
Közel 100 millió forintos beru-
házás eredményeként, újabb
részlegekkel gyarapodott a
Szent Ferenc Kórház.

Átadták a reumatológiai osztály
nappali kórházi részlegét, ünnep-
séggel köszöntötték az épület zárt
láncú gyógyszertárát, de a radioló-
giai osztály digitális képalkotó,  archi-
váló rendszerét is beüzemelték.

A Szent Ferenc kórház 40 ágyas
fekvõbeteg-háttér mellett jelentõs
számban végez bejárásos kezelé-
seket is. Az új nappali kórházi ke-
zelési forma teljessé teszi a reu-
matológiai ellátást, így a betegek is,
egy számukra kedvezõbb kezelési
módot választhatnak. Az új rész-
legben 20 ágyon, napi 6 órás komp-
lex kezelési ellátásban vehetnek
részt a járóbetegek. Gyakori prob-
léma ugyanis, hogy a páciens
igényli azokat a szolgáltatásokat,
amelyeket a fekvõbetegek kapnak,
de befeküdni nem szeretnének.

Új típusú szolgáltatás a betegel-
látásban az a zárt forgalmú gyógy-
szertár, amely októbertõl üzemel a
kórház területén. A patikában a be-
tegeknek, hozzátartozóiknak vala-
mint a kórház dolgozóinak van le-
hetõsége a receptek kiváltására.

Újdonság továbbá az a képi di-
agnosztikai rendszer, amely 10 éves
folyamat eredményeként lett most
teljes. Az új készülék 3 lépésben,
önkormányzati támogatásból és a
kórház saját beruházása eredmé-
nyeként lett nem csak a képalko-
tásban, de az archiválásban is eu-
rópai szintû.

Tréba

IIIIII..  éévvffoollyyaamm  22..  sszzáámm    �� TTéérrííttééssmmeenntteess    �� 22000066..  jjaannuuáárr  1144..

8855  000000  ppééllddáánnyy

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

MISKOLCI NAP

Idén is folytatódik a
belváros rekonstrukció-
ja, a Déryné utca sétá-
lóutcává alakítása mel-
lett a Mûvészetek Háza
átadására és több mint
15 fõutcai épület felújí-
tására is sor kerül.

Mindezt Fedor Vilmos
alpolgármester és a Vá-
rosháza, illetve a MIK szak-
emberei mondták el szer-
dai sajtótájékoztatójukon.
Fedor Vilmos rövid átte-
kintést adott arról, mi tör-
tént az elmúlt években:
2003-ban döntött a város
a belváros megújításáról,
ami az alpolgármester sze-
rint nem pusztán politikai
döntés volt, hanem a mis-
kolciak kifogásai is indo-
kolták. 2004 a tervek elkészíté-
sének az éve volt, illetve az elsõ
látható munkálatok is elkezdõd-
tek a sétálóutca vadonatúj kan-
delábereivel és világításával.
Fedor Vilmos kiemelte: elõször
fordult elõ, hogy a város nem egy
embert, hanem egy teamet-et
bízott meg a munkával, melyben
építészek mellett iparmûvészek,
és most elõször kertépítészek is
vannak. 

2005-ben 1,7 milliárd forintot
nyert  város a Regionális Operatív

Program (ROP) keretében a bel-
város megújítására, ebbõl ké-
szült el a Szinva terasz, a szín-
ház felújítása, illetve a „kettõt
összekötõ” passzázs. Idén a
Déryné utca sétálóutcává alakí-
tása következik, itt engedélyezik
majd a kávéházaknak, hogy te-
rasszal kitelepüljenek. Az alpol-
gármester elmondta, elkészül-
tek a tervek a Hõsök tere re-
konstrukciójához, így ott is el
lehet idén kezdeni a munkát. A
ROP-os „csomagba” tartozik még

a Kazinczy utca korszerûsítése és
a Corvin utca négysávosítása is. 

– Most egy ötszázmilliós cso-
magot szeretnénk elnyerni, amely-
bõl folytatnánk a Szinva parti sé-
tány építését a Mûvészetek
Házáig – jelentette ki Fedor
Vilmos. Hozzátette, a volt Béke
mozi helyén épülõ Mûvészetek
Háza mûszaki átadását tavaszra,
a szakmait júniusra tervezik, és
szeretnék itt tartani az opera-
fesztivál egyik nyitó elõadását. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Miskolc város vezetése azonnali
segítséget nyújt az anyagi gon-
dokkal küzdõ diósgyõri nõi kosa-
rasoknak – tájékoztatta lapunkat
Veres László Városháza-szóvivõ. A
miskolci önkormányzat, mint is-
meretes, évi 40 millió forinttal tá-
mogatja az élvonalbeli együttest.
A város és a DKSK-t üzemeltetõ
gazdasági társaság között fennál-
ló szerzõdés módosításával, a
DKSK – januárban és februárban
– 10-10 millió forintot használhat fel
a keretösszegbõl, a havonta járó
3 millió forint helyett. (A januári 10
millió forintot csütörtökön átutalta

a hivatal.) A DKSK azonban ezt kö-
vetõen csak júniustól igényelheti
meg az önkormányzattól a szer-
zõdés szerint járó havi támogatást.
A város vezetése egyúttal felhívja
a DKSK-t üzemeltetõ gazdasági tár-
saság tulajdonosainak és vezetõ-
inek figyelmét arra, tegyenek meg
mindent annak érdekében, hogy
a nagy hagyományokkal rendel-
kezõ nõi kosárlabdacsapat a to-
vábbiakban nyugodt körülmények
között folytathassa a bajnoki küz-
delmeket. A DKSK háza táján ki-
alakult helyzetrõl lapunk 6-ik ol-
dalán olvashatnak.

Külsõ szemlélõ számára is lát-
ványosan halad a jégcsarnok
építése a Népkertben. Az épület
kezdi elnyerni végleges formáját,
és kívülrõl egyre látványosabb az
építkezés. Mint arról korábban már
beszámoltunk, áprilisban Miskolc
ad otthont az U18 jégkorong-vi-

lágbajnokság Divízió I-es kate-
góriájában a küzdelemsorozat-
nak. Miskolc Város Önkormány-
zata, valamint a Magyar Jég-
korong Szövetség vezetése meg-
tekintette a múlt héten az épülõ
csarnokot, és az eddigi munká-
latokat megfelelõnek találták. Az

elmúlt év végén végre – miután
az építkezés megfelelõ szakasz-
ba ért és nem volt „foglalt” – meg-

nyílt az épülõ csarnok melletti jég-
pálya is a korcsolya szerelmese-
inek nagy örömére.

Több mint 85 milliárd forin-
tot szán az állam idén az utak
felújítására. Szakemberek sze-
rint ez az összeg a harmincezer
kilométernyi hazai úthálózat
állagmegóvására sem lesz
elegendõ, mivel a burkolatok
több mint egyharmada el-
használódott, 10 százaléka
pedig balesetveszélyes. 

Miskolcon nem ennyire rossz a
helyzet, bár a borsodi megye-
székhelyen is sok az úthiba. A ká-
tyúk eltüntetése folyamatosan
zajlik, ez azonban csak ideigle-
nes megoldás, az új burkolat épí-
tése szüntetné meg teljesen ezt
a gondot. 

Amint beköszönt a tél, szinte
rögtön megjelennek a kátyúk az
utakon. A Miskolc útjait szinte a
legjobban ismerõ taxisok szerint
több mint egy hónappal ezelõtt
jelentek meg az elsõ gödrök,
azóta pedig naponta keletkeznek
újabbak.

Miskolcon jelenleg mintegy
1000 kátyú van, a Városgazda Kht.
folyamatosan figyeli, hogy hol
vannak a kritikus helyek. Az út-
hibákat folyamatosan javítják,
azonban ez csak ideiglenes meg-
oldás, a balesetveszély ugyan

megszûnik, ám a legtöbb gödör,
ha idén nem is, de a következõ
télen újra megjelenik. Orosz Lajos
Miskolc alpolgármestere lapunk
kérdésére elmondta: 2005-ben
egy új szemlélet szerint kezdték
el a város útjainak kijavítását, nem
egyszerûen befoltozzák a lyuka-
kat, hanem újraaszfaltozzák a
hibás szakaszokat. Erre tavaly 600
millió forintot költött a város, így
többek között az Uitz Béla és a
Szabadságharc utcákról is el-
tûntek a kátyúk, sima a burkolat.
Azt, hogy erre a munkára idén
mennyit költhet az önkormányzat,
még nem tudni, attól függ, hogy
nyertes lesz-e Miskolc útfelújítási
pályázata. Egy törvényi elõírás
szerint csakúgy mint tavaly, idén
is kártalanítja az önkormányzat
azokat, akiknek bizonyítottan a
kátyúk miatt sérült meg az autó-
ja. Tehát mindenképpen rendõrt
kell hívni a helyszínre, az egyen-
ruhások jegyzõkönyvet vesznek
fel, ezzel lehet az önkormányzat-
nál a kárt bejelenteni. A bizonyí-
tást segítheti az is, ha a kocsi tu-
lajdonosa még egy fényképet is
mellékel a jegyzõkönyvhöz. Az el-
múlt télen csaknem 20 esetben
fizetettek kártérítést ilyen ügyek
miatt.

tóthszabi

A Miskolci Múzsa Díjat minden
évben, a magyar kultúra napja
alkalmából az a mûvész, vagy
együttes veheti át, amely szín-
vonalas munkájával hozzájárul
városunk pozitív képének erõ-
sítéséhez. Idén a rangos elis-
merést január 20-án este a
Miskolc Dixieland Band kapja. 

– A Miskolci Múzsa Díj Alapítványt
2002-ben hívta életre a Szinva Net
Kft., de ma már több vállalkozás szí-
vén viseli a díj sorsát – mondta az
alapítvány kuratóriumának elnöke,
dr. Besenyei Lajos. – Az elmúlt
három évben három kitûnõ mûvész,
Müller Péter Sziámi, a Miskolci
Operafesztivál ötletgazdája, Kovács
László, a Miskolci Szimfonikus

Zenekar karnagya, illetve Marton Éva
operaénekesnõ kapta a díjat. Éppen
ezért idén úgy gondoltuk, hogy más
területeken is szétnézünk, ne min-
dig a zenemûvészet kimagasló al-
kotóit tüntesse ki a város. 

A döntés azonban mégis mást
hozott. A javaslatok ugyanis egy-
öntetûen arra vonatkoztak, hogy az
idei Múzsa Díjat a Miskolc Dixieland
Band vehesse át a magyar kultúra
napján. 

– Nem csak azért választottuk
õket, mert nemrégiben ünnepelték
a zenekar fennállásának tizenötö-
dik esztendejét – indokolta dönté-
süket dr. Besenyei Lajos. – Azért is,
mert rendkívül magas színvonalon
zenélnek, Miskolc pozitív hírét kelt-
ve az országban és a világon egy-
aránt. Benkó Sándor, a Benkó

Dixieland Band vezetõje korábban
azt nyilatkozta róluk, hogy a dixie
mûfaj egyik legkiválóbb képviselõi
õk ma Magyarországon. A Balla
Miklós által vezetett társulat a rend-
szeres fellépések sikerén túl egyéb-
ként mostanában több eredményt
is magáénak tudhat, ugyanis a
Miskolci Múzsa Díj átvétele után nem
sokkal piacra kerül harmadik CD-
jük. Én a kuratórium minden tagja
nevében további sok sikert kívánok
nekik, hazánkban és külföldön egy-
aránt – zárta beszédét az elnök. 

A január 20-i gálamûsor házi-
gazdája Endrei Judit lesz, a fellépõk
között az ünnepelt Miskolc Dixieland
Band tagjainak, Gáspár Pálnak,
Berki Tamásnak és a Bolyki
Brothersnek örülhet a miskolci kö-
zönség.                             Sz. V. 

Bár a pontos adatok még nem
állnak rendelkezésre, már látha-
tó, hogy Miskolcon tavaly csak-
nem húsz százalékkal emelkedett
a bûnözés, igaz, ezzel párhuza-
mosan nõtt a sikeresen megoldott
bûnügyek aránya is. Pásztor Albert
városi rendõrkapitány lapunknak
adott interjújában többek között
arról is beszélt, hogy Miskolcon
az utolsó nehézfiúk elfogása vagy

elköltözése óta már több éve
nincs szervezett alvilág, a város
lakói pedig az éjszakai órákban
jobbára csendháborítás miatt hív-
ják a rendõrségi ügyeletet. Pedig,
ha az évi átlag tíz-tizenegyezer
bûncselekményt szétosztjuk a
naptár lapjai között, kiderül, hogy
környékünkön naponta harminc
bûncselekményt követnek el.

(Interjúnk a 4. oldalon.)

EZ EGY
HANGOS VÁROS

Önkormányzati
segítség a DKSK-nak

A színház már megújult, a Déryné utca most következik.

Folytatódó beruházások a belvárosban

SÉTÁLUNK ÉS KÁVÉZUNK
A DÉRYNÉ UTCÁBAN

ÁTADÁSOK A SZENT
FERENC KÓRHÁZBAN

IDÉN A MISKOLC DIXIELAND BAND KAPJA A KITÜNTETÉST 

Múzsa Díj 2006-ban is

CSAK A TELJES ASZFALTCSERE AD MEGOLDÁST

Miskolcon is
megjelentek a kátyúk

ÉPÜL, SZÉPÜL A JÉGCSARNOK
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A bûnmegelõzés közügy,
valamennyiünk érdeke. A té-
mában rendezett szabad-
egyetemnek az élet minden
területérõl sok résztvevõje volt
és csak kevesen morzsolódtak
le az õsszel induló kurzusról.

A hallgatók szerint valameny-
nyien hasznát veszik majd az itt
tanultaknak. Az egyetem to-
vábbképzési központjában ün-
nepélyes keretek között adták át
a végzést igazoló okleveleket.

A fiatalkori bûnözés, a kábító-
szerrel kapcsolatos bûncselek-
mények és a családon belüli erõ-
szak is témája volt a szeptem-
bertõl december végéig tartó,
havi egy alkalommal rendezett
elõadássorozatnak. A kurzus

célja az volt, hogy a hallgatók
megismerkedjenek a bûnmeg-
elõzés különbözõ területeivel. Az

ünnepségen 64-en vették át a sza-
badegyetem sikeres elvégzését
igazoló tanúsítványt. Úgy vélik,
hogy hivatásuktól függetlenül ha-
szonnal tudják majd alkalmazni
a megtanultakat.

A kurzus résztvevõi
különbözõ szakterü-
letrõl érkeztek, változó
korosztályban. Egye-
temisták, pedagógu-
sok, jegyzõk, gyakor-
ló szülõk hallhattak a
bûnelkövetõvé válás
folyamatáról, a meg-
elõzés, a társadalmi
összefogás fontossá-
gáról.

