
Szûk három hónap múlva
Miskolcon megkezdõdik az U18
jégkorong-világbajnokság Di-
vízió I-es kategóriájában a küz-
delemsorozat.

Mindez azon a sajtótájékoztatón
hangzott el, amelyet „bemelegí-
tésként” tartottak a szervezõ bi-
zottság vezetõi. Káli Sándor pol-
gármester arra hívta fel a figyelmet,
hogy a versenyfutásból gyõztesen
kerül majd ki a város, a sportért ra-
jongók népes tábora, valamint a
sportolók. A jégcsarnok gõzerõvel
épül, és a megyeszékhely elsõ em-
bere szerint a téli sportok szerel-
mesei hamarosan méltó körül-
mények között hódolhatnak szen-
vedélyüknek.

Studniczky Ferenc, a szövetség
elnöke örömét fejezte ki, hogy

Miskolcon igazi otthonra talált a jég-
korong. Megnézte az építkezést, el-
ámult a munka ütemén, tetszett a
modern megoldású tetõszerke-
zet, meggyõzõdését hangoztatta,
hogy Miskolc remek hangulatú vi-
lágbajnokságnak ad otthont.
Bejelentette: az elkövetkezõ évek-
ben több hasonló rendezvényt is
itt szeretnének lebonyolítani. Ezt kö-
vetõen a felek aláírták azt az együtt-
mûködési megállapodást, amely
az 50 millió forintos költségvetésû
világbajnokság feladatainak meg-
osztását tartalmazza.

Miskolcon egyébként április 3.
és 9. között vetélkednek az A-cso-
port csapatai: Ausztria, Francia-
ország, Kazahsztán, Svájc, Szlo-
vénia és Magyarország. A szö-
vetség elnöke úgy fogalmazott: a
mieinknek egy, de inkább két el-
lenfelüket mindenképpen le kell
gyõzniük a biztos bentmaradás
kiharcolásához. A mérkõzések
kezdete: 13 óra, 16 óra 30 perc,
valamint 20 óra, a magyar fiata-
lok elõször a svájciak ellen lép-
nek jégre.

D. L.
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SZERETETTEL VÁRJUK

KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

2006-b
an is SZERETETTEL VÁRJUK

KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Elsõként az 1-es, a 101-es,
12-es és 14-es vonalakon uta-
zók tapasztalhatják meg, mi-
lyen érzés lépcsõ nélküli, ráz-
kódásmentesen guruló, fûtött,
vagy éppen légkondicionált
buszon utazni. A város 35 új
Neoplan típusú csuklós buszt
vásárol, az elsõk január végén
állnak forgalomba.

Várhatóan január végétõl ve-
heti birtokba a helyi utazókö-
zönség a Miskolc Városi Köz-
lekedési Zrt. új, Neoplan típusú
csuklós autóbuszait. A Cent-
roliner fantázianevet viselõ jár-
mûvek közül három már megér-
kezett az MVK telephelyére, je-

lenleg üzembe helyezésük, illet-
ve a mûszaki, forgalmi személy-
zet felkészítése folyik. A csú-
szásgátló padlózattól kezdve a
légkondicionálásig számos kor-
szerû, biztonsági és kényelmi
funkcióval ellátott autóbuszokkal
elõször az 1-es, 1A-s, 101-es, 12-
es és 14-es vonalakon találkoz-
hatnak majd az utasok. 

Az autóbusz-rekonstrukció elsõ
lépcsõjeként összesen 35 Neo-
plan típusú csuklós autóbusz ér-
kezik február végéig Miskolcra. Az
új jármûvek fokozatosan váltják
fel az Ikarus 280-as buszokat.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Miskolcon született 2006 elsõ
babája! Szamkó Dominika
Valéria éjfél után 15 perccel ér-
kezett. Õ kapta meg az or-
szágban elsõként az idén be-
vezetett babakötvényt is.

Az év elsõ kisbabája a  Vasgyári
Kórházban született. Szamkó
Dominika Valéria egy lyukói csa-
lád elsõ gyermeke, 2550 grammal,
50 cm-rel jött világra. Mind a kicsi,
mind a 19 éves édesanya egész-
séges. 

Délelõtt még vita volt egy bu-
dapesti kórházzal, hogy melyik in-

tézményben volt
az év elsõ szülése,
délutánra sikerült
igazolni: a miskol-
ci kicsi pontosan 5
perccel hamarabb
érkezett a fõváro-
sinál. 

Vasárnap a mis-
kolci polgármes-
ter és a megyei
közgyûlés elnöke
felkereste az új-
szülöttet és édes-
anyját a kórház-

ban. Ajándékot is vittek: a bébi-
kötvényrõl szóló papírok mellett
a megyei és a városi önkor-
mányzat 50-50 ezer forintos ado-
mányát is átadták. 

2006. január 1-jétõl valameny-
nyi újszülött megkapja a baba-
kötvényt. Az állam minden gyer-
meknek egyszeri alkalommal 40
ezer forint támogatást nyújt, amit
csak 18 éves kora után vehet fel
a tulajdonos. A számlán lévõ ösz-
szeget kizárólag hasznos dol-
gokra fordíthatja a tulajdonos – ilye-
nek lehetnek például  tanulmányi,
lakhatási, pályakezdési, gyermek-
vállalási kiadásai. 

A Miskolci Ingatlangazdál-
kodó Zrt. új honlapját január 5-
én mutatták be a sajtó képvi-
selõinek.

Dr. Halmai Gyula
igazgató egyebek
mellett elmondta,
hogy a MIK Zrt. az el-
múlt idõszakban kü-
lönösen nagy hang-
súlyt fordított a la-
kosság minél széle-
sebb körû tájékozta-
tására, az „ügyfélba-
rát” tevékenységre. A
világ az úgynevezett
„e-közigazgatás”, te-
hát az internetes ügy-
intézés irányába
halad, amely sok
esetben kiváltja a
személyes érintkezést az ügyfe-
lekkel, és meggyorsítja a hivatali
munkát. A MIK megújult honlap-
ja – a vállalat tevékenységét, be-
ruházásait, szolgáltatásait be-
mutató, áttekinthetõ, tetszetõs
arculat, a kölcsönös kommuni-
kációt lehetõvé tevõ fórum, sza-
vazás és sajtószoba mellett – erre
is lehetõséget kínál. Dr. Halmai
Gyula mindazonáltal hangsú-
lyozta, hogy a honlap megjelení-
tésénél is fontosabb annak a

cégnek a munkája, amelyrõl szól
– az eredményes beruházások,
fejlesztések, a színvonalas, haté-
kony ügyintézés.

Mint elhangzott, a honlap meg-
újításának technikai részét egy

külsõ cég végezte, emellett meg-
határozó szerepet játszott a mun-
kában Rokob Tibor, a MIK infor-
matikai osztályvezetõje, Bacsóné
Szamos Rita kontrolling vezetõ,
Papp Erika, valamint Veres Gábor
PR- és kommunikációs vezetõ. 

Veres Gábor elmondta: abban
a reményben indítják el az új hon-
lapot, illetve annak internetes szol-
gáltatásait, hogy azon minden
olyan információt megtalálnak
majd az ügyfelek, amelyekre szük-

ségük lehet. Lehetõség lesz elekt-
ronikus adatszolgáltatásra, az eset-
leges kérdéseket pedig egyenesen
az érintett részterület vezetõjének
tehetik fel az internetes elérhetõ-
séggel rendelkezõk. Emellett min-

dig más és más mis-
kolci városfejlesztést, a
MIK tevékenységét
érintõ témakörben
kérik az olvasók véle-
ményét, szavazatait, a
lap fórumán pedig
ezek megvitatására is
lehetõség nyílik. 

A megújult honlap
szolgáltatásait Rokob
Tibor indította el, ezek
január 5-tõl már elér-
hetõk a www.mikrt.hu
címen.           Sz. S. 

Fél évtized alatt több mint
húszezerrel csökkent Borsod-
Abaúj-Zemplén lakosainak szá-
ma, a megyében 2004 végén ke-
vesebb, mint 732 ezren laktak.
Borsod megye lakosainak száma
1999-ben meghaladta a 755
ezret, 2004 végén 731 854 ál-
landó lakosa volt a megyének.
Míg 1999-ben 8130 csecsemõ

született a megyében, addig ta-
valy már csak 7378. Bár öt év alatt
a megye 357 településén vala-
melyest mérséklõdött a halálo-
zások száma – tavaly 10 267
ember halt meg, miközben 1999-
ben 10 462 –, az elvándorlás és
a szülések számának mérséklõ-
dése következtében a népes-
ség száma tovább csökkent.

EGYRE FOGYUNK

ÁTSZÁLLÁS NEOPLANRA

HARMINCÖT KÉNYELMES ÚJ BUSZ ÉRKEZIK MISKOLCRA

ÁTSZÁLLÁS NEOPLANRA

AZ ELSÕ BABA

MEGÚJULT A MIK HONLAPJA

Az Operafesztivál sikere, a
Szinva terasz, a sportcsarnok és
a Vasgyári piac átadása egy-egy
lépéssel közelebb vitte Miskolcot
ahhoz, hogy európai szintû nagy-
várossá váljon – mondta a tava-
lyi évet értékelõ interjújában Káli
Sándor, Miskolc polgármestere.

Miskolc bebizonyította, hogy
van ereje és büszkesége ahhoz,

hogy talpra álljon és felzárkózzon
a jónevû magyar városok sorá-
ba – így kezdte Káli Sándor a
2005-ös esztendõ értékelését.
Miskolc polgármestere azzal foly-
tatta összegzését, hogy a sikeres
kezdeményezések éve volt a ta-
valyi, de a jól bejáratott esemé-
nyek is bizonyítottak ismét.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Bizonyított a város

Április 3-9.: U18 jégkorong-világbajnokság

Miskolc jó házigazda lesz!

Gyönyörû külsô, kényelmes belsô.

Minden szükséges információt tartalmaz.
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Négy évvel azután, hogy a
miskolci önkormányzat a táv-
hõellátás korszerûsítésérõl ha-
tározott, felépülhet a borsodi
megyeszékhelyen az új, 50
megawattos erõmû. Január
3-án a K&H Bank Rt. és a
Miskolci Fûtõerõmû Kft. 11,375
milliárd forint keretösszegû hi-
telmegállapodást kötött a be-
ruházás finanszírozására.

A miskolci közgyûlés még 2001
végén döntött a város távhõellá-
tásának korszerûsítésére kiírt pá-
lyázatról. A testület a négy érté-
kelhetõ ajánlat közül a Magyar
Villamos Mûvek (MVM) Rt. pá-
lyázatát tartotta a legjobbnak. A
mintegy 14 milliárd forint volu-
menû beruházást az MVM Rt. pro-
jektfinanszírozás keretében kí-
vánja megvalósítani, s ennek ér-
dekében vállalta, hogy a leány-
vállalataként mûködõ Miskolci
Fûtõerõmû Kft.-t feltõkésíti és el-
látja mindazokkal az infrastruk-
turális eszközökkel, amelyek a
projekthez kellenek. A fõvállalkozó
és a finanszírozó pénzintézet ki-
választása egyaránt közbeszer-
zési eljárás keretében történt.

A projekt elsõ ütemében 5
darab 3,9 megawattos gázmo-
toros blokkot építettek 2003 õszé-
re. A kapcsolt villamosenergia-
termelés technológiáját alkal-
mazták, amely a hõtermelés
költségének csökkentését tette
lehetõvé. 2006. január 3-án a
K&H Bank Rt. és a Miskolci
Fûtõerõmû Kft. 11,375 milliárd
forint keretösszegû hitelmegál-
lapodást kötött a második ütem
megvalósítására. A szerzõdés
9,975 milliárd forint projekthitelt,
400 millió forint forgóeszközhi-
telt és 1 milliárd forint áfafinan-

szírozási hitelt tartalmaz. A fej-
lesztés teljes költsége egyébként
14,275 milliárd forint.

A jelenlegi hitelszerzõdés a fej-
lesztés második ütemét érinti, a
pénzbõl egy 50 megawatt telje-
sítményû, kombinált ciklusú, hõ-
és villamosenergia-termelésre al-
kalmas erõmû épülhet meg a
város tulajdonában lévõ Miskolci
Hõszolgáltató Kft. telephelyén. A
tervek szerint az MVM új létesít-
ménye 2007-tõl már Miskolc táv-
hõrendszerébe kapcsolva látja el
a belváros és az Avas körzetét
környezetbarát módon elõállított
hõenergiával.                  Sz. S.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvá-
nos fotópályázatot hirdet „Miskolc – A négy évszakos város”
címmel. A pályázat témája Miskolc város idegenforgalmi ne-
vezetességeinek, a város életének kreatív bemutatása a fotó-
mûvészet eszközeivel.

Az önkormányzat olyan pályamunkákat vár, melyek átfogóan mu-
tatják be a négy évszakban Miskolcot, annak természeti szépsé-
geit, épített örökségét és a város hangulatát. 

Ez a felhívás a fotópályázat elsõ része.

A téli pályamunkák beküldési határideje: 2006. február 28.

Cím: Miskolci Polgármesteri Hivatal Kulturális és Vendégforgalmi
Osztály, 3525 Miskolc, Batthyány u. 1.

A fényképeket, jeligésen, CD-lemezre írva, postán küldhetik be,
de személyesen is leadhatják. 

A pályázatra beérkezett csomagokat szakmai zsûri bírálja el.
Díjazásban részesül az elsõ három helyezett, illetve egy pályázó
közönségdíjat kap.
A részletes pályázati anyag letölthetõ a www.miskolc.hu oldalról,

vagy átvehetõ személyesen a fenti címen,
illetve a városháza portáján (Városház tér 8.).

Ünnepélyes keretek közt
átadták az Eperjesi utcai
idõsek otthonát és Nyugdí-
jasházat csütörtökön.

A munka még 2004-ben
kezdõdött meg a korában
bérlakásként funkcionáló,
rendkívül romos épület he-
lyén. Az önkormányzat meg-
bízásából elindult beruházás
forrása állami lakástámoga-
tási pályázatból, illetve az
ehhez szükséges önerõbõl
állt össze. Az ötszintes épü-
letegyüttes alapterülete meg-
haladja az ötezer négyzet-
métert. Megoszlása 51 magas
szintû betegellátást biztosító
idõsek otthona és az önkor-
mányzat nyugdíjasházaként 38
összkomfortos garzonlakás. Az
átadáson részt vett Káli Sándor
polgármester, Szûcs Erika al-
polgármester, Szilágyi Gizella,
az ifjúsági, idõsügyi és család-

politikai bizottság elnöke és
Halmai Gyula, a MIK Zrt.
Igazgatója. Mint elhangzott, az
épületegyüttes létrejöttével a szo-
ciális bérlakásprogram nagy ér-
tékû mérföldköve valósult meg,

hiszen a beruházás teljes ösz-
szege meghaladja a 850 millió fo-
rintot, melynek fedezetéül az ál-
lami támogatás és az önkor-
mányzati saját forrás nagyjából
50-50 százalékos volt.

Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala értesíti a vá-
rosban mûködõ közösségeket, in-
tézményeket, gazdálkodó és egyéb
szervezeteket, szakmai szövetsé-
geket, érdekképviseleteket, egy-
házakat és magánszemélyeket,
hogy ebben az évben is május 11-
én – Miskolc Város Napján – ke-
rülnek átadásra az önkormányzat
által alapított alábbi elismerések:

– Miskolc Város Díszpolgára ki-
tüntetõ cím

– Pro Urbe kitüntetõ cím
– Gálffy Ignác életmûdíj
– Szabó Lõrinc irodalmi díj
– Reményi Ede zenei díj
– Kondor Béla képzõmûvésze-

ti díj
– Déryné színházi díj
– Szemere Bertalan közéleti díj
– Herman Ottó tudományos díj
– Pedagógiai díj
– „Az év sportolója” díj
– Miskolc Város Építészeti Alkotói

díja 

– Benkõ Sámuel díj
– Nívódíj
– „Az Év Civil Szervezete” díj
– „A Civilek Támogatásáért” díj
– „Miskolc Város Sportjáért” díj
– „Miskolc Város Turizmusáért”

díj.
A kitüntetõ címeket és díjakat

Miskolc Megyei Jogú Város
Közgyûlése adományozza az ál-
tala létrehozott kuratórium javas-
lata alapján.

