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ÜGYDÖNTÕ HELYI NÉPSZAVAZÁST

TARTANAK VASÁRNAP TAPOLCÁN.
ARRÓL DÖNTENEK IGEN VAGY NEM

VOKSAIKKAL A HELYI POLGÁROK,
HOGY ÖNÁLLÓ TELEPÜLÉSSÉ VÁLJON A

KÖRZET, VAGY PEDIG MARADJON

MISKOLC RÉSZE.

– Csak a településrészen élõ vá-
lasztópolgárok vehetnek részt a nép-
szavazáson. Mivel Tapolcának nincs
megállapított határa, ezért a postai
kézbesítési körzetbesorolást vettük fi-
gyelembe – fogott a részletek ismer-
tetésébe Szakácsné Tóth Mariann, a
miskolci polgármesteri hivatal válasz-
tási referense. Ennek alapján elkészí-
tették december 27-ére a névjegyzé-
ket, amin péntek délutánig kezdemé-
nyezhetnek változtatást a lakosok (pél-
dául beköltözés, elköltözés, halálozás).
Szombaton délután zárják le a név-
jegyzéket. A jelenlegi nyilvántartás sze-
rint 2296-an jogosultak a szavazásra,
de ezt még az esetleges bejelentése-
ket követõen korrigálhatják. Az országos

választástól eltérõen most nem élhet-
nek az ország más részén a válasz-
tói jogukkal a polgárok, csak Tapolcán. 
A 94-es és 95-ös szavazókört a ta-

polcai általános iskolában rendezik be.
A szavazatokat reggel 6 és este 7 óra
között adhatják le. A mozgásukban kor-
látozottak (rokkantak, betegek) a vá-
lasztási irodánál tett elõzetes, vagy va-
sárnap a szavazatszámláló bizottságnál
tett bejelentés alapján kérhetnek moz-
góurnát, s így otthonukban voksolhatnak. 
A helyi népszavazás akkor érvényes,

ha azon a választásra jogosult pol-
gároknak legalább az 50 százaléka, plusz
egy fõ részt vesz, s akkor eredmé-
nyes, ha a választáson részt vett sza-
vazók több mint fele a kérdésre azo-
nos választ adott. Legkésõbb hétfõn
délután 4 óráig meg kell állapítania
a végeredményt a helyi választási bi-
zottságnak. 
Amennyiben szabálytalanságot vé-

lelmeznek, akkor 3 nap áll rendelke-
zésre a fellebbezésre. A jegyzõkönyvek
nyilvánosak, 3 napig megtekinthetõk.

AZ ÉV MÁSODIK HETÉNEK ÉRDEKES,
A MISKOLCIAK SZÁMÁRA IGEN POZITÍV

HÍRE VOLT, HOGY EGY NÉMET HONLA-
PON – A WWW.KULTUR2010.DE-N –
MEGKEZDETT VOKSOLÁS SZERINT, AZ

EURÓPA KULTURÁLIS FÕVÁROSA CÍM EL-
NYERÉSÉRE A MAGYAR VÁROSOK KÖZÜL

MISKOLCOT TARTJÁK A LEGALKALMA-
SABBNAK A SZAVAZÓK. 

Fedor Vilmos alpolgármester ter-
mészetesen örül az eredménynek, hi-
szen komoly érzelmi hatása van, és
arra sarkallja a miskolci internetezõ-
ket, hogy maguk is odakattintsák az
igent városuk mellé. Az alpolgármes-
terrel a december végén benyújtott
pályázat tartalmáról beszélgettünk,
arról, „Miért éppen Miskolc?” lehet a
kiválasztott.     

„Velünk nyer az ország!” – Ez a
szlogenje Miskolc pályázatának, ame-
lyet az Európa kulturális fõvárosa cím
elnyeréséért nyújtott be az elmúlt év
végén. Az elkészült, küllemre is igen
színvonalas anyag bemutatja Miskolc
történelmi múltját – Tapolcától Lilla-
füredig –, kulturális értékeit, mindazt,
amire igazán büszkék lehetünk. A több
száz oldalas pályázat emellett tartal-
mazza azokat a már meglévõ, ha-
gyományosnak tekintett kulturális és
idegenforgalmi attrakciókat, amelyek
vonzóvá teszik a várost, és persze azo-
kat is, amelyek egyelõre csak papíron,
ötlet szintjén léteznek, de a cím el-
nyerése esetén 2010-re megvalósítha-
tók. Olyan különlegességek, unikumok
ezek, amelyek miatt a kíváncsi turis-
tának érdemes lesz felkerekedni Európa,
sõt a világ bármely pontjáról.

– A pályázat elõkészítésében részt vevõ
mintegy 200 neves szakember vélemé-
nye alapján három városrész: Tapolca,
a belváros – középpontjában az Avas
– és Lillafüred egyedülálló értékeibõl ki-
indulva építettük fel a tervünket – ma-
gyarázza Fedor Vilmos. – Ugyanakkor
szem elõtt tartottuk azt is, hogy Miskolc
szerves része, központja egy megyének,
és benne él egy térség vérkeringésében
Kassától Salgótarjánon és Egeren át egé-
szen Nyíregyházáig. Ez a megközelítés
a lehetõségek szinte végtelen tárházát
nyithatja meg, gondoljunk csak arra, hogy
ebben a tágabb körben három világ-
örökség (Hollókõ, Aggtelek, Tokaj) és
három borvidék található. De sorolhat-
nám a várakat Krasznahorkától
Diósgyõrig, vagy a vízi túrák számára
alkalmas folyókat.

(Folytatás a 3. oldalon)

MMeeggyy  vvaaggyy  mmaarraadd  TTaappoollccaa??

NÉPSZAVAZÁS
VASÁRNAP

ALIG ÉRT VÉGET AZ EGYIK JELENTÕS

KÉZILABDÁS ESEMÉNY HAZÁNKBAN,
MÁRIS KOPOGTAT A KÖVETKEZÕ.
AUGUSZTUS 15-28. KÖZÖTT SZÛKEBB

PÁTRIÁNKBAN RENDEZIK MEG A 15.
FÉRFI JUNIOR KÉZILABDA-VILÁGBAJ-
NOKSÁG KÜZDELMEIT. A HÉTEN

MISKOLCON ÜLÉSEZETT A VIADAL

SZERVEZÕBIZOTTSÁGA, MAJD EGYÜTT-
MÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST ÍRTAK

ALÁ.

A junior hölgyeket 2001-ben látta
vendégül Magyarország, most a férfi-
ak következnek. Sinka László, a szer-
vezõbizottság elnöke a miskolci ülést
követõ sajtótájékoztatón elmondta:
nincs kétsége, hogy Borsod-Abaúj-
Zemplén (Miskolc központtal) és
Szabolcs-Szatmár-Bereg (Nyíregyháza)
mindent elkövet a magasra tett mérce
teljesítése érdekében.
– A munka hónapokkal korábban

megkezdõdött, hiszen az esztendõ egyik
legrangosabb magyarországi világver-
senye elõtt állunk. A csapatokban azok
a 21 éven aluli fiatalok szerepelnek,
akik hamarosan a felnõttek között csil-

logtathatják tudásukat. Fontos dönté-
seket hoztunk, többek között megala-
kultak a helyi szervezõ bizottságok is.
Eldõlt, hogy Miskolc mellett Ózd és
Tiszaújváros biztos rendezõ, de elkép-
zelhetõ, hogy bõvül a kör, s mérkõ-
zést láthatnak a sportág barátai
Szerencsen, illetve Mezõkövesden is –
közölte Sinka László.
Orosz Lajos, Miskolc alpolgármeste-

re reményét fejezte ki, hogy sokan lá-
togatják majd a mérkõzéseket, s el-
mondta: a megyeszékhely az idén három
jelentõs nemzetközi versenynek ad majd
otthont, a kézilabda vb találkozóit a
drukkerek már a felújított Miskolc Városi
Sportcsarnokban kísérhetik figyelemmel.
Ezt követõen Kormos Dénes, a

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés
alelnöke, Orosz Lajos, valamint Sinka
László kézjegyével látta el azt az együtt-
mûködési megállapodást, amelyben
meghatározták, hogy az érintettekre mi-
lyen feladatok várnak az elkövetkezendõ
idõszakban. A szervezõbizottság kö-
vetkezõ ülését február 10-én tartják, s
akkor döntenek újabb városok bevo-
násáról.

EEuurróóppaa  kkuullttuurráálliiss  ffôôvváárroossaa::  nnééppsszzeerrûû  MMiisskkoollcc  aa  nnéémmeett  hhoonnllaappoonn

„VELÜNK NYER AZ ORSZÁG!”
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ELOSZTOTTÁK
A FELADATOKAT

Új rádiója van Miskolcnak, pontosabban Diósgyõrnek: a Rádió Diósgyõr január 10-én elkezdte sugározni
a mûsorait. Az Ady Endre Kulturális és Szabadidõ Központban létrehozott kistérségi rádióadó úttörõ kez-
deményezés, hozzá hasonló nagyon kevés van az országban. (Folytatás a 2. oldalon.)

SZÓL A RÁDIÓ, SZÓL A RÁDIÓ!



(Folytatás az 1. oldalról.)
Diósgyõrben mindig is erõs volt a

közösségi érzés, éppen ezért nem meg-
lepõ, hogy megpályázták a kisközös-
ségi rádióadó létrehozását. 2004-ben
az Országos Rádió és Televízió Tes-
tület (ORTT) pályázatán sikeresen sze-
repelt a projektet létrehozó csoport,
amelyet Tánczos Tamás – aki jelen-
leg az Ifjúsági és Szabadidõ Ház igaz-
gatója, ám akkor az Ady fõmunka-
társa volt – vezetett. A Nemzeti Hír-
közlési Hatóság ennek alapján kiadta
az engedélyeket és megkezdõdhetett
a stúdió kialakítása a mûvelõdési há-
zon belül.
A rádió adása Diósgyõrben fogha-

tó – az FM 92.4 hullámhosszon – az
adóállomás körülbelül három kilomé-
teres körzetében. Táboros Sándor mû-
sorigazgató elmondta, hogy kilencen
dolgoznak a rádiónál. Mindannyian
amatõrök, Diósgyõr lakosai, és sza-
badidejükben vesznek részt a rádió
munkájában. Az érdeklõdést jelzi, hogy
a mûsorvezetõ-válogatáson több mint
40 jelentkezõ volt, közülük választot-
ták ki a legrátermettebbeket. Az adó
napi 24 órában sugároz, reggel 6-10
óráig zenés magazin mûsor, este 18-
22 óráig pedig ismétlések, aktualitá-
sok, háttérbeszélgetések hallhatók.
Azért erre a két idõzónára esett a
választás, mert a lakosság körében ek-
kor hallgatnak a legtöbben rádiót. A
két összeállítás közötti idõszakban ak-
tív „zeneszõnyeg”, azaz szöveg nél-
küli zenei blokkok várják a hallgató-
kat.

A KÖZÉLET SZÍNTERE
LEHET

A Rádió Diósgyõr mûsorai a diós-
gyõriekhez szólnak, aktuális helyi té-
mákat feszegetnek, olyanokat, ame-
lyek egy városrész lakóit érdekelhet-
nek. Interaktív, nyílt rádiót szeretné-
nek létrehozni, amely a diósgyõriek-
kel párbeszédet alakít ki: hiszen ne-

kik készült, és
róluk szól az
adás. A Diós-
gyõri Ady
Endre Kultu-
rális és Sza-
badidõ Köz-
pontban két
kis helyiséget
kaptak a rá-
diósok. Sze-
parált, hang-
szigetelt szo-
bákban meg-
oldható a na-
pi mûsorve-
zetés és a
szerkesztés is.
A stúdió és
az adó vég-
leges mûsza-
ki kialakítását
szakemberek
segítségével
hozták létre.
Kovácsné Lá-
di Katalin, a
Diósgyõri Ady
Endre Kultu-
rális és Sza-
badidõ Központ igazgatója elmondta,
azért volt szükség erre a rádióra, hogy
még jobban erõsítse a diósgyõri la-
kosok lokálpatrióta érzelmeit, a prog-
ramok és a mûsorok segítségével a
Rádió Diósgyõr a közélet színterévé
váljon. A rádió a gyors információ-
csere színtere lehet, és a lakosok el-
mondhatják, milyen gondolatok fog-
lalkoztatják õket. 
Dr. Tompa Sándor képviselõ – di-

ósgyõriként – pártfogásába vette a
rádióadó létrehozását. Kiemelte a di-
ósgyõri közösséget, azt a szokatlanul
nagy összetartó erõt, amely ennek a
városrésznek a lakóira jellemzõ. A la-
kóhely és a szûkebb pátria életének,
az itt élõ emberek mindennapjainak
bemutatására hozták létre a Rádió Di-

ósgyõrt. A régióban az adó léte új
lehetõséget ad a lakosságot foglalkoz-
tató témák megismerésére.
Táboros Sándor mûsorigazgató a fe-

lelõs vezetõje a rádiónak. Õ is diós-
gyõri, és lokálpatriótának vallja ma-
gát – ezért is vesz részt szívvel-lé-
lekkel a munkában. Interaktív, nyitott
rádiót szeretne létrehozni, az a leg-
fõbb célja, hogy azt nyújtsák a hall-
gatóknak, amire szükségük van. Ezért
is tartja szükségesnek, hogy a lakos-
ság elérhesse õket a gondjaikkal, prob-
lémáikkal, hiszen megpróbálnak segí-
teni nekik. 