A program várható-
an folytatódik majd és
elképzelhetõ az is,
hogy a most végzet-
tektõl mások is kedvet
kapnak a képzéshez.
Az ünnepségen is el-

hangzott, a felnõttképzés ugyan-
olyan fontos mint a többi oktatá-
si forma. Az élethosszig tartó ta-
nulás ma már elkerülhetetlen,
mert csak ez adhat alapot az
egyén érvényesüléséhez.
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A tél hagyományosan a felkészülés, a gondol-
kodás, a tervezgetés idõszaka a mezõgazdaság-
ban. Mi legyen az új évben, hogy kellene jobb ter-
mést elérni, hogyan kellene azt jobban eladni, de
persze jut idõ arra is, hogy a gazdák kicseréljék
egymás közt a híreket, hogy megvitassák, amit
látnak, hallanak. És manapság bizony sokat hal-
lani a Borsod Agroker Rt.-rõl. Egyik nap átadnak
egy 300 millió forintos beruházást, mert elkészült
a 15 000 tonnás gabonatárolójuk, pár nappal ké-
sõbb elindítják útjára a gazdabolt-hálózatuk elsõ
üzletét a vasgyári piacon, majd bejelentik, hogy
közös vállalatot alapítottak Lengyelország legna-
gyobb mezõgazdasági gépgyártó vállalatával, a
SIPMA S. A-val. Úgy tûnik, lendületben vannak.
Ezekrõl kérdezzük Zsiga Gábort, a társaság elnök-
vezérigazgatóját.

– Vezérigazgató úr, igaz, hogy télen kevesebb a
dolguk?

– Falun nõttem fel, ahol a jó gazda mindig megta-
lálta a munkát. Mi is így vagyunk ezzel. Úgy döntöttünk
itt néhányan, hogy 2006-ban nagyot fordítunk a társa-
ság szekerén. Persze erre, már tavaly készülni kellett.
Új embereket kerestünk az igazgatóságba, a felügyelõ
bizottságba, új szakembereket szerzõdtettünk a leg-
fontosabb posztokra, és nekiláttunk a munkának, ami
nem volt kicsi, és bizony még erre a télre is kitart.

– Ezt elhisszük. Egy ekkora méretû szervezetet meg-
mozdítani nem lehet gyerekjáték.  

– Nem csak a szervezet megmozdításáról van itt szó.
A piacon sosem volt könnyû megélni, de az Európai
Unió további piaci szereplõket és még keményebb ver-
senyt hozott. A Borsod Agroker Rt. ennek ellenére min-
dig is nyereségesen mûködött, de egy komoly cégnél
mindig elõre gondolkodnak, és mi komoly cégnek vall-
juk magunkat, így hát megpróbáltuk megnézni a jövõt.

– És mit láttak a jövõben?
– Azt láttuk, hogy saját tárolókapacitás nélkül mo-

dern integrátor cég nem létezhet, mert anélkül túlzottan
sebezhetõ. Megértettük, hogy jobban kell nyitnunk a la-
kosság felé, ezért döntöttünk egy gazdabolt-hálózat mel-
lett, és rájöttünk, hogy minél közelebb kell kerülni a be-
szerzési forráshoz, ezért kezdtünk keresni külföldi part-
nereket is. A külföldi partnerkeresés egyébként még ko-
rántsem ért véget. És hadd mondjak egy érdekességet,
amikor a SIPMÁ-val tárgyaltunk, és épp lengyel tolmá-
csot kerestünk, amikor kiderült, hogy az egyik dolgozónk
perfekt beszél lengyelül. Egymásra néztünk, elmoso-
lyodtunk és arra gondoltunk, vannak még tartalékaink. 

– Persze vannak mostanában szomorúbb dolgok
is. Ha minden igaz, a borsodi régió sörárpa-piacát meg-
rengette az Albadomu csõdje, nagyon sokan csak fut-
nak a pénzük után. Érintette-e mindez a Borsod
Agrokert?

– Azt mondhatjuk, hogy szerencsére nem. De rög-
tön tegyük hozzá, hogy ez nem pusztán szerencse kér-
dése. Társaságunk folyamatosan figyeli és minõsíti a
piaci szereplõket, és csak olyan cégekkel kötünk üz-
letet, akikrõl olyan információink vannak, hogy fizetõ-

képesek. Nem hazardírozunk, és nem kockáztatjuk sem
a termelõink, sem a magunk pénzét.

– Mit ajánl a pórul járt gazdáknak?
– Viccesen azt mondhatnám, hogy magunkat, de tudom,

hogy sokan nincsenek most vicces kedvükben. Higgye el
nekem, õszintén átérezzük a károsultak helyzetét, és kol-
légáimmal már dolgozunk egy olyan érdekképviseleti szö-
vetség létrehozásán, amelyben társaságunk is szerepet
vállalna, ha úgy adódik, esetleg vezetjük is ezt a szövet-
séget. Ez a szövetség folyamatosan tanácsot adna a ter-
melõknek – és itt nemcsak a sörárpa-termelõkre gondo-
lok –, hogy miként válasszanak integrátort, de ha kell az,
integrátoroknak is, hogy miként és milyen szerzõdéses kö-
rülmények között válasszanak felvásárlót. 

– Ez valamiféle szolgáltatás lenne?
– Pontosan, de hadd tegyem hozzá rögtön, hogy in-

gyenes szolgáltatás. Több évtizede az iparágban va-
gyunk, mondjam azt hétköznapi nyelven, hogy bennünket
nem nagyon lehet megvezetni? Az a közös érdekünk
a termelõkkel, hogy senki mást se lehessen, mert ter-
melõk nélkül mi sem élünk meg. Nem állítjuk persze,
hogy minden csõd csalárd, de a gazdáknak sovány az
a vigasz, hogy a pokolba vezetõ út néha jó szándék-
kal van kikövezve. Ennek az érdekképviseleti szövet-
ségnek pont az lenne a dolga, hogy ezeket az utakat
ellenõrizze, és ha kell, lehúzza a sorompót.

– Mi a jó ebben az Agrokernek?
– Ismét csak hangsúlyozom, hogy az iparág védel-

me közös érdek, és ebben a háttérszervezetben nem-
csak mi vennénk részt, hanem más szereplõk is. Hogy
nekünk ebben mi a jó? Közvetlen elõnyünk ebbõl nem
származik, de egy fokozott szakmai felelõsség miatt még
inkább edzésben tartjuk magunkat és még inkább nyit-
va tartjuk a szemünket. Mert közben magunk is piaci
szereplõk vagyunk, és persze szeretnénk, hogy minél
több termelõ és üzleti partner csatlakozzon hozzánk.

– Az új gabonatárolót is ezért építették? 
– A gabonatároló elsõsorban biztonságot ad. Így volt

ez mindig a magyar mezõgazdaságban. A karácsonyi
ünnepek alatt volt idõm kutakodni levéltári anyagokban,
és azok között találtam, hogy az elsõ gabonatároló az
1800-as évek elején épült fel Miskolcon, és az 1847-es
nagy éhínség idején bizony ez mentette meg a város

számos polgárát az éhhaláltól. Persze ma már ilyen
veszély szerencsére nem fenyeget, de olyan veszély
igen, hogy ha a gabonafelesleget nincs hová tenni az
országban, akkor drasztikusan csökkenhetnek az árak.
Az ilyen gabonatárolók kiszorítják a bizonytalanságot,
nyugodtan mondhatom, a mi termelõink innentõl még
korrektebb árakkal számolhatnak. Persze ez a 15 000
tonnás tároló a mi üzleti sikereinket is szolgálja, re-
méljük még nagyon sokáig. De nagyon bízunk a már
említett gazdabolt-hálózatunkban, és a SIPMÁ-val lét-
rehozott közös társaságunkban is.

– Üzletileg tehát a határ a csillagos ég?
– Mi nem így gondolkodunk. Hogy futballnyelven fo-

galmazzak, nem önzõzni akarunk, hanem csapatjáté-
kot játszani. Csak annyit akarunk keresni, amit tisztes-
séges profittal el lehet érni, mert közben azt akarjuk,
hogy a partnereink is boldoguljanak, és sokáig tudjunk
együtt focizni velük. Nem véletlen, hogy letisztult üzle-
ti filozófiánk egyik eleme az önzetlenség.

– És a többi elem?
– A legfontosabb a megbízhatóság, de fontos az ál-

landóság és a nyitottság is. 
– Megbízhatóság, állandóság, nyitottság, önzetlen-

ség. Szép szavak.
– Nálunk nem csak szavak, hanem a társaságunk

üzleti tartópillérei. Ezt a négy értéket igyekszünk min-
den nap megjeleníteni.  

– Az elõbb sporthasonlattal élt. Lehet, hogy ez nem
a véletlen mûve?

– Elárultam volna magam? Na jó elismerem, társasá-
gunk értékrendjében fontos szerep jut a sportnak.
Erõnkhöz mérten támogatunk kisebb egyesületeket, al-
kalmanként a miskolci kosarasokat vagy a hokisokat.

– Egy jó beszélgetést mindig nehéz befejezni. Mi nem
is nagyon tudjuk, hogyan búcsúzzunk az Olvasótól. 

– Valahogy úgy, ahogy Mátyás király udvarában tör-
téntek a dolgok, avagy búcsúzzunk is, meg nem is. Illetve
legfeljebb tavaszig búcsúzzunk, mert elárulom a leg-
újabb ötletünket: márciusban nagy alapterületû raktár-
áruházat nyitunk Mályiban, a központi telepünkön, ahol
több tízezer árucikkbõl válogathat mindenki, és ami a
legfontosabb, valóban nagykereskedelmi áron..

– Köszönjük a beszélgetést!

Lendületben:

BORSOD AGROKER RT.

A Doni Bajtársak Szövetségének
miskolci csoportja szervezésében
szentmisét tartanak a miskolci
Szent Anna templomban vasárnap
fél 12 órai kezdéssel az 1943 janu-
árjában, a doni áttörés során elesett
hõsi halottakért és áldozatokért. A
szentmisét követõen a Szemere-
kertben, a doniak kopjafájánál gyer-
tyagyújtással egybekötött meg-

emlékezést tartanak a hõsök em-
lékére. A megemlékezésre várják
az egykori harcok túlélõit, az ál-
dozatok leszármazottait, a 2. Magyar
Hadsereg katasztrófájára emléke-
zõket. A harcoknak becslések sze-
rint mintegy 125 ezer magyar ál-
dozata volt, jelentõs részük csalá-
dos tartalékos katona, köztük sok
miskolci, borsodi.

A Vásárhelyi-terv megvalósí-
tását és a Felsõ-Tisza vidéki ár-
és belvízvédelemre szánt költ-
ségek jelentõs növelését szor-
galmazták sajtótájékoztatóju-
kon Ódor Ferenc és Koncz
Ferenc fideszes képviselõk. 

Mint elhangzott, a Mezõgaz-
dasági Szövetkezõk és Termelõk
Országos Szövetsége (MOSZ) fel-
mérése szerint jelenleg több mint
100 ezer hektár mezõgazdasági
mûvelt területen alakult ki belvizes
helyzet az országban, s a szövet-
ség különösen súlyosnak ítélte a
helyzetet Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében. A mezõgazdasági te-
rületeken a talajvíz szintje a síkvi-
déki területek többségén jóval az
ilyenkor szokásos szint felett van.
December végén 20–50 millimé-
ter csapadék hullott a fagyott ta-
lajra, a Bodrogközben a csatornák
jelenleg 80-90 százalékos telített-
ségûek. Mintegy tíz és félezer
hektár a belvízzel elöntött terüle-
tek nagysága. – A miniszterelnök
rendkívüli, 5,3 milliárd forintos ár-
és belvízvédelmi támogatást je-
lentett be. Ugyanakkor a Felsõ-
Tisza Vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság vezetõje sze-
rint csak az õ szakaszukon leg-
alább 10 milliárd forintra lenne
szükség a teljes árvízvédelemhez.
– hangoztatta Ódor Ferenc. A
képviselõ szerint fejleszteni kelle-
ne a töltéseket, több árvízi szük-
ségtározót kellene még építeni, s
a belvízelvezetõ csatornákat is
rendbe kellene hozni. 

Mint elhangzott, a Duna vízgyûj-
tõjén jelenleg Nagymaros fölött 13,1
köbkilométer, a Tisza vízgyûjtõjén
Szeged fölött 4,8 köbkilométer a
hóban tárolt vízmennyiség, szem-
ben a sokéves 8,2, illetve 2,8 köb-

kilométeres átlaggal. A márciusi ol-
vadásoknál ezért igen veszélyes ár-
vízhelyzet alakulhat ki. 

Koncz Ferenc arról szólt, hogy a
kormány azt ígérte: 2004-re befe-
jezi a Tisza és mellékfolyói árvíz-
rendszerének teljes körû kiépítését,
a Vásárhelyi-terv elemeinek döntõ
többsége azonban nem valósult
meg. Tavaly az elõirányzott 8,2 mil-
liárd forintból kevesebb mint negy-
venmilliót költöttek kivitelezésre, az
elõkészítésre fordított tétel pedig
nem ismeretes. – Az idén a ren-
delkezésre álló 17,5 milliárd forintból
mindössze 4,5 milliárdot fizettek ki.
Ennek javát ráadásul gáterõsíté-
sekre és medertisztításra, azaz
olyan munkákra, amelyeket a
Vásárhelyi-tervtõl függetlenül is el
kellett volna végezni – mondta a kép-
viselõ.

Sz. S.

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóin-
kat, hogy „Mindenkit érhet jogeset”
címmel folyamatosan mûködik in-
gyenes jogsegélyszolgálatunk.
Amennyiben jogi természetû prob-
lémájuk, kérdésük van, úgy kérjük,
írják azt meg, és küldjék el szer-
kesztõségünk címére: 3525
Miskolc, Dózsa György u. 30. A bo-
rítékra írják rá: „Mindenkit érhet jog-
eset”. Lehetõségük van e-mailben
is elküldeni kérdésüket, ezt az
info@mikom.hu címre várjuk. Jogi
szakértõink, dr. Strassburger Gyula
és dr. Tulipán Péter ügyvédek áll-
nak szíves rendelkezésükre.

Bûnmegelõzési szabadegyetem az Egyetem Továbbképzési Központjában

CSAK AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS
ADHAT ESÉLYT

Orosz Lajos alpolgármester, a 2. számú választókerület
(Martin-Kertváros) szocialista önkormányzati képviselõje ja-
nuár 18-án 16.30-tól 18 óráig lakossági fogadóórát tart az ön-
kormányzat ügyfélszolgálati irodájában (Martin-Kertváros,

Berettyó u. 19.). Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár.

Nyírõ Pál, a 15. számú választókerület szocialista önkor-
mányzati képviselõje tisztelettel értesíti a körzetében élõ-
ket, hogy január 16-án (hétfõn) 16 órától lakossági fogadó-
órát tart a Jókai Mór Református Általános és Alapfokú

Mûvészeti Iskolában (Miskolc, Pallós u. 1. sz.). Minden érdeklõdõt tisz-
telettel és szeretettel várnak! 

Tokár Balázs, a 18. számú választókerület szabadde-
mokrata önkormányzati képviselõje január 17-én (kedden)
18 órától lakossági fogadóórát tart a Zrínyi Ilona Gimnáziumban
(Miskolc, Nagyváthy u. 5.). Téma: Tizeshonvéd köz parko-

lási helyzetének megoldása. Meghívott vendég: Stefán Csaba a Régió
Park Kft. igazgatója. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Feith Károly, miskolctapolcai szabaddemokrata önkor-
mányzati képviselõ minden hétköznap 10–18 lakossági fo-
gadóórát tart. A lakossági fogadóórára az alábbi telefon-
számon lehet bejelentkezni: 06-20/95-93-116. Minden tapol-

cai lakost tisztelettel és szeretettel vár!

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!

KÉPVISELÔI FOGADÓÓRA

Az elsô kurzus hallgatói átvehették oklevelüket.