Kérjük, hogy részletesen in-
dokolt javaslatukat a kitüntetõ
cím megjelölésével legkésõbb
2006. február 10-ig juttassák el
a következõ címre: Káli Sándor
polgármester, Miskolc Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala, 3525 Miskolc, Városház
tér 8.

Az önkormányzat elismerése-
inek alapításáról szóló 63/2005
(XII.15.) sz. rendelet, valamint az
adatlap a www.miskolc.hu hon-
lapon található.

Amikor 2003 márciusában ha-
tályba lépett a közvetítõi tevé-
kenységet szabályozó törvény, ha-
zánkban is megnyílt a lehetõség
arra, hogy ez a sok évtizedes múlt-
ra visszatekintõ alternatív jogvita-
rendezési eljárás segítséget nyújt-
son a feleknek a bírósági peres-
kedés elkerülésére.

A mediáció az Egyesült Álla-
mokban fejlõdött ki, és az elmúlt
mintegy hat évtizedben szerve-
sen beépült az ottani jogi közélet-
be. A polgári jellegû jogviták esté-
ben ma már az az általános, hogy
a felek, mielõtt bírósághoz fordul-
nak, megkísérlik a konfliktusukat
közvetítõi eljárás keretében ren-
dezni. Hasonló a helyzet az Európai
Unió régi tagállamaiban is: vala-
mennyi tagállamban ismert, és
széles körben alkalmazott módszer
a mediáció.

A külföldi, nyugati példákkal
szemben sajnos hazánkban még
fõleg ismeretlen, és alig alkalmazott
technika ez a módszer. Pedig ér-
demes lenne segítségül hívni, mert
az amerikai és az angol statisztikák
azt mutatják, hogy a megkezdett
mediációs eljárások több, mint 80
%-a megállapodással fejezõdik be.

Mediációs eljárásra majdnem
minden polgári jogi jellegû jogvitá-
ban és a gazdasági élet szinte va-
lamennyi területén mód van. A ki-
vételek közé tartoznak az apasági
perek, a szülõi felügyelet meg-
szüntetését érintõ és gondnokság

alá helyezési ügyek, valamint a köz-
igazgatási, sajtó-helyreigazítási és
végrehajtási ügyek.

A mediációs eljárás megindítá-
sa a felek által közösen választott
közvetítõ felkeresésével kezdõdik. 

Közvetítõi tevékenységet kizá-
rólag azok a személyek és társa-
ságok folytathatnak, akik az
Igazságügyi Minisztérium által ve-
zetett névjegyzékben szerepelnek.
A névjegyzék az interneten, az

Igazságügyi Minisztérium honlap-
ján (www.im.hu) érhetõ el.

A felkért közvetítõ mediátori te-
vékenységéért díjazásra jogosult.
A mediátor díjazása a vitában ér-
dekelt felek és a mediátor közötti
szabad megállapodás tárgya, mely
az eljárásra fordítandó munkaórák,
illetve munkanapok számával és a
mediátor szakmai tapasztalatával
arányos. Mivel a közvetítõ nem
lehet érdekelt abban, hogy a jog-
vita érdemben hogyan dõl el, si-
kerdíj nem alkalmazható. A köz-
vetítõ díját a vita rendezésében ér-
dekelt felek általában egyenlõ
arányban viselik.

Dr. Strassburger Gyula
ügyvéd, mediátor
Dr. Tulipán Péter
ügyvéd, mediátor

Cseh László, a 16. számú választókerület szocialista önkormányzati kép-
viselõje tisztelettel meghívja a körzetében élõket január 11-én (szerdán) 16.30
órától az MSZP Corvin u. 9. szám alatti székházában tartandó tájékozta-
tóra. A tájékoztatót tartja: dr. Tompa Sándor országgyûlési képviselõ, a pa-
nelprogram önkormányzati biztosa. Témája: a panelfelújítási programmal
kapcsolatos tudnivalók. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Tisztességes, demokratikus,
törvényes és pozitív kampányt
kér a Szabad Demokraták
Szövetsége a 2006-os ország-
gyûlési választásokra a pár-
toktól. Az elõkészület alap-
gondolatait etikai kódexben
határozta meg az SZDSZ ve-
zetése, melyhez a többi szer-
vezet csatlakozását remélik. 

A 2004-es európai uniós vá-
lasztások alkalmával is készített
etikai kódexet az SZDSZ, mely-
hez  várta a csatlakozni kívánó-
kat. Az alapgondolat akkor is a
pozitív kampány volt, mégsem ta-
láltak támogatókra az eszmék
más politikai szervezetek részé-
rõl. Akkor a párt bebizonyította:
tisztességes, demokratikus kam-
pánnyal is lehet eredményes
résztvevõje a harcnak. 

Most ismét elkészült a sza-
bálykönyv, mely ez alkalommal is
tiszta és törvényes versenyt kér
a felektõl. A kódex csütörtökön
nemcsak az SZDSZ helyi szer-
vezetéhez, hanem valamennyi
helyi országgyûlési képviselõje-
lölthöz megérkezett. 

Készítõi belátják, idealista gon-
dolat minden féltõl elvárni az
egymást tisztelõ versenyt, hisz

választási szakértõk szerint a ne-
gatív kampány eredményesebb
lehet egy kiélezett versenyben. 

Országos népszerûséget nem
várnak a dokumentumtól a sza-
bad demokraták, inkább a helyi
jelöltek körzetenkénti megálla-
podását remélik. 

A szabálykönyv tehát megér-
kezett minden miskolci párthoz,
a többi már csak rajtuk múlik, –
mondta T. Asztalos Ildikó.
Hozzátette: ha országosan nem
is lesz sikere a szabálykönyvnek,
talán itt, Miskolcon egy minden-
ki által elfogadott pozitív kam-
pánnyal példát mutathatnak a
város politikusai. Az SZDSZ a sza-
bálykönyvet magára nézve min-
denképpen kötelezõnek tartja,
abban az esetben is, ha támo-
gatókra nem talál.

A szervezet vezetõi azzal is tisz-
tában vannak, hogy a kódex be-
tartása ellenõrizhetetlen, ezért az
alapeszméket törvényben is rög-
zíteni kívánják. Ezzel szeretnék
lehetõvé tenni a szabálykönyvet
be nem tartó pártok szankcio-
nálását. Így az aláíró felek vál-
lalják, hogy 2006. január 23-ig be-
terjesztik az erre vonatkozó jog-
szabálytervezetet az Ország-
gyûlésnek.

T. E.

IDÕSEK OTTHONA
ÉS NYUGDÍJASHÁZ

Az épületegyüttes mérföldkô a szociális bérlakásprogramban.

A mediáció –
konfliktuskezelés másképpen

Mindenkit érhet jogeset
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasó-

inkat, hogy „Mindenkit érhet jog-
eset” címmel folyamatosan mû-
ködik ingyenes jogsegélyszol-
gálatunk. Amennyiben jogi ter-
mészetû problémájuk, kérdésük
van, úgy kérjük, írják azt meg, és
küldjék el szerkesztõségünk cí-
mére: 3525 Miskolc, Dózsa

György út 30. A borítékra írják rá:
„Mindenkit érhet jogeset”.
Lehetõségük van e-mailben is el-
küldeni kérdésüket, ezt az
info@mikom.hu címre várjuk. Jogi
szakértõink, dr. Strassburger
Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
védek állnak szíves rendelkezé-
sükre.

KÉPVISELÕI  MEGHÍVÓ

Épül az erõmû Miskolcon

Javaslat kitüntetõ
címek odaítélésére

PÁRTOK – PORTÁK

Etikai kódex
az SZDSZ-tõl

A Liberális Filmklub kere-
tében január 11-én, 17 órától
a Hevesy Iván Filmklubban
A tanú címû filmet tekinthe-
tik meg ingyenesen a mozi-
látogatók. Minden érdeklõdõt
tisztelettel és szeretettel vár-
nak a szervezõk.

LIBERÁLIS
FILMKLUB

Szabó Gyula, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés
képviselõje tisztelettel értesíti az érdeklõdõket, hogy min-
den hétfõn 18 órától lakossági fogadóórát tart a Magyar
Demokrata Fórum sajószentpéteri irodájában (Sport u. 21.).

Minden érdeklõdõt szeretettel vár!

Feith Károly miskolctapolcai szabaddemokrata önkor-
mányzati képviselõ minden hétköznap 10-18 óra között la-
kossági fogadóórát tart. A lakossági fogadóórára az alábbi
telefonszámon lehet bejelentkezni: 06-20/95-93-116. Minden

tapolcai lakost tisztelettel és szeretettel vár!

KÉPVISELÔI FOGADÓÓRA

Az elmúlt év végén megjelent cikkünkben a mediáció, va-
gyis a közvetítõi tevékenység ismertetésébe kezdtünk. Tettük ezt
azért, hogy a jogkeresõ olvasók megismerkedhessenek ezzel
az új, alternatív vitarendezési fórummal, mely a felek meg-
egyezését segíti elõ a közvetítõ aktív szerepvállalásával. Cikkünk
végén jeleztük, hogy a témát folyatjuk. Sorozatunk második ré-
szében a mediáció történetével, valamint a hazai szabályozás
egyes elemeivel foglalkozunk.

FELHÍVÁS VÉRADÁSRA
A Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei Szervezete és a Miskolci

Vértranszfúziós Állomás tisztelettel felkéri a O Rh negatív és a B Rh ne-
gatív vércsoportú véradókat, hogy a megnövekedett vérigényekre és a
lecsökkent vérkészletre való tekintettel jelentkezzenek véradásra a mis-
kolci vérellátóban (Csabai kapu 9-11.) munkanapokon 8-15 óráig.

„Miskolc – A négy évszakos város” 

FOTÓPÁLYÁZAT
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Eddig azt hittem, hogy mindennapi kenyerünk csak politikai cél-
ból válhat reklámcikké. Például úgy, hogy a Szent István-napi ün-
nepségre érkezõ, nagyérdemû politikus átveszi a népviseletbe öl-
tözött lányoktól, majd megszegi a foszlós bélû cipót. Ezzel a gesz-
tussal a nép nagyra értékelt, mégis vele együtt gondolkodó gyer-
mekévé válik. Olyanná, aki kézzel vagy kombájnnal vágja a búzát,
a vele egy sorban arató parasztsággal, széles mozdulattal törli iz-
zadó homlokát, majd jókorát húz a mázas korsóból. 

Valójában sem ezt, sem azt nem teszi, valószínûleg soha nem
is tette. De ha kell, felülmúlhatatlan eleganciával szegi meg a nem-
zetiszín szalagos cipót, és tele szájjal nevetve köszöni meg a tap-
sokat. De nem is részletezem tovább a kenyérnek mint reklám-
tárgynak a politikai szerepét, pontosabban a politikusok népsze-
rûsítésében játszott szerepét. Hisz mondandóm veleje egészen
más.

A minap láttam a televízióban a Miskolcon sütödét és péküzle-
tet mûködtetõ férfiút, aki nem kevesebbet állított szomorkás nyi-
latkozatában, mint azt, hogy a kenyér reklámcikk a bolt-óriások-
ban. Hihetetlenül olcsón adják, de nem ám szívjóságból, és még
csak nem is azért, mert így próbálják segíteni a Nemzeti Bank
inflációs tervének valóra váltását. Számításuk roppant egyszerû
és célszerû: az olcsó kenyér odacsábítja a vásárlót, aki pedig –
ha már ott van – alaposan bevásárol más árucikkekbõl is. Az utób-
biak haszna pedig bõven kompenzálja a kenyéren vesztett forin-
tokat. 

Igazuk lehet tehát a miskolci pékeknek, konkrétan a fentebb em-
lített sütödésnek, hisz ily módon a kenyér valóban vevõcsaloga-
tó reklámcikk. Csakhogy ez is, mint a reklámok jelentõs hánya-
da, roppant megtévesztõ. Mert mi lesz akkor, ha nem bírván a kí-
méletlen árversenyt, sorra befuccsolnak, becsuknak a még mû-
ködõ kisebb pékségek, üzletek is? Sejthetõen akkor mutatja meg
igazi arcát a multi, amikor majd egyedül marad a piacon. S nem
biztos, hogy ez az arc továbbra is olyan nyájas mosolyt ragyog-
tat a vevõk felé, mint amilyennel a politikus tekint a köré sereglõ
ünneplõ közönségre, illetve a kamerába. 

De mit tehetünk mi, orrunknál fogva vezetett fogyasztók? Nem
sokkal többet, mint annyit, hogy jámbor fohászt küldünk az ég
felé: bort, búzát, békességet – a kenyérpiacon!          (bekes)

Fújtató

REKLÁM-KENYÉR
(Folytatás az 1. oldalról.)

Az Európa kulturális fõvárosáért
indított küzdelemben például szin-
te esélytelenként indultunk, de
összefogással és együttmûkö-
déssel a nagy esélyesek közé küz-
döttük fel magunkat. A számos mis-
kolci sport- és kulturális esemény
közül kiemelte még a Bartók + ...
Operafesztivált, mely mára nem-
zetközi hírnévnek örvend, és mely-
re több világhírû sztár fogadta el
a város meghívását. Ezek azon-
ban csak töredékei azoknak a tet-
teknek, melyek a város fejlõdé-
sében közrejátszottak, és melyek
Miskolc népszerûségét növelték.
Az egykori iparvárosból így válhat
fejlõdõ európai színvonalú nagy-
város.

Amirõl eddig csak beszéltek, az
most tettekben nyilvánult meg –
tette hozzá Káli Sándor. A ren-
dezvényeken túl ugyanis ma már
az épületeken és a belváros képén
is látható és mérhetõ, hogy a tet-
tek a fontosak és nem a szavak.
A 2005-ös évben számos sikeres
kezdeményezés hatására nagy
léptekkel szépült, bõvült és újult a
borsodi megyeszékhely. Ezek
közül elsõként a Szinva terasz
megvalósítását emelte ki a város-
vezetõ. Ez a létesítmény nemcsak
Magyarország, hanem az európai
országok bármelyikében megáll-
ná a helyét, és ami még fontosabb,
hogy kedvezô visszajelzések ér-
keznek, a miskolciak és a kör-

nyékbeliek is szívesen látogatják,
szeretik az új teret. Szintén jelen-
tõs volt ebben az évben a meg-
újult sportcsarnok átadása, mely
lehetõvé tette, hogy Miskolc adjon
otthont nagy sportrendezvények-
nek is. A Vasgyári piac rekonst-
rukciója pedig azért
kiemelkedõ, mert ez
a KISOSZ és az ön-
kormányzat együtt-
mûködésének ered-
ményeként jött létre.
A jövõt illetõen is bi-
zakodó a polgár-
mester, hiszen ebben
az évben adják át a
megújult Béke mozit,
mely kulturális köz-
pontként, konferen-
ciatermekkel várja
majd látogatóit, a
Jégcsarnokot, mely-
ben idén Miskolc
adhat otthont a juni-
or jégkorong-világ-
bajnokságnak, de
önkormányzati hozzájárulással
megszépül a Hõsök tere, és je-
lentõs rekonstrukciók várhatók
Miskolctapolcán is. 