KULTÚRA
ÉS MÛHELYMUNKA

A rádió a segítségnyújtás mellett a
tájékoztatást tartja a legfontosabbnak,
meg akarják ismertetni a hallgatókat
Diósgyõr változatosságával, kulturális ér-
tékeivel – hiszen itt található a Diós-
gyõri vár, amely egyedülálló turisztikai

értéket képvisel a városban. Kezdõ rá-
dióról lévén szó, még össze kell rázód-
niuk a mûsorvezetõknek, meg kell ta-
nulniuk a rádiózás fortélyait. A tervek
között szerepel a dinamikus adásstruk-
túra kialakítása, saját hírszerkesztõség
felállítása, ám ehhez még a személyi
feltételek nem adottak. Tervezik még
egy mûhely létrehozását, ahol az után-
pótlást „kinevelhetik”. Ennek érdekében
vették fel a kapcsolatot a miskolci kö-
zépiskolák iskolai rádióival. A mûhely
létrehozásakor a Diósgyõri Gimnáziumot
részesítik elõnyben, hiszen ez az isko-
la is a diósgyõri kistérségben található.
A rádiót Káli Sándor polgármester ad-

ta át, azzal, hogy bekapcsolta a sugár-
zóadót. A Rádió Diósgyõr tehát meg-
kezdhette az adást. Elsõként azokat a
jelen lévõ közéleti személyiségeket fag-
gatták a fiatal rádiósok arról, mi is a
véleményük a rádiójukról, akik oroszlán-
részt vállaltak az adó létrehozásában.
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SZÓL A RÁDIÓ, SZÓL A RÁDIÓ!
Reumainfo

Reumatológiai Információs Iro-
da nyílt január elején Miskolcon
azzal a céllal, hogy hiteles tájé-
koztatást biztosítson a betegek-
nek.
– A mintegy 15 éve mûködõ

betegegyesületünk, a Reumás Be-
tegek Egyesülete tapasztalatai alap-
ján bizton állíthatom, hogy a be-
tegek igénylik azokat az ismere-
teket, melyek betegségükre vonat-
koznak. Sokkal jobban le tudja küz-
deni a betegsége okozta nehéz-
ségeket az, aki ismeri a szerveze-
tében lévõ problémát, a kezelés
módszereit, a lehetséges szövõd-
ményeket, azok elkerülésének mód-
ját, és tudja, milyen életmód-vál-
toztatással segítheti gyógyulását –
hangsúlyozta lapunk érdeklõdésé-
re az újszerû kezdeményezés meg-
valósítója, dr. Tamási László, a mis-
kolci Szent Ferenc Kórház reuma-
tológiai osztályának vezetõ fõor-
vosa.
Ebben próbál tehát az infor-

mációs iroda segíteni a betegek-
nek – mint azt elnevezése is mu-
tatja, a reumatológiai betegsé-
gek kapcsán. A szükséges tech-
nikai feltételeket a Reumás Be-
tegek Gyógyításáért Alapítvány
teremtette meg pályázati forrás-
ból, s magára vállalta a mûköd-
tetés terheit is. A kérdéseket a
Szent Ferenc Kórház reumatoló-
giai osztályának szakemberei fog-
ják megválaszolni. Az iroda azon-
ban nem kereshetõ fel szemé-
lyesen, hiszen alapcélja nem a
betegellátás. A betegségükkel
kapcsolatban tájékoztatást igény-
lõk tehát a következõ módokon
kaphatnak választ kérdéseikre: le-
vélben a Reumatológiai Informá-
ciós Iroda, Miskolc, Pf. 175. cí-
men; elektronikus levélben a
reumainfo@szferenc.hu címen; te-
lefonon vagy faxon a hétköz-
napokon délelõtt 9 és délután 1
óra között hívható 46/555-827-
es telefon, amin üzenetrögzítõ is
mûködik. A betegek ugyanakkor
a www.reuma-miskolc.eletmod.hu
internetes honlapon is tájékozód-
hatnak.
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A NÕK
ESÉLYEGYENLÕSÉGÉÉRT

A CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁ-
CIÓS HATÉKONYSÁGÁT NÖVELHETI A

NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM (NCA)
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁ-
LIS KOLLÉGIUMÁNAK LEGÚJABB PÁ-
LYÁZATA, MELYRE MÁIG LEHET JELENT-
KEZNI. A PROGRAM ALAPVETÕ CÉL-
JA AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGI-
ONÁLIS, MEGYEI ÉS KISTÉRSÉGI SZIN-
TÛ KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAMOK KI-
VITELEZÉSE, TÖBBEK KÖZÖTT ANNAK

ÉRDEKÉBEN, HOGY AZ ÁLLAMPOLGÁR-
OK SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1 SZÁ-
ZALÉKOS FELAJÁNLÁSI KEDVÉT FOKOZ-
NI TUDJÁK.

F. Nagy Zsuzsanna, az NCA Észak-
magyarországi Kollégiumának szóvivõ-
je elmondta: szeretnék azt is elérni,
hogy egymásra találjanak a pályázó
szervezetek, s azok a médiumok, me-
lyek a kampányban részt tudnak ven-
ni. A regionális pályázóknak az NCA
országos pályázatának eredményeként
megszületendõ kreatív elemek – logo,
plakátok, rádió- és TV-spotok – mi-
nél több formában való terjesztése a
feladata, tehát ezek gyártására nincs
szükség. A „hirdetéseken” kívül azon-
ban cél, hogy minél több mûfajban,
minél több olyan civil tevékenységet
mutassanak be a régiónkból, megyénk-
bõl, melyek társadalmilag hasznos ered-

ményt láttatnak, s ezáltal a lakossá-
gi 1 százalékos felajánlásokat növel-
hetik. 
A felajánlások ösztönzése valójában

azt jelentheti, hogy a következõ év-
ben nagyobb alap áll rendelkezésre,
például több forrást tudnak az érin-
tettek évrõl évre az 1 százalékos kam-
pányra fordítani. A pályázaton mind-
összesen 10 millió forintos keret áll
rendelkezésre. A sikeres pályázó a kam-
pány lebonyolításának teljes költségét
elnyerheti, ugyanakkor azt is tudni kell,
hogy a kollégium a támogatás ösz-
szegét – nyilván pénzhiány miatt –
a kértnél alacsonyabb mértékben is
megállapíthatja.
A támogatás formája vissza nem

térítendõ céltámogatás. Könnyítésként
értelmezhetõ, hogy a pályázathoz ön-
rész bemutatása nem szükséges. A pá-
lyázók körébe tartozhatnak az Észak-
magyarországi régióban 2003. január
1. elõtt bejegyzett és mûködõ (szék-
helye, illetve tevékenysége a régióhoz
kötött), közhasznú vagy kiemelkedõ-
en közhasznú minõsítéssel rendelkezõ,
a Nemzeti Civil Alapprogramról szó-
ló 2003. évi L. törvény 3. § (1) bekez-
désében foglaltak szerinti feltételeknek
megfelelõ társadalmi szervezetek vagy
alapítványok.

dobi

A MINÕIES ALAPÍTVÁNY MINDEN

HÓNAP MÁSODIK KEDDJÉN TARTJA

NYÍLT ÖSZSZEJÖVETELÉT A BORSOD-
ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KERESKE-
DELMI ÉS IPARKAMARA SZÉKHÁZÁ-
BAN. A JANUÁRI TALÁLKOZÓN A KIS-
GYERMEKES NÕK MUNKAERÕPIACI

HELYZETÉRÕL SZIGETHY GABRIELLA

TARTOTT ELÕADÁST.

A Minõies, azaz a Miskolci Nõknek
Is Esélyt Alapítványt tavaly májusban
alapították azzal a céllal, hogy elõse-
gítse a Miskolc városában és a kör-
nyékén élõ nõk, illetve hátrányos hely-
zetû csoportok támogatását, munkaerõ-
piaci pozíciójuk erõsítését, munkaerõ-
piacra történõ reintegrálásuk megvaló-
sítását. Céljuk az esélyegyenlõség meg-
teremtése, valamint a diszkrimináció té-
nyezõinek csökkentése a térségben. A
célcsoportjuk a gyedrõl, gyesrõl, gyet-
rõl visszatérõ anyukák, valamint a 40
éven felüli nõk közül kerül ki.
A kerekasztal-beszélgetésen részt vett

az alapítvány részérõl Polonkainé
Valcsev Ivanov Éva és Matiscsákné dr.
Lizák Marianna. A kisgyermekes anyák

helyzete a munkaerõpiacon nem ép-
pen rózsás, hiszen rejtett diszkriminá-
ció figyelhetõ meg velük szemben a
munkáltatók részérõl. A beszélgetésen
a nõk szempontjából közelítették meg
a kérdéseket, és több alternatívát is
felvázoltak arra vonatkozóan, hogy mit
tehet az az anya, akinek a gyerme-
ke még nem érte el az iskoláskort.
Három megoldás kínálkozna: az elsõ
a részmunkaidõs állás, amelyet azon-
ban a munkaadók nem tartanak meg-
felelõnek. A második lehetõség a táv-
munka, amellyel szemben viszont
mindkét félnek – a munkavállalónak
és a munkáltatónak is – ellenérzései
vannak. A harmadik megoldás család-
barát munkahelyek létrehozása lenne,
ám nagyon kevés olyan cég van, amely
megpályázná ezt a címet. Demográ-
fiai és statisztikai adatokkal bizonyítot-
ták, hogy Észak- és Nyugat-Európá-
ban nagyon jól beváltak ezek a meg-
oldások. Elmondták viszont azt is, hogy
léteznek hazánkban pályázatok a mun-
kaerõpiacra visszatérni kívánó nõk ré-
szére, amelyek segítségével könnyeb-
bé válhat a helyzetük.   -durbák-

PPáállyyáázzaattii  lleehheettõõssééggeekk  aazz  NNCCAA--nnááll



(Folytatás az 1. oldalról.)
Persze a pályázat gerincét, lelkét

természetesen a miskolci projektek
jelentik. Az alpolgármester úgy fo-
galmaz, hogy az utóbbi hónapokban
még a sors is a város segítségére
sietett, hiszen két olyan, nemzetkö-
zi mércével mérve is rangos régé-
szeti leletre bukkantak a kutatók az
Avason, illetve Tapolcán, amelyek már
önmagukban is kultúrtörténeti ritka-
ságok.
– Tapolcán megtalálták a bencés

monostor falának romjait. E monos-
tor feltehetôleg a Miskóc nemzetség
temetkezési helye volt. Mindez tár-
gyi bizonyítéka annak, hogy a tele-
pülés a Miskóc nemzetség honfogla-
lás kori szállásterülete volt – avat be
a részletekbe Fedor Vilmos. Hozzá-
teszi: ez egyben azt is jelenti, hogy
az eddig 650 évesnek tartott város
régészeti szempontból 800 évesnek
tekinthetõ.
Az avasi feltárások nyomán napvi-

lágra került leletekbõl pedig nem ke-
vesebb szûrhetõ le, mint hogy már
70 ezer évvel ezelõtt – régebben, mint
a Neander-völgyben – éltek itt em-
berek. Bányászták az „életteremtõ”,

szerszámadó kovakövet, termeltek, el-
indítva ezzel annak a kialakulását, amit
ma kultúrának nevezünk.

– Ezekre a friss eredményekre és a
hagyományos értékekre alapozva a Mis-
kolci Egyetem és Tapolca területére egy
úgynevezett Sience Múzeum kialakítá-
sát tervezzük, amely életszerûen, a kor
követelményeihez igazodó technikával
mutatja majd be a tudomány ered-
ményeit, így például az ipartörténet
helyi vonatkozásait – tér át a konk-

rét projektek ismertetésére beszélgetõ-
partnerünk. – Ami az Avast illeti, ez
a város bölcsõje, és mindannyiunk szá-
mára kultikus erõvel bír, erre építve
tervezzük egy régészeti park kialakítá-
sát, és ha tovább megyünk, Lillafüred
a következõ állomás, ahol a Rock Mú-
zeum számít majd kuriózumnak.
Fedor Vilmos mindezek mellett fon-

tosnak tartja kiemelni, hogy az Ope-
rafesztivál, a Miskolci Nemzeti Szín-
ház, a Miskolci Galéria, a Diósgyõri
vár szerepe természetesen meghatá-
rozó a kínálatban, már csak azért is,
mert ha a 2006-ban záruló pályáza-
ton sikerül elnyerni az Európa kultu-
rális fõvárosa címet, az azt jelenti:
2010-ben egy egész éves program-
sorozattal kell ide csábítanunk, vár-
nunk, marasztalnunk a vendégeket. 
A „Miért Miskolc?” kérdésre adott

választ az alpolgármester végül a pá-
lyázatból vett idézettel fejezi be: „…azt
szeretnénk bizonyítani, hogy a kultúra
születése pillanatától itt megkérdõjelez-
hetetlen, amely méltó a megbecsülés-
re, és amiért nagyszerû dolog harcol-
ni, hisz egy olyan hely érdekében tör-
ténik, ami már eddig is kiérdemelte a
tiszteletet, eddig is megteremtette a
maga spontán rangját, ám most le-
hetõségünk nyílik arra, hogy megadjuk
neki az õt megilletõ igazi megbecsü-
lést, és ezáltal megmutassuk neki Eu-
rópát, Európát pedig megajándékozzuk
Vele: Miskolccal, Tapolcától Lillafüredig.” 