MINDENKIT
ÉRHET

JOGESET

PÁRTOK – PORTÁK

Több pénzt ár-
és belvízvédelemre

Doni hõsökre emlékeznek
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az épületben valamennyi mû-

vészeti ág lehetõséget kap a
megmutatkozásra, 600 férõhe-
lyes nagyterem, 140 és 80 férõ-
helyes art mozi és kortárs galé-
ria is helyet kap. A Miskolci
Szimfonikus Zenekarnak az ál-
landó fellépései itt lesznek, a ze-
nekar vezetõje, Sír László kapta
meg a ház irányítását, melyben
közremûködik a Cine-Mis Kht.,
és a Miskolci Galéria is. Megújul
az épület elõtt lévõ teljes tér is a
Sötétkapuig, de az alpolgár-
mester szólt a mögötte lévõ te-
rületrõl is, ahol egy társasház épül
majd, „lezárva” a teret, melyet par-
kosítanának, és alatta egy mély-
garázs épülne. Fedor Vilmos
hangsúlyozta, az építkezések
alatt idõlegesen megszûnhetnek
parkolók, de igyekeznek a problé-
mákat akár ideiglenes parkolóhe-
lyek kijelölésével is megoldani, és
kérik a miskolciak türelmét.

Az alpolgármester szólt az avasi
orgonáról is, amely ötvenmillió fo-
rintból újult meg, a fõlépcsõ felújí-
tásáról, illetve arról, hogy szeretnék
megoldani az infrastrukturális prob-

lémákat, mint amilyen a történelmi
Avas csapadékvíz-elvezetése. A
„tûzkövesen” talált régészeti leletek
bemutatására nemzetközi tervpá-
lyázatot írt ki a napokban a város.

Fedor Vilmos hozzátette, erre az
évre azt tartják fontosnak, hogy
befejezzék az elkezdett munkát,
és olyan várost teremtsenek,
ahol jó élni, ahová jó vendég-
ségbe jönni, ahová érdemes be-
fektetni. 

Jirkovszki Tamás, a MIK Zrt.
igazgatóhelyettese a belváros
felújítása kapcsán kijelentette,
nemcsak felújításról, hanem mi-
nõségi megújulásról is szó van.
Ennek része a Fõutca Plaza
Projekt, mely az üzlethálózat
megújulását szolgálja, és a hom-
lokzatfelújítások. Utóbbi ebben az
évben két ütemben folytatódik,
az elsõ a Városház tér és a
Szemere közti rész. Itt az ön-
kormányzati tulajdonú épületek
mellett több társasház is meg-

újulhat, miután sikeres pályázatot
nyújtottak be. Több épületnél is je-
lentkeztek befektetõk, akik a tetõ-
teret építik be, és ezzel együtt a hom-
lokzat teljes felújítását is vállalják. Így
két épület újul meg idén. Ezen a ré-
szen 11 saját épülete van a város-
nak, melyek felújítása tavasszal el-
kezdõdik. A második ütem a
Szemere és az Ady híd közötti rész,
itt több a vegyes tulajdonú épület,
így itt nehezebb dolga van a MIK-
nek.

Ujvári Andor, a Város- és Tér-
ségfejlesztési Osztály fõosztályve-
zetõje elmondta, egy régészeti
park, múzeum, kutatási és ide-
genforgalmi centrum kialakítására
ír ki pályázatot Miskolc önkor-
mányzata, melynek tárgya az
Avason a hetvenezer éves paleolit
korszakból származó régészeti em-
lékeket bemutató interaktív létesít-
mény. A kiírás egy ötletpályázatra
szól, amelyben a kiállítótermek kör-
nyezetét is meg kell tervezni. A ki-
írás célja, hogy az önkormányzat a
pályamunkákból a kulturális és ide-
genforgalmi fejlesztésekhez olyan
terveket gyûjtsön, melyek figye-
lembe veszik az érintett terület ter-
mészeti és épített adottságait és épí-
tészetileg olyan különleges, karak-
teres, attraktív épület kialakítására
adnak javaslatot, amely a város
meghatározó, emblematikus komp-
lexumává válhat. A tervek beadási
határideje 2006. április 10. A pályá-
zat részletes anyaga a www.mek.hu
oldalon hozzáférhetõ.

Egyre színesebb és sokrétûbb
tevékenységgel, programokkal
várja az érdeklõdõket a Tapol-
caiak Kulturális és Sportbaráti
Köre a Gyerekekért Egyesület. 

Feith Károly elnök tájékoztatása
szerint egyesületük 2003 januárjá-
ban alakult, azzal a céllal, hogy ki-
indulási pontot és keretet biztosít-
son a miskolctapolcai kulturális és
sportélet számára. Tagjaik száma
jelenleg 160 fõ, segítenek szabad-
idõs-, kulturális és sportprogramok
szervezésében, emellett kiadvá-
nyok megjelentetését és terjeszté-
sét is felvállalják ebben a körben.

Feith Károly elmondta, az egye-
sületen belül jelenleg több sikeres
klub és szakkör is mûködik. Ilyen
a Nõklub Szabóné Kertész Katalin
vezetésével, a Dalárda Klub Kametz
István vezetésével, a Kerékpár
Klub Ginovszky Máté vezetésével,
illetve a Túra Szakosztály, Kovács
József egyesületi alelnök vezeté-
sével. Van az egyesületnek foci-
csapata is – a Miskolctapolca
Justicia Old Boys – õket dr. Maksa
Csaba irányítja, a számítógépes
hálózatijáték-klub vezetõje pedig
Ostorházi Ádám. 

Az egyesület színes programo-
kat, szabadidõs tevékenységeket
szervez tagjai számára, Feith Károly
példaként megemlíti az immár ha-
gyományossá váló tapolcai disz-
nótort, a szüreti bált, a borkóstolót,
a Halloween Partyt, a spanyol estet,
a szilveszteri, Mikulás-napi rendez-
vényeket, a Rotary jótékonysági
bált, a betlehemezést. Rendszeres
bükki túrákat, kirándulásokat szer-
veznek, kulturális rendezvényeket
látogatnak: megtekintették a
Diósgyõri Várjátékokat és az új
Nemzeti Színházat is. 

Az egyesület kiadásait tagdíjak-
ból, természetes és jogi személyek
adományaiból, illetve pályázatokból
fedezik. Az éves tagdíj 1000 forint,
székhelyük a miskolctapolcai
Közösségi Ház, amelyet a közel-

múltban szintén sikerült felújítani –
itt mûködik a miskolci polgármes-
teri hivatal kihelyezett ügyfélszol-
gálata is. Várják mindazok jelent-
kezését – nem csupán Tapolcáról,
hanem bárhonnan – akik egyetér-
tenek az egyesület céljaival, részt
kívánnak venni a programjaiban, s

azokat bármilyen formában
támogatni kívánják. 

– Ez egy szigorúan politi-
kamentes szervezõdés! –
hangoztatta Feith Károly. –
Szeretnénk, ha Miskolcta-
polcán egy pezsgõ társasá-
gi, társadalmi, kulturális és
sportélet folyna, szeretnénk,
ha az egyesületünket minden
tapolcai a sajátjának érezné,
kortól, nemtõl, és politikai
hovatartozástól függetlenül,
hiszen az óvodásoktól a
nyugdíjasokig tényleg min-
den korosztály számára van-
nak programjaink. 

Aki adójának 1 százalé-
kával támogatni kívánja a Tapolcaiak
Kulturális és Sportbaráti Köre a
Gyerekekért Egyesületet, az a
18441842-1-05 adószámon teheti
ezt meg (Pk. 63.469/2003. 3519
Miskolctapolca, Gyõri út 13. sz. sport-
és kulturális tevékenység szervezé-
se, támogatása).                 Sz. S. 

A miskolci, 26. számú válasz-
tókörzettel kapcsolatos útépíté-
si és szennyvízberuházásokról
tartott munkamegbeszélést dr.
Hardonyi András, a körzet ön-
kormányzati képviselõje, Bazin
Géza, a miskolci közgyûlés Ön-
erõs Bizottságának elnöke, va-
lamint Mankovits Tamásné, a
Városgazda Kht. önerõs fejlesz-
téseket felügyelõ, koordináló
szakértõje.

Mint elhangzott, több, régi la-
kossági igényként jelentkezõ út-
szennyvíz beruházás már a tavasz
folyamán kezdetét veszi a körzet-
ben, s lesznek olyanok, amelyekre
kiviteli tervek készülnek, megvaló-
sításukra pedig a költségvetési ke-

retek függvényében kerül sor. Dr.
Hardonyi András elmondta, a Bölcs
út szennyvízberuházása és a Bükk
út építése már most, a tavasszal el-
kezdõdik. A Kemény, Köztársaság,
Diófa utcák szennyvízberuházásá-
nak terveit is engedélyeztetik, elõ-
készítik a kivitelezésre, hogy ameny-
nyiben a költségvetésbõl sikerül for-
rást szerezni, nyomban elkezdõd-
hessenek a munkálatok.  

Bazin Géza az önerõs beruhá-
zások megvalósításához rendel-
kezésre álló éves keretrõl elmond-
ta: ez múlt évben 120 millió forint

volt, de bíznak benne, hogy ez az
összeg az inflációt jóval meghala-
dó arányban fog növekedni, mivel
nagy lakossági igény mutatkozik.
Jelenleg 77 önerõs útépítésre és 88
önerõs szennyvíz-beruházás iránt
jelentettek be igényt a lakóközös-
ségek, s a kivitelezés a jelentkezés
idõrendjében történhet. 

Dr. Hardonyi András hozzátette:
a beruházások megkezdése elõtt
lakossági fórumokat fognak tarta-
ni az érintett területeken. A Város-
gazda Kht. szakembereivel a kivi-
telezéssel kapcsolatos kérdésekrõl,
a bekötések helyérõl, valamint a
szükséges lakossági önerõ mérté-
kérõl tájékoztatnak, amelyet képvi-
selõi kerete felhasználásával kíván
mérsékelni.

Sz. S.
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Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzata (MÉSZ) módosí-
tásra kerül, elsõsorban önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintõ-
en, továbbá az északi iparterület és a Csokonai u. térségében. A ter-
vezett módosítás megtekinthetõ ügyfélfogadási idõben 2006. január
13. és 2006. február 13. közötti idõszakban a Polgármesteri Hivatal
Fõépítészi Csoportjánál (Miskolc, Városház tér 8.)

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
MÓDOSÍTÁSA

Szebeni Péter,
önkormányzati kép-
viselõ szervezésé-
ben január 5-én
nagysikerû újévi
koncertet tartottak a
Herman Ottó utcai
Szentpáli István
Szakközépiskolá-
ban. A rendezvény
fõ célja – azon túl,
hogy a Miskolci Ütõsök hangula-
tos, ritmusos zenéjével jókedvûen
és vidáman indítsák az új eszten-
dõt – az volt, hogy az iskolát és a
környezetében élõ lakóközösséget
közelebb hozzák egymáshoz. A
képviselõ a helyszínen megjelent
közel háromszáz érdeklõdõ elõtt el-
mondta, szeretné az intézményt
ismét a lakókörzet szerves részé-
vé tenni.

A koncert elõtt újévi köszöntõt
mondott dr. Simon Gábor ország-

gyûlési képviselõ, amelyben is-
mertette az elmúlt évek városfej-
lesztési munkáit és a jövõre vo-
natkozó terveket. A képviselõ egyút-
tal bejelentette: a kormány és Káli
Sándor polgármester támogatá-
sával ebben az évben a Gyõri ka-
puban is meg kívánják szervezni
a lakótelepi részönkormányzatot,
melynek fõ célja a terület fejlesz-
tése és a lakóknak a helyi dön-
téshozatalba való minél aktívabb
bekapcsolása lesz.

Ingatlanközvetítô magas ke-
resettel munkatársakat keres
nem ügynöki munkára. Tel.:
30/687-8627, 30/640-1180. 

FOLYTATÓDÓ BERUHÁZÁSOK A BELVÁROSBAN

A fõutca nagy része „új ruhát” kap

A mûvészetek házában a nyáron már koncertet tartanak.

Mankovits Tamásné, dr. Hardonyi András és Bazin Géza.

A BÖLCS ÉS A BÜKK UTAKNÁL MÁR TAVASSZAL

Útépítés, szennyvízberuházás

KULTURÁLIS ÉS SPORTÉLET
TAPOLCÁN

Amikor alacsonyan szállnak a karácsonyfák, nem idõjárás-változás,
hanem vízkereszt közelít. E jeles nap táján ugyanis – mintha ismerné
a kalendáriumot – kopaszodó, fáradt vénséggé válik a néhány hete
még oly délceg fenyõ. Tapasztalatom szerint ez a folyamat szinte tel-
jesen független attól, milyen néven és mennyiért adták el a Búza téren
a fát. 

A kiérdemesült fenyõk pedig azért kelnek szárnya, mert az emele-
ti lakók – mint én is – nem hajlandók végigcipelni a lépcsõházon õket.
Így ugyanis sokkal tovább tartana, és rengeteg utómunkálatot, (sep-
regetést) igényelne a szállítás. Marad tehát a megszokott gyakorlat: a
röptetés. 

Az ember ártatlan képpel kiáll az erkélyre – ablakba – és körülte-
kint a tájon. Ha senki sem jár arra, hirtelen elõkapja háta mögül a fe-
nyõt, és egy gerelyhajítót megszégyenítõ lendülettel a mélybe veti. Nem
árt az óvatosság, az inkognitó, hiszen megeshet, hogy a fa a szépen
gondozott, közös rózsakertben landol, és óriási pusztítást végez az
alvó tövek között. Arra pedig gondolni sem jó, mi lenne, ha valaki éppen
akkor lépne ki a házsarok mögül, amikor zöld bombaként zuhan a
fenyõ. 

De ha a puffanást sem jajszó, sem harsány káromkodás nem kí-
séri, akkor a munka elsõ fázisának szerencsés befejezését nyugtáz-
hatja a faröptetõ. Elõveszi tehát a gyantával foltozott, tüskéktõl szag-
gatott, kiérdemesült bõrkesztyûjét, hogy haladéktalanul hozzálásson
a vonszoláshoz. Talán a kõkorszaki szakik késztették helyváltoztatásra
így, hajánál fogva vonakodó asszonyaikat, ahogy õsi mozdulatokkal
elhúzkodja az ember a fenyõt a kukáig. A túlérett fa természetesen
széles tüskenyomot hagy maga után, aminek az eltüntetése kutya kö-
telességünk lenne. Sok háklis lakótárs ugyanis azt emlegeti – nem
egészen alaptalanul –, hogy a tüskékkel borított járdán közlekedve, ci-
põtalpa megrakodik a szúrós levelekkel, és hiába porszívózza szõ-
nyegét tavaszig. Ezért aztán a gyakorlott, óvatos és mindenféle kons-
pirációban járatos ember hajnali ködben, vagy sûrû alkonyatban végzi
a fa eltüntetését. Így ugyanis sohasem derül ki, hova vezetnek, kitõl
erednek a zöld nyomok. 

Amikor túljutunk az egészen, azaz fenyõnk ott fekszik a többi közt,
a jól végzett munka öröme tölti be szívünket. Eszünkbe sem jut,
hogy ismét elmúlt egy szép karácsony, és vele együtt egy év az
életünkbõl.                                                                      (bekes)

Fújtató

FARÖPTETÔK

Feith Károly (középen): minden kor-
osztály számára van programunk.