Az elmúlt év gazdaságát és gaz-
dálkodását értékelve, Káli Sándor
elmondta, hogy ezt az akadályt is
sikeresen vette a város, a fejlõ-
déshez ugyanis ez elengedhetet-
len. Miskolc elnyerte például az ipari
park címet, ami mindenképpen si-
kerként könyvelhetõ el, hiszen a me-

gyeszékhelyet sokáig letûnt ipar-
városként emlegették. Így nemcsak
egy hosszú lemaradást sikerül be-
hoznunk, de olyan infrastrukturá-
lis alapot teremthetünk a városnak
és környékének, mely továbbra is
ide vonzza a befektetõket. Amivel

a város és a vezetés nem lehet elé-
gedett, az a munkahelyteremtés. A
pályázatok és kezdeményezések
ellenére sem sikerült annyi mun-
kahelyet létesíteni a városban, hogy
az megelégedésre adjon okot.
Miskolcon még mindig kevés a
munkalehetõség. Ez azonban csak
annyit jelenthet, hogy idén is az el-
sõdleges célok közé tartozik a
munkahelyteremtés. Ehhez az
szükséges, hogy a nagy befekte-
tõk érdeklõdését a lehetõségek fel-
keltsék Miskolc iránt, meg kell ta-
pasztalniuk, hogy ide érdemes le-
telepedni. Megközelítõleg 2-4 év kell
ahhoz, hogy a befektetõk tapasz-
talják: városunkat is el lehet érni au-
tópályán, itt is van szakképzett
munkaerõ, azaz adottak az inf-
rastrukturális és szakmai feltételek.
Ehhez azonban Káli Sándor sze-
rint a város kulturális értékei is nagy-
ban hozzájárulnak, hiszen ezzel is
egyre népszerûbb a város.  Ezt mi
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy
minden eddiginél több turista láto-
gatott el Miskolcra tavaly. A szállo-

dai férõhelyek száma már-már ke-
vésnek bizonyult. Városunkban je-
lenleg mintegy 1100 szállodai férõ-
hellyel lehet számolni. Ezek számát
bõvíteni kell, már csak azért is, mert
akkor jönnek turisták, ha van hová
– tette hozzá a polgármester. Tervek

vannak 2006-ra is, szálloda épül
például Lillafüreden és a belvá-
rosban is. 

És hogy mi várható 2006-ban
Miskolcon, és melyek a város-
vezetés feladatai? Szerethetõbb
város, a polgármester vélemé-
nye szerint. Szerethetõbb vá-
rosban ugyanis jobb élni. Át kell
lépnünk egy pszichológiai kü-
szöböt, Miskolcot annyian és
annyi ideig sajnálták már, hogy
mi is kezdtük sajnálni magun-
kat. Ez az idõ azonban már le-
tûnt, most önbizalomra és szor-
galomra van szükségük a mis-
kolciaknak ahhoz, hogy meg-
teremtsék a szerethetõbb Mis-
kolcot. Sokan vannak azonban
nehéz helyzetben a városban,

olyanok, akiknek sem munkájuk,
sem otthonuk nincsen. A város-
vezetés célja a mindennapi felté-
telek javításával, például munka-
helyteremtõ beruházásokkal se-
gíteni ezeken a miskolci polgáro-
kon. Káli Sándor bízik a jövõ sike-
reiben, hiszen az önbizalom mel-
lett, hittel és a mindennapi össze-
fogással eredményes lehet Miskolc
2006-ban is. 

Lénárt Vanda

Világsztárok, versenyek, beruházások 2006-ban is

IPARI TELEPÜLÉSBÕL EURÓPAI NAGYVÁROS

Káli Sándor szerethetôbb városért dolgozik.

A 2005-ös miskolci parkoló-
bérletek 2006. január 10-ig ér-
vényesek, az új béreletek áru-
sítását a múlt év december 1-
jétõl kezdték meg a Régió Park
Miskolc Kft. ügyfélszolgálati iro-
dájában. A bérletek árát ille-
tõen nincs változás, vannak
azonban parkolóterületek,
amelyek idén váltak fizetõssé. 

A miskolci parkolókkal foglal-
kozó cikkünk megjelenését köve-
tõen számos olvasói kérdést, visz-
szajelzést kaptunk a parkolási
helyzettel kapcsolatban, melyek
közül a legjellemzõbbeket továb-
bítottuk Stefán Csabának, a Régió
Park Miskolc Kft. ügyvezetõ igaz-
gatójának. A kérdésekre reagálva
Stefán Csaba elmondta, hogy a
múlt évi parkolóbérletek 2006. ja-
nuár 10-én 18 óráig érvényesek, az
ez évi bérletek árusítását 2005. de-
cember 1-jén kezdték, s azóta fo-
lyamatosan megvásárolhatók a
Régió Park ügyfélszolgálati iro-
dájában. A bérletek ára nem vál-
tozik, valamennyi típushoz a múlt
évi tarifákon juthatnak hozzá az au-
tósok. A parkolójegyek ára ugyan-
csak változatlan, a zöld zónában
150, a sárgában 120, a kékben
pedig 90 forintba kerül egy óra vá-
rakozás. Ezúton is felhívják a la-
kosság figyelmét, hogy nem csu-

pán készpénzes, hanem chipkár-
tyás és mobiltelefonos fizetésre is
lehetõség van, ami kényelmesebb,
korszerûbb megoldás, és ilyen
módon egyebek mellett meg-
elõzhetõ a túlparkolás is. 

Stefán Csaba elmondta még,
hogy 2006-ra eddig mintegy 3000
lakossági parkolóbérletet értéke-
sítettek Miskolcon, a legkelen-
dõbbek az összvonalasok, illetve
a zöld zónára érvényesek. A par-
kolás rendjével kapcsolatban annyi
változás várható idén, hogy a
város fejlõdésével, átalakulásával
együtt, az igényeknek megfelelõ-
en nyilvánvalóan változnak a par-
kolóterületek is. A „foghíjtelkek“ be-

építésével egyes parkolóhelyek
megszûnnek, mások pedig fize-
tõssé válnak, a zsúfoltság meg-
elõzése, a forgalom szabályozása
érdekében. 

Így például az ITC-székház elõt-
ti parkoló 2006-tól a zöld zónába
tartozik, s mostantól fizetõs par-
kolóhelynek számít a Kóris Kálmán
utcai, a Tizeshonvéd utcai és a
Royal közi parkoló. 

Az igazgató azt is hangsúlyoz-
ta, hogy idén megkezdõdik a
Régió Park Miskolc Kft. beruhá-
zásában egy parkolóház építése
a Bazár-tömbnél, amelyet 2007-tõl
már igénybe is vehetnek az au-
tósok.                             Sz. S. 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Fõosztálya
ebben az évben is kihelyezett ügyfélfogadást tart – 2006. január
16. napjától 2006. április 14-ig – a miskolci lakóhellyel rendelke-
zõ súlyos mozgáskorlátozott személyek részére, a Mozgássérültek
és Barátaik Városi Egyesületénél, Miskolc, Kassai u. 19. szám alatt
munkanapokon 8 órától 12 óráig.

KIHELYEZETT
ÜGYFÉLFOGADÁS

A Bazár-tömbben jövôre parkolóház épül.

Január 10-ig érvényesek a múlt évi parkolóbérletek

A TERÜLETEK VÁLTOZNAK,
AZ ÁRAK NEM

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Neoplanok színvilága nem

sokban tér el a miskolci buszo-
kon megszokottól, a kék és a
sárga szín dominál. Ami elsõ rá-
nézésre feltûnõ különbség az
Ikarusokhoz képest, az az ala-
csony padlós kialakítás, a hosz-
szú szerelvény, illetve a hátsó ke-
rekek csaknem 70 százalékos el-
fedése. Ez utóbbi valószínûleg
nem könnyíti meg a buszok köz-
lekedését sáros, havas úton, a fo-
gyatékkal élõk, az idõsek és kis-
gyermekesek viszont vélhetõen
örülnek majd az alacsony padló-
nak. A belsõ kapaszkodók ülõ és
álló helyzetbõl is jól elérhetõk, az
elektronikus tájékoztató, a be-
szédszintetizátor s az utastájé-
koztató piktogramok ugyancsak
a biztonságot szolgálják. A jegy-
kezelõ készülékek az új buszokon
nem lyukasztanak, hanem pe-
csételnek, az elsõ ajtóknál pedig
kialakításuknál fogva csak fel-
szállni lehet, leszállni nem. Ez a
megoldás Miskolcon elsõre való-
színûleg kicsit szokatlan lesz, de
hosszabb távon erôsíti az utazás
rendjét.

Az MVK Zrt. tájékoztatása sze-
rint ugyanilyen típusú buszok köz-
lekednek Zürichben, Münchenben
és Bécsben is. A Neoplanok a ma
legkorszerûbb EURO 4-es kör-
nyezetvédelmi elõírást teljesítõ
motorral rendelkeznek, tehát a
legszigorúbb elõírásokat is kielé-
gítik. A fékezésrõl elektronikus lég-
fékrendszer gondoskodik, amelyet
ABS blokkolásgátló és ASR ki-
pörgésgátló egészít ki. Az utasok
„rázkódásmentes“ kényelmét

elektronikus légrugózási rendszer
biztosítja. A MAN cég által gyár-
tott Neoplan jármûvek forgalomba
állítása január végétõl várható,
sorban, ahogy érkeznek a buszok.
A kelet-nyugati gerincvonalon húsz
– az 1-es, 1A-s, 101-es, 101B-s, 21-
es vonalán –, észak-déli irányban
pedig 12 új busz fog közlekedni a
12-es, 14-es, 3-as, 8-as vonalán. Egy
Neoplan áll be a 2-es, 4-es, kettõ
pedig a 31-32-33-34-es viszony-
latokon.

Kényelmes felszállás kerekekkel is.

HARMINCÖT KÉNYELMES ÚJ BUSZ ÉRKEZIK MISKOLCRA

Átszállás Neoplanra

Már a nyár végén megkez-
dõdhet a Selyemréti Strand-
fürdõ felújítása, ha sikerül elõ-
teremteni a szükséges forrást.
A fürdõt január elsejétõl a VFV
Miskolc Zrt. üzemelteti, mivel a
korábbi mûködtetõvel kötött
szerzõdés lejárt.

Az önkormányzati tulajdonú
Selyemréti Strandfürdõt annak
idején 10 évre adta bérbe a város
egy vállalkozásnak. A fürdõt 2006.
január 1-jétõl a VFV Miskolc Városi
Fürdõüzemeltetõ, Vagyongazdál-
kodó és Szolgáltató Zrt. üzemel-
teti. A szerzõdés lejárta után az ön-
kormányzati cég a korszerûsíté-
sek elvégzésénél a külsõ tõke be-
vonására is számít. Dömötör

Zoltán, a VFV Miskolc Városi Für-
dõüzemeltetõ Zrt. vezérigazgató-
ja szerint a fejlesztés nem építhet
kizárólagosan az önkormányzat
költségvetésére. A városi büdzsé,
az önkormányzati tulajdonú cég
önereje, pályázati pénzek és a
külsõ tõke bevonása adhat pénz-
ügyi alapot a Selyemréti Strand-
fürdõ korszerûsítéséhez. Mindez
elengedhetetlenül szükséges a
fürdõ újjászületéséhez – nyilat-
kozta a vezérigazgató.

A hátsó medencét vízforgató-
val kell ellátni, mert jelenlegi álla-
potában 2007. január 1-jétõl nem
üzemeltethetõ. A nagymedence
vízforgatója is korszerûtlen, és
megoldást kell találni a burkolás-
ra is, amelyet most speciális fes-
tés helyettesít. Recskó Péter für-

dõvezetõ elmondta, hogy a nyári
szezont még a mostani állapotok
között kénytelenek elkezdeni.
Rövid idõn belül elkészül a fej-
lesztési koncepció, a beruházás
megvalósítása erre alapozva kez-
dõdhet el. A fejlesztéseket oly
módon hajtják végre, hogy a mun-
kákkal a fürdõzõket a legkevés-
bé zavarják, és az egyik meden-
ce folyamatosan a vendégek ren-
delkezésére álljon.

A tervek szerint az idei strand-
szezon még a jelenlegi, de az ed-
diginél mindenképpen kulturál-
tabb körülmények között zárul
majd. Ezt követõen a fejlesztési
terv figyelembevételével várható-
an augusztus végén vagy szep-
tember elején kezdõdnek el a kor-
szerûsítési munkák.

ÚJ ÜZEMELTETÕ A SELYEMRÉTEN
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Az idei Téli Fesztivál is kínál ér-
dekességeket, újdonságokat a
miskolciaknak és az idelátoga-
tóknak. A szervezõk a jól bevált
és kedvelt programok mellett
ismét elõrukkoltak újdonságok-
kal is.

Horgászoknak, vállalkozó szelle-
mûeknek belvárosi pisztrángfogó
versenyt tartanak. A belvárosban, a
Szinva patak partján rendezik meg
az elsõ belvárosi pisztrángfogó ver-
senyt,  erre az idõre kitelepül a ga-
radnai pisztrángtelep pisztrángsü-
tõje is.

„Kocsonya Dalnokok Versenye”
Csukás István gondos kezei alatt.
Dal- és rímfaragás az esemény
napján, a reggeli békakuruttykor is-
mertetett rímsorokra, ismert mûvé-
szek és ismeretlen amatõrök rész-
vételével. 

Sí-show a javából: Richard Schabl
háromszoros figurális sífutó világ-
bajnok, többszörös európai és
német mester, Suzana Smirkakova
szabad stílusú junior világbajnok, va-
lamint a fesztivál látogatói, akik a bel-
városban melegíthetnek a bánkúti
síparádé elõtt.

Kulturális programok: kiállítás:
retro, avagy hagyományok, életér-
zések a 60-70-es évekbõl, Miskolci
Galéria. Tánc nélkül nincs fesztivál:
Krámer György Táncszínháza, fel-
nõtt- és gyerekelõadások, vala-
mint a Dresch Qvartett és a Kistehén
Fesztiválszínház az ország elsõ
kõszínházában. A fesztivál ideje
alatti hétköznapokon több helyszí-
nen programokkal várják az ér-
deklõdõket a Miskolci Nemzeti
Színházban, a Miskolci Galériában.
Jégszobor kiállítás a Szinva tera-
szon. 

Sportprogramok: kocsonya-mû-
lesikló verseny, helyszíne a bánkú-
ti sícentrum. Minden korosztály szá-
mára hirdetnek játékos vetélkedõ-
ket, melyeknél nélkülözhetetlen a ko-
csonya, a béka és persze a sílécek.

Téli fittness Norbival és a békés-
csabai Fitdance Center fittness
Európa Kupa-gyõztes csapatával,
jégmászás az extrém sportokat is
kedvelõknek a hámori jégmászó-
falon, izgalmas síverseny az or-
szág legnagyobb sportparadicso-
mában. Ezenkívül lovas- és kutya-
szánon a Bükk fennsíkon, KoRcso-
nyális és békakörling a miskolci jég-
pályán, fallabdaverseny kocsonyá-
san.

Kirándulóknak: Alsó- és Fel-
sõhámor, Lillafüred, Bükkszentke-
reszt, Ómassa, Szentlélek, vala-
mint Miskolctapolca és környéke.

Gasztronómia: a Kocsonyautca
korabeli „piaczi” hangulatot feli-
dézõ, a térség vendéglátásának
hagyományait bemutató helyszín.
Itt szeretnék megteremteni az em-
berek vidám találkozási helyét,
ahol ki-ki megkóstolhatja a tájjel-
legû ételeket és italokat is. Téli ízek
világa a kiváló Kocsonyaházakban,
különleges sült és füstölt piszt-
rángok a lillafüredi pisztrángtelep-
rõl, kocsonya-ser a felsõzsolcai
serforrásból.

Koncertek: Favágók, Marót Viki
és a NOVAKultúr, Old Boys és to-
vábbi népszerû együttesek.

A Kocsonyádé a miskolci egye-
temisták és középiskolások játékos
sportvetélkedõje, melynek helyszí-
ne Bánkút.

Állatbarátoknak téli kutyaöltözet-
divatbemutató, amelynek bevételét
a miskolci állatmenhelynek ajánlják
föl, husky-szépségverseny.