GAÁL NOÉMI, RÁCZKEVY ILDIKÓ ÉS

SCHMIDT VERA – HÁROM FIATAL ÉS TE-
HETSÉGES MISKOLCI HÖLGYRÕL VAN

SZÓ, AKIK ARRA VÁLLALKOZTAK, HOGY

A JÖVÕBEN NEVÜKET ADJÁK MISKOLC

ÚJABB ARCULATFORMÁLÓ KAMPÁNYÁ-
HOZ. ENNEK LEGFÕBB CÉLJA ÉVEK MÚL-
TÁN VALÓSULHAT MEG, AMIKOR A RE-
MÉNYEK SZERINT 2010-BEN MISKOLC

ELNYERI AZ EURÓPA KULTURÁLIS FÕ-
VÁROSA CÍMET. A FIATALOK TEGNAP

MUTATKOZTAK BE A SAJTÓ NYILVÁ-
NOSSÁGA ELÕTT.

A három fiatal elsõként az 5. „Ven-
dégségben Miskolcon –Téli Fesztiválon”
lép majd színre hivatalosan e szerep-
ben a fesztivál új, szimbolikus figurája,
a Jégkirály udvarhölgyeként. Az évrõl
évre egyre nagyobb sikernek örvendõ
Téli Fesztivál az idén február 18. és 20.
között varázsolja a belvárosba a szá-
zadfordulót idézõ vásári sokadalmat.
Mint arra Rózsa Edit, a program öt-

letgazdája is utalt a csütörtöki bemu-
tatkozáson, a rendezvény jól illeszkedik
abba a Miskolcot jellemzõ, egész éves
programsorozatba, mely alapján négy-
évszakosnak nevezhetjük e várost, hi-
szen minden idényben várja valamilyen
híres, egyre nevezetesebb program, fesz-
tivál az idelátogatókat. Így télen is, ami-
kor az ország elsõ téli szabadtéri fesz-
tiválján ízek és látványok szólnak év-

rõl évre a nevezetes miskolci kocso-
nyáról. Utóbbi minõségét, miként a mis-
kolci vendéglátás jó hírét egyébként a
jövõben Mátyás Rudolf világbajnok, Os-
car-díjas mesterszakács is õrzi, akit a
fesztivál Kocsonyaõrének választottak.
A háromnapos rendezvényre tovább-

ra is várják a szervezõk vendéglátósok,
vásározók jelentkezését, akik a 06-20/310-
70-33-as telefonon jelentkezhetnek és
érdeklõdhetnek Szigetvári Eszternél. A
fesztivál – melyet a februárban ismét
megrendezendõ, már hagyományosnak
mondható Kocsonyabál követ – nem
titkolt célja ugyanakkor Miskolc neve-
zetességeinek, értékeinek népszerûsíté-
se, azaz a kép formálása is, melyet a
városhatáron túl élõk alkotnak Miskolcról.
Ebben vállal szerepet a jövõben a

tegnap bemutatott három fiatal is. Gaál
Noémi a Miskolci Egyetem harmadéves
közgazdászhallgatója, aki tanulmányai, ké-
sõbb végzettsége révén tehet a váro-
sért. Ráczkevy Ildikót a közelmúltban
bemutatott, A miskolci boniésklájd cí-
mû film egyik fõszereplõjeként ismerhet-
tük meg, õ a Miskolci Egyetem elsõ-
éves joghallgatója. Schmidt Vera nevét
a televíziós Megasztárból ismerhetjük,
melyben jelentõs sikereket ért el. Mis-
kolchoz való kötõdésük mellett mind-
hárman hangsúlyozták, hogy örömmel
adják nevüket, tehetségüket a város ér-
tékeinek népszerûsítéséhez.

Újraindul az acélmû
Várhatóan márciusban indítja új-

ra a diósgyõri kohászat acélmûvét
a DAM 2004. Kft. A társaság no-
vember óta 700 dolgozó foglalkoz-
tatása mellett – import bugával –
mûködteti a hengermûvet. A DAM
2004. Acél- és Hengermû Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. ténylege-
sen október 1-jén kezdte meg te-
vékenységét Miskolcon: akkor 700
diósgyõri kohászt vettek állomány-
ba munkaügyi jogutódlással. Ezt kö-
vetõen novemberben – egyelõre kül-
földrõl behozott alapanyag segítsé-
gével – a termelést is újraindítot-
ták a hengermûben. A DAM 2004.
Kft. menedzsmentje az úgynevezett
„acélipari királykategóriát”, azaz a ma-
gasan ötvözött és mikroötvözött, ki-
tûnõ minõségû acéltermékek elõál-
lítását célozta meg. Tóth Béla ügy-
vezetõ igazgató elmondása szerint
gyorsan vissza akarják szerezni a
DAM-piacokat a minõségi acélter-
mékek területén. Erre a jelenlegi acél-
ipari konjunktúra megfelelõ alapot
biztosít. Termelési célként az évi 560-
620 ezer tonna folyékony acél és
450-480 ezer tonna hengerelt áru
elõállítását határozták meg. Az igaz-
gató elmondta, hogy idén március-
ban – a termelés stabilizálását kö-
vetõen – tervezik az önálló acél-
gyártás újraindítását és – reményeik
szerint – áprilisban már teljes egé-
szében saját alapanyagból dolgoz-
hat a DAM 2004 Kft. Addig a tu-
lajdonos konzorcium két ukrajnai gyá-
rából látják el bugával a DAM-ot.
A beindulásig további 200-250 dol-
gozó felvételére lesz szükség.

Ki a dalnok 
a gáton?

Immár hetedik éve rendezi meg a
diósgyõri Ady Endre Kulturális és Sza-
badidõ Központ a fiatalok részére
regionális tehetségkutató énekverse-
nyét, Ki a dalnok a gáton? címmel.
Várják mindazon fiatalok jelentkezé-
sét, akik kedvet éreznek az ének-
léshez, és vállalják a szakmai zsûri
elõtti megmérettetést. Bõvebb infor-
máció Szeszák Szilvia és Balogh Eme-
se programfelelõsöktõl kérhetõ, az
530-516 telefonszámon.

Atlantisz mágiája
A Pax Corporis Természetes Élet-

mód Egyesület elõadói estet szervez.
A Civil Házban (Széchenyi u. 35.) ren-
dezett programon Kövesi Péter, tra-
dicionális reiki mester, természet-
gyógyász tart elõadást Atlantisz má-
giája címmel.

Képviselõi 
fogadóóra

Nyírõ Pál, a 15. sz. választókerü-
let szocialista önkormányzati képvi-
selõje január 17-én (hétfõn) 16 órá-
tól lakossági fogadóórát tart a Jó-
kai Református Általános Iskolában
(Miskolc, Pallós u. 1. sz.). Meghívott
vendégei: Stefán Csaba, a Régió-Park
igazgatója és Lévai István, a pol-
gármesteri hivatal közlekedési szak-
embere. Minden érdeklõdõt tisztelettel
és szeretettel várnak!

Lakossági fórum
Bazin Géza, a 24. sz. választóke-

rület szocialista önkormányzati kép-
viselõje január 19-én (szerdán) 17.00
órától lakossági fórumot tart Pere-
cesen, a közösségi ház zenetermé-
ben (Bollóalja u. 160). A lakossági
fórum témája: a 2004. évi ered-
mények ismertetése és a 2005. év
tervei. Szeretettel várja Pereces la-
kosságát!
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A www.kultur2010.de honlapon tegnap délben még mindig Miskolc ve-
zetett tetemes elônnyel.

A Téli Fesztivál reklámarcai, a Jégkirály udvarhölgyei: (balról jobbra) Rácz-
kevy Ildikó, Schmidt Vera és Gaál Noémi.
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„VELÜNK NYER AZ ORSZÁG!”

IIssmméétt  TTééllii  FFeesszzttiivvááll

A JÉGKIRÁLY UDVARHÖLGYEI

KÖZÖS NYILATKOZATOT ADOTT KI MIS-
KOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS NÉGY FRAK-
CIÓJÁNAK NEVÉBEN DR. VARGA LÁSZ-
LÓ, LENÁRTEK ANDRÁS, KOBOLD TA-
MÁS ÉS SZABÓ TAMÁS A VASÁRNAP ESE-
DÉKES MISKOLCTAPOLCAI NÉPSZAVAZÁS

KAPCSÁN. A NYILATKOZATOT AZ ALÁB-
BIAKBAN SZÓ SZERINT ADJUK KÖZRE:

„Alulírottak, Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Közgyûlésének tagjai közös nyi-
latkozatban állunk ki Miskolc egysé-
gének megõrzése mellett. 
Közös történelmi gyökereink, egy-

másrautaltságunk, együttmûködésünk,
a gazdasági célszerûség, a fejlõdés-
ben való érdekeltségünk arra intenek
bennünket, hogy a jelen nehézségei-
vel és a jövõ kihívásaival is együtte-
sen küzdjünk meg.
Megértjük a miskolctapolcaiak jo-

gos igényeit, de meggyõzõdésünk, hogy
a miskolci polgároknak – közöttük a
tapolcaiaknak is – a város egyben
maradása ad nagyobb esélyt a kie-
gyensúlyozottabb fejlõdésre és egy lak-
hatóbb város megteremtésére. A vá-
rosnak tanulnia kell az elmúlt idõ-

szakban lezajlott folyamatokból, a jö-
võben nagyobb figyelmet kell fordí-
tania az itt élõk véleményére. Mis-
kolc befolyása a pályázati forrásokon
keresztül tágabb lehetõségeket bizto-
sít a jövõben Tapolca számára, mint
egy újonnan létrejött község.
Tisztelt Miskolctapolcai Polgárok!
Kérjük Önöket, mérlegeljék az együ-

vé tartozásban rejlõ kedvezõbb lehe-
tõségeket, és a jövõbeni közös fejlõ-
dés reményében döntsenek Miskolc és
Miskolctapolca egysége mellett.
Alulírottak, mint a demokrácia iránt

elkötelezett városi képviselõk kijelent-
jük, hogy bárhogyan is döntenek, tu-
domásul fogjuk venni a miskolctapol-
cai választópolgárok akaratát, a dön-
téstõl függetlenül közös érdekünk az
együttmûködés.

Dr. Varga László 
MSZP-frakció, 

Lenártek András 
Összefogás–Fidesz–MDF-frakció, 

Kobold Tamás 
Kereszténydemokrata frakció, 

Szabó Tamás 
SZDSZ-frakció.”

AA  nnééggyy  ffrraakkcciióó  kköözzöösseenn  aaddttaa  kkii

TAPOLCAI NYILATKOZAT 

MIÉRT MISKOLC?
„Mert a város egész történelme a kultúrára épül a szó valós és átvitt ér-

telmében is, hiszen itt õrizte meg az Avas Európában a legrégibb emberi élet
nyomait. S azért is, mert a város jelenlegi életében a kultúra, ezen belül a
Miskolci Egyetemen kovácsolódó tudományos tõke az az erõ, amelyre a jövõ
épülhet.” – Dr. Pankucsi Márta szociológus.
„Mert azok a meglévõ értékeink, és megvalósítás elõtt álló lehetõségeink,

amelyeket felsorakoztattunk a pályázatban, alkalmassá teszik erre a várost. Hi-
szen amikor az elõkészítés kapcsán számba vettünk múltunkat, szembenéztünk
jelenünkkel, kiderült, szégyenkezésre semmi okunk, sõt büszkék lehetünk értéke-
inkre.” – Borkúti László önkormányzati képviselô, a város civil tanácsnoka.
„Azt gondolom, ezt a pályázatot nekünk találták ki, mert bár a kultúra áll a

középpontjában, a városépítés az üzenete. Miskolcot eddig olyan városként tar-
tották számon, amelynek jellegzetessége éppen jellegtelensége. Amikor azonban
az anyag összeállítása kapcsán számba vettük ezeket a »jellegzetes jellegtelen-
ségeket«, Bodonyi Csaba Ybl-díjas építész barátom azt mondta: döbbenetes ez
a gazdagság, sokszínûség.” – Karosi Imre, a pályázat egyik szerkesztõje.