Újévi koncert
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Bár a pontos adatok még
nem állnak rendelkezésre,
már látható, hogy Miskolcon
tavaly csaknem húsz száza-
lékkal emelkedett a bûnö-
zés, igaz, ezzel párhuzamosan
nõtt a sikeresen megoldott
bûnügyek aránya is. Pásztor
Albert városi rendõrkapitány
lapunknak adott interjújában
többek között arról is beszélt,
hogy Miskolcon az utolsó ne-
hézfiúk elfogása vagy elköl-
tözése óta már több éve nincs
szervezett alvilág, a város
lakói pedig az éjszakai órák-
ban jobbára csendháborítás
miatt hívják a rendõrségi
ügyeletet. Pedig, ha az évi
átlag tíz-tizenegyezer bûn-
cselekményt szétosztjuk a
naptár lapjai között, kiderül,
hogy környékünkön naponta
harminc bûncselekményt kö-
vetnek el.

– Mennyi bûncselekmény tör-
tént 2005-ben Miskolcon?

– Pontos adat egyelõre nem áll
rendelkezésünkre, annyi azon-
ban már biztosnak tûnik, hogy a
korábbi években a tízezer eset-
nél megállapodott bûnözés kö-
rülbelül húsz százalékkal nõtt. A
jó hír az, hogy a nyomozás ered-
ményességi mutatója is hasonló
arányban emelkedett, tehát
amennyivel több bûncselekményt
elkövettek, annál többet fel is de-
rítettünk.

– Húsz százalék elsõ hallásra
jelentõs változásnak tûnik.
Mondhatjuk egy új bûnözési hul-
lám elindulásának? 

– Az okait még vizsgáljuk, de
az máris látszik, hogy a számok
emelkedése részben a mi ered-
ményességünknek köszönhetõ.

– Ne haragudjon, ez magyará-
zatra szorul.

– Az általunk elfogott betörõk,
besurranók és zsebtolvajok olyan
bûncselekményeket is bevallottak,
amelyekrõl nekünk korábban nem
volt tudomásunk, mert a káro-
sultak nem tettek feljelentést.
Vagy azért, mert csekély volt a
veszteségük, vagy azért, mert
eleve kilátástalannak ítélték a nyo-
mozást. Hadd világítsam meg
egy példával: a járõr tetten ér egy
zsebtolvajt a Búza téren. Bevallja,
vagy a házkutatás során elõkerülõ
bizonyítékok alapján elmondja,
hogy korábban húsz másik em-
bert is meglopott. Egy eset így
máris huszonegy bûncselek-
ményként jelenik meg a statiszti-
kában. De nem állítom, hogy a
húsz százalékos növekedés csu-
pán erre vezethetõ vissza, mert va-
lóban nõtt a bûnözés.

Ide jönnek lebukni

– Van valami jellegzetes voná-
sa a miskolci bûnözésnek?
Valami, amit máshogyan csinál-
nak, mint Gyõrben, Pesten vagy
Debrecenben?

– A bûnözésrõl nem tudok ilyet
mondani, a rendõri munkáról
azonban igen. Nem tudom, feltûnt-
e már valakinek, hogy az ország
más pontjain régóta körözött ne-
hézfiúk közül nem egyet Miskol-
con sikerült elfogni. Gondoljon
például a zálogházi rablókra.
Eljönnek Miskolcra, elkövetnek va-
lamit, és nem sokkal késõbb már

nyakukon a rendõrség. A gyors
reagálás, a rövid reakcióidõ ez ki-
fejezetten az itteni rendõrök jel-
lemzõ tulajdonsága. Nem vélet-
len, hogy az elfogott tettesek
negyven százalékát a helyszín kö-
zelében, vagy rövid idõn belül,
forró nyomos üldözés során kap-
juk el.

– A sikereket elismerjük, de be-
széljünk a kudarcokról is.
Szerintünk elég komoly fiaskó
volt, amikor tavaly év végén a sé-
tálóutcában egy rendõrautó be-
hajtott egy bankfiók kirakatába. Mi
történt?

– Idõnként adódnak balesetek.
A kollégák riasztást kaptak, hogy
két, az éjszakai életben ismert
család tagjai hajba kaptak, félõ
volt, hogy tömegverekedés tör ki.
Több járõrautót riasztottak a hely-
színre, köztük a balesetet szen-
vedett mikrobuszt is. Aznap volt

az elsõ alkalom, hogy az út hó-
kásás, jeges volt. Négy sze-
mélygépkocsi gond nélkül áthaj-
tott azon a szakaszon, a mikro-
busz megcsúszott és balesetet
szenvedett. Megjegyzem, nem
ez volt az egyetlen eset, amikor
a rendõrautó tört. 

– Azt mondta, két, az éjszakai
életben ismert család. Valamelyik
miskolci maffiához siettek volna
a járõrök?

– Miskolcon évek óta nincs
nyoma annak, hogy szervezett
bûnözõi csoport tevékenykedne.
Vannak bûnözésbõl élõ miskol-
ciak, vannak családok, melyek
több tagja régi ügyfelünk, de
nincs miskolci maffia. A városban
évek óta nem volt fegyveres rab-
lás, nem támadtak meg bankfió-
kot, itt senki nem szed védelmi
pénzt, nem zsarolják a vállalko-
zókat, nincsenek alvilági leszá-
molások. Még csak egy nagy ér-
tékû autót sem loptak el.
Régebben valóban tevékenyke-
dett néhány igazi nehézfiú a vá-
rosban, de õk már elköltöztek,
vagy börtönbe kerültek. 

– Ezek szerint csendes az éj-
szaka.

– Azt azért nem mondhatnánk.
Az ügyeleten olykor megállás
nélkül szól a telefon. A bejelen-
tések több mint fele csendhábo-
rítás. A lakók sorra jelentik fel
szomszédaikat, mert veszeked-
nek, hangosan hallgatják a zenét,
kiabálnak, nem hagyják pihenni
a környezetüket. Olykor garáz-
dasággal, családi csetepatéval
is társul a hangoskodás, az itt élõk
a leggyakrabban mégis a zajon-
gás miatt kérnek rendõri segít-
séget. Ez bûnügyi szempontból
persze aligha tekinthetõ szakmai
kihívásnak, de érthetõ, ha nem
is bánkódunk miatta.

– Mirõl árulkodik még a tavalyi
statisztika a rendõri vezetõnek?

– Talán arról, hogy a közleke-
dési balesetek visszaszorításáért

tett intézkedések nem voltak hiá-
bavalók. Csak a nagyságrendet
szeretném jelezni azzal, hogy a
baleseti helyszínelõink évente
körülbelül kétezer ütközés kö-
rülményeit vizsgálják. Területün-
kön, ami alatt a várost és har-
minchat környezõ települést értek,
egy év alatt harmincnégyrõl hu-
szonnégyre csökkent a baleset-
ben meghalt áldozatok száma. A
razziák mellett a szigorúbb fellé-
pés is eredményes volt, a koráb-
binál lényegesen több vezetõi
engedélyt vontunk be, és emel-
kedett a szabálysértésekért ki-
szabott bírság nagysága is. Ez az
adat történetesen már most ren-
delkezésre áll: míg 2004-ben átlag
21 900 forint volt a bírság, tavaly
már 26 900 forintot kellett fizetni
az átlag szabálytalanságért.

– Elõdjével ellentétben önt rit-
kán látni a diósgyõri labdarúgó
stadion lelátóin. Hogyan ért szót
a kemény szurkolói maggal?

–  A szurkolók és a vandálok
nálam két, jól elkülöníthetõ cso-
portba tartoznak. Én csak a kie-
melt kockázatú mérkõzések biz-
tosításán szoktam megjelenni,
ebben valóban különbözöm a ko-
rábbi kapitánytól. 

Sisakban, pajzzsal

– Tavalyelõtt kétszer is rendõ-
rökre támadtak a feldühödött szur-
kolók. Azóta nem történt ilyen eset,

viszont a mérkõzéseken sisakos,
pajzsos rendõröket látni. Mi in-
dokolja rendhagyó öltözéküket?

– Az egyik támadás ráadásul
nem is kiemelt kockázatú mér-
kõzésen következett be. A
Nyíregyháza ellen játszott a hazai
csapat? Vagy a Gyõrt fogadta?
Látja, ezt nem tudom fejbõl, igaz,
az atrocitásra viszont kristály-
tisztán emlékszem. Ami pedig a
felszerelést illeti, a védõeszközök
beszerzése csaknem nyolcvan
millióba került az ide beosztott ál-
lomány kiképzésével együtt.

– Azóta viszont nincs munkájuk.
– Nehogy azt higgye. Ugyan

nem a stadionban, hanem a kör-
nyezõ településeken, de a tö-
megoszlatásra felkészített csa-
patot számos alkalommal beve-
tettük, ahol mondjuk a közleke-
dési balesethez, vagy kocsmai
szóváltáshoz hívott rendõrjárõrt
nagy létszámú helyi lakosság fe-
nyegette. Ilyen eset történt például
Boldván, Edelényben, Izsófalván
és Abaújváron. Lehet, hogy a sta-
dionban is történt volna már
újabb incidens, ha ez az egység
nem vonul ki a mérkõzést bizto-
sítani.

– Hogyan jellemezné egy mon-
datban Miskolcot? Mondhatjuk,
hogy ez egy hangosan nyugodt
város?

– Ennek megfogalmazását in-
kább önre bíznám. R. T. 

Bûn, baleset, bírság és tömegoszlatás: 2005 a rendôrkapitány szemével

MISKOLC EGY HANGOS VÁROS

Együttmûködési megállapo-
dást írtak alá Nagy Endre, a
Váralja Lakásszövetkezet elnö-
ke, Gömöri József, a Lyukóvölgy-
Diósgyõri Polgárõrség vezetõje
és dr. Szinay Attila önkormány-
zati képviselõ a diósgyõri lakó-
telepi polgárõrség létrehozása
érdekében.

Nagy Endre tájékoztatójában el-
mondta, a diósgyõri lakótelep la-
kásainak mintegy harmadát  keze-
lõ, 2500 ember érdekeit képviselõ
Váralja Lakásszövetkezet az együtt-
mûködéstõl azt reméli, hogy a helyi
lakosság céljainak és elvárásainak
megfelelõen javul, illetve megszi-
lárdul a diósgyõri lakótelep közfe-
gyelme és közbiztonsága. Ennek
elõmozdítása érdekében a szövet-
kezet a Kuruc út 75. szám alatt bér-
leti díj nélkül a polgárõrség rendel-
kezésére bocsát egy helyiséget. Mint
elhangzott, a diósgyõri lakótelep la-
kosainak száma a tavalyi év dere-
kán 6083 fõ volt, ennek mintegy ne-
gyede 60 év feletti, ötöde pedig 18
alatti gyermek volt. Emellett a la-
kótelepen található a 21. Számú Ál-
talános Iskola, a Református Óvoda,
valamint a Máltai Szeretetszolgálat
Idõsek Otthona is. 

A Lyukóvölgy-Diósgyõri Polgár-
õrség a megállapodás szerint vál-
lalja, hogy állományából 20 fõt fo-
lyamatosan a diósgyõri lakótelepen
és környékén – Kuruc u., Árpád u.,
Batsányi u., Tömörkény u.,
Bánfolyás u., Béke u., Erdõ u.,
Baráthegyalja u., Elõhegy u. – jár-
õröztet, és folyamatos ügyeletet
tart fenn a Kuruc utcai helységben.
Az együttmûködés szervezési, ko-
ordinációs részét bonyolító dr.
Szinay Attila kihangsúlyozta, hogy
a megállapodással nem egy új
polgárõr-szervezet jött létre, hanem
egy már meglévõnek bõvült az il-
letékességi területe. 

Az 1997-ben alakult lyukói pol-
gárõrség igazán „harcedzettnek”
számít, hiszen Miskolc talán legne-
hezebb területén teljesít szolgálatot.
Gömöri József a MiNap-nak el-
mondta, 80 aktív polgárõre van a
hatalmas területre, s húszat most
ezek közül is átirányítanak
Diósgyõrbe. Mindaddig itt teljesíte-
nek szolgálatot, míg a helyi jelent-
kezõkbõl össze nem jön a kellõ lét-
szám, és segítenek ezek képzésé-
ben is. A nehézségek ellenére ez
tûnt a legésszerûbb megoldásnak,
hiszen ha új polgárõr-szervezetet
alakítanak Diósgyõrben, megint
többfelé kellett volna osztani a pol-
gárõröknek szánt juttatásokat. 

A polgárõrvezetõ meglehetõsen
drámai képet rajzolt a lyukói hely-
zetrõl. Mint mondta, õ ott él, ott dol-
gozott 40 évet, és a völgy valami-
kor szinte „szanatórium” volt. Mára,
1990-tõl kezdõdõen teljesen tönk-
rement, leépült az egész, követhe-
tetlen a betelepülõk – fõleg a ki-
sebbség – helyzete. Azt sem lehet
tudni, pontosan hányan élnek ott,
csak saccolják, hogy 3000 körül
lehet a többé-kevésbé állandónak
tekinthetõ lakók száma. Az élet, s
a közbiztonság hiánya pedig egyre
elviselhetetlenebbé válik. – A mel-
lékutakon szinte már egyáltalán
nem mernek eljárni idõsebb em-

berek, volt rá példa, hogy fényes
nappal lehúzták a gyûrût valakinek
az ujjáról, vagy kivették a nyaklán-
cot a nyakából. Ezek lejelentett, jegy-
zõkönyvezett esetek. Azt is bizo-
nyítani tudom, hogy amikor meg-
kapják az idõs emberek a nyugdí-
jakat, egyesek rendszeresen zsa-
rolják õket, és adni kell a pénzbõl
5-10 ezer forintot – sorolja Gömöri
József. – Legújabb módszer –
mondja – hogy a gyereket teszik át
a kerítésen lopni, az kiadogatja a hol-
mit, mert tudják, hogy a gyerekhez
még akkor sem nagyon nyúlhat
senki, ha tetten érik! Most mit csi-
nálhatunk mi polgárõrök, ha ilyet lá-
tunk? Mondjuk, hogy hagyják abba,
vegye ki a gyereket a kerítésen? Õ
meg azt mondja, hogy nem veszi,
mert nekik is élni kell valahogy! 

Gömöri József – aki 2002-ben
helyi képviselõjelölt is volt – el-
mondta, hogy a régi lyukói lakó-
közösségnek nagyon elege van
már ebbõl a helyzetbõl, a betele-
pülésekbõl, és rá sem mernek gon-
dolni, mi lesz a területen 3-5 év
múlva. – Intézkedjen, akinek ez jo-
gában áll, vagy adjanak nekünk
megfelelõ hatáskört, és garantáljuk,
hogy 1-2 héten belül az összes csa-
vargót odaállítjuk a rendõrségre! –
hangoztatja. 

Sz. S. 

Együttmûködési megállapodást írtak alá

POLGÁRÕRSÉG DIÓSGYÕRBEN IS
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Diósgyõri Ady Endre Kulturális
és Szabadidõ Központban ja-
nuár 21-én, a magyar kultúra
napja alkalmából 15 órakor a
Lármafa együttes gyerekfoglal-
koztatója, 16 órakor kiállítás-meg-
nyitó (Jóna István munkásságá-
nak 25. éves évfordulója alkal-
mából). 17 órakor „Táncolok,
veled örülök”.

A Szinvavölgyi Néptáncmûhely
gálamûsora. Az elõadás után
táncház várja  a vendégeket.

Január 21-én, sötétedéstõl
Vizuál-Is, a volt Avas Szálló meg-
vetítése – digitális analóg mûvé-
szeti projekt. Helyszín: Erzsébet
tér.