A szokásos Kocsonyabál február
25-én lesz a lillafüredi Hunguest
Hotel Palotában.

A téli fesztivál budapesti saj-
tótájékoztatója és a fesztivál
örökbe fogadott békája.
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Fedor Vilmos szerint továb-
bi iskolaösszevonások már
nem várhatók 2006-ban, az vi-
szont igen, hogy elkezdik az in-
tézmények teljes gazdasági
átvilágítását. Az alpolgármes-
ter eredményesnek értékelte a
miskolci oktatási rendszer mû-
ködését, s szólt az integrált
szakképzésre való áttérésrõl is. 

– A miskolci iskolaintegráció or-
szágos hírnévre tett szert, a szeg-
regációs per kapcsán.

– Miskolc elsõként lépte meg az
országban a teljes integrációt.
Ezen másfél tanévvel vagyunk
túl, és ez idõ alatt gyakorlatilag
egyetlen szülõi panasz sem ér-
kezett hozzám. Ez is mutatja, hogy
az integráció eredményes volt, s
még azt is kibírta, hogy egy ala-
pítvány szegregációval vádolta
meg a várost. Az Esélyt a Hátrá-
nyos Helyzetû Gyerekeknek Alapít-
vány „iskolák gyermekeket külön-
választó, szegregációs bánás-
módja és gyakorlata miatt“ indí-
tott pert tavaly augusztusban a
miskolci önkormányzat mint is-
kolafenntartó ellen. Ez ugye hír volt
mindenhol, sajnos azonban úgy
tûnik, a per kimenetele már egy-
általán nem volt akkora szenzá-
ció, s korántsem kapott olyan
nagy nyilvánosságot. A bíróság ki-
mondta, hogy a városnak volt
igaza, az  önkormányzat az isko-
lák összevonásával nem sértette
meg az esélyegyenlõséget, sõt, az
egyik cél éppen a hátrányos hely-
zetû tanulók felzárkóztatása volt,
és példaértékûnek tekinthetõ,
ahogy a miskolci oktatási rend-
szerben a kisebbséggel bánnak.
Az integráció pontosan azt cé-
lozza, hogy az iskolaösszevoná-
son belül megvalósulhassanak
bizonyos „léptetési programok“:

hogy a tehetséges gyerekeket ki-
emeljük régi közegükbõl, és oda
helyezzük, ahol fejlõdhetnek. Nagy
dolognak, a gondoskodó rendszer
részének tartom azt is, hogy min-
den évben közel ezer gyermeket
tudtunk üdültetni. Tudjuk, nagyon
sok gyermeknek sajnos esélye
sincs, hogy családi önerõbõl el-
jusson gyermektáborba.  Örü-
lünk, hogy mi le tudjuk venni a szü-
lõk válláról ennek terheit, költsé-
geit, és élményhez juttathatjuk a
gyerekeket.

– Várhatók idén további átala-
kítások az oktatási intézmények-
nél?

– További összevonások nem
várhatók, az viszont igen, hogy el-

kezdjük az intézmények teljes
gazdasági átvilágítását. Szeret-
nénk áttérni egy költségtakaré-
kosabb rendszerre, 2006-ban va-
lószínûleg az ezzel kapcsolatos
vizsgálatokra, elõkészületekre
kerül sor. Fel akarjuk számolni a
párhuzamosságokat, s van még
egy nagyon fontos tényezõ: a
csökkenõ gyermeklétszám miatt
sok iskolában már most is van-
nak, s a közeljövõben még inkább
lesznek majd szabad termek, ki-
használatlan kapacitások. Ezek-
nek a régebbi épületeknek viszont
már a fûtési rendszere is olyan,
hogy nagyon nehéz lenne levá-
lasztani a kihasználatlan helyisé-
geket. Olyan területeken, lakóte-

peken viszont, ahol a közmûve-
lõdés, a közösségi kulturális élet
alapvetõ intézményei hiányoznak
– sajnos, ebbõl jó néhány van
Miskolcon – kiválóan lehetne hasz-
nosítani ezeket a szabad terme-
ket. Miért ne dolgozhatnának,
mûködhetnének itt, az iskolákban
egyesületek, civil szervezetek, fia-
tal mûvészek csoportjai? Ez a fajta
változtatás, az erre való felkészü-
lés is szerepel a terveink között.

– Mit emelne még ki a 2006-os
év oktatással, képzéssel kapcso-
latos tervei közül?

– Nagyon komoly támogatást
nyertünk a TISZK (Területi Integrált
Szakképzési Központ) pályázaton.
Ennek a rendszernek az a lénye-
ge, azon a felismerésen alapul,
hogy alapvetõ változásokat kell
végrehajtani a ma már egyébként
is szétesõnek tûnõ szakképzés-
ben. Ez a jelenlegi formájában
nem képes alkalmazkodni a piaci
változásokhoz, a mi esetünkben
például egyáltalán nem veszi fi-
gyelembe, hogy Miskolc ma már
nem a nehézipar fellegvára, tehát
nem kohászokat kellene képezni,
hanem olyan szakembereket,
akikre valós igény van a munka-
erõpiacon. Egy új típusú, piac-
képes szakképzés is feltétele
annak, hogy az ideérkezõ tõke
megfelelõ munkaerõt találjon, és
komoly beruházásokba kezdjen
nálunk. Ehhez nyertünk forrást, és
erre szeretnénk rátérni Mezõ-
kövesddel és Tiszaújvárossal
együtt. 

Sz. S. 

Eredményes volt az iskolaintegráció 

ELKEZDIK A GAZDASÁGI ÁTVILÁGÍTÁST

Fedor Vilmos fejlôdô, gondoskodó rendszert szeretne.

Néhányszor meghatódtam az ünnepek alatt. Nem olyasmitõl, hogy
valaki 35-40 ezer égõvel borította fénybe a házát; mintegy „übe-
rolva” a betlehemi istálló fölötti lángos csillagot. Nem. Röviden attól
hatódtam meg, hogy még nem veszett ki az emberekbõl a jóaka-
rat. Lehetne ezt a rászorultaknak osztott tízezer adag meleg étel-
lel s más ajándékokkal, szívhez szóló ünnepi mûsorokkal, az em-
berek (nemcsak a hívõk) éjféli misére való sereglésével és még
sok más ténnyel bizonyítani.

Nemcsak ezekre figyeltem. Mert minden jótékonykodásban van
valami, ami a látszatnak szól. Van kincstári humanizmus, alkalmi fi-
gyelmesség, sokan pedig csak lelkiismeretüket próbálják meg-
nyugtatni jószívûségükkel. „Most a gyerekeket vettük célba, más-
kor meg az öregeket” – hallom. Csoda-e, ha vegyes érzelmeim tá-
madnak. De hát senki sem bújhat ki a bõrébõl…

Dehogynem! Éppen errõl akarok szólni. Karácsonykor tulajdon-
képpen (valami ki nem mondott közös megállapodás folytán) kam-
pánycsend volt, Ennek ellenére sok-sok potenciális szavazót for-
dítottak maguk felé politikusaink.  Pedig direkte senki sem politi-
zált. Ennek egyik oka, hogy a sajtóorgánumok munkatársai nem
„funkciókat faggattak”, hanem „csak úgy” beszélgettek, szót vál-
tottak ama hölgyekkel és urakkal, akik mindenféle közéleti tisztsé-
geket viselnek ugyan, de valójában (és korántsem mellesleg) fe-
leségek, anyák, apák, férjek – ám azt sem felejtették el, hogy maguk
is síró gyermekként jöttek a világra. És talán az is eszükbe jutott,
hogy mostani ellenfeleikkel azonos óvodában játszottak, egyszer-
re lettek úttörõk, és/vagy elsõáldozók. Továbbá ugyanabba a kö-
zépiskolába jártak, s lettek KISZ-tagok; azonos tanszékeken, azo-
nos tárgyakból kollokváltak és így tovább. És nagy-nagy többsé-
gük, Magyarország ege alatt születve, növekedve, legfeljebb egy
„panel-barokkot” (szûkösségével lenyûgözõ kéglit) mondhatott ott-
honának.  

Mikor a politikusokból elõhívják az embert, vagy az ünnepek áhi-
tatában csak úgy elõjön a homo sapiens, aki még játszik is, sõt
játszani enged –  akkor õszinték lesznek, akkor hihetünk nekik; akkor
felebarátainknak érezhetjük õket.  Ehhez természetesen nem kell
színt váltani, lelket cserélni, világnézetet változtatni, politikai célki-
tûzéseket feladni. Csak embernek maradni – az embertelenség sok-
szor tapasztalt körülményei között is. Iszonyú a kísértés a jóra –
mondta Brecht, és én soha nem éreztem jobban ennek a megál-
lapításnak igazát, mint az idei karácsonyon.

(gyarmati)

Szombati krónika 

KÍSÉRTÉS A JÓRA

Miskolcon is tanfolyamot in-
dított tavaly a Salsa Fuerte
Tánciskola, hogy megismertes-
sék, népszerûsítsék ezt a forró
hangulatú kubai táncot, amely
egyre nagyobb népszerûségre
tesz szert. Puskás Balázst, a Viva
Tv „Táncreakció” címû mûsorá-
nak és a tánciskola vidéki tan-
folyamainak vezetõjét a salsa
történetérõl, jellegzetességeirõl,
a miskolci tapasztalatokról kér-
deztük.

Mint megtudtuk, a salsa koreog-
ráfiáját tekintve a latin táncokhoz so-
rolható, az idõk folyamán sokféle stí-
lus rányomta a bélyegét, nincsenek
különösebben kötött szabályai.
Tanulása során viszonylag hamar –
pár hét alatt – már látványos ered-
mény érhetõ el, s az elsajátított moz-
gáskultúra jó alapul szolgálhat más
táncokhoz is. Puskás Balázs külön
kiemelte a salsa egy speciális vál-

tozatát – az úgynevezett Rueda de
Casino-t –, amely különösen ked-
velt a tánctanfolyamokon, mert kör-
ben állva, párcserékkel zajlik, s iz-
galmas, érdekes társasági élmény-

nyel szolgál. Kiváló ismerkedési le-
hetõséget nyújt, emellett kulturált
mozgási, szórakozási lehetõséget
biztosít a diszkókból esetleg koruk
miatt már kiszorult korosztályok
számára is. Amiként az egész tan-
folyam, amelynek legfiatalabb láto-
gatója Miskolcon eddig 16, a legi-
dõsebb pedig 60 éves volt. – A tan-
folyam itt is igen nagy sikerrel, jó han-
gulatban zajlott, egyre nagyobb az
igény a városban a salsára – han-
goztatta Puskás Balázs.   

A Salsa Viva Tánccsoport kö-
vetkezõ, ingyenes bemutatója ja-
nuár 19-én lesz Miskolcon, a
Vörösmarty Általános Iskolában.
Pár nélkül is lehet jönni, a kétórás
foglalkozások csütörtökönként lesz-
nek. Az órák díja – nyolcórás bér-
let váltása esetén – 490 forint. A tan-
folyam márciusban bemutató gá-
lával zárul, a résztvevõk között két-
személyes Karib-tengeri álomuta-
zást sorsolnak ki. 

Sz. S. 

Pénteken, lap-
zártánk után át-
adták a Diósgyõri
Stadion fõépüle-
tét a felújítást kö-
vetõen. Az épület
bejárásán és a
mûszaki átadá-
son részt vett Káli
Sándor polgár-
mester, Orosz
Lajos alpolgár-
mester, dr. Simon
Gábor képviselõ, Nagy Béla, a
DSM Kht. igazgatója, Janek
László a Sportfolió Kht. képvise-

letében és Molnár Zoltán, a Miber
Kft. vezetõje. A témára jövõ heti
lapszámunkban visszatérünk.

Béka a kocsonyában – 
pisztrángok a belvárosban

Suzumis BT.
Miskolc, Jókai u. 9-11.

(Petôfi tértôl 200 m)

Tel./fax: 46/359-452
Mobil: 20/377-3923

Nyitva:
hétfô–péntek: 8–17,

szombat: 8–13

JANUÁRI AKCIÓK:

KIPUFOGÓK, 
KÖDLÁMPA,

KAROSSZÉRIA,
GYÚJTÁS

ALKATRÉSZEK,
ablaktörlôlapátok,

téligumi-keréktárcsa

Mozgáskultúra, társasági élmény

SALSA-ÕRÜLET MISKOLCON

Orosz Lajos, a „parkett ördöge”...

STADIONÁTADÁS
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Két keresztrejtvény-játékunk-
ban is eredményt hirdetünk ez-
úttal. November-decemberben
hirdetett játékunk során a miskolci
múzeumok nevét kerestük a ke-
resztrejtvényekben. A helyes meg-
fejtések: Papíripari Múzeum,
Herman Otó Múzeum, Ortodox
Múzeum, Színészmúzeum, Kohá-
szati Múzeum, Mûszaki Múzeum.
Játékunk szerencsés nyertese:
Szuhay Emília miskolci olvasónk. 

Karácsonyi játékunkban egyet-
len megfejtést kerestünk lapunk

fejlõdésével kapcsolatban, ez
nem más, mint: Már az egész me-
gyében olvasható. Itt a szeren-
csés nyertes: Révész Imréné mis-
kolci olvasónk. Mindkettõjüknek
gratulálunk! Nyereményük az
Arany Könyvesbolt (Miskolc,
Arany Corvin Üzletház, Arany
János út 11-13.) által felajánlott
könyv. Nyerteseinket levélben is
értesítjük.

Következõ játékunkat lapunk
jövõ heti, január 14-én megjelenõ
számában indítjuk útjára.

Több ezer miskolci búcsúz-
tatta az óévet és köszöntötte
az új esztendõt a miskolci ut-
cafesztiválon. Idén már két
helyszínen várták az ünneplõ-
ket az év utolsó napján.  

Szinte hömpölygött a tömeg a
már hagyományosnak számító
óévbúcsúztató belvárosi ren-
dezvényen, melyre idén is több
ezren látogattak el. 

A Hooligans mellett többek kö-
zött Charlie és persze a hazaiak:
köztük például a Disco Expressz,
a Helios, Slamo és a No is fellé-
pett a miskolci utcafesztiválon. 

A miskolci utcafesztiválon ün-
nepeltek a város vezetõi is. 

Káli Sándor köszöntõjében a
2005-ös esztendõ eredményeit
emelte ki, a sikerhez pedig – mint
hozzátette – a miskolciak akara-
ta, összetartása is elengedhetet-
len volt. 

Az új év az elmaradhatatlan tû-
zijátékkal kezdõdött. A mulatság
itt még nem ért véget, az utca-
fesztivál népes közönsége haj-
nalig rophatta a táncot a tavaly is
Miskolcon zenélõ Marót Viki és a
Nova Kultúrzenekar muzsikájára.

Kulturális heti eseménytár
ÚJÉVI KONCERT. A Miskolci

Nemzeti Színházban január 6-án,
pénteken 19.30 órától, január 7-én,
szombaton 19.30 órától, január 8-án,
vasárnap 10.30 órától a Miskolci
Szimfonikus Zenekarral újévi koncert.
Vezényel: Kovács László. Szólisták:
Meláth Andrea és Szappanos Tibor
– ének, közremûködik: a Hot Jazz
Band, a Lazúr Táncegyüttes. Mûsor-
vezetõ: Fenyõ Gábor. Mûsor: Híres
operaáriák és kedvelt operettek, va-
lamint keringõk, polkák, indulók.

AZ ÉBREDÉS. Január 9-én, hét-
fõn 16 órától mozgásmûvészeti be-
mutatót tartanak a Diósgyõri Ady
Endre Kulturális és Szabadidõ
Központban „Az ébredés” címmel.
Koreográfus: Agnieszka Guspiel
lengyel európai uniós önkéntes.
Közremûködnek: a Diósgyõri Alap-
fokú Táncmûvészeti iskola dráma-
tagozatos növendékei.

