-
rûsítése. A nagymester szerint ki-
tûnõ volt az idei termés, így a 2006-
os bor is biztosítja Bükkalja helyét
a nemzetközi mezõnyben.

– Az István Nádor Borlovagrend
számára a 2006-os év kiválónak
mondható, akár csak az idei termés,
hiszen sok szép rendezvényük zaj-
lott az idei évben, a nyári magyar
szõlõvirágzás ünnepe, az év végi
közgyûlés is, amely több napiren-
di pontból állt – mondta el Czupper
András, a lillafüredi István Nádor Bor-
lovagrend elnök-nagymestere. – A
vendégeinket egy idei zenittel kí-
náltuk, és reméljük, nem csak az
udvariasság mondatta velük, hogy
fiatal, fogyasztható, és jó minõsé-
gû szõlõbõl készült bor. Magyaror-
szágon a legjobb termõhely
Bükkalján található, sajnos azonban
el kell mondanom, hogy a marke-
ting még elég kis hatékonysággal
mûködik. Ezért is vagyunk mi bor-
lovagrendek, borlovagok, hogy a jó
hírét vigyük országosan és a vi-
lágban is.

– Mit tudnak tenni a gyakorlatban
ezért?

– Sok mindent tudunk tenni, kül-
földi, francia, német, osztrák borlo-
vagrendekkel vagyunk nagyon jó
kapcsolatban, de emellett hazai
rendek közül is számossal találko-
zunk, pincészetekkel vagyunk kap-
csolatban. Megkóstoljuk egymás
borait, ellátogatunk pincékbe, ehhez
kapcsolva a gasztronómiát is egy-
mást segítjük e nemes tevékeny-
ségben. 

Idén mintegy hárommillió hek-
toliter bort termeltek hazánkban.
Habár a magyar borok megítélése
jó egész Európában, mégis gondok
lehetnek az értékesítéssel. Nagy
problémát jelent ugyanis a felesleg.

– A magyar borszakma nagyon
ellentétes – mondja Terts András,
a Magyarországi Borrendek
Országos Szövetségének elnök-
nagymestere. – A hamisítástól el-
kezdve a világ legjobb boraival ve-
télkedõ italokat tudunk produkálni.
Ugyanígy a borfogyasztás is szél-
sõséges. Amikor a hajléktalanok a
kannákból a lehetõ legrosszabb mi-
nõségû, hamisított bort isszák,
onnan egészen azokig, akik a
gasztronómiába is beillesztve, kul-
turáltan, az életük minden pillana-
tához megfelelõ bort tudnak vá-
lasztani, és annak a fogyasztásának
a módját megadják, mert nem
mindegy, hogyan fogyasztjuk a
bort. Én azt hiszem, hogy a borlo-
vagok, bár harminc éve elkezdték
ezt a marketing-munkát, a kulturált
borfogyasztás népszerûsítését, de

még van mit tennünk. Harminc év
elteltével még mindig nagyon sok
disszonancia van, és úgy gondo-
lom, hogy amikor Európához tar-
tunk, akkor pont a borfogyasztás
kultúrájában is még nagyon sok
mindent kell tennünk. Sokat kell
még fejlõdnünk, nyilván ennek gaz-
dasági háttere is van, életszínvonal,
de mindenképpen ez ügyben még
van mit tennünk. 

– A magyar borok hol helyez-
kednek el a nemzetközi palettán?

– Ha a minõségüket nézzük,
akkor ott vannak a paletta közepén,
néhány bor a csúcsán is. A gond
nem is a minõséggel van, hanem
ott, hogy túltermelés van a világon,
illetve Európában. Évi harmincmil-
lió hektoliter borfelesleg keletkezik
Nyugat-Európában. Zárójelben
jegyzem meg, hogy hazánkban
idén hárommillió hektoliter bor ter-
mett, aminek a tízszerese az, ami
felesleg Franciaországban, Olasz-
országban, Spanyolországban.
Ennek az az oka, hogy azok az úgy-
nevezett újvilági borászatok, akik
Dél-Amerikában, Kaliforniában, Dél-
Afrikában, Új-Zélandon, Auszt-
ráliában vannak, alacsonyabb áron,
de hasonló, kiváló minõségû bo-
rokat tudnak elõállítani, ezek bom-
bázzák az európai piacot.

A Magyarországi Borrendek
Országos Szövetségének közgyû-
lésén bemutatták azt az albumot,
amely a harmincéves jubileumra ké-
szült, és kitüntetéseket is átadtak. 