KULT-óra, helyszín: A miskol-
ci Csodamalom Bábszínház. A
város középiskolásai éjszakai
mûhelymunka keretén belül ké-
szítenek performance-kat, me-
lyeket különbözõ extrém hely-
színeken, a belvárosban adnak
elõ. Közremûködik a helyi diák
TV.

Január 22. KULT-TÚRA a villa-
moson 9 órától. A Tiszai pu. és
Diósgyõr végállomás közötti út-
szakaszon versmondó verseny,
zsûri részvételével, illetve az uta-
zóközönség bevonásával. 

FA-héjjj 10 órától a Diósgyõri
Kézmûves Alkotóházban, egész
napos ingyenes. Magyar nép-

mûvészeti játszóház és kézmû-
ves foglalkozás várja az érdeklõ-
dõket (kicsiket és nagyokat).

Házigazdák: A Fügedi Márta
Népmûvészeti Egyesület alkotói.

KULTÚR-MA/KANDIA GALÉ-
RIA 10 órakor kültéri kiállítás.

Át-hallás mûveltségi vetélkedõ
döntõje 11 órakor. Összmûvé-
szeti mûveltségi vetélkedõ 5 mis-
kolci általános iskola részvételé-
vel, melynek keretén belül a diá-
kok 3 fõs csapatokban mérhetik
össze kreativitásukat, ügyessé-
güket, tudásukat és nem utolsó-
sorban megismerkedhetnek egy-
más iskoláival, és azok kulturális
életével.

Kulturális heti eseménytár
NÉPSZERÛ BÉRLET. Január

16-án, a Népszerû bérlet keretében,
19.30 órai kezdettel, a Miskolci
Nemzeti Színházban tartja követ-
kezõ koncertjét a Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar. Mûsor: Bizet: Car-
men-szvit No. 2. Rodrigo: Concierto
de Aranjuez – gitárverseny. M. de
Falla: A háromszögletû kalap.
Chabrier: Espana – rapszódia.
Ének: Wiedemann Bernadett. Gitár:
Csáki András. Vezényel: Jesús
Amigo.

KÖNYVBEMUTATÓ. A II. Rákó-
czi Ferenc Megyei Könyvtárban ja-
nuár 18-án, 17 órától Halászi Aladár
Magvak a porban címû könyvének

bemutatója. A kötetet az érdeklõ-
dõk figyelmébe ajánlja: Tóth Tamás,
a B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szak-
mai és Szakszolgálati Intézet fõta-
nácsosa, pedagógiai szakértõ. A
vendégeket köszönti: Venyigéné
Makrányi Margit, a Megyei Könyvtár
igazgatója.

RAJZFILM. A II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtá-
rában január 18-án, 13.30 órakor
Egyszer volt az ember … és lõn a
Föld: az emberiség története –
rajzfilmen. 

KÉZMÛVES-FOGLALKOZÁS.
Január 19-én, 13.30 órától a II.
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
Gyermekkönyvtárában nemezelés,
szövés-fonás, bábkészítés, kéz-
mûves délután a Mesebirodalom-
ban.

KOMOLYZENEI KLUB. Január
19-én, 17 órai kezdettel Komolyzenei
Klub az Európa Házban (Miskolc,
Városház tér 13.). Verdi: Rekviem
(DVD).

VONÓSNÉGYES KONCERT.
Belvárosi Zenei Esték sorozatban
a Miskolci Galériában (Rákóczi u.
2.) január 19-én, 17.30 órától az

AllegrA Vonósnégyes lép fel.
Mûvészeti vezetõ: Monok Ildikó. A
Miskolci Szimfonikus Zenekar tag-
jaiból alakult együttes önálló kon-
certjeiken kívül kedvelt résztvevõi
társasági és céges rendezvények-
nek, konferenciáknak. A kvartett-ze-
neirodalom remekeit tartják reper-
toáron, de ezen túlmenõen számos
zenemûvet írtak át kifejezetten vo-
nósnégyesre. A régió különbözõ
nagy rendezvényein a „Bartók+…”
Miskolci Nemzetközi Operafesztivá-
lon is szerepeltek már.

JAZZ-KLUB. Január 19-én, 20
órától Dixie és Jazz klub, a Miskolci
Dixieland Band klubja az Ifjúsági és
Szabadidõ Házban.

JÁTÉKOS VETÉLKEDÕ. Ja-
nuár 20-án, 14 órakor A II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtár Gyer-
mekkönyvtárában mesehõsök,
mesék ábécérendben, elvarázsolt
mesék: játékos vetélkedõ a ma-
gyar népmesekincs felhasználá-
sával.

SALSA PARTY. Január 21-én, 20
órától „Salsa Party” latin táncok
gépzenére az Ifjúsági és Szabadidõ
Házban. Háziasszony: Kutas Enikõ
salsa-oktató.
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A Miskolc TV
heti mûsora

2006. január 16–2006. január 22.

A Szinvára, a fõ- és mellékutcák-
ra, meghatározó városképi épületekre
és terekre kiterjedõ program az aláb-
bi utcák által határolt területen belül-
re született, ill. érvényessége erre ter-
jedt ki. (Bartók B. tér – Hunyadi u. –
Városház tér – Rácz Gy. u. – Toronyalja
u. – Kálvin J. u. – Kandia u. – Szinva
patak – Király u. – Ady E. u. – Szentpáli
I. u. – Madarász V. u. – Batthyány L.
u. – Deák tér – Palóczy L. u. –
Szemere kert – Kis-Hunyad u. és a
Dayka G. u.) Ezen a területen hat lé-
tezõ és egy tervezett tér található. A
terv közgyûlési elfogadása után kez-
dõdött el a Kulturális fõváros pályá-
zati anyagának összeállítása. Azóta
a legnagyobb publicitást és közgyû-
lési vitát a Hõsök tere helyreállítása,
vagy átalakítása váltotta ki. 

A város egyetlen „XX. századi, tér-
szerû tere” tudatos építészeti tervezés
és kivitelezés eredménye. 1916–1917-
tõl foglalkoztatta a közvéleményt és
a közgyûlés tagjait egy elsõ világhá-
borús emlékmû elkészíttetése, s annak
a legmegfelelõbb helyen történõ el-
helyezése. A tér utolsó eleme a
Postapalota felépítése volt, s ezt kö-
vetõen a mai terület minden épületét
lebontották. 1939-re a helyszínt is al-
kalmassá tették Gárdos Aladár mun-
kájának/emlékmûvének elhelyezé-
sére. A háború közbeszólt, így került
1945-ben a térre második világhábo-

rús szovjet emlékmû. Ez három évti-
zedig állt itt (1976. július 22-ei elszállí-
tását márványtömb jelöli), s a térnek
ebben az idõszakban elsõsorban po-
litikai tömegdemonstrációs funkciója
volt. (Koszorúzások, felvonulási dísz-
tribün, politikai megemlékezések.) Ezt
követõen került a tér északi oldalára
Somogyi Ferenc felszabadulási em-
lékmûve, amely „meggyötörve”, ele-
meitõl megfosztva élte túl a rend-
szerváltozást. 1993-ban jelent meg az
a pályázati kiírás, amely a Hõsök terén
egy, a XX. század nagy történelmi ese-
ményeinek és áldozatainak kívánt
emléket állítani a kiírók szándéka sze-
rint. „Miskolc város elesett hõseinek

emlékmûve” egy évtized alatt valósult
meg. Szanyi Péter alkotását 2003. au-
gusztus 19-én avatták fel. (Az emlék-
mû, mint minden más, azóta is meg-
osztja a közvéleményt.)

A Hõsök tere, mint a „térprojekt”-
ek egyike – koncepció- és látványterv-
szinten – bekerült a város pályáza-
tába. Nem kapott nagyobb elismerést,
vagy támadást, mint bármelyik más
eleme ennek a munkának. A tér – 1939
óta – három oldalról értékes térele-
mekkel, egyházi és középületekkel
övezett. A déli térfal lezárása legalább
negyedszázada kérdés tervezõi kö-
rökben. Az elképzelés szerint új épü-
letegyüttes kerülne ide, ami össze-
kötné a Kazinczy és a Déryné utcát.
Az épület kaphatna a zsinagógához
kapcsolódó kulturális központ funk-
ciót, más elképzelés szerint oktatási
intézménynek lenne itt helye, de van,
aki a megfelelõ funkciót egy szállo-

dában és hozzá kapcsolódó ven-
déglátó egységben látja.

A tér kialakítására eredetileg két
(azóta több) változat, elgondolás is
papírra került. Az egyik elképzelés a
teret kétszintes süllyesztéssel tenné
mozgalmasabbá, s egy ezek alatti
szinten – a Palóczy u. felôli lehajtás-
sal – mélygarázst gondol megvaló-
síthatónak. A másik elképzelés tér-
szint-süllyesztés és mélygarázs nél-
kül gondolkodik a térrõl. Külön tér-
burkolat, s mellette növényzet „ve-
zetné” az emlékmûhöz a megemlé-
kezések résztvevõit, a koszorúzókat.
A tér másik része találkozási hely le-
hetne, szökõkúttal, térelemekkel, ut-
cabútorokkal. A miskolci sajtó be-
mutatta a látványterveket, de csak az
egyik megoldásról esett szó. Innentõl
kezdve elõbb „érzékelhetõ bizonyta-
lansággal fogadta a városi közvéle-
mény az eddig hányatott sorsú Hõsök
terére vonatkozó terveket”, majd tá-
madások célpontjává is vált. A „tér-
süllyesztéses” verzió közgyûlési téma
volt, erõteljes politikai véleménykü-
lönbséggel párosulva. A projekt ve-
zetõje indokolatlannak tartotta a szak-
mai feladatok „átvállalását”, hiszen a
Hõsök tere átalakításának végsõ
terve még nem készült el. Valószínûsít-
hetõ, hogy a térprojekt valamennyi ele-
mének megvalósítása vélemények ke-
reszttüzébe kerül, mint történt ez a
Szinva terasz esetében is. A tér pedig
évtizedek óta arra vár, hogy funkció-
ját megtartva új, üde színfoltja legyen
a városnak, leginkább zöldbe „öl-
töztetett” pihenõhelye.

Dobrossy István

Miskolc Város Közgyûlése 2001-ben elfogadta azt a város-
építési koncepciót, amelynek középpontjában a belváros re-
habilitációja állt. 2004 februárjában arról a folytatásról szólt a
határozat, amely „körberajzolta” a belváros érintett területét. 

Ezért Miskolc (4.)

A HÕSÖK TERE „ÁTALAKÍTÁSÁNAK” DILEMMÁJA

JANUÁR 16., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 Adásismét-
lés 08.30 Képújság 17.00 A Háló-
zat mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.20 Magazinmûsor
(élõ) 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.20
Karácsonyi mûszak, a Miskolc TV
kisfilmje azokról, akik szentestén
is dolgoznak (ism.) 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Gyilkos törvény, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

JANUÁR 17., KEDD
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,
hírmûsor 18.20 Magazinmûsor
(élõ), benne: Sport 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.20 Tiszatibigóól, a Mis-
kolc Televízió portréfilmje Tisza Ti-
borról (ism.) 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00 Õsi
harcos, hongkongi film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

JANUÁR 18., SZERDA
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.) 19.20 Hatvanesztendõs
a minorita templom Assisi Szent
Ferenc Kórusa 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Kalózjárat, német film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

JANUÁR 19., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Adásis-
métlés 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.) 19.20 In Memoriam
Kerékgyártó Füles István, emlék-
koncert 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Fidel 2/1.
rész, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

JANUÁR 20., PÉNTEK
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 18.30 Múzsa,
kulturális magazin 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.20 Lenyomatok, port-
rémûsor Nagy Gy. Margit gobe-
linmûvészrõl (ism.) 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Fidel 2/2. rész, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

JANUÁR 21., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Adásismét-
lés 09.30 Képújság 15.00 DVTK
õszi gólösszefoglaló és gólszép-
ségverseny (ism.) 17.00 A Hálózat
mûsora 17.30 Képújság 17.55 Mû-
sorismertetés 18.00 Miskolc Ma,
hírmûsor 18.20 Magazinmûsor,
válogatás a hét témáiból 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.20 Hatvan-
esztendõs a minorita templom
Assisi Szent Ferenc Kórusa (ism.)
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.30 Égi jel, amerikai
film (h) 23.00 A Hálózat mûsora.

JANUÁR 22., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Adásismét-
lés 09.30 Képújság 15.00 DVTK
õszi gólösszefoglaló és gólszép-
ségverseny (ism.) 17.00 A Hálózat
mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Krónika,
heti hírösszefoglaló magazin 18.30
Magazinmûsor, válogatás a hét té-
máiból 19.00 Krónika (ism.) 19.20
Múzsa, kulturális magazin (ism.)
20.00 Krónika (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.30 Elsõ számú közellenség,
amerikai film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

KOSSUTH
ART MOZI

KOSUTH ART TEREM
Ponyvaregény (színes fel-

iratos amerikai film) (18), január
19–január 25., 16 óra.

Az elszánt diplomata (szí-
nes amerikai–angol filmdrá-
ma), január 19–január 25.,
18.30, 20.30 óra. 

Fekete kefe (fekete-fehér
magyar vígjáték) (12), január
22., 14.30 óra. A magyar kul-
túra napja alkalmából, helyár:
10 Ft!!! 

HEVESY IVÁN ART TEREM
A bomba átmérõje (színes

feliratos angol–kanadai do-
kumentumfilm) (16), január
19–január 25., 15 óra. 

A herceg haladéka (színes
magyar film) (12), január 19–ja-
nuár 25., 17, 19 óra.

Ponyvaregény (színes fel-
iratos amerikai film) (18), január
19–január 25., 21 óra.

HEVESY MESEMOZI
Kacor király mesesoro-

zat (magyar rajzfilm) (0), ja-
nuár 15., 14 óra. 

Zöldelõ tere lehetne a városnak.

Komámasszony, hol a stuk-
ker? címmel új darab debütál a
Miskolci Nemzeti Színházban. A
Korognai Károly rendezte kétré-
szes komédiát a Kamaraszínház-
ban mutatják be január 21-én, 19
órától.

Egy ablak nélküli bezárt helyi-
ségben öt férfi, öt társadalmi pro-
totípus: Cuki, a sötét betörõfigu-
ra, Méltóságos, az ódon elegan-

ciájú úr, K. Müller, a kövérkés kis-
polgár, Kiss, a szemüveges in-
tellektuel és Márton, a vidéki nép
egyszerû fia. Amikor felmegy a
függöny, Cuki kezében a „stuk-
ker”, ami a darab során körbejár.
A recept egyszerû: akinél a fegy-
ver, azé a (pillanatnyi) hatalom.
Természetesen mindannyian ki
akarnak jutni, kivéve azt, akinél
éppen a revolver van. Vajon med-

dig tart ez a groteszk lélektani
játék, a hatalombirtoklás és az
egymásrautaltság abszurd ko-
médiája? Vajon ki tudnak-e törni
az elzártságból? Vajon el fog-e
sülni a stukker?

Görgey Gábor – az akkori kul-
túrpolitika által nem éppen ked-
velt – darabját 1968-ban mutatták
be, s azóta több magyar és kül-
földi színház is mûsorra tûzte.

Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön Miskolc mûvelõdési házait? Hamarosan kide-
rül! Négy héten át tartó keresztrejtvény-pályázatot indítunk. A négy kereszt-
rejtvényben egy-egy miskolci mûvelõdési ház nevét rejtettük el. A négy meg-
fejtést egyben, egy levelezõlapon legkésõbb február 9-ig juttassák el a Miskolci
Kommunikációs Kht. címére: 3525 Miskolc, Dózsa György út 30. A helyes
megfejtéseket beküldõk között az Arany Könyvesbolt (Miskolc, Arany Corvin
Üzletház, Arany János út 11–13.) által felajánlott könyvet sorsolunk ki.