A SZAKEMBEREK EGYÖNTETÛ VÉLE-
MÉNYE, HOGY A SZOCIÁLISAN ÉS ET-
NIKAI HOVATARTOZÁSUK MIATT HÁT-
RÁNYOS HELYZETBE KERÜLT EMBERE-
KEN CSAK A KÜLÖNBÖZÕ TÁRSADAL-
MI CSOPORTOSULÁSOK ÉS AZOK KÉP-
VISELÕI EGYÜTTESEN, ÖSSZEHANGOLT

MUNKÁVAL TUDNAK HATHATÓS ÉS

TARTÓS EREDMÉNYEKET ELÉRNI. A SZÉ-
LES KÖRÛ SEGÍTSÉG SZÜKSÉGSZERÛSÉGÉT

JÓL JELZI, HOGY A SZAKÉRTÕ TÁMO-
GATÁSOK UGYANOLYAN FONTOSAK AZ

IDÕSEBB KOROSZTÁLYNAK, MINT A CI-
GÁNYOKNAK, ILLETVE A MUNKANÉL-
KÜLIEKNEK.

A Miskolcon elvégzett felmérések sze-
rint például az idõsgondozás területén
egyre növekvõ szükséglet mutatkozik
a kapacitásbõvítésre, aminek követ-
keztében nõne az ellátás színvonala,
és több gondozott kerülhetne az el-
látó rendszerbe. Ugyanakkor a tanul-
mány rámutatott arra is, hogy az ön-
kormányzat munkaerõpiacon történõ
szerepvállalása kedvezõen befolyásolja
a helyi, kistérségi és régiós foglalkoz-
tatási folyamatokat. Miskolc szociális
térképét két évvel ezelõtt készítették
el a szakemberek, ami rávilágított arra,
hogy az önkormányzatnak szerepet kell
vállalnia a foglalkoztatás területén, azaz
szakképzett munkaerõt kell invesztál-
nia a szociális gazdaságba. Egyben
hangsúlyt kell fektetni a tartós mun-
kanélküliek képzésére is. A különbözõ
negatív társadalmi folyamatok meg-
akadályozása érdekében meg kell
szüntetni a kirekesztettséget, a hátrá-

nyos helyzetet, csökkenteni kell a szo-
ciális szakemberek hiányát, ahogy a
tartós munkanélküliekét is. 

TÁMOGATÓ
CIGÁNYREFERENS

Az esélyegyenlõség növelése érde-
kében hozta létre 2003. márciusában
a miskolci önkormányzat a cigány ki-
sebbségi referens státuszát is. Az azóta
eltelt idõszak és a feladattal együtt
járó szerteágazó munka eredményei be-
bizonyították az új hivatali pozíció élet-
rehívásának szükségszerûségét. A fel-
adattal megbízott Wágner Tamás ci-

gány kisebbségi referens szerint ez a
funkció az integráció elõsegítését szol-
gálja, de nem jelenti a cigányság tel-
jes asszimilációját. Miskolcon a cigány
lakosság számaránya szerint 10-15 szá-
zalékos a többségi társadalmon belül,
és a város vonzáskörzetével együtt 25
ezer fõre tehetõ. Ezért is gondolhat-
ta az önkormányzat, hogy a szük-
ségszerûségeket is figyelembe véve lét-
rehozza a cigány kisebbségi referensi
munkakört. 
– A másság elfogadása, a külön-

bözõségek egymás melletti békés
együttélése mindannyiunk érdeke, csak
sajnos ezt sokan nem ismerik fel, és
a hétköznapi konfliktusokat bûnbak-
képzési mechanizmusokkal mélyítik el
– fogalmazott feladatáról elméleti síkon
a szociális munkás végzettséggel ren-
delkezõ Wágner Tamás. A referens négy
alapterületen végzi munkáját. Alap-
vetõen a célcsoporttal tartja a kap-
csolatot, eljár személyes jellegû ügye-
ikben. Sokszor olyan problémákat is
szükségszerûen felvállalva, amelyek a
helyi családsegítõk kompetenciájába tar-
toznának. Másodsorban szakmai pá-
lyázatokat készít elõ, illetve a cigány
kisebbségi önkormányzatot látja el ta-
nácsaival, ahogy más civil szervezete-
ket. Továbbá átfogó fejlesztési tervek
elõkészítése, illetve különbözõ kulturá-

lis, ismeretterjesztõ programok szerve-
zése, koordinálása. 

INFORMÁCIÓS
FORRÁSKÖZPONT

A szociális ellátások komplexitását
növelve a miskolci önkormányzat pá-
lyázatot nyújtott be a Regionális
Operatív Program intézkedéseinek
megvalósítására. A projektben részt vál-
lalt az Alma Mater Kht., a Területi
Gondozó Szolgálat, az együttmûködõ
partnerek közé sorolható a megyei mun-
kaügyi központ, a Bárka Egyesület, a
Miskolci Tanoda és a Tér-Kép Egyesület
„Utcagyerek” projektje. A program címe
Szociotranzit, ami valójában a hátrá-
nyos helyzetûeknek, kiemelten a romák
részére egy információs forrásközpont
létrehozását célozta meg. Egyfajta olyan
erõforrás ez, ami támogatja és segíti
az alulról szervezõdõ ötletek és igé-
nyek kielégítését. Továbbá a központ
lehetõség a helyi szociális szolgáltatá-
sok felülvizsgálatára, a forráskoncent-
rációra, a rejtett és félig rejtett cso-
portok feltárására, ellátására. De a célok
közé sorolható még a tartós munka-
nélküliek, kiemelten a romák foglal-
koztatása, alternatív közösségi ház szol-
gáltatás létrehozása. A szolgáltatás tar-
talmazza még a tartós foglalkoztatás
megteremtését a célcsoport körében,
illetve azok képességeinek növelését,
munkavállalási motivációjának erõsíté-
sét. A szakemberek felkutatják a fo-
gadóképes munkáltatókat. Sok mun-
káltató ugyanis vélt és sokszor nem
valós okokra hivatkozva nehezen vagy
egyáltalán nem alkalmaz hátrányos hely-
zetben lévõket.
Wágner Tamás cigány kisebbségi re-

ferens eddigi szakmai tapasztalatai igen
vegyes képet mutatnak. Az egyéni meg-
keresések sokszor általános problémá-
kat vetnek fel. Így nemegyszer fordult
már elõ, hogy a megfelelõ végzett-
séggel rendelkezõ roma fiatalt a szár-
mazása miatt nem alkalmazott a mun-
káltató. A referens szerint a szociális
munka eredményességét hátrányosan
befolyásolja a sokszor alaptalan diszk-
rimináció és elõítéletesség, amelyek le-
dolgozása, átfordítása sok-sok energi-
át emészt fel egy-egy projekt meg-
valósításánál.

dobi

A közmunka csak részmegoldás, más intézkedésekre is szükség van a
tartósan munka nélkül lévõk segítésére.
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MISKOLCI SZOCIOTRANZIT

KÖLCSEY FERENC – A KÉZIRAT TA-
NÚSÁGA SZERINT – 1823. JANUÁR 22-
ÉN ÍRTA MEG A HIMNUSZT. ENNEK EM-
LÉKÉRE 1989 ÓTA MINDEN ÉVBEN

EZEN A NAPON ÜNNEPELJÜK A MAGYAR

KULTÚRA NAPJÁT. MISKOLCON IS

LESZNEK PROGRAMOK E JELES NAP AL-
KALMÁBÓL.

A Miskolci Rendezvényszervezõ Iroda
január 21-én, 17 órától tartja „Talán mégis
jó az ember” címû rendezvényét a Város-
háza dísztermében. Az ünnepi megem-
lékezésen az érdeklõdõk összeállítást hall-
hatnak Márai Sándor verseibõl Sára Ber-
nadett és Cseke Péter elõadásában, a
narrátor Balogh Ágnes lesz. A rendez-
vényre a belépés díjtalan. Az Ifjúsági és
Szabadidõ Házban január 21-én, 20 órá-
tól a Besh O Drom együttes világze-
nei koncertjét hallgathatják meg az ér-

deklõdõk. A belépõ elõvételben (január
19-ig) 1700 Ft, a helyszínen 1990 Ft. 
A Miskolci Városi Könyvtár is szer-

vezett programokat a Magyar Kultúra
Napja tiszteletére: a Tompa Mihály
Fiókkönyvtárban január 21-én, 11 órától
író-olvasó találkozót tartanak Fábry Judit
költõnõvel; 22-én pedig a József Attila
Fiókkönyvtárban a Katowice úti óvo-
dások mûsorát láthatja a közönség. A
Radnóti Miklós Közösségi Ház szerve-
zésében január 21-én, 8 órától egész
napos programmal várják az érdeklõ-
dõket az Arany János Általános Iskolába;
január 22-én, 8 órától pedig a szirmai
Bem József Általános Iskolába. A II.
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban ja-
nuár 21-én, 14 órakor nyílik dr. Eötvös
László kutató-lelkész „Betûikbõl csillag
fénye árad” címû gyûjteményes kiállí-
tása.

1989 óta minden évben megünnepeljük a kultúra napját.
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A MAGYAR KULTÚRA
NAPJA

Városi
kitüntetések

A Miskolci Polgármesteri Hivatal
értesíti a városban mûködõ kö-
zösségeket, intézményeket, gazdál-
kodó és egyéb szervezeteket, szak-
mai szövetségeket, érdekképvisele-
teket, egyházakat és magánsze-
mélyeket, hogy ebben az évben is,
május 11-én – Miskolc Város Napján
– adják át az önkormányzat által
alapított alábbi elismeréseket: a
Miskolc Város Díszpolgára kitün-
tetõ címet, a Pro Urbe kitüntetõ
címet, a Gálffy Ignác életmûdíjat,
a Szabó Lõrinc irodalmi díjat, a
Reményi Ede zenei díjat, a Kondor
Béla képzõmûvészeti díjat, a Déryné
színházi díjat, a Szemere Bertalan
közéleti díjat, a Herman Ottó tu-
dományos díjat, a Pedagógiai díjat,
Az év sportolója díjat, Miskolc Város
Építészeti Alkotói díját, a Benkõ
Sámuel díjat, a Nívódíjakat,  Az
Év Civil Szervezete díjat, A Civilek
Támogatásáért díjat, a Miskolc
Város Sportjáért díjat, valamint a
Miskolc Város Turizmusáért díjat.
A kitüntetõ címeket és díjakat

Miskolc Megyei Jogú Város
Közgyûlése adományozza az általa
létrehozott kuratórium javaslata alap-
ján. A hivatal kéri, hogy a részlete-
sen indokolt javaslatokat a kitünte-
tõ cím megjelölésével legkésõbb feb-
ruár 10-ig juttassák el a következõ
címre: Káli Sándor polgármester,
Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, 3525 Miskolc,
Városház tér 8. Az önkormányzat
elismeréseinek alapításáról szóló
38/2004 (XI. 10.) sz. rendelet a
www.miskolc.hu honlapon található.

Mazsaroff Miklós
emlékkiállítása
Január 22. – február 10. között

látható a diósgyõri Ady Endre
Kulturális és Szabadidõ Központ ga-
lériájában Mazsaroff Miklós emlék-
kiállítása, a Bolgár Kisebbségi Ön-
kormányzat szervezésében. Ma-
zsaroff Miklós a Képzõmûvészeti
Fõiskolán 1953-ban végzett Berény
Róbert, Pór Bertalan és Doma-
novszky Endre tanítványaként.
l956–58 között Bulgáriában élt, majd
bolgár feleségével Miskolcon tele-
pedett le. Nyolc évig vezette a
Vasutas Képzõmûvészeti Kört. l973-
tól 1990-ig a Képzômûvészek Szö-
vetsége Észak-magyarországi Területi
Szervezetének mûvészeti titkára
volt. 1981-ben Munkácsy-díjjal, 1985-
ben Izsó Miklós-díjjal tüntették ki.
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A MINAPBAN ÚJ SO-
ROZATOT INDÍTOTTUNK

A HÉT EMBERE CÍMMEL. A
ROVATBAN OLYAN MIS-
KOLCIAKAT MUTATUNK

BE, AKIK MUNKÁJUKKAL,
TETTEIKKEL KIÉRDEMEL-
HETIK A VÁROSBAN ÉLÕ

EMBEREK MEGBECSÜLÉSÉT.
EZEN A HÉTEN A HÉT EMBERE:
SZALAY JÓZSEF.