KENYA. Január 10-én, 18 órától
az Ifjúsági és Szabadidõ Házban a
Világjárók Társasága sorozatban
Kenyát mutatja be Lázár István dia-
vetítéses elõadáson.

SZAKMAI NAP. Január 13-án,
pénteken 10 órától „Love special”
címmel a Szimbiózis Alapítvány ki-
állítással egybekötött szakmai
napot rendez a Diósgyõri Ady
Endre Kulturális és Szabadidõ Köz-
pontban.

EMLÉKKONCERT. Január 13-án,
pénteken este 6 órától 11 óráig
Kerékgyártó „Füles” István-emlék-
koncertet tartanak a Diósgyõri Ady
Endre Kulturális és Szabadidõ
Központban. Közremûködõ zene-
karok: Legitim, Happy Blues Day,
Scarabeus, Long Step, Blues
Drinkers, Miskolc Dixieland Band,
Fire Water,180 KM.

KERESZTREJTVÉNY-JÁTÉK

2006. január 7. PROGRAM/MÛSOR 5

A Miskolc TV
heti mûsora

2006. január 9–2006. január 15.

1961-ben jelent meg Magyaror-
szág mûvészeti emlékeirõl egy ki-
advány, s természetesen szere-
pelnek benne a történeti Miskolc
mûemlékei is. A lajstromban 92 la-
kóház, 10 középület, az Avason és
a Tetemváron 8 pince, pinceház, 3
szobor (a Palóczy-síremlék, a mind-
szenti Mária-szobor és a Jézus
kútja), valamint 14 egyházi építmény
(templom, paróchia, paplak) és
két temetõ (az avasi és a tetemvári
deszka sírkövei) sorakoznak egy-
más után. A 117 mûemlékbõl a mo-
dern városépítészet nevében 75
bontásra ítéltetett, megsemmisült.
Miskolc és környékének képes
mûemlékjegyzéke 1992-ben 14
egyházi építményt, 25 lakóházat és
középületet, valamint 3 pincét (pin-
cesort) sorol fel, tehát védett mû-
emlékeink száma 42-re csökkent.
A 2000-ben készült képes leírás a
belvárosban és az Avason 46 mû-
emlékrõl tud.

A város pályázatának készíté-
séhez a VÁTI Magyar Regionális
Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. el-
készítette a védett épületek ma is
érvényes felsorolását. A 47 objek-
tum közül 14 egyházi, a lakóházak
száma 25, a pincéké pedig 3. A vá-
rosháza, a megyeháza, a színház,
a Gömöri és a Tiszai pályaudvar
az 5 védett középület. (Csak a mor-
bid humor címén említem meg,
hogy Miskolc ma álló legrégibb épü-
lete, a Herman Ottó Múzeum pap-
szeri kiállítóobjektuma, melynek
magva a XV. századtól létezik, s is-

kolának épült, nem szerepel ezen
a listán. A múzeum sok tízmillió fo-
rintos pályázatát a „szakértõ illeté-
kesek” azzal utasították el, hogy az
épület nem mûemléki környezet-
ben található! A lista szerint Miskolc
legrégibb épülete tehát a valóság-
ban nem létezik.)

A helyi védettséget élvezõ épít-
ményeink száma mindössze 62.
Ezek viszont jól mutatják a város
történelmi magvát, hiszen az egy-
kori középkori piactéren átvezetõ,
egyszersmind a Miskolcon is át-
vezetõ utcákon, a Rákóczi utcán és
a Kossuth utcán 18 védett épület
található, amelyet ha a Deák térrel
kiegészítünk (a városból kivezetõ
egykori út nyomvonala), az itt fel-
lelhetõ öt épülettel már több, mint
a teljes épületállomány egyhar-
madát találjuk. A Szemere és
Kazinczy utca a XVIII. század stra-
tégiai fontosságú képzõdménye,
amely az észak-déli irányú hatá-
rozott vonalvezetésû átmetszést
jelentette a városban. A Szemere
utca beépítése (az ún. Lottóház, az
OTP az Uitz Béla-sarkon, a kör-
nyezetidegen biztosítószékház,
majd két évtizeddel korábban a
párt-, ma ITC-székház) lebontásra
ítélte a ma már védendõ XVIII–XIX.
századi polgárházakat. Ennek mint-
egy ellensúlya a Kazinczy utca, ahol
10 épület vészelte át a városren-
dezés idõszakait. Építészetileg – s
nem csupán a színháztömb miatt
– kiemelt jelentõségû a Déryné
utca. Bár a zsinagóga felöli (páros

számozású oldal) jelentõsen áta-
lakult, így is a meglévõ épületek
többsége, 7 lakó- és üzletház élvez
védettséget. (Az utca passzázs-
szerû átalakítása az épületek vé-
dettsége, másrészt a „háttér” épü-
letek, így a minorita rendház és
templom, de a Földes Gimnázium
épülettömbje miatt is rossz elkép-
zelés a Kandia terasz és a Hõsök
tere összekapcsolása.)

Miskolc belvárosának további 12
utcájában szórványosan maradt
meg egy-egy épület, így az Ady
Endre u. 3. és 14. számú, a Fazekas
u. 2., a Kálvin János u. 2. és 4., s
egy-egy ház a Kis-Hunyadon, a
Papszeren vagy a Régiposta utcán,
amelyek mint utcaelnevezések is
évszázados emlékeket õriznek.
(Jómagam is érdeklõdéssel várom,
hogy a Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatal Miskolci Regionális
Irodája mint szakhatóság mely
épületekre kívánja kiterjeszteni a
helyi védettséget, vagy javaslatot

tenni mûemlékké nyilvánításuk
érdekében.)

Miskolc helyi védelem alatt álló
természeti értékeinek száma jóval
kevesebb, mondhatni irreálisan ke-
vésnek (esetleg hiányosnak) tûnik.
A mai Nagymiskolcot és a Bükk te-
rületét is ideértve 15 (helyrajzi
számmal és rendeletszámmal is el-
látott) értéket sorol fel a Fejlesztési
és Urbanisztikai Kht. nyilvántartá-
sa. Miskolcon ezek közé dr. Kovács
Miklós rózsagyûjteménye tartozik
a Kõporoson, míg az Avason az
Aulich utcában az ún. Greutter-kert
és a szomszédságában elhelyez-
kedõ Arborétum. A védett park két
évtizede jött létre, s egykor 3 hek-
tárnyi területe idõközben jócskán
gyarapodott. A 17 hektárra becsült
mai területen többféle elképzelést
kíván megvalósítani a város, amely
feltételezi a Regionális Irodával
mint szakhatósággal történõ
egyeztetést.

Dobrossy István

Az 1878. évi nagy árvíz után – részben figyelemmel az elsõ
városrendezési tervre – a Szinva mente, a Széchenyi utca egyes
szakaszai és a mellékutcák házai újjáépültek. Ebbõl alakult ki
a mai, többnyire eklektikus épületállomány. A homlokzatokon,
portálokon, kapukon és átjárókon túl, a házakon belül és a tel-
keken még mindig szép számban maradtak meg õrzésre ér-
demes épületrészek és díszítõelemek. A régi fényképek arról
gyõznek meg, hogy az 1960–1970-es évek „homlokzategysze-
rûsítõ modernizmusa” az árvízhez hasonló károkat okozott az
épületállományban. Így aztán a hasonló múltú városokhoz ké-
pest nálunk lényegesen kevesebb az országosan védett mû-
emlék, a helyileg védett egyedi objektumok és a természeti
értékek száma.

Ezért Miskolc (3.)

HELYI VÉDETTSÉGET ÉLVEZÕ ÉRTÉKEINK

BELVÁROSI SZILVESZTER
JANUÁR 9., HÉTFÕ

00.00 Képújság 06.00 Adásismét-
lés 08.30 Képújság 17.00 A Hálózat
mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Miskolc Ma,
hírmûsor 18.20 Magazinmûsor (élõ)
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Különleges alakulat (ism.) 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.00 Szökés a valóságból, ame-
rikai film (h) 23.00 A Hálózat mû-
sora.

JANUÁR 10., KEDD
00.00 Képújság 06.00 Adásismét-
lés 08.30 Képújság 17.00 A Hálózat
mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Miskolc Ma,
hírmûsor 18.20 Magazinmûsor
(élõ), benne: Sport 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.20 Múltkor, tallózás a
Miskolc Televízió archívumában:
Miskolc a nyolcvanas években, A
város közlekedése a hetvenes
években 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 A csend
börtönében, amerikai film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

JANUÁR 11., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Adásismét-
lés 08.30 Képújság 17.00 A Hálózat
mûsora 17.30 Képújság 17.55 Mû-
sorismertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.20 Magazinmûsor (élõ)
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Kéz-
nyújtásnyira, a fogyatékkal élõk ma-
gazinja 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Az Öböl-
háború 1. rész, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

JANUÁR 12., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Adásismét-
lés 08.30 Képújság 17.00 A Hálózat
mûsora 17.30 Képújság 17.55 Mû-
sorismertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.20 Magazinmûsor (élõ)
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.20 Múlt-
kor, tallózás a Miskolc Televízió ar-
chívumában: Miskolc a nyolcvanas
években 19.45 Kedvenceink, az ál-
latbarátok magazinja 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Az Öböl-háború 2. rész, amerikai
film (h) 23.00 A Hálózat mûsora.

JANUÁR 13., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Adásismét-
lés 08.30 Képújság 17.00 A Hálózat
mûsora 17.30 Képújság 17.55 Mû-
sorismertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.30 Múzsa, kulturális ma-
gazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
,,tiszatibi, tiszatibigól”, a Miskolc TV
kisfilmje Tisza Tiborról, a DVTK tá-
madójáról 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Tavaszi be-
zsongás, amerikai–kanadai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

JANUÁR 14., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Adásismétlés
09.30 Képújság 15.00 DVTK õszi
gólösszefoglaló és gólszépség-
verseny 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsorismer-
tetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor
18.20 Magazinmûsor, válogatás a
hét témáiból 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.30 Kéznyújtásnyira, a fo-
gyatékkal élõk magazinja (ism.)
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.30 Frankie és Hazel,
amerikai–német film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

JANUÁR 15., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Adásismétlés
09.30 Képújság 15.00 DVTK õszi
gólösszefoglaló és gólszépség-
verseny 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsorismer-
tetés 18.00 Krónika, heti hírössze-
foglaló magazin 18.30 Magazinmû-
sor, válogatás a hét témáiból 19.00
Krónika (ism.) 19.30 Múzsa, kultu-
rális magazin (ism.) 20.00 Krónika
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.30 Varian
háborúja, amerikai film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

KOSSUTH
ART MOZI

KOSSUTH ART-TEREM
Vad galamb (színes mb. angol
animációs film) (0), január 5–ja-
nuár 11., 14.30 óra.
Csak szex, és más semmi (szí-
nes magyar filmvígjáték) (16), ja-
nuár 5–január 11., 16.30, 18.30,
20.30 óra. 
Twist Olivér (színes mb. angol–
cseh–francia–olasz film) (12), ja-
nuár 12–január 18., 14, 18.30 óra.
Szent Lajos király hídja (szín. fel-
iratos spanyol–angol–francia film-
dráma) (12), január 12–január 18.,
16.30, 20.45 óra.

HEVESY IVÁN ART-TEREM
Vándorló palota (színes mb. ja-
pán animációs film) (0), január
5–január 10., 15, 17 óra, január 11.,
15 óra. 
Ütközések (színes feliratos ame-
rikai–német filmdráma) (16), január
5–január 11., 19, 21 óra. 
Liberális Filmklub: A tanú (színes
magyar filmszatíra), január 11., 17 óra. 
Twist Olivér (színes mb. angol–
cseh–francia–olasz film) (12), ja-
nuár 12–január 18., 16.30 óra.
The Corporation (színes feliratos
kanadai dokumentumfilm) (12), ja-
nuár 12–január 18., 19, 21.15 óra. 

A Szemere u. 14. számú épület és környezete, 1960.

SSZZAALLOONN ––  TTÁÁNNCC ––  IISSKKOOLLAA

ttttáááárrrrssssaaaassss ttttáááánnnncccc
ttaannffoollyyaammoott  iinnddíítt  
kkeezzddõõkknneekk  ééss  hhaallaaddóókknnaakk
((ffeellnnôôtttteekknneekk  ééss  ddiiáákkookknnaakk))

KKeezzddôô  ttaannffoollyyaammookk
szerdán, csütörtökön vagy vasárnap

HHaallaaddóó  ttaannffoollyyaammookk
szerdán vagy csütörtökön

Miskolci helyszínek, 
12 alkalom/tanfolyam.

BBeeiirraattkkoozzááss::  22000066..  jjaannuuáárr  1155..  
14.00-17.00-ig a Vasas Mûvelôdési

Központban.
IInnffoorrmmáácciióó::  ((3300))  553355--66667711

E-mail: somoskoi@axelero.hu

Kezdô tanfolyam táncai:
– angolkeringô, tangó
– szamba, rumba
– cha-cha-cha, swing
– rock and roll, csárdás

Haladó tanfolyam táncai:
– bécsi keringô, jive
– szamba, rumba
– cha-cha-cha, salsa

A város vezetôi bohókás öltözetben köszöntötték az új évet.
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Kazincbarcikán az elmúlt év
vége felé közeledve ezúttal is
megtartották a hagyományos
díjátadó gálát, az eseménynek
a Kazincbarcikai Sportközpont
tornacsarnoka adott otthont, s az
esztendõ legjobb sportolóit,
edzõit, vezetõit díjazták. Az egyik
legmagasabb elismerésben a
KBSC szakmai kollektívája ré-
szesült, ugyanis a „Kazincbar-
cika város és vonzáskörzete
versenysportjáért emlékplakett“
díjat vehette át.

A KBSC felnõtt labdarúgócsapata
11 év után újra feljutott a második
osztályba, kitûnõen szerepelt a
Magyar-kupában is, az utánpótlás
együttesek pedig történelmet írtak,
hiszen négy gárda szerepel a leg-

magasabb osztályban! Az ered-
mények hosszú, tudatosan felépí-
tett nevelõmunkának köszönhe-
tõk.

A rendezvényen Kádár Zsolt
ügyvezetõ kezdeményezésére „ke-
resztelõt” is tartottak: a kazincbar-
cikai labdarúgó-stadion az elkö-
vetkezendõ idõben Pete András
szakedzõ nevét viseli. Az Akácfa út
1. szám alatti létesítmény 2006. ja-
nuár 1-jétõl egyébként az MTK tu-
lajdonába kerül. A fõvárosi klub ve-
zetése, valamint Király Bálint ka-
zincbarcikai polgármester és a
KBSC irányítói egyaránt hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a klubnál eltöl-
tött 4 évtizedes munkájának elis-
meréséül a stadiont 2006. január 1-
jétõl Pete András stadionnak hív-
ják. 

Pete András májusban tölti be 72.
életévét. Az aktív játékot korán – 27
évesen – abbahagyta, mert a klub
akkori elnöke edzõi munkára kérte
fel a kitûnõ pedagógiai érzékkel
megáldott fiatalembert. Ennek el-
lenére az akkori KMTK-ban 103 al-
kalommal lépett pályára. A szak-
edzõi diplomája megszerezése óta,
1965-tõl kereken negyven éve dol-
gozik a városban – többnyire az
utánpótlás-nevelésben jeleskedett.
Csaknem ezer játékost nevelt ki. A
Kazincbarcikáról elkerült, magyar él-
vonalban jelenleg is játszó vala-
mennyi játékosnak nevelõedzõje
volt. A KBSC felnõtt csapatának
szinte minden labdarúgója dolgo-
zott a keze alatt. Mindig óriási lel-
kesedéssel, nagy szakértelemmel
tette a dolgát a csapatért, a játé-
kosokért. Sok sok bajnoki cím, tor-
nákon elért gyõzelmek kötõdnek a
nevéhez, kilencvennégy mérkõzé-
sen a felnõtt csapatot is irányította
Kazincbarcikán. A négy évtized
alatt hívták a klubot KMTK-nak,
KVSE-nek, KBSC-nek, sok vezetõ,
játékos cserélõdött, csak egy valaki
volt mindig hû a klubhoz és a vá-
roshoz: Pete András.
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Indulásához szövetségi en-
gedélyre volt szükség. Nem
okozott csalódást, ugyanis 15
évesen, élete elsõ felnõtt or-
szágos bajnokságán a dobo-
gó második fokára állhatott.
Szakemberek véleménye sze-
rint tízévente születik ilyen te-
hetséges emelõ.