ISMERI ÖN MISKOLC
MÛVELÕDÉSI HÁZAIT?

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

ÖT FÉRFI ÉS EGY STUKKER
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Nem unatkoznak majd a
szerencsi, illetve a városhoz
közeli települések focibarátai.
Az Abaújszántói KSE ugyan-
is két labdarúgótornát is ren-
dez a hét végén. Az elsõt
szombaton, amikor a férfi csa-
patok lépnek a Városi Sport-
csarnok küzdõterére. A csa-
tározásban a DVTK, a Bõcs
KSC, az Abaújszántó, a Prügy,
az Encsi VSC és Buzita (szlo-
vák) vesz részt, a mérkõzések
délelõtt 9 órától kísérhetõk fi-
gyelemmel. A helyosztókat fél
egytõl rendezik, a döntõt 15
órakor kezdik. Egy nappal ké-
sõbb, vasárnap a hölgyek ve-
szik birtokukba a létesítményt,
és Abaújszántó Város Kupá-
jáért csatáznak. Két nyíregy-
házi alakulat mellett pályára
lép Lövõpetri, Bõcs, Tokaj, va-
lamint Abaújszántó együttese.
A program hasonló a szom-
batihoz, 9 órától a csoport-
küzdelmekre kerül sor, a finálét
15 órától rendezik.

FOCITORNÁK
SZERENCSEN

Hét profi játékos maradt a DKSK-nál

SZAPORODNAK A KÉRDÕJELEK
Arról már korábban beszá-

moltunk, hogy alaposan meg-
fogyatkozott az NB I-es nõi ko-
sárlabda-bajnokságban sze-
replõ DKSK kerete. Vilipics és
Jokovics után Pavicsevics sem
tért vissza a piros-fehérekhez, s
így hétre csökkent a felnõtt já-
tékosok száma. Az anyagi gon-
dok egyre nõnek, minden érin-
tett a megoldást keresi, miköz-
ben pedig lassan megkezdõdik
a bajnoki folytatás, jönnek a ku-
pamérkõzések.

Amennyiben felvértezõdik a jö-
võbelátás tudományával, akkor egé-
szen biztosan nem vállalja a felké-
rést fél évvel ezelõtt Hatvani Olivér.
A DKSK ügyvezetõje legrosszabb
álmában sem gondolta, hogy a
mostanihoz hasonló fordulatot vesz-
nek a klub ügyei.

A fõszponzor csõdöt jelentett, s
ez negyvenmillióval rövidítette meg
az egyesületet. Ráadásul azok a
csatornák is elapadtak, amelyek a
Borsi Hús Rt. oldalvizén keletkez-
tek. Roppant nehéz anyagi hely-
zetbe került a DKSK, s ezt tetézte,
hogy tavaly eleve adóssággal star-
toltak. A láncreakció nem is maradt
el, a csillagászati gázsikat képtele-
nek voltak kifizetni, három kulcsjá-
tékos máris vette a kalapját. Jelenleg
elnök nélkül, gõzerõvel azért mun-
kálkodik mindenki, hogy életben
maradjon a klub. Hatvani szerint
most nem az egyes személyek a
fontosak, hanem az, hogy lesz-e to-
vábbra is Miskolcon minõségi nõi
kosárlabda? Sajnálatos, hogy az
ügyvezetõ személyesen nem tudott
találkozni Purgel Attilával, a DKSK
Kft. többségi tulajdonosával, mind-
össze a telefonon történõ egyez-
tetésig jutottak a felek.

A DKSK-nál mindössze hét profi
maradt, de az egyesületnél to-
vábbra is csak tolják maguk elõtt a
gondokat, elõrelépés azonban
nincs. A maradék állomány tagjai
jelezték, hogy Miskolcon képzelik

el a folytatást, de tény, hogy a vég-
letekig õk sem tudnak várni. A me-
gyeszékhely vezetése elvi támo-
gatásáról biztosította a klub irányí-
tóit, akik szerint viszont minden-
képpen pénz kell(ene), különben
nõhet a feszültség. Az ügyvezetõ
úgy véli, a kitûzött cél (az elsõ három
közé kerülés) elérhetõ, mert az ál-
lomány továbbra is erõs, igaz, leg-
alább egy játékosra nagy szükség
lenne. Ezért vették fel a kapcsola-

tot a szlovák Imbergerovával, akit
próbajátékra hívtak. A 29 éves be-
dobó legutóbb Ausztriában szere-
pelt.

Az idõ egyébként felettébb sür-
get! Szekszárdon hamarosan
Magyar Kupa mérkõzést játszik a
DKSK, szombaton hazai környe-
zetben bajnoki találkozót vív a Zala
Volán gárdájával. Nem ártana, ha
a szaporodó kérdõjelek közül né-
hány eltûnne!                     D. L.

A leltár szerint hat játékos tá-
vozott a DVTK-tól, s elképzel-
hetõ, hogy akadnak követõ-
ik. Eddig csak Lõrincz számít új
szerzeménynek, de jöhet még
Szögedi és a próbajátékon
lévõ Balás is. A héten meg-
kezdõdött a felkészülés a ta-
vaszi idényre, karcsúsodott a
keret, a programban tizenegy
elõkészületi találkozó, vala-
mint két teremtorna szerepel.

Pajkos János vezetõ edzõ nem
repes jó kedvében. Érthetõ: lassan
elfogy a keret. Köztudott, hogy a
klub vezetõi mostanság a gazda-
ságosságot he-
lyezik elõtérbe, de
a mérleg megle-
hetõsen egyolda-
lú képet mutat.
Hat labdarúgó
(Gáspár, Dianu,
Tamási, Pintér,
Siminic, Mogyo-
ródi) távozott, és
eddig csak Lõ-
rincz szerzõdteté-
se valósult meg.
Jöhet még a Ka-
zincbarcikáról in-
dult Szögedi, aki-
vel a Pécs a kö-
zelmúltban bon-
tott szerzõdést,
valamint a próba-
játékon Diósgyõ-
rött tréningezõ Balás – õ korábban
megfordult már a piros-fehéreknél.

– Nem túl szívderítõ a kép, hi-
szen eddig jobbára csak távoztak
Diósgyõrbõl! Nem ideges?

– A sor még bõvülhet, ugyan-
is nem tudni, mi lesz Tisza Tibor
sorsa. Sallói István ügyvezetõ
ugyanis bejelentette az öltözõben,

hogy a klub irányítóit megkeres-
te néhány kérõ, jelenleg tárgyal-
nak velük. Amennyiben megfelelõ
ajánlatot tesznek, akkor nem ve-
szik figyelembe a diósgyõri szak-
mai szempontokat, döntõ súllyal
esnek latba a gazdasági meg-
fontolások. Mindez valamennyi-
ünket kellemetlenül érint, de meg
kell várni, mi történik. Akkor
ugyanis villámgyorsan szét kell
nézni a piacon, kiket lehet igazolni.
Legfrissebb információim szerint
Horváth megegyezett a Fehér-
várral, és õ is távozik.

– Meglehetõsen nehéz lehet így
dolgozni! Mikorra születhet meg-
oldás?

– Mindenképpen jó lenne, ha
egy héten belül választ kapnánk
a függõben lévõ kérdésekre.
Szerencsétlennek tartanám, ha
rétestészta-hosszúságúra nyúl-
nának az ügyek. Közeleg a baj-
noki nyitány, dönteni kell, milyen
szisztémában játszunk. A szer-
kezet nálam mindig játékosfüggõ.

– Milyen létszámú kerettel dol-
gozhat?

– A vezetõség csökkentést
irányzott elõ. Tizenhat-tizenhét
profi labdarúgó mellé jöhetnek az
utánpótlás tehetséges fiataljai, va-
lamint a kapusok, 22 fõs gárdá-
val számolhatunk.

– Milyen jellegû munkát végez-
tet a játékosokkal?

– Korábban házi feladatot ka-
pott mindenki, tehát bizonyos
alappal érkeztek. A magunk mö-
gött hagyott héten mindig délután
dolgoztunk, és teremben is meg-
fordultunk. A tartós terhelésre he-
lyeztük a hangsúlyt, elõkészítet-
tük a szervezetet a keményebb

munkára.
– Felkészült

arra, hogy a gyen-
gülõ keret esetleg
szerényebb ered-
ményekre lesz
képes, a szurko-
lók pedig a kis-
padon ülõkre zú-
dítják szitkaikat?

– Elõfordulhat,
hogy az õszi cso-
dák után tavasz-
szal a kötelezõ is
nehéz lesz. Kéte-
lyeimet jeleztem
a vezetõk felé,
akik azt mondták,
késõbb térjünk
vissza rá. A gaz-
dasági társaság

hatalmas mínusszal kezdett, a já-
tékosok eladása az egyik bevételi
forrás. Ez erõsítheti a stabilitást, a
mûködést, de akár el is válhatnak
egymástól útjaink. A közönség ki-
szolgálásához, a támogatók meg-
nyeréséhez csapatra van szükség!

A DVTK elsõ elõkészületi mér-
kõzését január 21-én, szombaton
11 órától játssza hazai környezet-
ben, ellenfele az Abaújszántó lesz.

Doros László

Immáron a harmadik szakvezetõ irányítja a labdarúgó NB III Tisza
csoportjában szereplõ Mádi FC szakmai munkáját. Az együttes Osváth
Lászlóval kezdte a szezont, ám a trénert a hajrában menesztették, s
az utolsó két fordulóban Barna Norbert játékos edzõ dirigálta a gár-
dát. A klub vezetése a napokban megállapodott Zupkó Mihállyal, aki-
vel fél plusz egy éves szerzõdést kötöttek. Ennek értelmében a
Miskolcon élõ szakember 2007. június végéig tölti be az edzõi tiszt-
séget Mádon. Érdekesség, hogy Zupkó hosszú éveken keresztül
Szirmabesenyõben dolgozott, s most éppen a megyeszékhelyhez kö-
zeli település csapatának fordított hátat a mádiak hívó szavára.

Mire ezek a sorok napvilágot
látnak, az Albrecht-MVSC-MISI
nõi együttese maga mögött
tudhatja a nyíregyházi kirucca-
nást (pénteken este játszottak),
készülhet az angyalföldiek elle-
ni hazai fellépésre. A három
moldáv légiós megérkezett, de
a téli rövid szünetben betegség
is tizedelte a szebb napokat lá-
tott gárdát.

A zöld-fehérek a nõi röplabda
Extraligában az alapszakaszt kö-
vetõen a hetedik helyen állnak.
Három mérkõzést nyertek, tizen-
egyet veszítettek. A bentmaradás
kiharcolása talán nem forog majd
veszélyben (a TFSE-Nirvána „kilóg”
a mezõnybõl), de a sportág bará-
tait aligha elégíti ki a mostani sze-
replés. Tisztában van ezzel Kerekes
Attila edzõ is:

– Szûkös a keretünk, de a nyári
események után többre aligha le-
hetett számítani. Késõn állt össze
a társaság, egymás után mentek
el a mérkõzések. Karácsonyig
edzésben voltunk, de az igazság-
hoz tartozik, hogy ezeket a foglal-
kozásokat csak jóindulattal lehetett
teljes értékûnek nevezni. A három

moldáv légiós az utolsó bajnoki ta-
lálkozó után hazautazott, ketten
betegek lettek, szinte alig maradt
hadra fogható emberünk – idézte
fel a közelmúlt eseményeit a szak-
vezetõ.

Azt is elmondta, hogy a légió-
sok csak csütörtökön kapcsolód-
tak be a közös munkába, ekkor job-
bára csapatrész-elemeket gyako-
roltatott a játékosokkal. A Nyír-
egyháza után jövõ szombaton a
másik nagyágyú, a Vasas jön
Miskolcra, majd Gödöllõn vár fel-
lépés a gárdára.

– Ezt a folytatás elsõ szakaszá-
nak tekintem, sok esélyünk egyik
csapattal szemben sincs, de jó
lenne legalább néhány játszmát
rabolni tõlük. Vigyázni kell, nehogy
elillanjon az önbizalmunk. A
Jászberény, Kecskemét, Nirvána
trió elleni mérkõzések jelentik a má-
sodik szakaszt, ezek közül nagyon
szeretnénk mindhárom összecsa-
pást sikerrel venni. Képesek va-
gyunk rá, hiszen ezt a Jászberény
ellen már megmutattuk. A BSE el-
leni záró találkozó ismét csak „szük-
séges rossz”, a városmajoriak
ugyanis külön kategóriát jelentenek
– vállalkozott egy rövidke esélyla-
tolgatásra Kerekes Attila.

Hozzátette, hogy továbbra is tíz
játékossal számolhat. A bajnokság
mellett a kupában is szeretnének
helytállni. Az úton már most, va-
sárnap megtehetik az elsõ lépést,
ugyanis Kalocsán játszanak. A tét
a legjobb nyolc közé kerülés, ennek
a kiharcolása nem okozhat gondot,
hiszen osztálykülönbség van a
csapatok között. Utána valószínû-
leg a Nirvána kerül az útjukba, gyõ-
zelemmel megnyílik az út a négyes
döntõ felé! A vasutasok az utóbbi
három évben mindig beverekedték
magukat a kvartettbe, miért ne si-
kerülhetne ez most is?

D. L.

LÕRINCZ JÖTT, SZÖGEDI JÖHET, BALÁS PRÓBAJÁTÉKON

Lassan elfogy a keret

Bár a lányok már edzenek, még nem tudni, kik veszik kézbe a
labdát a hét végén.

A diósgyõri labdarúgók megkezdték az erõgyûjtést a tavaszi
idény feladataira.

A Magyar Kézilabda-szövet-
ségben elkészítették a Magyar
Kupa nyolcaddöntõinek párosí-
tását. A legjobb 16 közé három
borsodi alakulat került be, s va-
lamennyien neves ellenfelet kap-
tak. A nõknél a Miskolci Sport-
iskola NB I/B-s csapata az EHF-
kupagyõztes NB I-es székesfe-
hérvári Cornexi-Alcoa-HSB Hol-
dingot fogadja. A férfiaknál a

Hargita KC-Miskolc élvonalbeli
együttese a Gyöngyösi Fõiskola
otthonában léphet a következõ
körbe, míg az Ózdi KC NB I/B-s
alakulata az NB I-ben remeklõ,
harmadik helyen álló pestszent-
lõrinci PLER-Airportot láthatja
vendégül. A szövetségben arról
is döntöttek, hogy a találkozókat
február 15-ig kell lejátszani, a to-
vábbjutásról egy mérkõzés dönt.

SORSOLTAK A KUPÁBAN

HÁROMSZOR ITTHON, NÉGYSZER IDEGENBEN

Meglepetést is okozhatnak

ZUPKÓ MÁDON FOLYTATJA

Varsóban járt a Speedway
Miskolc salakmotoros klub ve-
zetése, s a klub irányítói alá-
írták azt a szerzõdést, amely-
nek értelmében 2006-ban az
együttes a lengyel második li-
gában szerepel. 