Közgyûlést tartottak a borlovagrendek

NAGY GOND EURÓPÁBAN A FELESLEG

Szirmabesenyõn, az ökois-
kola címet elnyert Szinyei Merse
Pál Általános és Alapfokú
Mûvészeti Iskola lakói – peda-
gógusok és diákok – közösen
díszítettek öko- és madárkará-
csonyfákat. 

– Óriási, lelkes elõkészület volt ná-
lunk a napokban – számolt be la-
punknak az eseményrõl Nagyné
Pavlik Olga koordinátor. – Az osz-
tályközösségek karácsonyfa- és
madáreleség-díszeket készítettek,
természetes anyagokból. Fát, szal-
mát, agyagot, tobozt, fonalat, só-
lisztet, gyurmát, szárított és nyers
gyümölcsöket használtak fel.  Az
iskola két földlabdás fenyõfát ka-

pott, így az épületben két szinten
is fel tudták állítani az ökofenyõt, a
saját készítésû, könnyû díszekkel.
Az intézmény élõkertjében található
fenyõt a madarak számára díszí-
tették fel, különbözõ „ínycsiklandó”
eleségekkel: szalonnával, sárgaré-
pával, dió, alma-füzérekkel. A diá-
kok a madárkarácsonyfán kívül
több madáretetõt is bõségesen
megtöltöttek szárnyas barátaik szá-
mára az iskolaudvarban. 

Arra természetesen vigyáznak,
hogy veszélyes falatokat – kenyér,
nyerstészta, rizs – ne helyezzenek
a madarak étlapjára. A szirmabe-
senyõi iskolások több éve, folya-
matosan vendégül látják a ma-
dárkákat a hideg idõben, s tudják,
ha ezt elkezdték, akkor napi rend-

szerességgel, tavaszig kell folytat-
niuk. A szárnyas látogatók ugyan-
is hozzászoknak az ennivalóhoz, és
nem keresnek más élelemforrást.  

– Bízunk benne, hogy a madár-
karácsonyfa a kismadarak szá-
mára is megidézi az ünnep va-
rázslatos pillanatait – mondta
Nagyné Pavlik Olga. – Számunkra
is öröm, amikor látjuk, hogy ráta-
láltak a feldíszített fenyõfára, amit
számukra készítettünk, s kedvük-
re lakmároznak. Tudjuk, hogy aki-
ket ideszoktattunk, tavasszal meg-
hálálják a gondoskodást, s meg-
tisztítják a fáinkat a kártevõktõl. A
szirmabesenyõi ökoiskola lakói ne-
vében ezúton is szeretetteljes,
örömteli ünnepeket kívánok minden
élõlénynek.                        Sz. S. 

Ökokarácsony Szirmabesenyõn



Varga Zoltánt,
a Calypso ven-
déglõ szakácsát
kérdeztük, mik a
jellemzõen ün-
nepi ételek ka-
rácsonykor, mi-
lyen tanácsokat
ad a háziasz-
szonyoknak.

A karácsony
egyik jellemzõje a
halétel, mondta el
Varga Zoltán, a
pontyhalászlé, ami
tipikusan magyar
ünnepi ebéd. Java-
solja, hogy mindig
friss halból készít-
sük, mert a fa-
gyasztott halter-
mékek elvesztik zamatukat, így az
étel ízét és különlegességét. 

Karácsonykor fõzik jellemzõen
a töltött káposztát is, melynél ja-
vallott az íz és harmónia javítása
céljából füstölt sertéshúst rakni
bele.

A süteményeknél a szakács a
mákos gubát említette, a mákos,
diós sütemények megszokott

„desszertjei” a magyar konyhák-
nak.

Ugyanakkor egyre inkább teret
hódít magának a reformkonyha,
annak jegyében is nézzünk egy ka-
rácsonyi menüt. Hideg elõétel:
füstölt lazacfilé, olívás jégsaláta-
ágyon. Leves: rákkrémleves, fû-
szeres pirított zsemlekockával.
Fõétel: gesztenyével töltött puly-
kamell.  Köret: hercegnõburgonya
vörösboros áfonyamártással.
Desszert: diópuding citromos tej-
színhabrózsával.

Az alábbiakban bemutat-
juk A „100 éves Tokker Géza
pályázat” egyik díjnyertes al-
kotását, amelynek szerzõje,
miként a többi díjazott, egy-
millió forint jutalomban ré-
szesül. A zsûri fenntartja ma-
gának a jogot, hogy a pénzt
megtartsa.

Tokker Géza bácsi, aki mosta-
nában 100 éves (lenne?, nem bír-
tam kideríteni, hogy él-e, hal-e),
szóval Géza bácsi ember, csupa
nagy e-vel, így ni: EEEEEEE.

Beszéljünk róla, mint élõrõl,
mert ha netán mégse az, emlé-
ke és szelleme akkor is itt él kö-
zöttünk, különben minek írtak
volna ki pályázatot róla.