Lerch Zsolt (képünkön), a
Diósgyõri Súlyemelõ Club spor-
tolója a decemberi országos fel-
nõtt bajnokságon csak úgy lép-
hetett dobogóra, hogy egyesülete
külön engedélyt kért erre a
Magyar Súlyemelõ Szövetség ve-
zetésétõl. Mivel az elnökség tag-
jai elõtt ismertek voltak a mind-
össze tizenöt esztendõs ver-
senyzõ eredményei, rábólintottak
az igényre.

Juhász István edzõ tanítványa
nem maradt hálátlan. Az 56 kiló-
sok között az athéni olimpián he-
tedik helyen végzett Tancsics
László mögött a második helyen
végzett és a dobogóra állhatott.
Szakításban 85, lökésben 110 ki-
lóig jutott, tizenhét (!) kilóval elõz-
te meg az összetettben a szom-
bathelyi Bodorkóst.

– Egyáltalán milyen céllal vág-
tál neki a bajnokságnak?

– Edzõmmel úgy terveztük,
hogy amennyiben esetleg Tan-
csics nem indul, akkor jó lenne
nyerni, ha viszont mégis rajthoz
áll, akkor a második helyet sze-
rezzem meg. Örülök, hogy nem
okoztam csalódást, életem elsõ
felnõtt országos bajnokságán

nem olyan rossz ez a bemutat-
kozás. Igaz, a 195 kilós össze-
tettnél van jobb eredményem is,
hiszen a serdülõ ob-n például 94,
illetve 113 kilóig jutottam. Edzésen
pedig sikerült már a 115 is.
Mindegy, van idõm.

– Volt benned izgalom?
– Persze! Egy ideig nem tudtuk,

hogy megkapom-e az elnökség-
tõl a hozzájárulást az induláshoz,
csak teltek a napok. Végre meg-
jött a hír, utána pedig már csak
minduntalan arra koncentráltam,
hogy most aztán már semmi-
képpen sem szabad leégni.

– Hogyan alakult a verseny?
– Tancsics Laci kiemelkedett a

mezõnybõl, vele még nem tudtam
a lépést tartani. Szakításban a
kezdõ súlyomon ragadtam, két
gyakorlatot elrontottam, lökés-
ben mindhárom sikerült. Egy
kissé fásult voltam, megviselt a fo-
gyasztás, két kilót ugyanis le kel-
lett adnom.

A verseny
után Zsuga
Imre, a szö-
vetség szak-
mai alelnöke azt mondta: minden
adottságod megvan ahhoz, hogy
a világ élmezõnyébe kerüljél.
Szerinte tízévente bukkan fel ilyen
képességû emelõ, akit legfel-
jebb elrontani lehet. – Mit szóltál
hozzá?

– Nagyon jólestek a szavak,
ugyanis a további munkára és ál-
dozatvállalásra serkent. Ráadásul
erõsíti az önbizalmat is, remélem,
beváltom a reményeket.

– Milyen a heti programod?
– Négy-öt edzésem van, a

Baross Gábor Szakközépiskolába
járok, így tanulnivaló is akad.
Terveim között szerepel, hogy vi-
lágversenyeken képviseljem a
magyar színeket és bebizonyít-
sam, hogy tisztán is lehet emel-
ni

Doros László

BEROBBANT A HAZAI ÉLMEZÕNYBE

A határ a csillagos ég

A Miskolci Városi Sportközpont értesíti a korcsolyázni szeretõ
lakosságot, hogy 2006. január 3-tól a szezon végéig a Miskolci
Városi Mûjégpálya (II-es számú pálya) nyitva tartása az alábbiak
szerint alakul.   

Hétfõ: 8.00–13.00. Kedd: zárva. Szerda: 8.00–13.00, 14.00–16.30,
17.00–19.30. Csütörtök: zárva. Péntek: 8.00–13.00, 14.00–16.30,
17.00–19.30. Szombat: 10.00–12.30, 16.30–19.30. Vasárnap: 10.00–12.30,
16.30–19.00.

Jegyárak: Gyermek, diák, nyugdíjas: 280 forint. Felnõtt: 450 fo-
rint. Kísérõjegy: 150 forint. Kedvezményes csoportos diákbelépõ:
140 forint. Csoportos belépõjegy: a tanítási napokon a délelõtti
és délutáni nyitvatartási idõ alatt az óvodai, általános és közép-
iskolai csoportok (minimum 10 fõ) vehetik igénybe – nevelõi kí-
sérettel – 140 Ft/fõ egységáron.

LEHET KORCSOLYÁZNI!

Díjátadás, „keresztelõ” Kazincbarcikán

STADIONT VESZ AZ MTK

A téli szünet lassan véget ér,
január 10-én Diósgyõrött is
megkezdõdik a felkészülés a
tavaszi idény feladataira. A
DVTK labdarúgóinak háza táján
nem telt eseménytelenül a de-
cember, ugyanis jelentõs vál-
tozások történtek a keretben.

Kezdjük a legfontosabbal: a
klubvezetés rászánta magát és
döntött, így most már mindenki
számára egyértelmû, hogy Pajkos
János a vezetõedzõ. Ebben a kér-
désben sokáig nem lehetett tisz-
tán látni, ideje volt letenni a ga-
rast. Azt még nem lehetett tudni,
hogy Zoran Kuntics (képünkön)
Diósgyõrben marad-e (neki a pá-
lyaedzõi posztot ajánlották), ám
a hét közepén erre a kérdésre is
választ kaptak a szurkolók.

Kuntics úgy döntött, hogy nem
fogadja el a felkínált tisztséget.
Megfogalmazása szerint nem
tudtak megállapodni a közös
munka folytatásának feltételei-

rõl. Sallói István ügyvezetõ ön-
kritikusan elismerte, a vezetõség
hibás lépést tett, amikor megfe-
lelõ végzettség nélkül szerzõd-
tette Kunticsot.

Eddig hatan (!) távoztak a
piros-fehérektõl, ez az õszi sike-
res menetelés után legalábbis el-

gondolkoztató. Marius Simi-
nicnek december végén le-
járt a szerzõdése, ezt a felek
nem hosszabbították meg.
Gáspár József Görögor-
szágba szerzõdött, míg a tel-
jes szezont sérülés miatt ki-
hagyó Tamási Zoltán közös
megegyezéssel bontott szer-
zõdést. Ez a verzió érvé-
nyesült Pintér Zoltán, Ciprian
Dianu és Mogyoródi Gábor
esetében is.

Az érkezõk listája jóval
szerényebb, eddig mindösz-
sze egy játékos, Lõrincz
László kötelezte el magát a
DVTK-hoz. Az NB III-as
Dunakeszi csatárán kívül szó
van a Nyíregyházáról éppen

a napokban elküldött Némedi
Norbert szerzõdtetésérõl is. Az idõ
most nem sürgeti a klubvezetést,
hiszen két hónap áll rendelkezé-
sére, hogy kialakítsa a végleges
keretet. Igaz, a szakvezetés azt
szeretné, ha január végére ösz-
szeállna a végleges állomány, le-
gyen idõ az ütõképes együttes ki-
alakítására.

A DVTK január 10-én kezdi
meg a felkészülést, a piros-fe-
hérek várhatóan végig hazai kör-
nyezetben dolgoznak, de szó
van edzõtáborozásról is, ennek
a helyszínét egyelõre keresik a ve-
zetõk. Az biztosra vehetõ, hogy
az együttes tizenkét elõkészüle-
ti mérkõzést játszik a tavaszi
idény kezdete elõtt, az elsõt ja-
nuár 21-én, 11 órától hazai kör-
nyezetben az Abaújszántó ellen.

D. L.

Kedden kezdi a felkészülést a DVTK

KUNTICS TÁVOZOTT

Az elmúlt esztendõ elején
egyesült a Diósgyõri Atlétikai
Club, valamint a Miskolci VSC,
létrejött a Miskolc Városi
Sportiskola százhúsz fõs atlé-
tikai szakosztálya. A serdülõk
11 pont híján megnyerték az
országos szakosztályi pont-
versenyt, a szakosztály tagjai
az elsõ szezonban 59 bajnoki
érmet szereztek, amelyek
közül tizenhat aranyból ké-
szült!

Szerénykedésre tehát semmi
ok, inkább büszkeség dagaszt-
hatja a kebleket. A dicsekvés
azonban távol áll Szász László
szakosztályelnöktõl, aki reálisan
értékel, tisztában van az ered-
ményekkel, ugyanakkor látja a hi-
bákat is.

– Egy idény van mögöttünk, de
az megállapítható, hogy az erõk
egyesítése beváltotta reménye-
inket. Versenyzõink 59 érmet sze-
reztek, ezek közül tizenhat a leg-
nemesebb fémbõl való! A felnõt-
teknél úgy ugrottunk az országos
pontverseny tizennegyedik he-
lyére, hogy mindössze egyetlen
felnõtt korú versenyzõnk van. A
további pontokat hatan hozták,
nagyon fiatalok, de koruk ellené-
re bedobtuk õket a mély vízbe,
hadd ússzanak, és kiderült, hogy
nem fulladtak meg – idézte fel a
történteket Szász László.

Joggal lehetnek velük elége-
dettek, hiszen az országos baj-
nokságon valamennyien pont-
szerzõ helyen végeztek. Tavaly
heten kerültek be a különbözõ vá-
logatott keretekbe: Dudás Gyula,
Kapéri Levente, Bartha László,
Nemes Rita, Göndör Ferenc,
Kékesi Károly és Soós Tamás. A
serdülõ fedettpályás országos
bajnokságon Szász Zsuzsanna
magasugrásban, míg az ifjúsági
ob 800 m-es számában Papp
Artúr harcolt ki egyéni bajnoki
címet. Ugyanakkor arról sem sza-
bad megfeledkezni, hogy 26 (!)
versenyzõje van a szakosztálynak,
akik a különbözõ korosztályos
csapatok, váltók tagjaként bizo-
nyultak a legjobbnak hazánkban.

– Az ifjúságiaknál tizedikként
rangsorolták a MISI SC-t, a ser-
dülõknél mindössze 11 ponton
múlott, hogy elsõ szezonunkban

ne rögtön a pontverseny élén zár-
junk! Csak a Békéscsaba elõzött
meg bennünket. A diákolimpiai or-
szágos döntõkben több arany ke-
rült a borsodi megyeszékhelyre.
Példaként említem a Földes
Gimnázium fiú svéd-váltóját,
amely remek országos csúccsal
nyert, ráadásul a 4x400 méteres
számban sem engedték át az el-
sõséget másnak. Az edzõk közül
2005-ben László István volt a
legsikeresebb, de szintén csak az
elismerés hangján szólhatok
Deák Géza, Drotár Ottó, Szûcs
József és az ugró szakágat be-
indító Tigyi József, valamint az
utánpótlás nevelésben kiemel-
kedõt nyújtó Soós Istvánné mun-
kájáról – hangsúlyozta az egykori
sokszoros magyar bajnok és vá-
logatott szakosztályelnök.

Megtudtuk még, hogy a tava-
lyi esztendõben 80 melegítõt, 50
fiú versenyfelszerelést vásárol-
tak. A diósgyõri stadionban fel-
újítottak 40 gátat, a magasugró-
dombot, a távolugró-gödröket,
hozzájárultak Dudás Gyula me-
xikói felkészülésének finanszíro-
zásához, valamint 30 fiatal bala-
toni edzõtáborozásához.

Doros László

HETEN A VÁLOGATOTTBAN IS BIZONYÍTOTTAK

Ötvenkilenc
bajnoki érem

Két kulcsjátékos hagyta el az
elmúlt esztendõ utolsó napja-
iban a DKSK együttesét. A nõi
kosárlabda elsõ vonalában
szereplõ miskolci alakulat ve-
zetése kölcsönös megegye-
zéssel bontott szerzõdést a höl-
gyekkel: Ana Jokovics és
Daliborka Vilipics egyaránt az
izraeli Ramat Hasharonhoz iga-
zolt.

Hatvani Olivér, a DKSK Kft. ügy-
vezetõ igazgatója azt mondta,
hogy mindkét játékos szeretett
Miskolcon kosarazni, de mivel a
klubnak fizetési nehézségei adód-
tak, távoztak (erre egyébként a
szerzõdésük lehetõséget adott). A
DKSK-nál a gondot az egyik fõ tá-
mogató kiesése idézte elõ, s nem
lehet kizárni annak a lehetõségét
sem, hogy esetleg mások is kö-

vetik a légiósok példáját. A bajnoki
folytatásra egyébként január 2-tôl
készül az együttes, s jelenleg a ve-
zetés minden tagja a megnyug-
tató megoldást keresi.

A felkészülés második napján
meglátogatta a keretet Orosz Lajos
alpolgármester, és tájékozódott a
gondokról. Értesülésünk szerint a
gazdasági társaság az októberi és
novemberi bérrel tartozik a játé-
kosoknak, illetve edzõknek, s ha-
marosan a decemberi kifizetése
is aktuálissá válik. Az elsõ edzé-
sen Ambrus, Djelmis, Englert,
Fûrész, Fodor, Halmos és Keller
vett részt. Hiába várták a szerb-
montenegrói Pavicsevicset, aki a
bérelt lakásán sem jelentkezett.
Hatvani Olivér szerint rövid idõn
belül dönteni kell több fontos kér-
désben, többek között abban, mi-
lyen cél eléréséért harcolhat a
gárda.

FOGYÓBAN A DKSK

A TABELLA 7 FORDULÓ UTÁN
1. Miskolc LSE 7 6 0 1 51:37 +14 12 p.
2. Debreceni FSE* 7 5 2 0 65:30 +35 10 p.
3. Neumann FSE 7 4 2 1 51:30 +21 10 p.
4. Whitesharks HC 7 3 2 2 47:49 -2 8 p.
5. SZPK „B” 7 1 1 5 27:36 -9 3 p.
6. ARES „B” 7 1 0 6 25:68 -43 2 p.
7 Veszprém LSE 7 1 0 6 35:64 -29 2 p
8. Bajai Darazsak** 7 3 1 3 54:41 +13 0 p.

* A debreceni csapattól 2 pont levonva. ** A bajai csapattól 8 pont levonva.

Álló sor: Streng Péter, Stark Gergely, Jacsó Attila, Tóth Gábor,
Keczeli Péter, Láda Balázs, Szónoczky János, Szabó Ákos. Alsó
sor: Farkas Sándor, Gál Tamás, Varga Attila, Fehér Iván, Láda Péter,
Egri Gergely. A képrõl hiányzik: Szabó Gergely és Buczkó Ákos.

A Miskolci Floorball Egyesület
utolsó fordulóban elszenvedett
veresége ellenére vezeti az OB II-
es bajnokságot. A tavaszi szezon
már februárban startol, így már ja-
nuár 4-én elkezdi edzéseit a gárda. 

Az izgalmas teremsportot a
jégkoronghoz és a gyeplabdához
szokták hasonlítani. Öt mezõny-
játékossal és egy kapussal állnak
fel a csapatok, és ugyanúgy so-

rokat cserélnek, mint a hokiban.
A gyakorlások nyitottak, így szer-
dánként este 7 órától mindenkit
szeretettel látnak a Zrínyi Ilona
Gimnázium tornatermében, aki
szeretne megismerkedni a floor-
ballal. Akinek kérdése van, bõvebb
információt szeretne, hívja Szabó
Ákost a (20)5833-708-as vagy
Gál Tamást a (30)2233-194-es te-
lefonszámon.