A miskolciakon kívül még az
ukrán Rovno, valamint a lett
Daugavpils számít külföldinek a

bajnokságban. Az itthoni napok
sem teltek eseménytelenül,
ugyanis Jacsó Tibor elnök igye-
kezett újabb támogatókat felku-
tatni, akiknek a belépése „izmo-
sabbá” teheti az egyesület költ-
ségvetését. A miskolciak azt ter-
vezik, hogy az áprilisi idénykez-
désig vásárolnak két komplett
motort, egy kisbuszt, és szeret-
nének egységes csapatruházat-
ban megjelenni a különbözõ vi-
adalokon. Tárgyalnak a televíziós
közvetítésekrõl is, választék jócs-
kán akad, hiszen a megyeszék-
hely az idén tizenhárom salak-
motoros eseménynek ad otthont!
Vonzó jegyárakkal, változatos ki-
egészítõ programokkal és vár-
hatóan tetszést arató bérletcso-
maggal akarnak elõrukkolni.

Aláírták a szerzõdést

Huszonegyedik alkalommal rendezi meg a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Labdarúgó-szövetség a dr. Borosi László te-
remlabdarúgó-emléktornát. Az esemény többek között azért fon-
tos, mert a megyei csapatok számára a téli szünetben megmé-
retési lehetõséget biztosít. A szervezõk véglegesítették a progra-
mot, kialakult a pontos menetrend. Ezek szerint a küzdelmek ja-
nuár végén (28–29.) kezdõdnek, s a vetélkedésben hetven (!) csa-
pat vesz részt. Az elõcsatározás Miskolcon, Encsen, Bõcsön,
Mezõkövesden, Ózdon, Putnokon, Szerencsen, Sátoraljaújhelyen,
valamint Tiszaújvárosban zajlik. Akik beverekszik magukat a dön-
tõbe, egy héttel késõbb, február 4–5-én a Miskolci Városi
Sportcsarnokban döntik el a helyezések sorsát. A megyei harmadik
vonalban szereplõ együttesek részére területi selejtezõket ren-
deznek. Eldõlt, hogy a sorozaton ezúttal nem vesz részt a DVTK.

BOROSI-EMLÉKTORNA

15 ÉVES A ZEPTER
NYÍLT NAP AZ ITC-SZÉKHÁZBAN!

(Ahol a Zepter cég teljes kínálata megtekinthetõ!)

2006. január 14-én, szombaton és 2006. január 15-én vasárnap 10 órától 18 óráig!
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Aki az alábbi, helyesen kitöltött Zepter-totót a nyílt napra személyesen behozza, értékes,
kereskedelmi forgalomban nem kapható, exkluzív ajándék átvételére jogosíthatja fel.

ZEPTER TOTÓ             1. Mikor érkezett a Zepter Magyarországra?
1; 1990 2; 1991 x; 1992

2. Mely termékkel vált ismertté világszerte?
1; edények 2; Aqua Jebbo x; Bioptron lámpa

3. Hány perc alatt készül el a Zepter edényben a húsleves?
1; 20 perc 2; 40 perc x; 180 perc

4. Milyen fényt bocsát ki a Bioptron lámpa?
1; lézerfény 2; polarizált fény x; infrafény

5. Milyen elven mûködik a Zepter Cleansy porszívója?
A porzsák

1; papír 2; textil x; víz
5+1. Mit jelent ez a szó: Zepter?

1; jogar 2; korona x; elegancia

Név: .........................................................................................................................................
Cím: .........................................................................................................................................

Tel: .........................................................
Tájékoztatjuk, hogy a kérdõív kitöltésével hozzájárul, hogy személyes adatait üzleti kapcsolatfelvétel (termékismertetõk, tájékoz-
tatók küldése) és kapcsolattartás céljából használjuk és tároljuk. Adatainak fenti célú felhasználási lehetõségét addig tekintjük fo-
lyamatosnak, amíg Ön nem kéri azok törlését nyilvántartásunkból. Adatait az 1995. évi CXIX. tv szerint kezeljük.
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Budapesti telephelyû közlekedési cég
egymûszakos munkarendre, haszon-
gépjármû javításában jártas 

AUTÓSZERELÕKET, 
KAROSSZÉRIA-
LAKATOSOKAT, 

KLÍMASZERELÕKET, 
AUTÓVILLAMOSSÁGI

SZERELÕKET

ÉS FÉNYEZÕKET KERES.
Szállás a telephelyen megoldható! Ér-
deklõdni a 06-1-262-6262, v. a 06-20-
955-5494 telefonszámon, e-mail-en a
rentabus@freemail.hu, vagy szemé-
lyesen a 1104 Bp. Mádi u. 28. címen,
fényképes önéletrajzzal.

A Miskolci Ingatlangazdálkodó Részvénytársaság pályázatot hirdet

Miskolc, József Attila u. 53. szám 
alatti épületben kialakításra kerülõ 

földszinti és emeleti helyiségek bérbeadására határozatlan idõre.
A helyiségekhez parkoló kerül kialakításra.

A bérlemények megtekintésének idõpontja: 2006. január 17,. 9.00–9.30
A földszinti II. üzlet és az I. emeleti üzlet szervesen kapcsolódik egymáshoz.

A bérlemények pályázható bérleti díja 20 000 Ft/m2/év.
A pályázatok postai feladásának határideje 2006. január 23.

A postai feladás címe: 3501. Miskolc, Pf. 78
Eredménytelen pályázat esetén a bérleményekre a pályázat benyújtásának

határideje folyamatos a bérbeadó rendelkezéséig.

Miskolci 
Ingatlangazdálkodó Rt.

Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata 
megbízásából

PÁLYÁZATOT HIRDET
piaci alapú bérleti díjas lakások 

bérbeadására
A pályázat anyaga megtekinthetô a Miskolci

Ingatlangazdálkodó Részvénytársaság és a Polgármesteri
Hivatal hirdetôtábláin, 

a MIK Rt. honlapján: www.mikrt.hu.

További információ: MIK Rt. Bérlakásgazdálkodási Iroda
Miskolc, Széchenyi u. 60. sz. Tel.: 516-251, 252, 253, 254

Helyiségek Hrsz. Vetített Pályázati nettó Bérleti jog megszerzési Pályáztatott 
alapterület m2 letéti díj+áfa nettó alapdíj+áfa tevékenység

Földszint I. üzlet 4744/1 93,34 m2 933 402 Ft+áfa 1 500 000 Ft+áfa Üzlet
Földszinti II. üzlet 4744/1 211,35 m2 2 113 500 Ft+áfa 3 000 000 Ft+áfa Üzlet

+ + + +
I. emelet 248,77 m2 2 487 702 Ft+áfa 2 000 000 Ft+áfa

A Miskolci Ingatlangazdálkodó
Részvénytársaság pályázatot hirdet

az alábbi helyiségek 
határozatlan idejû bérbeadására

A pályázatok postai feladásának határideje: 2006. 01. 23.
A postai feladás címe: 3501. Miskolc Pf. 78.

A pályázatok bontása a MIK Rt. jogi képviselõje 
és a megjelent pályázók jelenlétében 

Miskolc, Hunyadi u. 21. szám alatti tárgyalóban 2006. 01. 26., 9.00 óra.
Eredménytelen pályázat esetén a bérleményekre a pályázat benyújtásának

határideje folyamatos a bérbeadó rendelkezéséig.

Helyiségek Hrsz. Alap- Tevékenységi Minimálisan pályázható Pályázati Megtekintés A bérleti jog
terület m2 kör „C” kategóriás bérleti díj letéti díj idôpontja megszerzési

Ft/m2/év+áfa Ft+áfa alapdíja+áfa
Széchenyi u. 12. 2455/1/A/4 31 m2 üzlet, iroda 30 000 Ft 465 000 Ft 2006. 01. 17. 600 000 Ft

9.15–9.30
Széchenyi u 12. 2455/1/X/9 61 m2 üzlet, iroda 30 000 Ft 915 000 Ft 2006. 01. 17. 900 000 Ft

9.30–9.40

Környezettudatosság és szponzoráció

A TELVILL KFT. 
TÁMOGATJA A MISKOLCI MÚZSA DÍJAT IS

KAMASZ-ÁSZ
Miskolc, Széchenyi u. 94.

(Tulipán-tömb hátulja) 

KIDDY-S
Miskolc, Széchenyi u. 19.

(Weidlich-udvar)

MINÕSÉGI GYERMEKRUHÁK 86–170-es méretig.
FOLYAMATOS AKCIÓK!  KEDVEZÕ ÁRAK!

Miskolctapolca, Fenyõ utca 33. Bejelentkezés: (46) 422-228
www.egeszsegcentrum.info � email: info@egeszsegcentrum.info

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG,
VITALITÁS EGY HELYEN!

� FODRÁSZAT  
� KOZMETIKA 

� MANIKÛR-PEDIKÛR 
� ORVOS-

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT
� MASSZÁZSOK

� ÁLLÓ SZOLÁRIUM

NYITVA: 
HÉTFÕ-PÉNTEK 
8.00-19.00 óráig

SZOMBAT: 
9.00-12.00 óráig

egyeztetés alapján! 
(70) 312-39-02

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 TELVILL Kft.-t 1990-ben
alapították, akkor még gaz-
dasági munkaközösségként.
A gyakorlatilag nulláról indu-
ló cég mára 80 fõt foglal-
koztató, évi 1 milliárd forint
bevételt termelõ középválla-
lattá nõtte ki magát. Az évek
során a kezdetben kizárólag
távközlési hálózatok építé-
sével, szerelésével és méré-
sével foglalkozó vállalat te-
vékenységi körét jelentõsen
kibõvítették, magát a kft.-t
pedig három fõ ágazatra
osztották. A villamos háló-
zatépítõ részleg elsõsorban
kis- és középfeszültségû kábelhálózatok, valamint
út- és térvilágítás kiépítésével foglalkozik, az in-
formatikai ágazat komplex hálózati megoldásokat
kínál, integrált hang-, adat- és videojel-átviteli inf-
rastruktúrákat tervez és valósít meg, a távközlési
pedig a mûanyag csöves alépítmények kivitele-
zésétõl kezdve az optikai és rézalapú kábelek sze-
reléséig számtalan, a távközléshez kapcsolódó te-
vékenységet folytat.

A TELVILL számára kiemelten fontos, hogy a fel-
vállalt munkákat minden esetben a lehetõ leg-
magasabb színvonalon végezzék el. Ezért aztán
csak olyan beszállítókkal, partnerekkel dolgoznak,
akik a magyar, vagy a világpiacon már bizonyí-
tották termékeik, illetve az általuk szállított anya-
gok és eszközök kiváló minõségét. A minden
szempontból kifogástalan munkavégzésre való tö-
rekvésüket egyébként mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy a kft. 1998 óta az EN ISO 9002:1994
minõségbiztosítási, 2002-tõl pedig EN ISO
9001:2000 minõségirányítási szabvány szerint
mûködik.

A társaság cégfilozófiájának középpontjában
egyébként hazai viszonylatban egyedülálló módon
nem kizárólag a magas profit áll. Legalább ilyen
fontosnak tartják a munkavállalókkal szembeni fe-
lelõsségvállalást, a kulturált, emberhez méltó kör-

nyezet megteremtését, a je-
lenlegi és a jövõbeli nemze-
dékek környezettudatos ne-
velését, életminõségük javí-
tását és a társadalmi sze-
repvállalást. Ezért aztán a
TELVILL Kft. kollektívája a
szigorú környezetvédelmi és
minõségirányítási szabályok
betartása mellett, igyekszik
tenni is a környezet meg-
óvásáért és az emberibb tár-
sadalmi, közösségi életért.
Számtalan olyan intézményt,
alapítványt szponzorálnak,
amely valamilyen formában
hozzájárul életünk jobbá té-

teléhez. Támogatják például a Miskolci Múzsa Díjat,
melyet évente egy alkalommal olyan mûvészek
kaphatnak meg, akik munkásságukkal értékteremtõ
módon hozzájárultak Miskolc kulturális életének
fejlõdéséhez, a város hazai és külhoni megítélé-
sének javításához. Mindemellett segítik a koraszülött
csecsemõk túlélési esélyein pozitív irányba vál-
toztatni igyekvõ Országos Inkubátor Alapítványt,
a Miskolci Nemzeti Színházat, ingyenesen végzik
a Móra Ferenc Általános Iskola informatikai rend-
szerének karbantartását és fejlesztését, technikai
segítséget nyújtottak a Miskolci Speciális Felderítõ
és Mentõcsoport kiképzõpályájának kialakításá-
hoz, minden évben térítésmentesen végzik el a
Mikulás-vonat díszkivilágítását, részben finanszí-
rozták a Kandó Kálmán Szakközépiskola elekt-
ronikai mérõlaboratóriumának számítástechnikai
fejlesztését, és segédkeznek a „Honfoglalás Park”
területrendezési munkálataiban.

Mindezek ismeretében talán nem véletlen, hogy
az Európai Bizottság Vállalkozási Fõigazgatósága
a kis- és középvállalatok számára indított, 10 eu-
rópai cég CSR (Corporate Social Responsibility,
azaz Vállalatok Társadalmi Felelõsségvállalása)
gyakorlatát bemutató kampányában, Magyaror-
szágról a TELVILL Kft. ilyen irányú tevékenységét
ismertette és publikálta 23 nyelven.

MMiisskkoo llcc,,    DDéérryynn éé  uu..  88..
TTeell..::  44 66//3344 88--77 0044,,  mmoobb iill::  2200//9922 22--66336633

Vulcanus
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(MEGYE) A PHARE 2001 Prog-
ram záró konferenciáját tartot-
ták január 10-én, a miskolci
Városháza dísztermében. A
programban 4 millió euró tá-
mogatási keretet fordíthatott a
régió a termál- és konferencia-
turizmus infrastruktúrájának fej-
lesztésére. 

A rendezvény bevezetõjében
Galovicz Mihály, a VÁTI Magyar
Regionális Fejlesztési és
Urbanisztikai Kht. programenge-
délyezõ ügyvezetõje egyebek mel-
lett elmondta, hogy a magyaror-
szági területfejlesztési Phare-prog-
ramok alakulása, és az észak-ma-
gyarországi régió fejlõdése a kez-
detektõl igen szoros kapcsolatot
mutat. A fõ mérföldköveket szám-
ba véve, 1992-ben Borsod-Abaúj-
Zemplén és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében indult az elsõ re-
gionális Phare-program, s a kö-
vetkezõ, 1995. évi Phare célterüle-
te ugyancsak Borsod-Abaúj-
Zemplén volt. Az 1997-es kísérleti
Phare-program már nagyban kö-
zelített az EU strukturális alapjai-
nak rendszeréhez – ennek 22 mil-
lió euró támogatási kerettel, már a
hat megyét összefogó Északkelet-
Magyarország volt a részese –
amely a 2000 és a 2001. évi Phare-
programokban már észak-ma-
gyarországi régió néven vett részt.
Galovicz Mihály kihangsúlyozta,
hogy az elõcsatlakozási alapok
szerepét tekintve, a regionális
Phare-program 1992 óta motorja a
területfejlesztési törvény kialakítá-
sának, a magyar területfejlesztési
rendszer intézményi kísérleti mo-
delljei bevezetésének, valamint az

integrált térségfejlesztési gyakorlat
kialakulásának. 

A 2001-es turizmusfejlesztési
programban a régióból beérkezett
15 pályázat közül 12 juthatott tá-
mogatáshoz, lekötve ezzel a ren-
delkezésre álló 4 millió eurós keret
teljes egészét. A projektek közül tíz
a termálturizmus, kettõ a konferen-
ciaturizmus fejlesztését célozta,
megvalósításuk 2003-ban indult, a
támogatási szerzõdések aláírásával.
2005 októberéig nyolc – hét termál
és egy konferenciaturizmus – fej-
lesztési beruházás fejezõdött be
Sárospatakon, Diósgyõrben, Mezõ-
kövesden, Egerben, Miskolctapolcán
és Tokajban. 