Az immár nyugdíjas (fura ez a meg-
nevezés) Szalay József egész életét
az acélgyártásnak szentelte: elõbb a
diósgyõri kohászatnál, majd önállósult
cég vezetõje és tulajdonosaként, de
hosszú évekig még az anyavállalat
területén, aztán teljesen különválva,
Alsózsolcán. 
Szalay József az elmúlt esztendõ

végén utolsó alkalommal vont mér-
leget vezérigazgatóként a Csavar- és
Húzottáru Rt. – a „céháerté”, azaz
az önállóan alakított, vagy megvá-
sárolt társaság révén vállalatcsoport-
tá duzzadt képzõdmény éves tevé-
kenységébõl. (Annyit már most el-

árulhatunk, hogy a követ-
kezetes gazdálkodás ezút-
tal is nyereséget eredmé-
nyezett) 
A vállalatcsoport szülõ-

atyja – hivatalosan tavaly
decemberben – elérve a
korhatárt, nyugállományba
vonult. A társaság köz-

vetlen irányítását és a napi, opera-
tív munkát lányára és fiára bízta.
Természetesen mindez nem jelenti azt,
hogy egy szokványos nyugdíjas meg-
szokott mindennapjait éldegélné a jö-
võben – nem is tartjuk valószínû-
nek, hogy ilyen egyszerûen megvál-
na attól, amit egész életében csinált. 
Annyi bizonyos, hogy a CH Rt.

igazgatóságának elnökeként a to-
vábbiakban is részese lesz a legfon-
tosabb stratégiai döntések meghoza-
talának. 
A búcsúzó vezér egy jó anyagi hely-

zetben lévõ, kiegyensúlyozottan mû-
ködõ vállalatcsoportot hagy tehát utó-
daira, akinek az elmúlt években mód-
juk nyílt betekinteni a cégvezetés csín-
jába-bínjába.

AA  hhéétt  eemmbbeerree

SZALAY JÓZSEF

Kérdezzen
az olvasó!

Kérdezzen az
olvasó! címmel
új sorozatot in-
dít ebben az
esztendõben a
MiNap. A soro-
zatban a váro-

si önkormányzati képviselõknek te-
hetnek fel kérdéseket az olvasók.
A miskolciaknak nincs más dolguk,
mint kérdéseiket levélben, vagy e-
mailben lapunkhoz eljuttatni, melyet
a MiNap szerkesztõsége továbbít a
képviselõnek. Január 15-ig Szabó
Tamás, az 1. számú önkormányza-
ti választókerület képviselõje (ké-
pünkön) várja a város lakóinak je-
lentkezését. A válaszokat a január
22-én megjelenõ lapszámunkban ol-
vashatják. Címeink: Miskolci
Kommunikációs Kht. MiNap szer-
kesztõsége, 3525 Miskolc, Dózsa
György u. 30., illetve minap@
mikom.hu.



„A MINDENSÉGGEL MÉRD MAGAD”
– JÓZSEF ATTILA ARS POETICA CÍ-
MÛ VERSÉNEK E GONDOLATÁVAL IN-
DÍTOTTA ÚTJÁRA A NEMZETI KUL-
TURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

JANUÁR 7-ÉN, A KÖLTÕ NÉVNAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA-EMLÉKÉVET. A
KÖLTÕ SZÜLETÉSÉNEK CENTENÁRIU-
MÁT ÜNNEPLÕ ÉVET MISKOLC ÖN-
KORMÁNYZATA ÉS A VÁROS KULTU-
RÁLIS, KÖZMÛVELÕDÉSI ÉS OKTATÁ-
SI INTÉZMÉNYEI, CIVIL SZERVEZETEI IS

SOKSZÍNÛ, VÁLTOZATOS PROGRAM-
SOROZATTAL TESZIK MAJD EMLÉKE-
ZETESSÉ.

A december 3-án, József Attila (1905–
1937) halálának évfordulóján záruló em-
lékév miskolci rendezvénysorozatát a
Miskolci Városi Könyvtár elõadóter-
mében megnyitott, „Rajzok József At-
tila soraira” címû, Feledy Gyula gra-
fikusmûvész alkotásait bemutató tár-
lattal nyitották meg. A nagysikerû, szá-
mos érdeklõdõt vonzó nyitó rendez-
vény méltó hangulatot teremtett az
emlékév további eseményeihez.

SOKSZÍNÛ PROGRAMTERV

Utóbbiak kapcsán Ádám Ibolyától,
a városháza kulturális és vendégfor-
galmi osztályának vezetõjétõl meg-
tudtuk: a költõóriás emléke, a vers
tisztelete, szeretete elõtt valóban sok-
színû rendezvénysorozat révén tisz-
teleghetünk. A részletek ugyan je-
lenleg formálódnak még (az önkor-
mányzat és az intézmények vezetõi,

képviselõi lapzártánk után tartották
ezzel kapcsolatos egyeztetésüket), a
város kulturális, közmûvelõdési intéz-
ményeinek programterve, pályázatai
elkészültek már.
Elõbbiek között kiemelendõ a Mis-

kolci Városi Könyvtár centenáriumi
programsorozata, melyben többek kö-
zött a hat fiókkönyvtárban hat héten
át tartandó felolvasóestek, általános
és középiskolásoknak szóló rajzpályá-
zat, József Attila életérõl és költésze-
térõl szóló irodalmi szimpózium, kiál-
lítás, a költõ életmûvébõl válogató elõ-
adóest szerepel.
Ádám Ibolya utalt többek között

az Ifjúsági és Szabadidõ Ház fotó-
és képzõmûvészeti pályázatára, vala-
mint Hobo József-Attila estjének it-
teni, tervezett bemutatójára, miként
a mûvelõdési ház rendhagyó iroda-
lomóráira, zenés irodalmai estjeire is.
Szólt ugyanakkor a Miskolci Nemze-
ti Színház kapcsolódó rendezvényei-
rõl, így Jordán Tamás József Attila-
mûsorának áprilisi bemutatójáról, va-
lamint Kulcsár Imre színmûvész fel-
olvasóestjérõl, miként a teátrum újabb,
Egy óra versek között, mûvészeink
társaságában címû programsorozatá-
ról: a hetente tartott estek áprilisi
vendégei József Attila verseit hallhatják
majd.
Az osztályvezetõ hozzátette: ter-

mészetesen a város más intézményei,
illetve civil szervezetei is készülnek a
centenárium megünneplésére – a ren-
dezvények mellett különféle folyóirat-

ok, kiadványok megjelentetésével is –,
e programokról a késõbbiekben szá-
mol be lapunk.

SZOBORAVATÁS

Az emlékév kétségtelenül legnagyobb
rendezvénye április 11-én, József Atti-
la születésének 100. évfordulóján, a
költészet napján lesz. A hagyomá-
nyokhoz híven a lillafüredi emléktáb-
la volt az elmúlt években is a köl-
tészet napi megemlékezések közpon-
ti helyszíne, mely részben a magyar
szerelmi líra kiemelkedõ alkotására, a
költõ Óda címû mûvének itteni, 1933-
as ihletésére, megszületésére hivatott
emlékeztetni. A Palotaszálló közvetlen
szomszédságában található, József At-
tila itteni tartózkodásáról is megem-
lékezõ tábla mellett a jövõben a köl-
tõ életnagyságú szobra is itt áll majd.
A város megbízásából Varga Éva szob-
rászmûvész készíti e bronz- és kõ-
szobrot, melyet az április 11-i ünnep-
ségen lepleznek le. Mint azt Ádám
Ibolyától megtudtuk, a költõ pár-
kánynak támaszkodó alakja mellett a
kompozíció lényeges eleme a párkányra

vetõdõ nõi árnyék, melynek foltját az
Óda betûi rajzolják ki.
– Miskolc Megyei Jogú Város Ön-

kormányzata mintegy 20 millió forin-
tot fordít a József Attila-emlékév mél-
tó megünneplésére. Ez az összeg fe-
dezi részben a lillafüredi szobor elké-
szíttetésének költségeit, illetve a ter-
vezett rendezvények anyagi feltételeit.
Utóbbiak részben a Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogram pályázatainak 50 szá-
zalékos önrészét is magukba foglal-
ják, hiszen az önkormányzat és egyes
intézményei is szeretnének élni a cen-
tenáriumra szóló lehetõségekkel. Vár-
hatóan a város Kulturális Mecénás
Alapjának is lesznek a József Attila-
emlékév kapcsán kiírt pályázatai, ám
ennek részletei még körvonalazódnak
– tájékoztatott Ádám Ibolya.
Miskolc is aktív helyszíne lesz te-

hát az év végén záruló emlékévnek,
melynek rendezvényei kicsik és na-
gyok számára is méltó lehetõséget nyúj-
tanak arra, hogy belopják a költészet
kincseit mindennapjainkba, s felidéz-
zük az „ucca és a föld fia” alakját,
munkásságát. hmz

JANUÁR 21-ÉN, 17 ÓRAKOR KEZ-
DÕDIK A RÓNAI MÛVELÕDÉSI KÖZ-
PONTBAN A MISKOLCI ROCKZENE-
KAROK KONCERTJE. AZ EST HÁZI-
GAZDÁJA AZ EXCELSIOR EGYÜTTES

LESZ, DE FELLÉP MÉG A BMV, A BÉ-
CO ÉS BARÁTAI, AZ S.K., A MINDEN-
HATÓK, AZ EMBERDZSEM, ILLETVE EGY

SZLOVÁKIAI MAGYAR ROCKBANDA, A
SEXIT IS.

A koncert annak a hagyománynak
a része, amely immár több mint 30
éve elindult 1973-ban a diósgyõri sta-
dionban, a „magyar Woodstockkal”.
A 2003. évi jubileum után megszüle-
tett a Rocklegendák Fesztiválja, amely-
nek keretében híres magyar és kül-
földi zenekarok, illetve elõadók léptek
fel Miskolcon. A Rónai Mûvelõdési Köz-
pont már korábban is aktívan részt
vett a fesztivál szervezésében, és az
idei évet is a Miskolci Rockzenekarok
Koncertjének megren-
dezésével kezdik. Dr.
Utry Attila, a mûvelõ-
dési központ igazgató-
ja elmondta: már a ko-
rábbi rendezvényeken is
fontosnak tartotta, hogy
a miskolci zenekarok is
megmutathassák magu-
kat a nagyközönség
elõtt, és bebizonyíthas-
sák a rátermettségüket,
felzárkózzanak a magyar
élvonalhoz. A rockze-
nészeknek sikerült elér-
niük, hogy muzsikájukat
már a magas kultúra ré-
szeként tartsák számon.
A rock – így a mis-
kolci rock is – a ma-
gyar, az európai, sõt a
világ zenéjének a ré-

szévé vált. Miskolcot a rockzene fõ-
városává kívánják avatni, hiszen a vá-
ros kulturális életének az elmúlt év-
tizedekben számottevõ részét tette ki
a rockzene.
A Miskolci Rockzenekarok Koncert-

jén részt vevõ együttesek szakmai si-
kereket is elkönyvelhetnek: az Excel-
sior az idén ünnepli fennállásának 20.
évfordulóját, a BMV és az S.K. együt-
tes tavaly adta ki a CD-jét. A szlo-
vákiai vendég, a Sexit igen gyakran
zenélt Balázs Fecó kísérõzenekaraként,
és jó kapcsolatot tart fenn a Kassai
Thália Színházzal is. Szinte mindegyik
fellépõ a saját szerzeményeit fogja a
játszani a rájuk esõ, cirka félórás idõ-
intervallumban, mert fontosnak tartják
a miskolci rockkultúra népszerûsítését.
A koncertre jegyeket a Rónai Mû-

velõdési Központ titkárságán, illetve az
Írisz Kézmûvesboltban vásárolhatnak az
érdeklõdõk. -durbák-
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Mesterbérlet 
a Szimfonikusokkal
A Miskolci Nemzeti Színházban

január 17-én, 19.30 órakor kezdõ-
dik a Miskolci Szimfonikus Zene-
kar hangversenye. Beethoven: Mis-
sa Solemnis címû mûve hallható.
Közremûködik a Nemzeti Énekkar,
Antal Mátyás vezényel, valamint
szólót énekel Korondi Anna, Né-
meth Judit, Mukk József és Bretz
Gábor. A koncertre a Mesterbér-
letek érvényesek.

Bemutató 
a Kamaraszínházban
Neil Simon: Furcsa pár címû szín-

mûvének nõi változatát láthatják az
érdeklõdõk január 21-én, 19 órától
(nyilvános fõpróba munkanélküliek-
nek), majd a bemutató elõadáson,
január 22-én és 23-án, 19 órától.
A darabot Szervét Tibor rendezte,
a fõszerepben Seres Ildikó és Mül-
ler Júlia látható.

Juhász Miklós 
életmû-kiállítása
Január 20-án nyílik a Miskolci Ga-

lériában Juhász Miklós fotómûvész
életmû-kiállítása. A mûvész 70. szü-
letésnapja alkalmából rendezett tár-
laton a közönség megtekintheti Ju-
hász Miklós azon fotóit, amelyek-
kel több, mint 350 országos és 86
nemzetközi díjat nyert. A jelenleg
is tevékeny alkotó 1955-tõl szere-
pel hazai kiállításokon, és 44 or-
szágban volt már tárlata. 2004-ben
elnyerte „Az év fotográfusa” címet,
a Fotómûvészek Nemzetközi Szö-
vetsége pedig „A FIAP kiváló mû-
vésze bronz fokozatát” adományozta
a külföldi kiállításokon elért sikerei
miatt. A témaválasztásban elsõsor-
ban az ember, valamint az ember
és környezetének kapcsolata foglal-
koztatja, megpróbálja együttgon-
dolkodásra serkenteni mûveinek
szemlélõjét. A kiállítás február 24-
ig tekinthetõ meg.