Géza Miskolcon született, szü-

leinek gyermekeként. Százéves
élete egy évszázadot fog át, pél-
dát mutatva mindazoknak, akik
100 évet szeretnének élni. (A pol-
gármesteri hivatal egyik, névte-
lenségbe burkolózó potentátja

szerint Tokker Gézának meg-
próbáltak emléktáblát állítani, de
a tábla nem állt meg. Ezek után
felerõsítették egy ház falára, ám
azóta a házat lebontották vagy el-
vitték, egy biztos: nincs ott.)

Már kora gyermekkorában
megmutatkozott Géza sokirányú
érdeklõdése. Egyszer például
megkérdezte édesapját, hogy
miért nem esik le a Nap. Ekkor
mintegy 16 éves volt. Az apa el-
ámult a kérdésen, egyben fia
eszén, a válaszadást viszont el-
sumákolta, olyasmit morogva a
bajsza alatt, hogy nem csilla-
gász õ.

Így nõtt-növekedett, csepere-
dett Géza, magába szíva a tudást.
Tanárai is felfigyeltek rá – amikor
a WC-ben cigarettázott. Ezzel
együtt nem nevezhetjük forra-
dalmárnak, ami nem jelenti azt,
hogy szervilis módon viszonyult
volna az akkori elnyomó – azóta
kiderült, mégse elnyomó – rend-
szerhez, mint ahogy a késõbbi-
ekhez sem. Mondhatni, Tokker
Géza a körülményekhez képest
rendszerektõl függetlenül élte éle-
tét, akaratlanul is hol az elnyo-
mottak, hol az elnyomók táborá-
ban találva magát. 

Tokker Géza polgári családba
született, és ezt soha nem bánta
meg, kivéve azt a néhány évtize-
det, amikor nagyon szerette volna,
ha munkás avagy paraszt szülõk
gyermeke. (Igaz, nem felejtette el,
hogy születhetett volna papcsa-
ládba, vagy lehetett volna meg-
bukott arisztokraták leszárma-
zottja, ami még kínosabb.)  

Iskolásként Tokker Géza nem
tûnt ki társai közül, mint ahogy a
társai se tûntek ki közüle. Jó er-
kölcsû gyerek volt, soha nem
bántotta se szóval, se tettel a nála
erõsebbeket, és a gyengébbeket
is csak olykor, ha nem volt, aki

megvédje õket. Egyszer köny-
nyeket csalt a szemébe egyik kis
társa. 

Az történt, hogy elemistaként
néhány osztálytársával a szoká-
sos módon múlatták az idõt útban
hazafelé az iskolából: cigarettát
dugtak egy béka szájába, ami-
tõl a béka egy idõ után szétpuk-
kadt. A béka nagy része a kis
Zorgecz Feri arcán landolt cafa-
tokban, mire Géza szemébõl pa-
takzani kezdett a könny, úgy ne-
vetett.

Teltek-múltak az évek, Tokker
Géza nyughatatlan módon ke-
reste a helyét a világban, míg –
immár õszbecsavarodott üstökû
felnõttként – rá nem jött, hogy ott
van a helye, ahol õ maga. A világ
elsõsorban Miskolcot, szeretett
szülõvárosát jelentette számára,
és másod- meg harmadsorban is.
Járt persze sokfelé, Pécelen és
Nagykanizsán is megfordult, de
a szíve mindig viszahúzta, ha nem
aznap, hát másnap. Tudta, hogy
lokálpatriótaként a maximumot
adja Miskolcnak: önmagát. Mis-
kolcnak és a miskolciaknak. Akik
közül sokan talán nem is tudják,
hogy ki (volt) Tokker Géza.

Hát õ (volt).
Szabados Gábor

(Részlet a Miskolci Kalendá-
riumban megjelent írásból.)

Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön a Miskolci Kommunikációs Kht. éves kiadványát? Hamarosan kiderül! A keresztrejtvényben a kiadvány nevét rej-
tettük el. A megfejtést levelezõlapon legkésõbb január 4-e éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Kht. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad
u. 9. A helyes megfejtést beküldõk között az Arany Könyvesbolt (Miskolc, Arany Corvin Üzletház, Arany János út. 11–13.) által felajánlott köny-
veket sorsolunk ki.
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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!