MISKOLCTAPOLCA 
A projekt keretében elkészült

egy új élménymedence a Termál
Barlangfürdõben, kialakítottak négy,
egyenként 10 fõs szaunát öltözõvel,
zuhanyzóval, pihenõvel. A szaunák
elõterében új, hideg vizes merülõs
medence épült vízforgatóval, vala-
mint felújították és jelentõsen kibõ-
vítették a kültéri kagyló alakú me-
dencét, így az úszási célra is meg-
felelõvé vált. A medencében dö-
gönyözõt és hidromasszázs él-
ményelemeket létesítettek. A me-
dence rekonstrukcióját száloptikás
és víz alatti világítás kialakítása
egészítette ki. A három fejlesztési ak-
cióterülethez szorosan kapcsolódott
az igénybevett területek bekerítése,
kertészeti kialakítása, valamint pa-
dokkal, nyugágyakkal, külsõ világí-
tással való felszerelése. 

Létrejött egy reumatológiai, orto-
pédiai, mozgásszervi rehabilitációs,
traumatológiai és idegsebészeti
utókezelésre alkalmas komplexum.
Az új, háromszintes terápiás épü-
letben kialakításra került egy 520 m2-
es gyógymedence, egy 4 szemé-
lyes súlyfürdõ gerincbetegek keze-
lésére, 4 új masszázshelyiség és
egy 14 férõhelyes, szanatórium jel-
legû elektroterápiás kezelõhelyiség.

A tapolcai strandfürdõ egyik me-
dencéjét teljesen átépítették és víz-

forgató berendezéssel látták el.
Felújították a medence vasbeton
szerkezetét, a medencéhez új lép-
csõket, lábmosókat és zuhanyzó-
kat építettek. Emellett kialakítottak
egy megfelelõ méretû gépházat, és
egy túlfolyó medencét is. 

SÁROSPATAK 
A Végardói Termálfürdõben kia-

lakításra került egy 22x35 méteres,
hét egységre tagolt ülõmedence. A
medence különbözõ élménybe-
rendezésekkel – pezsgõágy, nyak-
zuhany, légbefúvó, padlóbevúfó,
pezsgõalap – egészült ki, továbbá
vízforgató, illetve vízszûrõ beren-
dezéssel is felszerelték. 

MEZÕKÖVESD
A Zsóry Gyógy- és Strandfürdõ-

ben az acélvázas fõbejárat elbon-
tása után egy új, sokfunkciós,
mind a fürdõ, mind az üdülõterü-
let ellátottságát javító, új szolgál-
tatásoknak helyet adó, a fürdõ ar-
culatához igazodó fõbejárati csar-
nok épült. Az új épület földszintjén
közönségforgalmi funkciók kaptak
helyet: pénztárak, fûthetõ autó-
buszváró, Tourinform iroda, hír-
lapárusító, nagy kapacitású öltö-
zõk. A bejárat környékén térbur-
kolatot és térvilágítást alakítottak ki,
a kör- és hullámmedence komp-
lexumot pedig élmény- és lát-
ványelemek beépítésével alakítot-
ták át. A medencéket kiszolgáló inf-
rastruktúrát is felújították, valamint
jégbüfét alakítottak ki a hullám-
medence feletti teraszon. 

DIÓSGYÕR 
A beruházás fõ elemeként meg-

történt a Diósgyõri Strandfürdõ me-
dencéjének rekonstrukciója. A víz-
forgató és kezelõ berendezések
beépítésével a medence kialakítá-
sa jelentõsen megváltozott: az egy-
kori úszómedence helyén egy 25x15
méteres úszómedencét és egy 150
m2-es gyermekmedencét létesítet-
tek, az ezekhez szükséges vízgé-
pészettel együtt. Az új technológiai
fejlesztéssel a fürdõ alapvetõen
hideg vize könnyebben és gazda-
ságosabban melegíthetõ.

TOKAJ
A történelmi borvidék városköz-

pontjában elhelyezkedõ, korábban
csárdaként mûködõ épületet alkal-
massá tették konferenciák lebo-
nyolítására. A beruházás keretében
a 70-es évek óta felújítatlan épüle-
tet teljes egészében átalakították,
belsõ terét kibõvítették, és a falakon
kívül mindent újjáépítettek. A projekt
egyik részfeladata az átépítési
munka, a másik pedig a technikai
eszközök (teremhangosító felsze-
relések, projektor, laptop, televízió,
számítógép, digitális fényképezõgép,
telefax) beszerzése volt. 

Sz. S. 
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PHARE 2001 Program

TURIZMUSFEJLESZTÉS AZ ÉSZAKI RÉGIÓBAN

(MEGYE) Január 9-én, Gyárfás
Ildikó, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Védelmi Bizottság
elnökének vezetésével mega-
lakult a megyei operatív törzs,
amely koordinálni hivatott a tér-
ség belvízvédelmi munkála-
tait. A testületben a vízügyi
igazgatóság, a földmûvelésü-
gyi hivatal és a katasztrófavé-
delem képviselteti magát.

A testület szerdán délután ülé-
sezett, amelyen döntés született
arról, hogy felkérik az 5 helyi vé-
delmi bizottságot, a 3 vízgazdál-
kodási társulatot, valamint belví-
zi öblözetekben elhelyezkedõ és
kiemelten belvízzel veszélyezte-
tett 13 település önkormányzatát,
hogy a védekezés tervezett mun-
kálatait és költségvetését 2006.
január 16-án 12 óráig a megyei

operatív törzshöz juttassák el, s
a testület a munka megkezdésé-
nek engedélyezésérõl 24 órán
belül dönt. 

Az eddigi adatok szerint a három
vízgazdálkodási társulatnak a vé-
dekezési költségére 5,7 millió fo-
rint igény érkezett a megyei ope-
ratív törzshöz. Öt településrõl je-
lentettek lakóingatlan védelme ér-
dekében történt védekezési költ-
séget és jelezték vis maior-ra igé-
nyüket. A helyi vízkárokkal kap-
csolatosan a kárfelmérés folya-
matos, annak elbírálása a vis
maior-nak megfelelõen történik. 

A megyei operatív törzs felhív-
ja az önkormányzatok figyelmét
arra, hogy a közhasznú foglal-
koztatási keret terhére beadott ön-
kormányzati pályázatokat, ame-
lyeket a belvíz elleni védekezés-
rõl szólnak, soron kívül bírálják el
a munkaügyi központok.

Már mérik a károkat

NINCS BIZTOSÍTÁS 
A BELVÍZKÁROKRA

(MEGYE) Az elmúlt napokban
Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben 10 és félezer hektár mezõ-
gazdasági terület került víz alá. 

Négy településen 56 lakóingat-
lan pincéjébe tört be a víz, több
mint 2000 köbmétert szivattyúztak
ki a kárelhárítók. Kormánydöntés
értelmében az elkövetkezendõ he-
tekben 8 megyét érintõen 5,3 mil-
liárd forint áll rendelkezésre, tarta-
lékkeretbõl pedig 2 milliárd forin-
tot csoportosítottak át a védekezés
költségeinek fedezésére. A kor-
mány 49 szivattyút szerzett be,
amelyeket szükség szerint irányí-
tanak át a belvíz által veszélyeztetett
területekre, hogy minél kevesebb
legyen a földeket érintõ anyagi kár.

Még nem lehet tudni, hogy mi-
lyen mértékû lesz a megyét érin-
tõ belvízkár. Ha a Tisza és a
Bodrog mentén hirtelen és gyors
olvadás következik be, akkor je-
lentõs belvízzel kell számolni. Az
elmúlt 3 évben 3,1 milliárd forin-
tot költöttek a megyében a felszíni
vízelvezetõ rendszerek kiépítésé-
re. A lakosság részérõl viszont na-
gyobb gondosságot várnak a kár-

elhárítók és kérik, hogy tisztítsák
ki a vízelvezetõ árkokat lakó in-
gatlanjaik elõtt.

A tavalyi év decemberében hó
és esõ formájában lehullott csa-
padék mennyisége síkvidéki terü-
leteinken az átlagos értékek két-
szerese volt. Jelenleg 2006 janu-
árjában a talaj telítettsége és a ta-
lajfagyok miatt a lehullott, illetve az
elolvadt vízmennyiség nem tud be-
szivárogni. A fõ- és mellékcsator-
nák teltsége 100%-os, illetve efö-
lötti, tudtuk meg az ÉKÖVÍZIG
munkatársától. Csont Csaba el-
mondta továbbá, hogy a készült-
ségi fokozatok a bodrog-, illetve a
taktaközieket érinti. Az ÉKÖVÍZIG
mûködési területén lévõ 7 belvíz-
védelmi szakaszból jelenleg 6 sza-
kaszon I. fokú, míg 1 szakaszon
II. fokú belvízvédelmi készültség
van érvényben. A felmérések alap-
ján (2006. január 8.) az elöntött te-
rületek nagysága lényegesen nem
változott, továbbra is meghaladja
a 10 ezer ha-t (rét, legelõ, szántó-
föld). A 9 db üzemelõ szivattyúte-
lep 670 ezer m3 vizet emelt át a fõ-
csatornákból a befogadó folyók-
ba január 8-áig.

M. J.–B. G.

(MEGYE) Még mindig több
mint tízezer hektárnyi termõ- és
szántóföld, valamint rét és le-
gelõ áll víz alatt megyénkben.
Belvízkárra azonban egyik
hazai társaságnál sem lehet
biztosítást kötni. Az állam éppen
ezért hozta létre a Wesselényi
Alapot, amelyet viszont még
mindig kevesen vesznek igény-
be Borsodban. 

Az elmúlt napok fagyos idõjá-
rása miatt csökkent az elárasztott
területek nagysága, több helyen
azonban még mindig éjjel-nappal
mûködnek a szivattyúk. Azok a
gazdák, akiknek termõföldje víz
alatt áll, hiába fordulnak a bizto-
sítótársaságokhoz, belvízkárokra
ugyanis nem lehet biztosítást kötni.
Ennek egyik oka, hogy olyan,
elõre látható kárról van szó, amely
ellen lehetne védekezni. Másfelõl
viszont, ilyen veszteségekre már
csak azért sem vállalnak kezes-
séget, mert aránytalanul nagy kár-
térítési összegeket kellene kifizet-
niük. Ez a probléma egyébként

már több mint tíz éve fennáll a gaz-
dák és a biztosítók között, meg-
oldást pedig csak az utóbbiak és
az állam közötti szoros összefo-
gás és együttmûködés jelenthet-
ne. Ez azonban évek óta elmarad. 

A belvíz által veszélyeztetett te-
rületeken élõ családok sem köt-
hetnek biztosítást ingatlanjaikra,
így nekik csak az állami
Wesselényi Alap nyújthat segít-
séget. A Magyar Államkincstár
munkatársai az elmúlt években 157
borsodi települést kerestek fel
ezzel a lehetõséggel, a legtöbb ön-
kormányzattól azonban még visz-
szajelzést sem kaptak. Szerintük
ennek az lehet az oka, hogy a bel-
víz által sújtott területeken lévõ la-
kóházak tulajdonosai csak érvé-
nyes engedélyekkel és az ingat-
lan tulajdoni lapjával pályázhatnak
kártérítésre, ezek pedig sok eset-
ben hiányoznak. Veszélyeztetett te-
rületre ugyanis a hatóságok nem
adnak ki építési engedélyt, ezek
hiányában pedig sokan meg sem
kísérlik benyújtani igénylésüket a
Wesselényi Alaphoz.

Lénárt Vanda

(MEGYE) A franciaországi
Lotharingia Regionális Taná-
csának delegációja látogatott
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyébe, ahol a két megye közt
öt éve tartó kapcsolat továb-
bi lehetõségeirõl tárgyaltak a
régiók vezetõi. 

Hat pontban határozták meg a
lehetséges együttmûködési fela-
datokat, de legfontosabb kér-
désként az idegenforgalmat je-
lölték meg. Lotharingiával 2000-
ben kezdõdött az együttmûködés,
egy évvel késõbb pedig már
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
értékeit csodálhatták az érdeklõ-
dõk egy metz-i kiállító teremben.
A francia régió is bemutatkozott
Magyarországon, 2002-ben  a
Herman Ottó múzeumban is-
merkedhettek értékeivel a mis-

kolciak. A mostani találkozón az
együttmûködés térbeli kiterjesz-
tésérõl is szó esett, így a dele-
gáció ellátogatott Heves és
Nógrád megyébe is. 

Dominique Ronga asszony, a
Lotharingiai Regionális Tanács el-
nöke egy rövid körutazást köve-
tõen elmondta – megismerve a ré-
giót, látták szépségeit, és a part-
nerkapcsolat széles tárháza nyíl-
hat itt meg. Méltatta a megye ter-
mészeti értékeit, tavait, kastélyait
és termálvizes fürdõit. Szerinte
mindezek abba az irányba mutat-
nak, hogy együttes erõvel komo-
lyan kihasználhatóak az Európai
Unió erõforrásai. A tárgyalások
során nagy hangsúlyt fektettek a
turisztikára, hiszen ez az a terület,
melyben nagy sikereket érhet el a
két régió szövetsége.

A 6 tárgyalási pont között sze-
repelt a környezetvédelem, az

egyetemi ösztöndíjasok cseréje
és a gazdasági kapcsolatok fej-
lesztése egy Lotharingiában meg-
rendezendõ üzletember-találko-
zóval. 

A francia régió nagy hangsúlyt
fektet a bányászati kultúra meg-
õrzésére, tagja az Európai
Bányászati Tanácsnak is. Ezzel új
lehetõségek nyílnak meg me-
gyénk elõtt, hiszen 11 ország
után Magyarországról elsõként
csatlakozhatunk a bányászati ér-
tékek megõrzésével foglakozó
társuláshoz. Így esély lehet a ru-
dabányai és a miskolc-perecesi
bányák múzeummá alakítására is. 

A siker kulcsa talán a két megye
párhuzamában rejlik, hiszen gaz-
dasági szerkezetük és problé-
makörük is hasonló. Lotharingiá-
ban is dominál az acélipar, a szén-
bányászat és a sörgyártás. Három
természetvédelmi parkja és 5
termálvizes komplexuma van,
három egyetemén pedig 71 ezer
hallgató tanul. 

A tárgyalásokat most mindkét
fél eredményesként értékelte,
Gyárfás Ildikó, a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei közgyûlés el-
nöke pedig elmondta, most raj-
tuk a sor, hogy felkeressék a ko-
moly sikereket ígérõ Lotharingiát.

Tréba

A napokban hazaengedték a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
kórházból a sóstófalvai polgár-
mestert és feleségét, akik még
január 5-én szenvedtek szén-mo-
noxid-mérgezést egy családi

házban. A polgármestert és fe-
leségét életveszélyes állapotban
szállították be a toxikológiai osz-
tályra. Kettõjük közül a férfi mér-
gezése volt súlyosabb mértékû,
õt géppel kellett lélegeztetni.

CSAK GYORS OLVADÁS NE LEGYEN!    

Tízezer hektár 
víz alatt

SZÉNMONOXID-MÉRGEZÉS

LOTHARINGIAI DELEGÁCIÓ MISKOLCON

A Barlangfürdõben felújított kagylómedence.

A Diósgyõri strand megújult medencéje.
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