Egy svédországi
magyar

Az Európa-házban (Városház tér
13.) kiállítás nyílik: január 20-tól te-
kinthetõ meg a Kisgalériában Ma-
ria Németh-Andersson festõmûvész
tárlata. A Svédországban élõ, ma-
gyar származású mûvész kiállítása
február 25-ig látható Miskolcon.

Tappancs 
és a meseerdõ

A Tappancs és a meseerdõ cí-
mû mesejátékot láthatják az ér-
deklõdõk január 19-én, 10 és 14
órakor a Rónai Mûvelõdési Köz-
pontban. A mesét a budapesti Döm-
dödöm Színház társulata adja elõ.

Varázslatos 
tündérszirom

Január 16-án, 23-án és 30-án, 10.30
órakor kezdõdik a Varázslatos tün-
dérszirom címû bábjáték a Csoda-
malom Bábszínházban. A Klim Zsolt
által írt és rendezett darab nép-
mesei elemekbõl áll: a szomorú ki-
rálylányon csak a vándor királyfi tud
segíteni, ám ehhez vissza kell sze-
reznie a gonosz boszorkánytól a va-
rázslatos tündérszirmot. Ahogy az
már lenni szokott, a mesében a jó
tettekért jó jár, és a gyermekek
megismerkedhetnek egy vicces var-
júval is. A belépõdíj 300 forintba
kerül, a pénztár az elõadás elõtt
egy órával nyit ki.

Kulcsár Imre színmûvész köszöntötte tavaly a József Attila születésnap-
ját, s egyben a költészet napját ünneplô miskolci közönséget.
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A CENTENÁRIUMRA KÉSZÜLVE
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ROCKZENEKAROK 
KONCERTJE

HARMADIK ALKALOMMAL ADJÁK ÁT

IDÉN A MÚZSA DÍJAT, MELYET A MIS-
KOLCI KULTÚRA KIEMELKEDÕ KÉPVISE-
LÕI KAPNAK MEG. MÜLLER PÉTER SZIÁ-
MI ÉS KOVÁCS LÁSZLÓ UTÁN A 2005-
ÖS DÍJAZOTT MARTON ÉVA KOSSUTH-
DÍJAS OPERAÉNEKES, AZ OPERAFESZTI-
VÁL MÛVÉSZETI VEZETÕJE.

A díjat odaítélõ Szinvanet Miskolcért
Alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Bese-
nyei Lajos („civilben” a Miskolci Egyetem
rektora) elmondta: az alapítvány nemes
célt vállalt fel a díj alapításával és oda-
ítélésével. Azokat szeretnék jutalmazni ve-
le, akik nagy súllyal járulnak hozzá a vá-
ros imídzsének, jó hírének erõsítéséhez.
– Nem volt nehéz dolgunk, amikor az

év végén összeültünk, hogy eldöntsük, ki
legyen a díjazott. Ugyanazok a gondo-
latok járták át mindannyiunkat, és elsõ-
ként Marton Éva mûvésznõ neve me-
rült fel. Elért mindent, amit egy mûvész
a pályáján elérhet. A kiemelkedõ mûvé-
szi teljesítménye mellett nagyban érté-
keltük azt, hogy felvállalta az operafesz-
tivált, és jó hírünket kelti az egész vilá-
gon – jelentette ki dr. Besenyei Lajos.

Fedor Vilmos, Miskolc kultúráért is fe-
lelõs alpolgármestere szintén méltatta Mar-
ton Évát, aki a kérésre (ti., hogy õ le-
gyen az operafesztivál mûvészeti veze-
tõje) azonnal igent mondott, és azóta
is sokat dolgozik az operafesztivál sike-
réért. 
– Érdemes mindhárom eddigi díjazott

kapcsán megjegyezni, hogy nem miskol-
ciak, de nagyon szeretik a várost, és so-
kat tesznek érte. Azt hiszem, mi sem bi-
zonyítja jobban azt a szlogent: a kultúra
várost épít – tette hozzá Fedor Vilmos.
A tájékoztatón elhangzott, hogy a dí-

jat alapító Szinvanet Informatikai Kft. sze-
retné kibõvíteni  díjat és az alapítványt,
mely ezentúl Miskolci Múzsa Díj Ala-
pítványként mûködne. Varga József, a
cég stratégiai és beszerzési igazgatója
elmondta: meghívásos és önkéntes mó-
don is várják más cégek, szervezetek,
az önkormányzat támogatását ebben.
A díjat január 21-én, a Magyar Kul-

túra Napja alkalmából szervezett gála-
ünnepségen adják át a színházban, a
Miskolci Szimfonikusok és a Liszt Ferenc
Zeneakadémia mûvészei lépnek majd szín-
padra.

HHaarrmmaaddsszzoorrrraa  oosszzttoottttáákk  kkii  

MARTON ÉVÁÉ 
A MÚZSA DÍJ

Anderwald György, az Excelsior vezetôje (balra)
és dr. Utry Attila.



A DIÓSGYÕRI LABDARÚGÁS GAZ-
DASÁGI HELYZETÉN SZERETNÉNEK JA-
VÍTANI A DVTK BFC-T ÜZEMELTE-
TÕ GAZDASÁGI TÁRSASÁG VEZETÕI:
A PIROS-FEHÉR KLUB MENEDZSMENT-
JE KEDDEN ÜZLETI TALÁLKOZÓRA

INVITÁLTA A MISKOLCI VÁLLALKOZÓ-
KAT, CÉGEKET ÉS A SAJTÓ KÉPVISE-
LÕIT.

A bemutatón, amelyen a klub ed-
dig elért eredményeit és terveit is is-
mertette a DVTK BFC marketing igaz-
gatója, közel húsz érdeklõdõ jelent meg.
A résztvevõk között olyan vállalkozó-
kat is felfedeztünk, akik már évek óta
a diósgyõri futball mellett állnak, és
segítik a csapat életben maradását. 
A rendezvényen Aradi Péter mar-

ketingigazgató megerõsítette, hogy a
diósgyõri labdarúgást üzemeltetõ gaz-
dasági társaság tulajdonosa Kuti Ist-
ván. A szakember azért tartotta fon-
tosnak ezt kiemelni, mert szerinte a
városban elterjedt pletykák azt su-
gallják: mások is állhatnak a háttér-
ben. 
– Bárkihez fordultunk Miskolcon, szin-

te mindenütt bizalmatlanság fogadott
minket – mondta Aradi Péter. Tud-
juk, hogy ez nem nekünk szólt, és
sokszor csalódtak már az elõzõ diós-
gyõri vezetõkben a támogatók. Akik
ennek ellenére kitartanak a DVTK mel-
lett, azoknak csak köszönettel tarto-

zunk. A miskolci önkormányzat a fõ
támogatónk, de ahhoz, hogy eredmé-
nyeket tudjunk elérni, még nagyobb
összefogásra van szükség. Szurkolóink
részérõl maximális a csapat támoga-
tása, de találnunk kell olyan vállalko-
zásokat, akik anyagilag is képesek és
akarják támogatni a diósgyõri futballt.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a bor-
sodi régió gazdasága gyengébb, mint
a dunántúli régióé, de reméljük, hogy
itt is van negyven-ötven olyan gaz-
dasági társaság, akik fantáziát látnak
a piros-fehér klubban.
A marketingigazgató hozzátette,

hogy a DVTK mérkõzéseit összesen
hatvanezren látták az elmúlt szezon-
ban, ami országos elsõséget jelent
a nézõszám tekintetében. Remélik,
hogy az ebben rejlõ reklámlehetõsé-
geket a legoptimálisabban kiaknáz-
zák majd. A klub népszerûségére ala-
pozva DVTK BFC üzleti klub létre-
hozását és vásárlói kártya beveze-
tését tervezik.
Az üzleti találkozón Orosz Lajos, Mis-

kolc sportért is felelõs alpolgármeste-
re hangsúlyozta: a diósgyõri labdarú-
gás fontos része a város közéletének.
Ezt bizonyítja az a hosszú távú meg-
állapodás is, amelyet Miskolc városa
a DVTK BFC-vel kötött. A kontrak-
tus szerint a város évi hatvanmillió
forinttal járul hozzá a diósgyõri lab-
darúgócsapat üzemeltetési költségeihez.

MEGLEHETÕSEN MOZGALMAS MOS-
TANSÁG AZ ÉLET A DKSK NÕI KO-
SARASAINAK HÁZA TÁJÁN. KEZDÕ-
DÖTT AZZAL, HOGY AZ AMERIKAI

GARDNER ÉS AZ OROSZ KUBLINA NEM

ÉRKEZETT VISSZA AZ ÜNNEPEK UTÁN

A KLUBHOZ – IGAZ, ELÕBBI KÉT NAP

KÉSÉSSEL AZÉRT CSAK BEFUTOTT… A
MAGYAR KUPÁBAN SIKERREL VETTE

A GÁRDA AZ AKADÁLYT, A BAJNOK-
SÁGBAN AZONBAN ÚJABB VERESÉGET

SZENVEDETT AZ ELLENLÁBAS BSE
CSAPATÁTÓL.

A diósgyõriek pillanatnyilag a táb-
lázat hatodik helyén állomásoznak –
ennél mindenki lényegesen többet várt.
Igaz, van még lehetõség a javításra,
de a hét gyõzelem mellé társuló öt
vereség mégis elgondolkoztató. A mér-
leg alig valamivel haladja meg az öt-
ven százalékot, márpedig a szezon elõtt
sokkal jobb szereplést ígértek az együt-
tes híveinek.

ÚJ JÁTÉKOSOKAT
IGAZOLNÁNAK

Ami a légiósokat illeti: Honos Pé-
ter ügyvezetõ azt nyilatkozta, hogy
Kublina egyre biztosabban menetel a
szerzõdésszegés felé. Mivel nem tért
vissza és semmi jelét nem adta ér-
kezési szándékának, csak abban az
esetben igazolhat más klubhoz, ha
kérõje megállapodásra jut a DKSK-
val. Csak halkan jegyezzük meg: min-
den érdekeltnek a békés megoldás
lenne a legjobb, hiszen így a piros-
fehér egyesület is profitálhatna az üz-
letbõl. Az ügyvezetõ kitért arra is,
hogy sok a szóbeszéd a DKSK anya-
gi nehézségeivel kapcsolatban. Elmond-
ta, hogy a kosarasok zöme megkap-
ta járandóságát, mások pedig igent
mondtak az átütemezésre. Azt sem
rejtette véka alá, hogy mindenkép-

pen igazolni szeretnének, ugyanis a
kiesõket pótolni kell.
A haraszt persze nem zörög ok

nélkül… Apró adalék, hogy a diós-
gyõriek immáron második hete nem
veszik igénybe a tiszaújvárosi sport-
csarnokot, edzéseiket Miskolcon, az
Egyetemi Körcsarnokban tartják. Gál
Csaba, a Tiszaújvárosi Sportcentrum
igazgatója értetlenül áll az események
elõtt, ugyanis a felek között érvényes
szerzõdés van életben. A leginkább azt
fájlalja, hogy egyfajta „kommunikáci-
ós zavar” következtében õt senki sem
értesítette a változásról, ezért a meg-
jelölt idõpontokban fenntartotta a lé-
tesítményt a diósgyõrieknek… (Érte-
sülésünk szerint Honos Péter a na-
pokban egyfajta búcsúlátogatásra je-
lentkezett be).
Ezek után pedig a szakmáról! Lu-

kács Sándor vezetõedzõt elõször ar-
ról kérdeztük, mi okozza számára a

legnagyobb gondot a jelenlegi hely-
zetben?
– Az, hogy nagyon kevesen vagyunk.

Ez rányomja a bélyegét a szakmai
munkára is, hiszen borzasztóan beszû-
kültek a lehetõségeink. Csak adalék-
ként említem, hogy a legutóbbi, BSE
elleni fõvárosi találkozóra hat (!) ép-
kézláb játékossal utaztunk el, s mivel
a mérkõzésen sérülés miatt ketten ki-
dõltek a sorból, jószerével alig ma-
radtunk. Ehhez képest küzdöttünk, akar-
tunk, mindent megpróbáltunk, egy rossz
szavam sem lehet a lányokra, ilyen
körülmények között ez a tízpontos
vereség (78-88) egyáltalán nem arc-
pirító – közölte az edzõ.