FLOORBALL OB II

Elsõ helyen telel
a csapat
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KARÁCSONYFA- 
BEGYÛJTÉSI AKCIÓ

Cégünk, az AVE Miskolc Kft. ezúton értesíti kedves ügyfeleit,
hogy a 2005. január 6-31. közötti idõszakban ingyen szállítja el a
karácsony után feleslegessé vált fenyõfákat. 

Kérjük partnereinket, hogy a fenyõket a megszokott szemét-
szállítási napokon a házak szeméttárolóihoz, a szemeteskonté-
nerekhez és a lakóházak elé helyezzék ki, ahol munkatársaink
könnyen meg tudják közelíteni és a szemétszállító jármûvel be-
gyûjteni. Társasházi képviselõk a nagyobb mennyiségben ösz-
szegyûlt fenyõfákat jelezhetik a lenti elérhetõségeken. 

A lakásokból kikerülõ karácsonyfákat cégünk a Miskolc,
Bogáncs úti hulladéklerakóra szállítja, ahol azok ingyenesen át-
vehetõk, tüzelõnek felhasználhatók.

Tegyünk együtt egy szebb, tisztább, rendezettebb Miskolcért! 

Együttmûködésüket megköszönve:

AVE Miskolc Kft.
Tel.: 46/500 310 Fax: 46/508 783
Hulladéklerakó: 46/419 178
info@avemiskolc.hu, www.avemiskolc.hu

Eldobható fóliázott tálkák.
Hideg- és melegkonyhai étkezési jegyek elfogadása.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése 2005.
december 8-i ülésén hozott 56/2005. (XII. 08.) sz. rendelete alapján társaságunk a Miskolcon végzett
szolgáltatásai után 2006. január 1-jétõl  a következõ díjakat érvényesíti:

A számlázás alapjául szolgáló mennyiség idõarányosan kerül megosztásra a díjváltozás elõtti és utáni idõ-
szakra. A fenti díjat általános forgalmi adó terheli, melynek mértéke 15%.

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

ként hasznosított (használt) lakásingatlanaiban megvalósuló ivóvíz-használata esetén. (HMV: használa-
ti melegvíz)

A lakosság locsolási célú ivóvízhasználatnál –  a rendeletben elõírt feltételekkel –  kedvezményes csator-
nadíj érvényesíthetõ.

MIVÍZ Kft.

A Miskolci Ingatlangazdál-
kodó Zrt. Miskolc Megyei
Jogú Város Önkormány-
zata megbízásából

PÁLYÁZATOT HIRDET
önkormányzat által magánszemélyek 

lakhatásának biztosítása céljából 
bérbe vett lakások bérletbe adására, 

valamint lakbértámogatására.

A pályázat anyaga megtekinthetõ a Miskolci
Ingatlangazdálkodó Zrt. 

és a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláin, 
a MIK Zrt. honlapján: www.mikrt.hu.

További információ: MIK Zrt. 
Bérlakásgazdálkodási Iroda (Miskolc, 

Széchenyi u. 60. sz., tel.: 516-251, 252, 253, 254).

LEGYEN EBBEN AZ ÉVBEN IS

COOP-ÜZLETEINK VÁSÁRLÓJA!

COOP MELINDA DESSZERT 200 G 399 FT
Egységár: 1995 Ft/kg

COOP CAPPUCCINO 10X12,5 G 259 FT
Egységár: 2072 Ft/kg

COOP GYÜMÖLCSÍZÛ SZÖRP 2 L 459 FT
Egységár: 229,5 Ft/l

COOP TUSFÜRDÕ 250 ML 209 FT
Egységár: 836 Ft/l

COOP HABFÜRDÕ 2 L 335 FT
Egységár: 167,5 Ft/l

COOP HIPPER MOSÓGÉL 1,5 L 669 FT
Egységár: 446 Ft/l

COOP UNIVERZÁLIS MOSÓPOR 4,5 KG 859 FT
Egységár: 191 Ft/kg

RENDKÍVÜLI ÁRON KAPHATÓ:
COOP MARGARIN LIGHT 2X500 G 179 FF
EGYSÉGÁR: 89,50 FT/KG

VÍZES ZSEMLE, HOSSZÚ ZSEMLE 1 DB 14 FT
FEHÉR KENYÉR, SZELETELT 1 KG 149 FT
DELIKÁT 8  75 G 99 FT
EGYSÉGÁR: 1320 FT/KG

ÉS MÉG TOVÁBBI SZÁMOS TERMÉK

2006-BAN 5% ÁFÁVAL 
CSÖKKENTETT ÁRAK 

A COOP MÁRKATERMÉKEINÉL IS!

AKC
IÓ!

INGATLANKÖZVETÍTÕ MAGAS KERESETTEL MUNKA-
TÁRSAKAT KERES NEM ÜGYNÖKI MUNKÁRA. TEL.:
30/687-8627, 30/640-1180. 

IVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÁS SZENNYVÍZELVEZETÉS
(ivóvízdíj) (csatornadíj)

Lakosság Egyéb Intézményi Lakosság Egyéb Intézményi

163,20 Ft/m3 255 Ft/m3 226 Ft/m3 125,50 Ft/m3 169,40 Ft/m3 150,90 Ft/m3

A 2005-ös esztendõ a pályá-
zatok éve volt Miskolcon és a tér-
ségben is, így értékelte röviden
a tavalyi évet Gyárfás Ildikó
(képünkön), a megyei közgyû-
lés elnöke. Az európai uniós
csatlakozás sok lehetõséget ho-
zott a régiónak, és ezen belül
Miskolcnak is. 

Az elnök azzal folytatta év végi
összegzését, hogy örömmel ta-
pasztalták: a gazdaság szereplõi –
mint például az önkormányzatok és
civil szervezetek is – felismerték azt
a tényt, mely szerint fejlõdni csak
pályázati támogatásokkal lehet. Az
ütemes fejlõdéshez pedig elen-
gedhetetlen a pályázatok rendsze-
res benyújtása.

Az elmúlt évben a megye több
mint 56 milliárd forintot nyert el eu-
rópai uniós, országos ágazati mi-
nisztériumi, illetve a regionális és me-
gyei tanácshoz benyújtott pályáza-
tokon. Az így befolyt összegekbõl
iskolák épültek és újultak meg nem-
csak Miskolcon, hanem a megye
más városaiban és településein is,
megszépült a belváros, és infor-
matikai fejlesztések valósulhattak
meg a kisebb településeken is. A 169
kiírt pályázatból 33-at Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei kistelepülés nyert
el. A fejlõdés tehát beindult, mely
által bõvült az infrastrukturális ellá-
tottság is a megye kisvárosaiban és
településein is. Gyárfás Ildikó leg-
kiemelkedõbb eredményként em-
lítette, hogy megyénkben 91 kilo-
méternyi útszakasz újulhatott meg
pályázati támogatásból. Az autó-
pályák és a települési úthálózatok
bõvülése sem volt elegendõ az el-
múlt évben ahhoz, hogy a külföldi
befektetõk régiónkba telepítsék vál-

lalkozásaikat. Néhány kisebb vállalat
már felismerte a megye lehetõsé-
geit és adottságait, de a közgyûlés

elnöke szerint ez még kevés ahhoz,
hogy elegendõ munkahely legyen
Borsodban. Annak ellenére, hogy a
megyében több ipari park is léte-
sült, és több mint 50 milliárd forin-
tot fordítottak közhasznú munka-
végzésre, átképzésekre és pálya-
kezdõk támogatására, a munka-
helyteremtés területén még van
pótolnivaló. 

Gyárfás Ildikó meggyõzõdése
szerint a megoldást az jelentené, ha
a cégek és vállalkozások minél ha-
marabb felismernék a megye nyúj-
totta lehetõségeket. A megye ugyan-
is nemcsak fekvése, hanem köz-
biztonsága és infrastruktúrája miatt
is érdemes arra, hogy itt építsék ki
székhelyeiket. A Miskolci Egyetem
szakemberképzése és kutatótevé-
kenysége pedig nemcsak orszá-

gosan, hanem nemzetközileg is el-
ismert. Az elnök véleménye szerint
a hangsúlyt a gépgyártásra és az
ebbõl adódó lehetõségekre kell
fektetni, hogy a jövõ gazdasága si-
keres legyen a megyében. Ennek
az ágazatnak ugyanis van múltja,
jelene és jövõje Borsodban. A szak-
képzett munkaerõ pedig különösen
vonzó lehet a külföldi befektetõk szá-
mára. Ha pedig még több vállalko-
zást sikerül a megyébe csábítani,
növekszik majd a munkahelyek
száma is. 

A közgyûlés elnöke bizakodó a
jövõt illetõen. A pályázatok, az inf-
rastrukturális fejlõdés, a befekteté-
sek számának növekedése csak si-
kert hozhat Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében 2006-ban is. 

Lénárt

(MÁLYI) Hat új gabonasilót
adtak át csütörtök délután
Mályiban, a Borsod Agroker Rt.
telephelyén. Az összesen 
15 000 tonnányi termény rak-
tározására alkalmas létesít-
mény számos olyan gazdának
nyújthat segítséget, aki nem
rendelkezik saját tárolókapa-
citással.

A csütörtöki átadóünnepsé-
gen beszédet mondott Káli
Sándor, Miskolc polgármestere, a
körzet országgyûlési képviselõ-
je is. A politikus szerint az ilyen
jellegû fejlesztések nemcsak gaz-
dasági jelentõsséggel bírnak, fon-
tos szerepük lehet a térség újjá-
születésében is, hiszen azt su-
gallják, hogy ezen a területen is
megvan a felemelkedéshez szük-
séges tudás és erõ.

Zsiga Gábor, a Borsod Agroker
Rt. elnök-vezérigazgatója kérdé-
sünkre elmondta, a nettó 200 mil-

liós beruházás eredményeként el-
készült tárolók a jövõ hét elején kez-
dik meg a gyakorlatban is mûkö-
désüket. Az igazgató hozzátette azt
is, hogy a részvénytársaság több
száz gazdával áll kapcsolatban,
akik nemcsak Borsodban, hanem
Hevesben, Szabolcsban, illetve
Hajdú-Biharban összesen mint-
egy 22 000 hektáron végeznek
mezõgazdasági termelõmunkát.
Közülük sokan nem rendelkeznek
saját tárolókapacitással, így szá-
mukra megoldást jelenthet a most
átadott hat gabonasiló. A cég és
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal között egyébként most
is folynak azok a tárgyalások,
amelyek a létesítmények állami
célú hasznosításának lehetõsé-
geit vizsgálják. Zsiga Gábor sze-
rint a vállalat és az MVF között nagy
valószínûséggel már ebben a hó-
napban megszületik az a megál-
lapodás, amely lehetõvé teszi az
ilyen jellegû felhasználást.

petruskó

GABONATÁROLÓKAT AVATTAK
A BORSOD AGROKERNÉL

(MEGYE) Bár Borsod-Abaúj-
Zemplén megye gazdasági mu-
tatói rendre elmaradtak az or-
szágos átlagtól, 2004-ben ked-
vezô változás történt, ami az
adatok alapján 2005-re is igaz,
hangzott el az APEH megyei
igazgatóságának évértékelé-
sén.

Dr. Nagy László, a megyei igaz-
gatóság vezetõje elmondta, az ada-
tok alapján 17 százalékkal növeke-
dett a nettó árbevétel, tartósnak lát-
szik tehát a folyamat. Ugyanakkor
megmaradtak az árnyoldalak is, a
cégek 98 százaléka tõkeszegény
mikro- és kisvállalkozás, amelyek az
árbevételnek csak a 38 százalékát

adják. Az adóbevétel 2005-ben 165
milliárd forint volt a megyében, míg
az áfabevétel 81 milliárd, melybõl
56-ot utaltak vissza. 

Az igazgatóság hatáskörébe 58
ezer adószámos adózó és több mint
120 ezer önbevalló magánszemély
tartozik. Jelenleg 27 milliárd forint
adóhátralék van a megyében, mely-
nek a fele felszámolás alatt lévõ cé-
geké. Az élõ adózók hátraléka
azonban csökkent, végrehajtási el-
járásból 8 milliárd forintot hajtott be
az igazgatóság. 

Az igazgatóság az elmúlt évben
10 400 ellenõrzést tartott, ami azo-
nos az elõzõ évivel. Ezek során 4,3
milliárd forint be nem vallott adót fe-
deztek fel és 800 millió forint jogo-
sulatlan áfavisszaigénylést akadá-

lyoztak meg. 68 fantomcég ellen kér-
tek felszámolást, 26 vagyongyara-
podást vizsgáltak, és 17 esetben de-
rült ki, hogy fedezetlen a gyarapo-
dás. Dr. Nagy László kijelentette, fo-
kozták, és továbbra is fokozzák az
ellenõrzési jelenlétet a számla-nyug-
taadás, igazolatlan áru és bejelen-
tetlen foglalkoztatás területén is. 

2005-ben 357 ezer adóbevallást
kezeltek le, a nyomtatványalapúak
száma egyre csökken, már csupán
az összes 54 százaléka. Adó- és jö-
vedelemigazolásokból 37 ezret
adtak ki. Nem unatkoztak tehát
2005-ben sem az igazgatóság mun-
katársai, ám dr. Nagy László kije-
lentette: minden értékelési mutató-
ban jól teljesítettek, és az országos
élvonalban vannak.

Borsod érdemes a nagyberuházásokra

JÓK VAGYUNK PÁLYÁZATOKBAN

FOKOZOTT ELLENÕRZÉSEK, HÁTRALÉKBEHAJTÁSOK

Javulnak a megye gazdasági mutatói

A szalagot (balról) Mészáros Péter, Viszlai Béla, Káli Sándor és
Zsiga Gábor vágta át.
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(SAJÓKAZA) Száztizennyolc te-
lepülés hulladékát fogadja
majd be a Sajókazán épülõ,
2 millió köbméter kapacitású
lerakó.

– A szakemberek számításai
szerint a 118 településen élõ 230
ezer ember által „termelt” hulla-
dék 25 éven át történõ lerakásá-
ra elegendõ tárolóhelyet jelent a
Sajókazán létesülõ 2 millió köb-
méteres kapacitású, 10 ezer négy-
zetméteres lerakó. Dr. Király Bálint,
Kazincbarcika polgármestere, a
beruházást megvalósító önkor-
mányzati társulás elnöke ehhez
hozzátette: a létesítmény haté-
konyságát jelentõsen befolyá-
solja az is, milyen mértékben si-
kerül szelektálni a kommunális
hulladékot. Minél több hasznos,
másodlagos nyersanyagot nyer-
nek ki belõle, annál kisebb a le-
rakásra kerülõ mennyiség, tehát
lassabban töltõdik a tároló.
Amennyiben a távoli jövõben egy

hulladékégetõ is épülne a tér-
ségben, akkor nagyságrendekkel
kitolódna a lerakó igénybevételi
ideje, ráadásul még energiát is ki-
nyernének a hulladékból.

„A sajókazai lerakó gyakorlati-
lag elkészült, a kiegészítõ része-
ken még dolgoznak. Nyilván a téli
idõjárás miatt lassult az építkezés
üteme, de tavaszra befejezõdik a
kivitelezés. A gyûjtõedények, gé-
pezetek pedig már itt vannak” –
tájékoztatott az ISPA által támo-
gatott beruházás menetérõl a tár-
sulás elnöke. De nemcsak lerakó
épül, hanem az EU elvárásainak
megfelelõen a társulás települé-
sein bevezetik a szelektív hulla-
dékgyûjtést is, ami ugyancsak  je-
lentõs költségekkel jár, mivel szá-
mos hulladékgyûjtõ szigetet kell
kialakítani, illetve megoldani az így
keletkezõ hulladék válogatását, fel-
használásra történõ elõkészítését.
Dr. Király Bálint elmondta, hogy a
szelektív gyûjtés költségei miatt
„némileg drágább lesz a szolgál-
tatás” a rendszer indulását köve-
tõen. 