A játékbolt kirakatában megpillantottam egy búgócsigát. Hirtelen
szaporábban kezdett verni a szívem, mintha egy villanásnyira bele-
csöppentem volna régmúlt gyerekkoromba. Karácsony van, bocs-
kornyi nagy pelyhekben hull a hó. Mintha egy láthatatlan kéz elfüg-
gönyözte volna a világot. Olykor szán suhan el az ablakunk alatt, szán-
csengõ hangját ringatja a mély szögligeti csönd. Szívem úgy kalim-
pál, mint a lovak nyakába akasztott csengõ nyelve. Jézuskát várom
izgatottan, kicserepesedõ szájjal. Ilyenkor fogalmazódik meg a sú-
lyos kérdés, jó voltam-e? Mi tagadás, kétségei támadnak az ember
fiának, bármilyen elfogult is.

Érzem a karácsonyfa illatát, evvel a szánnal, amelynek közeledõ
csengõ-hangját hallom, már biztosan a Jézuska jõ… De nem, a szán
tovasiklik, a csengõ hangja és a lovak dobbanása elenyészik. Egyre
nyugtalanabb leszek. A nap, mely csupán érték nélküli mintaként mu-
tatta fel magát kurta idõre, rég lehanyatlott a Závoz mögé, fölrebbentve
a nagypelyhû havat.

Végül, mint mindig, megjött Jézuska, karácsonyfája teli szaloncu-
korral, színes díszekkel, angyalhaj ezüstlik dús levelû, illatos ágain. A
búgócsigának roppant örültem, még sose láttam ilyen elbûvölõ, ti-
tokzatos játékot, szájtátva néztem, amint a konyha földes padlóján
pörögve búg. Édes-bús, melankolikus hang volt, szeráfi zene. Nem
gyõztem betelni vele, a látványával, a hangjával. Nem tudom, hogy
azon az estén hányszor pörgettem fel pumpáláshoz hasonló szapo-
ra mozdulatokkal. Szép karácsony volt, sosem felejtem el. A pislá-
koló petróleumlámpa gyér fénye akkor valahogy mennyei világossá-
got árasztott, talán azért, mert nem is a szememmel néztem, hanem
a szívemmel. Édesanyám felolvasott nagyanyám verses bibliájából.

A kirakatban a búgócsigát megpillantván a biblia sorai is muzsi-
kálni kezdtek a fülemben édesanyám hangján. A búgócsiga pedig
átváltozott ama régi búgócsigává, amit megõriztem és még a gyer-
mekeim is játszottak vele. Talán még mindig megvan valahol a szü-
lõi ház poros, pókhálós padlásán, lehet, hogy még mindig pörögne-
búgna, s ha leporolnám, kifényezném, mint Aladdin a csodalámpát,
újra gyerekké változhatnék. Fecske Csaba

BÚGÓCSIGA

MI KERÜLJÖN AZ ASZTALRA?

ISMERI ÖN KIADVÁNYUNKAT?

Szilveszteri humor

A „100 ÉVES TOKKER GÉZA PÁLYÁZAT”
DÍJNYERTES ALKOTÁSA

Varga Zoltán 
ünnepi receptje:

Pulykamell-tekercs: puly-
kamellbõl egy nagyobb sze-
letet vágunk és kiklopfoljuk.
Formázott kelkáposztalevelet
helyezünk a hússzeletre, ezt
megkenjük kapros juhtúróval
és elõsütött bacon-szalonnát
helyezünk rá. Henger alakú-
ra feltekerjük, bundázzuk, bõ
olajban pirosra sütjük. Tálalás
elõtt éles késsel karikákra
vágjuk. Köretet ízlés szerint
rakhatunk mellé.

TISZTELT FOGYASZTÓINK!

Társaságunk 2006. márciusától a kéthavonta kibocsátott név szerinti
számlákon hívta fel mintegy 

ötezer miskolci partnere figyelmét arra, hogy a lakások 
meleg- és hidegvíz-felhasználását mérõ órák hitelessége 

az év végén lejár, gondoskodjanak azok cseréjérõl.

Novemberi felülvizsgálatunk szerint négyezer darab mellékmérõ cse-
réje a többszöri felhívás ellenére sem történt meg. Ezúton hívjuk fel a
vízóracserét eddig végre nem hajtott Tisztelt Fogyasztóink figyelmét,
hogy az esedékessé vált mérõcserét legkésõbb jövõ év január 20-ig
végezzék el, mert lejárt hitelesítésû mérõkre nem számlázhatunk, azo-
kat kénytelenek vagyunk a számlázási rendszerbõl kiemelni.

A lakástulajdonosoktól/bérlõktõl közvetlenül, ill. a társasházi képvise-
lõk útján beérkezõ megrendelés esetén társaságunk elvégzi a mérõ-
cseréket.

Megrendelésüket, bejelentésüket a Fogyasztói Kapcsolatok Osztálya az
519-321, vagy az 519-352 telefonszámokon fogadja.

Tisztelettel: MIVÍZ Kft.