NINCS PÁNIKHANGULAT

Felvetettük, hogy a hatodik helye-
zés ugyanakkor meglehetõsen lehan-
goló, ám a tréner nem jött zavarba
és optimistán vázolta a jövõt, azt
mondta, hogy az együttes képes meg-
oldani az elõtte álló feladatokat.
– Úgy gondolom, hogy a tábláza-

ton pillanatnyilag elfoglalt helyezésnek

nem kell túl nagy jelentõséget tulaj-
donítani. Kétségtelen, hogy helyzetünk
egyáltalán nem nevezhetõ irigylésre mél-
tónak, de amennyiben hozzuk a kö-
telezõnek számító mérkõzéseket, azon-
nal helyrebillen minden. Új fejezetet
nyitunk, azt viszont nem mondanám,
hogy tiszta lappal indulunk. Valameny-
nyiünket egyetlen cél vezérelhet: az
Atomerõmû és a Szeged ellen feltét-
lenül nyerni kell! A folytatásban aztán
már visszatérhet közénk a hónapok
óta sérült Eördögh Edit, s belépésével
hatalmas javulás következhet be a csa-
patjátékban. Arra még a legrosszabb
álmomban sem gondoltam, hogy en-
nyi csapás sújthat bennünket. Akkor
sem voltunk sokan, amikor a DKSK-
hoz szerzõdtem, most viszont két já-
tékossal még kevesebben vagyunk –
folytatta fejtegetését Lukács Sándor.
Arról is beszélt, hogy fölösleges bor-

zolni a kedélyeket, nincs pánikhangu-
lat. A játékosok kritikusok, de kellõ
önbírálattal is rendelkeznek, tudják, õk
miben hibáztak. Lukács megpendítet-
te, hogy a DKSK-nak nincs negyvenper-
ces játékosa, a szûkös merítési lehe-
tõség miatt azonban többek között
Fodor és Gardner is erre van kény-
szerítve. Ezért is tartja nélkülözhetet-
lennek új játékosok igazolását. Ameny-
nyiben a klub nem változtatja meg
szezon elõtti céljait (miért is tenné?),
akkor bizony sürgõsen lépni kell ezen
a területen, ellenkezõ esetben veszély-
be kerülhet a terv teljesítése.
A diósgyõrieknek immáron csak a

bajnokságra (késõbb majd a hazai ku-
pára) kell koncentrálniuk, hiszen az Eu-
rópa-kupa küzdelmeitõl már elbúcsúz-
tak. A gödörbõl történõ kikecmergés
felé vezetõ úton mindenesetre rop-
pant fontos állomás következik: a DKSK
vasárnap este hazai környezetben (Mis-
kolcon, az Egyetemi Körcsarnokban, 18
órától!) fogadja a nagy vetélytárs, Sze-
ged csapatát. Lukács azt mondta: min-
dent elkövetnek a gyõzelem kiharco-
lása érdekében!             (-s)

AZ NB I-ES TEREMLABDARÚGÓ BAJ-
NOKSÁGBAN EGYETLEN MISKOLCI ALA-
KULAT SZEREPEL, A BEREK ROLÁD VE-
ZETÕI AZONBAN SZEBB, EREDMÉNYE-
SEBB ÕSZT REMÉLTEK. AZ ALAKULAT

HÁROMSZOR NYERT, EGY TALÁLKO-
ZÓJA VÉGZÕDÖTT DÖNTETLENNEL ÉS

NYOLC ESETBEN VERESÉGET SZENVE-
DETT. AZ ÖTVENKÉT ADOTT GÓLRA

107 ÉRKEZETT VÁLASZKÉNT…

Reményt keltõ sikerek és váratlan
kudarcok – így summázható a mis-
kolciak félidei szereplése. Zupkó Mihály
elnök sem titkolja, hogy jobb szerep-
lésre számított, hiszen tavaly nyáron
fiatalokkal erõsítettek, és a szakmai
stáb is változott (Békési Ferenc lett az
edzõ). Azzal nem számolhatott, hogy
sérülések miatt folyamatosan fogyott
a keret létszáma, márpedig megfele-
lõ cserék nélkül ezt a sportágat kép-
telenség eredményesen mûvelni. Elõ-
fordult, hogy egyetlen (!) játékos ücsör-
gött a kispadon, ezért a pályán lé-
võkre óriási teher hárult. Az viszont
elgondolkoztató, hogy az utolsó hazai
mérkõzésen is csak kilenc játékos kö-
zül válogathatott a szakvezetés.
Különösen a védekezésben jelentke-

zett mindez, ugyanis nagyon sok gólt
kaptunk. Ahogy fáradtak a labdarú-
gók, egyre több hiba csúszott a já-
tékba, s az ellenfelek ezt kíméletlenül
kihasználták, többször súlyos veresé-
get szenvedtünk. A látottak egyéb-
ként meggyõztek arról, hogy játéktu-
dásban felvesszük ellenfeleinkkel a ver-
senyt, de ehhez bõvíteni kell keretün-

ket – summázta az õsz legfontosabb
tapasztalatait az elnök.
Azt is megtudtuk: napokon belül

leülnek a játékosokkal, akiktõl szeret-
nék azt megtudni, hogyan képzelik el
a csapat jövõjét. Az õsszel elsõsor-
ban az idegenbeli mérkõzéseken való
részvétellel volt gond, ezen változtat-
ni kell, ellenkezõ esetben akár az el-
sõ osztályú tagság meghosszabbítása
is veszélybe kerülhet. A miskolciak rég-
óta az NB I-ben játszanak, szakmai
és presztízsokok miatt sem lehet mel-
lékes, hogy sikerül a folytatás. Zupkó
egyértelmû célt fogalmazott meg: a
tavasszal feljebb akarnak lépni a táb-
lázaton, s mivel a hatodik Szentes elõ-
nye mindössze három pont, vállvetve
sikerülhet az araszolás.

LLuukkááccss  SSáánnddoorr  sszzeerriinntt  MMiisskkoollccoonn  aa  DDKKSSKK  mmeeggkkeezzddii  aa  ffeellzzáárrkkóózzáásstt

NEM ERRE SZÁMÍTOTTAK…
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A DKSK kosarasai Lukács Sándor vezetõedzõ irányításával Miskolcon,
az Egyetemi Körcsarnokban gyûjtik az erõt a soron következõ felada-
tok megoldásához.

Zupkó Mihály elnök szerint a ta-
vasszal elõreléphet a Berek Rolád–
Miskolc.

AA  1100..  hheellyyrrõõll  vváággnnaakk  aa  ttaavvaasszznnaakk

BRAVÚROK ÉS KUDARCOK
ÜÜzzlleettii  ttaalláállkkoozzóótt  sszzeerrvveezzeetttt  aa  DDVVTTKK  vveezzeettõõssééggee

TÁMOGATÓKRA VÁRVA

A MEAFC-kupáért
Az idén is megrendezi a MEAFC

asztalitenisz-szakosztálya hagyomá-
nyos versenyét, amely elsõsorban
az amatõr sportolókat mozgatja
meg. Holdi László fõszervezõ la-
punknak elmondta, hogy a febru-
ár 5-én, az Egyetemi Körcsarnok-
ban sorra kerülõ eseményre azo-
kat várják, akik a megyei bajnok-
ságban, vagy alacsonyabb osztály-
ban szerepelnek. A tervek szerint
férfi egyéni és páros, valamint nõi
egyéni és páros számokban hir-
detnek gyõztest s rendeznek vi-
gaszversenyt is. Az érdeklõdõk elõ-
zetesen már elküldhetik nevezésü-
ket Holdi László címére (3529 Mis-
kolc, Vasvári Pál u. 17.), de a ver-
seny kezdete elõtt a helyszínen is
lehet jelentkezni a viadalra.

Csúcsnevezés
a Borosi-kupára
Ötvenhat együttes vesz részt az

idei Borosi László labdarúgó terem-
tornán. Az egykori kitûnõ játékve-
zetõ a megyei szövetség elnöke-
ként is dolgozott, s emlékére im-
már huszadik alkalommal vágnak ne-
ki a csapatok a küzdelmeknek. A
csatározás január 22-én, szombaton
kezdõdik. Az indulók hét települé-
sen szállják meg a csarnokokat, Mis-
kolcon a Városi Sportcsarnok felújí-
tási munkálatai miatt a csapatok a
Rendõr Szakközépiskola tornatermé-
ben feszülnek egymásnak. Minden-
hol két-két csoportot alakítottak ki
(ezekben 4-4 gárda szerepel), s a
tizennégy csoportelsõ kvalifikálja
magát a középdöntõbe (a DVTK
kiemeltként itt kapcsolódik majd a
küzdelmekbe). A középszakasz mér-
kõzéseit január 29-én és 30-án négy
helyszínen bonyolítják le, a négyes
döntõnek február 5-én, szombaton
Tiszaújváros ad otthont.

Kezdik az alapozást
Mindössze két hónapja alakult meg

az Újdiósgyõri Sport Club (ÚDSC)
kerékpáros szakosztálya, amelynek
tagjai a jövõ héten találkoznak és
az elsõ összejövetelükön megbeszé-
lik az alapozó edzések programját.
Érdekesség, hogy az egykori neves
versenyzõ, Csathó Péter által irá-
nyított csoport folyamatosan bõvül,
ugyanis egyre-másra jelentkeznek az
országúti-, illetve mountain bike szak-
ág képviselõi is. Az MTB-seknél az
ígéretes jövõ elõtt álló Szeghalmi
Orsolya és Filep Miklós bizonyult a
legfürgébbnek, az országútiak közül
bizonyára sokak elõtt ismerõsen
cseng Lobermayer István és Lorencz
Péter neve. 

Szoros csaták
A fõvárosban rendezték meg a

Heraklész-kupáért kiírt junior vívó
Világkupa-fordulót. A Nemzeti Sport-
csarnokban lebonyolított esemé-
nyen ezúttal elmaradtak a várako-
zástól a Diósgyõri Vívó Egyesület
párbajtõrözõi. A nõi mezõnyben 178-
an léptek pástra, Bukócki Bianka a
selejtezõbõl négy gyõzelemmel ke-
rült tovább. A 64 közé jutásért svéd
riválisát is megverte 15:8-ra, ám a
32 közé kerülésért megrendezett ta-
lálkozón 12:15-ös vereséget szenve-
dett egy orosz lánytól. A férfime-
zõnyben (171 induló) Arday Péter
és Losonczi Dávid egyaránt négy-
négy gyõzelemmel és két-két vere-
séggel jutott túl a selejtezõn. A vég-
állomást számukra egyaránt a 128-
as fõtábla jelentette, ugyanis a 64
közé kerülésért elõbbi svájci, utób-
bi cseh ellenfelétõl szenvedett ve-
reséget, egyaránt 14:15- arányban.
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Ballonos víz 

házhoz szállítással

Gép- és ballonrendelés: 

46/402-088

AKC
IÓ!

2005-BEN IS AKCIÓKKAL 
VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT!

JANUÁR 1–31-IG:
ZSEMLE 1 DB 11 FT
ELÔHÛTÖTT CSIRKECOMB 1 KG 459 FT
ELÔHÛTÖTT CSIRKESZÁRNY 1 KG 399 FT

JANUÁR 1–31-IG TARTÓSAN ALACSONY ÁRON KAPHATÓK:
DARÁLT HÚS 400 G 109 FT
EGYSÉGÁR: 279,50/KG

DELIKÁT 8 75 G 99 FT
EGYSÉGÁR: 1320,-/KG

SZOBI GYÜMÖLCSITALOK 1,5 LIT. 125 FT
EGYSÉGÁR: 83,33 FT/L

NESQUIK KAKAÓPOR 800 G 599 FT
EGYSÉGÁR: 748,75 FT/KG

NESCAFÉ CLASSIC 3IN1 339 FT
EGYSÉGÁR: 1883,33 FT/KG

NEGRO CUKORKÁK 100 G 99 FT
EGYSÉGÁR: 990 FT/KG

TCHIBO FAMILY VÁK. KÁVÉ 250 G 299 FT
EGYSÉGÁR: 1196 FT/KG

TIDE MOSÓPOR 3 KG 1269 FT
EGYSÉGÁR: 423 FT/KG

ÉS MÉG TOVÁBBI TERMÉKEK!

KERESSE AZ ÚJ ÉVBEN IS ÜZLETEINKET. 
AKCIÓKKAL ÉS TOVÁBBI KEDVEZÔ ÁRAKKAL VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT!



Szombat
07.00 Adásismétlés. 09.00 Képújság. 15.00
A hétfõi Kilátó, a Mérleg, a Várószoba
és a TV Mozaik címû magazinok is-
métlése. 17.00 A Hálózat mûsora. 18.00
Miskolc Ma (élõ). 18.30 Együtt – ki-
sebbségi magazin. Benne: a német és a
bolgár kisebbségi önkormányzatok 2005-
ös tervei. 19.00 Miskolc Ma. 19.30 TV
Mozaik (ism.). 20.00 Miskolc Ma. 20.30
Hírháló (h). 21.00 Modern kísértet. Ame-
rikai film (h). 23.00 Képújság. 

Vasárnap
07.00 Adásismétlés. 09.00 Képújság. 15.00
A SuliTV, a Nézd és a TV Mozaik cí-
mû magazinok ismétlése. 17.00 A Há-
lózat mûsora. 18.00 Krónika – heti hír-
összefoglaló. 18.30 Múzsa – színházi ma-
gazin. Benne: Miskolci Szimfonikusok új-
évi koncertje. 19.00 Krónika (ism.) 19:30
Tapolcai népszavazás – élõ választási mû-
sor. 21.00 Mint a macska az egérrel.
Amerikai film (h). 23.00 Képújság.