A beruházás költségeit eredeti-
leg 3,4 milliárd forintra kalkuláltak,
ennek 50 százalékát az EU, 40 szá-
zalékát Magyarország, a maradék
10 százalékot pedig a társulás biz-
tosítja önrészként. De már most lát-
ható, hogy többe kerül a beruhá-
zás. „Az eddigi projektek majd
mindegyikénél volt költségtúllé-
pés. A tervet 2001-ben fogadták el,
s azóta az infláció, illetve a kör-
nyezetvédelmi elvárások szigoro-
dása a költségek növekedését
okozta. Várhatóan 4 milliárd forint
körül lesz a tényleges költség. A
túllépés 80 százalékát központilag
finanszírozzák, a 20 százaléka
pedig önrész. Minden egyes eset-
ben megkértük rá az engedélyt”
– tudtuk meg dr. Király Bálinttól.

A társulás elnöke felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a program ke-
retében néhány nagyobb lerakót
rekultiválnak a térségben, de a töb-
bit is fel kell számolni, hatástala-
nítani. Általában minden falunak
volt saját szeméttelepe. Ezek re-
kultiválása további százmilliókat
igényel. Cs. L.

Az újság elsõ számát decem-
ber 29-én mutatták be a Miskolc
Plazában, ahol a nemzetközi
hírû és lassan igazi miskolci le-
gendának számító Mancs „sze-
mélyesen“ dedikált a számtalan
rajongónak. Ehhez persze a
gazdi segítsége is kellett:
Lehóczky László elõbb tintába,
majd a lapban erre a célra kia-
lakított helyre nyomta híres ku-

tyája pracliját. Nagyon sokan
akartak ily módon „Mancs-
emlék“-hez jutni, s ô nyugodtan
tûrte a rohamot, és az auto-
gramosztásban is igazi profinak
bizonyult. 

A Mancs-Press Magazin az új-
ságárusoknál kapható, a lap be-
vételét karitatív célokra és men-
tésre használják majd fel. 

Sz. S. 

III. évfolyam 1. számVIDÉK VILÁGA/MOZAIK8

Szûcs Erika, az avasi 6. sz. vá-
lasztókerület önkormányzati kép-
viselõje és Fodor Zoltán, az avasi
9. sz. választókerület önkormány-
zati képviselõje Szakos István, az
avasi polgárõrség elnöke és he-
lyettese, Koscsó László kíséreté-
ben december 31-én az avasi la-
kótelepi rendõrôrsön találkozott
Szerencsi Árpád õrsparancsnok-

kal. A beszélgetést követõen a ven-
dégek egy pohár pezsgõre invi-
tálták az parancsnokot és a szol-
gálatban lévõ rendõröket. Fodor
Zoltán arról beszélt, hogy az avasi

polgárõrség, a képviselõk és a
rendõrség közötti együttmûkö-
dés példaértékû. Az elfogyasztott
pezsgõ természetesen alkohol-
mentes kölyökpezsgõ volt.

KOCCINTÁS KÖLYÖKPEZSGÕVEL

MANCS DEDIKÁLTA A LAPJÁT

Bevezetik a szelektív hulladékgyûjtést

ÓRIÁS LERAKÓ ÉPÜL SAJÓKAZÁN

ÁRAMÜTÉS. Halálos áramü-
tést szenvedett karácsony utolsó
napján az egyik sajókeresztúri
ipartelep biztonsági õre. A 30
éves férfi észrevette, hogy lesza-
kadt egy nagyfeszültségû felsõ-
vezeték. A biztonsági õr az uta-
sítás ellenére elhagyta a szolgá-
lati helyét, megközelítette a fe-
szültség alatt álló vezetéket és ha-
lálos áramütést szenvedett. 

RENDÕRAUTÓNAK HAJ-
TOTT. Hivatalos személy elleni
erõszak miatt indult eljárás egy
18 éves miskolci fiatalember ellen,
akit karácsonykor igazoltatni pró-
bált két rendõrjárõr, õ azonban to-
vábbhajtott. Az egyik kereszte-
zõdésben az autó kisodródott, ezt
követõen a vezetõ tolatni kezdett
és a rendõrautó elejének ütközött.

MISKOLCI BANDA. Nemzet-
közi elfogatóparancs alapján
Horvátországban fogták el és az
osztrák hatóságoknak adták át
december 28-án a „miskolci ban-
da” néven ismert szervezet egy
35 éves tagját. A nagy létszámú,
miskolci lakosokból álló  bûn-
szervezet összesen nyolcmillió
euró kárt okozott betörésekkel.
Felsõ-Ausztriában, Salzburgban,
Stájerországban, Tirolban és
Alsó-Ausztriában parfümériákat,
optikai és sportboltokat raboltak
ki, a lopott árun pedig Magyar-
országon adtak túl. A banda
több tagját még 1995-96-ban el-
fogták, és többévi börtönbünte-
tésre ítélték.

ÖSSZEVERTÉK ÉS KIFOSZ-
TOTTÁK. Brutális módon ösz-
szevertek egy 33 éves férfit de-
cember 22-én éjjel Miskolcon.
Az áldozat budapesti munkahe-

lyérõl utazott haza saját és kol-
légája fizetésével. A vonaton meg-
ismerkedett két nõvel, Miskolcon
meghívta ôket egy italra, ekkor
csatlakoztak hozzájuk a nõk férfi-
ismerõsei is. Hajnalban a Martin-
Kertváros felé hazainduló férfit al-
kalmi ismerõsei szó nélkül leü-
tötték, összerugdosták, majd fél-
ájult áldozatuktól elvették táská-
ját, kabátját s közel 100 ezer fo-
rintját. A Miskolci Rendõrkapi-
tányság nyomozói néhány órán
belül elfogták a tetteseket, s egyi-
kük házában a párna alól elõke-
rült a rablott pénz nagy része, az
udvaron bûzölgõ trágyadomb
alól pedig a táska is.

HOLTTEST AZ ÁROKBAN.
Egy 47 éves helyi lakos holttest-
tét találták meg Borsodivánka
egyik keresztezõdõsében a víz-
elvezetõ árokban január 3-án. Az
egyedül élõ férfi elõzõ este a helyi
italboltból indult hazafelé, vélhe-
tõen beleesett az árokba, s onnan
nem tudott kimászni. 

KAPITÁNYVÁLTÁS.  Tiszaúj-
városban december utolsó nap-
ján nyugállományba vonult Bö-
csödi József alezredes, tiszaúj-
városi rendõrkapitány. 2006. ja-
nuár 3-án  Kökényesi Antal ve-
zérõrnagy, Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye rendõrfõkapitánya
az országos rendõrfõkapitány dí-
cséretét és jutalmát nyújtotta át
a leköszönõ rendõri vezetõnek.
A kapitányságvezetõi teendõk el-
látásával dr. Kalapos István al-
ezredest bízták meg. A 42 éves
alezredes 1993 óta rendõr,
Miskolcon dolgozott gazdaság-
védelmi nyomozóként, az avasi,
majd a vasúti õrs parancsnoka-
ként. 

Szilveszter éjjel 260 rendõr volt
szolgálatban Miskolcon és
Borsod más városaiban – tájé-
koztatta lapunkat Kompoltiné
Jakab Ilona, a megyei rendõr-fõ-
kapitányság szóvivõje. Az esti
órákban huszonnégy betörésrõl
és lopásról érkezett bejelentés az
ügyeletre. A járõrök huszonki-
lenc petárdát dobáló személy
ellen tettek feljelentést és 426 til-
tott pirotechnikai eszközt foglal-
tak le. Miskolcon egy erkélyajtón
berepülõ tûzijáték meggyújtotta
egy lakás berendezését. Sze-
rencsen egy civil rendõrautó alá
dobott petárdát néhány helyi fia-
tal, akiket azonnal el is fogtak. 

Sajóbábonyban egy 35 éves
helyi férfinak a kezében robbant
fel a petárda, az illetõ három ujját
késõbb a kórházban amputálni

kellett. Mezõkövesden egy szülõi
felügyelet mellett meggyújtott tû-
zijáték egy darabja egy tizenkét
éves fiú szeméhez pattant, a fiú
nyolc napon belül gyógyuló sé-
rüléssel úszta meg a balesetet.

A közúti igazoltatások során
csupán négy ittas vezetõt talál-
tak – az elõzõ szilveszter éjjel
három halálos baleset történt
Borsodban, és valamennyit ittas
sofõrök idézték elõ. Az év utolsó
napján ketten akartak véget vetni
életüknek, Mezõkövesden egy
49 éves helyi férfi a Budapest elé
tartó Intercity elé lépett, és a
vonat halálra gázolta. Sárospata-
kon egy 48 éves férfi felakasztotta
magát, a szemtanúk által riasz-
tott rendõrök azonban idejében
érkeztek és az utolsó pillanatban
levágták a kötélrõl. 

Az 1795-ben épült mádi zsina-
góga 1945-ig szolgálta a zsidó hit-
életet, a holokauszt miatt azon-
ban elnéptelenedett, és az elha-
gyott javak közé sorolva a magyar
állam tulajdonába került. Az évek
során az épület jószerivel ro-
mossá vált, majd 1999-ben a

New York-i World Monuments
Found (WMF) zsidó örökségi
program kérésére felmérték álla-
gát és a helyreállítás lehetõségeit.
Mád önkormányzata 80 ezer dol-
lárt nyert pályázaton az épület
helyreállítására, az összeget hazai
tendereken nyert pénzzel kiegé-

szítve megkezdõdött a felújítás,
amely 2004 nyarára befejezõ-
dött.

A megszépült, megújult zsi-
nagógában 2005 tavaszán a mis-
kolci Herman Ottó Múzeum és a
szerencsi Zempléni Múzeum
gyûjteményébõl állandó kiállítás
nyílt.  A megyei önkormányzat a
KVI-vel tárgyalásokat kezd arról,
hogy a zsinagóga kerüljön az ön-
kormányzat használatába, majd
pedig a múzeumi igazgatóság
mûködtesse.

ÚJ CÍMERT
KAP EDELÉNY
(EDELÉNY) A mai Edelényt

alkotó egykor három önálló
község hagyományai alap-
ján új címert készítenek a vá-
rosnak. A jelenlegi címert a
nyolcvanas években alkot-
ták, de nem felelt meg a he-
raldika szabályainak. Az új cí-
merben az egykori községek
– Edelény, Borsod, Finke – ha-
gyományaira utaló jelképek
kapnak szerepet.

SZERZÕDÉS 
A BÖRTÖNÖKKEL

(MEGYE) A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Büntetés-vég-
rehajtási Intézet, a Sátoraljaújhelyi
Fegyház és Börtön, valamint a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófa-védelmi Igazgatóság
együttmûködési megállapodást
kötött december 28-án. A meg-
állapodás egyebek mellett a sza-
bad szállítási kapacitások egy-
másnak történõ átengedésérõl,
a büntetés-végrehajtási intéz-
mények fogvatartottjai által gyár-
tott termékek közös értékesíté-
sérõl is szól, de a sátoraljaújhe-
lyi intézet a határ közelsége miatt
menekültek ellátásában, élelme-
zésében is közremûködhet.

SZIRÉNASZÓ

AZ ÜGYELETRE ÉRKEZETT

Új havilap jelent meg a múlt év végén, Mancs-Press Magazin
címmel. A lapot a világhírû miskolci mentõkutyáról nevezte el
a kiadó, a Mancsért és Követõiért Alapítvány. A magazinban
az olvasók hónapról-hónapra cikkeket találhatnak Mancs és
a speciális mentõk külföldi munkáiról és azokról a szervezetekrõl,
amelyek segítenek katasztrófák idején.  

(MEGYE) Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye vállalkozásai, ön-
kormányzatai, civil szervezetei
44,4 milliárd forint európai uniós
fejlesztési forrást nyertek a
Nemzeti Fejlesztési Terv opera-
tív programjain. Ebbõl 8,5 milli-
árdot már ki is fizettek.

Több mint 30 ezer benyújtott pá-
lyázat, 12 ezer nyertes pályázó, 567
milliárd forint megítélt, 488 milliárd
forint leszerzõdött és 126 milliárd fo-
rint kifizetett támogatás – tudtuk meg
Nagy Gábor Miklóstól, a Nemzeti
Fejlesztési Hivatal kommunikációs
fõosztályvezetõjétõl. 

Az országos adatok után érde-
mes kicsit böngészni a Borsod-
Abaúj-Zemplént jellemzõ számok
között. Megyénkbõl 611 sikeres pá-
lyázatra 44,4 milliárd forint támoga-
tást hagytak jóvá, amelybõl a szer-
zõdéskötéseket követõen már 8,5
milliárd forintot ki is fizettek. A pénz-

lehívás tekintetében csak Budapest
(28,4 milliárd forint) és Békés megye
(9,4 milliárd) elõz meg minket. 

A kistérségek közül elsô Miskolc
és környéke a 312 pályázatra meg-
ítélt 26 milliárd forint dotációval,
amely révén 32 milliárd forint érté-

kû beruházás valósulhat meg.
Figyelemre méltó a Bodrogköz ak-
tivitása, ugyanis 16 sikeres pályá-
zatukra 6,7 milliárd forintos támo-
gatást hagytak jóvá. Ez például
összértékben is több, mint Eger
város és térségének beruházásai,

de az egy fõre jutó elnyert támogatás
többszöröse a miskolcinak is… A
sor végén találjuk viszont Mezõcsá-
tot, amely 15 projektet valósíthat meg
662 millió forint értékben, amihez
421 millió forint EU-támogatást
nyert el. Cs. L.

(SAJÓBÁBONY) Az Észak-ma-
gyarországi Környezetvédelmi
Kft. veszélyes hulladékégetõ mû-
vének kapacitásbõvítésérõl tar-
tottak közmeghallgatást Sajóbá-
bonyban. 

A közel 1500 fõt foglalkoztató
Sajóbábonyi Ipari Parkban 1996-tól
üzemel az égetõmû, melynek funk-
ciója, hogy hõt állítson elõ a kör-
nyéken keletkezõ veszélyes hulla-
dékokból, amit az ipartelepen lévõ

cégek hasznosítanak. A jelenlegi
égetõmû szomszédságában kap
majd helyet az új beruházás, mely-
nek alapjait már készítteti a meg-
rendelõ. A kapacitásbõvítés egyben
technológiabõvülést jelent, a mun-
kák pedig a legkorszerûbb környe-
zetvédelmi elõírások figyelembe-
vételével  zajlanak majd. Ezt a köz-
meghallgatáson a kft. tulajdonosa,
Kiss László is megerõsítette, s
hangsúlyozta azt is, hogy olyan szi-
gorú feltételek mellett dolgoznak az
égetõmûben, ami a legteljesebb

mértékben megfelel az érvényben
lévõ európai uniós elvárásoknak is.
A közmeghallgatás megtartását a
Környezetvédelmi Törvény írja elõ
abban az esetben, ha egy veszé-
lyes hulladékokat ártalmatlanító cég
bõvíti tevékenységét. Mint azt Nagy
Imre, Sajóbábony polgármestere
is megerõsítette, õ maga és a la-
kosság is tájékozott az ipari park te-
vékenységérõl. Az új beruházást ez
év júliusában adják át a tervek sze-
rint, és ezzel új munkahelyeket is te-
remtenek Sajóbábonyban.

BÕVÍTÉS, ÚJ MUNKAHELYEK

Harcban az uniós pénzekért

BELEHÚZTAK A BODROGKÖZIEK

(MÁD) A zsidó egyházi építészet egyik legszebb hazai barokk kori
épületét, a jelenleg a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) kezelésé-
ben lévõ mádi zsinagógát múzeumként mûködtetné a jövõben a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat, miután a használatába került.

ZSINAGÓGA MÚZEUMKÉNT
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