Hétfõ
06.00 Adásismétlés. 08.30 Képújság. 17.00
A Hálózat mûsora. 18.00 Miskolc Ma
(élõ). 18.30 Kilátó – várospolitikai ma-
gazin (élõ) Benne: továbbtanulási lehe-
tõségek a régióban. A mûsor vendégei
lesznek a Miskolci Egyetem, a gyöngyösi
és a sárospataki fõiskola képviselõi, akik-
tõl a (46) 503-505-ös telefonszámon kér-
dezni is lehet a továbbtanulási lehetõ-
ségekrõl. 19.00 Bemutatkozik a Szeme-
re Bertalan Szakképzõ és Mûvészeti Is-
kola. 19.30 Lenyomatok – a Miskolc Te-
levízió új portrésorozata. Benne: Kulcsár
Imre színmûvész. 20.00 Miskolc Ma. 20.30
Hírháló (h). 21.00 Senki gyermekei. Ame-
rikai film (h). 23.00 Képújság.

Kedd
06.00 Adásismétlés. 08.30 Képújság. 17.00
A Hálózat mûsora. 18.00 Miskolc Ma
(élõ). 18.30 Sportpercek. Benne: pénz-
szerzési tervek a DVTK-nál, változások
a DKSK-nál, elkészült az idei salakmo-
tor-naptár. 19.00 Sport Extra. Benne a
Miskolci Jegesmedvék–Gyõr jégkorong
mérkõzés közvetítése felvételrõl. 20.30
Hírháló (h). 21.00 Balfácánok szabadlá-
bon. Olasz film (h). 23.00 Képújság.

Szerda
06.00 Adásismétlés. 08.30 Képújság. 17.00
A Hálózat mûsora. 18.00 Miskolc Ma
(élõ). 18.30 Iránytû – gazdasági maga-
zin. Benne: beszélgetés az ITDH szak-
embereivel. 19.00 Miskolc Ma. 19.30 Nézd!
– ifjúsági magazin. Benne: RC autómo-
dell versenyzõk Miskolcon. 20.00 Mis-
kolc Ma. 20.30 Hírháló (h). 21.00 Vég-
veszélyben a Föld. Kanadai film (h). 23.00
Képújság.

Csütörtök
06.00 Adásismétlés. 08.30 Képújság. 17.00
A Hálózat mûsora. 18.00 Miskolc Ma
(élõ). 18.30 Kilátó – várospolitikai ma-
gazin. Benne: sokkoló kampány az uta-
kon. 19.00 Miskolc Ma. 19.30 Várószoba
– egészségügyi magazin. 20.00 Miskolc
Ma. 20.30 Hírháló (h). 21.00 Ha ki-
mondod a nevem. Angol-kanadai film
(h). 23.00 Képújság.

Péntek
06.00 Adásismétlés. 08.30 Képújság. 17.00
A Hálózat mûsora. 18.00 Miskolc Ma
(élõ). 18.30 Múzsa – kulturális magazin.
19.00 Miskolc Ma. 19.30 Mozivarázs –
válogatás a heti filmújdonságból. 20.00
Miskolc Ma. 20.30 Hírháló (h). 21.00
Az ötödik támadás. Amerikai-jugoszláv
film (h). 23.00 Képújság.

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A Miskolc TV
heti mûsora

2005. január 15–2005. január 21.
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MISKOLC A SZINVA PATAK ÉS A SAJÓ

FOLYÓ VÍZGYÛJTÕ TERÜLETÉN TELEPÜLT.
A VÁROS ÉLETÉBEN A KÉT FOLYÓ KÖZÜL

A SZINVA JÁTSZOTT KÖZVETLEN SZERE-
PET, EZ FORMÁLTA, ALAKÍTOTTA AZT A

TELEPÜLÉSI VÖLGYET, AMELYBEN VÁRO-
SUNK KIALAKULHATOTT, FEJLÕDHETETT.
A SZINVA VOLT MISKOLC IPARI, GAZ-
DASÁGI ÉLETE SZÁMOTTEVÕ TÉNYEZÕINEK,
A VÍZIMALMOKNAK, KALLÓMALMOKNAK,
FÛRÉSZÜZEMEKNEK ÉLTETÕJE, S EZ A FO-
LYÓ LÁTTA EL ÚJABBKORI TÖRTÉNELME SO-
RÁN VÍZZEL A KÖZVETLEN KÖZELÉBE TE-
LEPÜLT IPARI OBJEKTUMOKAT, ÍGY A

VASGYÁRAT ÉS A PAPÍRGYÁRAT IS. A SZIN-
VA VÍZGYÛJTÕ TERÜLETE DIÓSGYÕR ÉS MIS-
KOLC EGÉSZ HOSSZANTI TELEPÜLÉSVÖLGYE,
MINTEGY 195 KM2 KITERJEDÉSÛ. A PA-
TAK BAL OLDALI MELLÉKÁGA, A VÁROS

ÉSZAKNYUGATI RÉSZE CSAPADÉKVIZEINEK

ELVEZETÕJE A PECE, AMELY VÍZBÕSÉGÉ-
HEZ MÉRTEN JELENTÉKENY SZÉLESSÉGÛ,
SZABÁLYTALAN FUTÁSÚ MEDERVONALLAL

JELENIK MEG A VÁROSKÉPBEN.

A XIX. században, de az azt megelõ-
zõ évtizedekben, századokban a Miskolc
környéki hegyek vizeit a város két fo-
lyója, a több ágra szakadt Szinva és Pe-
ce szállította a Sajóba. A folyómedrek
közvetlen közelében és a vizekre emelt
építmények a víz levonulását nemcsak
akadályozták, hanem olyan torlaszokat is
jelentettek, amelyek mindenkor az árvi-
zek fõ okozói voltak. A Szinva és a Pe-
ce egyidõben, vagy közvetlenül egymás-
utáni megáradása mindenesetre veszé-
lyes volt a település szempontjából.
A források elõször 1691-ben tesznek

említést árvízi katasztrófáról. A város jegy-
zõkönyvében a következõket jegyezték

fel. 1691. május 23-án az „áldozónapi
sokadalom alkalmatosságával” délután 4
óra tájban hatalmas felhõszakadás zú-
dult a városra. A hegyekbõl lerohanó víz
elõször a Pece-medret töltötte meg, de
hamarosan ebbõl kitörve elárasztotta a
város észak-nyugati, alacsonyabban fek-
võ részeit. Néhány órával késõbb a Szin-
va is kilépett medrébõl és éjféltájt már
csak az Avas alatti, magasan fekvõ To-
ronyalja és Papszer látszott ki a vízbõl.
Az épületeket romba döntötte, a me-
zõgazdasági és háztartási eszközöket pe-
dig a Sajó felé sodorta az ár. A napló-
író szerint „sokadalmi alkalmatosság lé-
vén, sok idegen emberek a vízben hol-
tanak, a lakosok közül is a házakban,
az vízben megfulladtanak.” 

VÍZ FAKADT A PINCÉKBEN

Hasonló nagy árvíz ezután 150 évig
nem fordult elõ a város történetében. A
Pece és Szinva áradásai viszont éven-
ként jelentkeztek. 1788 júniusának vé-
gén, majd 1813 szeptemberében a Szin-
va és a Pece vízszintjének rohamos emel-
kedése pusztítással fenyegetett ugyan, de
ekkor a „nagy árvíz” mégis gyorsan le-
vonult. A városi jegyzõkönyvek 1845 jú-
niusának végén tesznek említést az 1691.
évi árvízhez hasonló pusztításról. Szûcs
Sámuel, városunk XIX. századi jeles nap-
lóírója a Borsod c. lapban errõl a kö-
vetkezõképpen számol be: „július 17-én
éjjeli esõzés által a Pecze, kivált pedig
a Szinva megáradtak. 18-án éjjel sûrûen
esvén, a Szinva rendkívüli magasságra nõtt,
városunknak több részeit elönté habjai-
val…A vízbe fúltak száma mintegy húsz-
ra megyen, a kár a városban három-
száz ezer forintra v: cz: a határban pe-

dig felszámíthatatlan; ezen csapás országos
volt, de városunkban érte el a neto-
vábbat. Az esõzések csak augusztus 
20-a körül szûntek meg, ily különös idõ-
járás miatt több pinczében víz fakadt; a
kutak vizei pedig megromlottak.”
Az 1845. évi árvizet még évek múl-

va sem tudta kiheverni Miskolc. Ennek
fõ oka az volt, hogy eltakarították ugyan
a romokat, a helyreállítás is megindult,
de újabb árvizek jöttek. 1846 augusztu-
sában a Szinva, 1853 májusában a Szin-
va és a Pece együttes áradása tette
tönkre a megkezdett munkát. 

BORZASZTÓ FELHÕSZAKADÁS

1878-ban minden korábbit felülmúló ár-
víz pusztította a várost, s ez úgy került
be az emberek tudatába, a város törté-
netébe, mint „a nagy árvíz”. Ez az 1878.
augusztus 30–31-én bekövetkezett elemi
csapás nem az egyetlen, de mindmáig a

legnagyobb áldozatokat követelõ kataszt-
rófája volt a városnak. Az ekkori árvíz
pusztításait Miskolc történetírója, Szendrei
János, de a korabeli napló- és újságírók
is a korábbi legnagyobb, 1691. évi árvíz
rombolásaihoz hasonlónak tartották. Az ár-
víz két napjának eseményeit hitelesen vá-
zolja az 1879. évi polgármesteri jelentés.
Augusztus 30–31-én az árvíz nemcsak

Miskolcon pusztított, hanem jelentõs ká-
rokat okozott a szomszédos települése-
ken, így Tállyán, Golopon, Mádon. Mis-
kolc mellett Óhután és Egerben, vala-
mint az ország más területein is. Az ár-
vízrõl 1878-ban Budapesten megjelent egy
„Borzasztó felhõszakadás, mely Miskolcz,
Eger, Mád, városok felett dühöngött, mely-
nek közel négyszáz ember esett áldo-
zatul” címû ponyvakiadvány.
Az árvíz okait Hoitsy Pál a Vasárna-

pi Újság 1878./38. számában a „Miskol-
cot elpusztított vihador” c. cikkében tár-
ta föl, amelyben megállapította, hogy „A
minket meglátogatott vihador északi Af-
rika fövényes pusztaságain keletkezett. A
vihar központja – erõsen jelezve a hir-
telen leszállott légsúlymérõ által – elein-
te Szitzilia tájékán vétetett észre, de már
30-án kora reggel, kerületében felszedve
az Atlanti oczeán vizeit, Ánglia felé tar-
tott, s eleinte látszólag Skandinávia, utóbb
azonban valósággal Franciaország felé for-
dult. A La Manche csatornán bõszült
erõvel dühöngött és kérlelhetetlenül szed-
te áldozatait” – hogy így volt-e, avagy
sem, ma már nem eldönthetõ. A Mis-
kolcot elpusztított „vihador” viszont ak-
kortól fogalommá vált.

Dobrossy István

A miskolci fôutca az árvíz után.

TTeerrmméésszzeettii  ttüünneemméénnyyeekk,,  kkaattaasszzttrróóffáákk  ééss  ssoorrssccssaappáássookk  ((66..))

„MISKOLCOT ELPUSZTÍTOTT VIHADOR” 

Tisztelt olvasó! Ismeri Ön a miskolci órákat? Hamarosan ki-
derül! Január 8-i számunkban öt héten keresztül tartó ke-
resztrejtvény-pályázatot indítottunk. Az öt keresztrejtvényben öt
miskolci óra helyét rejtettük el. Az öt megfejtést egy levele-

zõlapon, legkésõbb február 11-ig juttassák el a Miskolci Kom-
munikációs Kht. címére: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 30. A
helyes megfejtéseket beküldõk között az Arany Könyvesbolt
(Miskolc, ITC-székház) által felajánlott könyvet sorsoljuk ki.

ISMERI ÖN A MISKOLCI ÓRÁKAT?

SZABADIDÔ

MiNap

VÁLASZTÁSI 
MÛSOR A TÉVÉBEN
Az egész városban nagy érdek-

lõdés kíséri a tapolcai népszava-
zást. A Miskolc Televízió ezért az
urnazárások után élõ választási mû-
sorral jelentkezik. Január 16-án 19
óra 30 perctõl a szavazatok ösz-
szeszámlálásának befejezéséig élõ
mûsorban követhetik nyomon a Ta-
polca leválásáról kiírt népszavazás
alakulását. A mûsor vendége lesz
Borkúti László, a terület önkor-
mányzati képviselõje, Fodor And-
rás, a leválást elõkészítõ bizottság
tagja. Fedor Vilmos alpolgármes-
ter, és az önkormányzat közgyû-
lésének frakcióvezetõi is elmond-
ják majd véleményüket. A beszél-
getések közben pedig rövid beját-
szásokat láthatnak majd a nézõk.
A mûsor ideje alatt többször kap-
csolják a választási irodát is, ahon-
nan a szavazatok feldolgozásáról
tájékoztatják a nézõket. A várha-
tóan 21 óráig tartó mûsor végén
Miskolc Megyei Jogú város jegy-
zõje a Miskolc Televízióban jelen-
ti majd be a tapolcai népszavazás
eredményét.


