
A tél – egészen az utolsó na-
pokig – nem tette próbára a
Miskolci Hõszolgáltató (Mihõ)
teljesítõképességét, így a fo-
gyasztók pénztárcáját sem.
Lapzártánk idõpontjáig jelen-
tõs üzemzavarok sem voltak. 

A kifizetetlen számlákból adódó
kintlévõség hosszú idõ óta elõ-
ször csökkent az egymilliárd fo-
rintos határ alá. A nagyfogyasz-
tói gázár ezen a héten is emel-
kedett, a szolgáltatás árát azon-
ban ez ebben az idényben már
nem befolyásolja.

A Mihõ Kft. a miskolci lakások
44 százalékának és mintegy ezer
közületi felhasználó épületeinek
távfûtésérõl és melegvíz-szolgál-
tatásáról gondoskodik. A cég
által fûtött belsõ terek nagysága

csaknem hatmillió légköbmétert
tesz ki. Korózs András igazgató
lapunk érdeklõdésére azt mond-
ta: az idei tél alapvetõen még nem
tette próbára a cég teljesítõké-
pességét és a fogyasztók pénz-
tárcáját sem. 

– Az idõjárás eddig kedvezett
a felhasználóknak és a szolgál-
tatónak is – mondta az igazgató.
– Egyrészt nem voltak kirívóan
alacsony hõmérsékletek, ezért a
szolgáltatás ellenértékeként fize-
tett számlák sem voltak kiemel-
kedõen magasak. Nem volt jel-
lemzõ a nagy hõmérsékletinga-
dozás sem. A fûtési idény eddig
eltelt idõszakában a külsõ átlag-
hõmérséklet 3,34 fok volt.

Arra a kérdésünkre, voltak-e
üzemzavarok a mostani idényben,
Korózs András azt felelte, maximum
másfél órás kiesések fordultak elõ
az avasi és belvárosi rendszerek-
ben az ÉMÁSZ hálózatán bekö-
vetkezett áramkimaradások miatt.
Ilyen jellegû kimaradás azonban
máskor is elõfordult. A fûtési vezeték
meghibásodása alkalmanként
egyidejûleg ezer lakásnál keve-
sebb felhasználót érintett. De-
cember 12-én 8–16 óra között 36

méter vezetéket
kellett cserélni az
Avas II. ütem te-
rületén, mely 760
lakás fûtés- és
használatimelegvíz-kiesésével járt.
December 28-án 8–18 óra között
a belvárosi lakótelep Szinva-Népkert

tömbjében, 887 lakásban nem volt
fûtés és melegvíz. 

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében

MISKOLCI NAP

Miskolcon 8 centiméter hó
esett az elmúlt két napban,
mely nem okozott különösebb
fennakadást a közlekedés-
ben, autóbaleset is csak egy
történt, ami a havas út szám-
lájára írható. A járdák is csúsz-
tak, gyalogos-baleset mégis
alig történt.

A megváltozott útviszonyok-
nak megfelelõen közlekednek az
autósok Miskolc útjain. Így mond-

ja a szakzsargon azt a tényt,
hogy az elmúlt napokban csupán
6 kisebb koccanás történt. Egy járt

személyi sérüléssel, de az is
megelõzhetõ lett volna a bizton-
sági öv használatával.

A csúszós utak ellenére gya-
logos-baleset alig fordult elô, az
ambulancia orvosa elmondta, az
elmúlt 2 napban ilyen jellegû bal-
esettel nem szállítottak be sen-
kit.

Az ütemterveknek megfelelõen
halad a síktalanítási munkákkal a
Városgazda Kht. A havazás kez-
detekor alásóztak az utakat bo-
rító hónak, így az nem tudott rá-

fagyni a burkolatra.
Elõször a fõbb tömeg-
közlekedési útvonalakat
tették járhatóvá, ezen
belül is az Avast, a
Komlóstetõt és a belvá-
rosi dombokat.

A hétvégére újabb lég-
örvény ér felénk. Átme-
netileg megenyhül az idõ,
csapadék is várható, de
ilyen nagy havazásra már
nem kell számítani. A hét-
végi csapadék és a jövõ
hét eleji mínuszok újabb
csúszós utakat okozhat-
nak. Érdemes ezért to-
vábbra is körültekintõen

és óvatosan közlekedni városunk
útjain.

T. E.

Vészharangot kongatott a
múlt hétvégén a Levegõ Mun-
kacsoport az ország nagyvá-
rosainak légszennyezettsége
miatt. A miskolci helyzetet
egyenesen kritikusnak érté-
kelték, a finompor-szennyezés
miatt.

A Miskolci Polgármesteri Hivatal
környezetvédelmi osztályvezetõ-
je szerint a szeny-
nyezettség mértéke
az idõjárásnak kö-
szönhetõen, he-
lyenként valóban
meghaladta az
egészségügyi ha-
tárértéket, szó sincs
azonban kritikus
vagy rendkívüli hely-
zetrõl, s nem is lép-
tetnek életbe ilyen
esetekre elõírt in-
tézkedéseket. 

Csizmadia János,
a Miskolci Pol-
gármesteri Hivatal
Építési és Környe-
zetvédelmi osztá-
lyának vezetõje a
MiNapnak elmond-
ta: Miskolc több
pontján – a Búza
téren, Martin-Kertvárosban, Gö-
römbölyön, a vasgyári víztározó-
nál – végez rendszeres levegõ-
tisztaság-mérést az Észak-ma-
gyarországi Környezetvédelmi
Felügyelõség, több szennyezõ-

anyagot érintõen is. Mérik a nit-
rogén-dioxid, a kén-dioxid, az
ülepedõ por és a szálló por kon-
centrációját. Az osztályvezetõ
szerint az ülepedõ – tíz mikron-
nál nagyobb szemcséket tartal-
mazó – por jelenti aránylag a leg-
kisebb veszélyt az egészségre. Ez
fõként mezõgazdasági tevé-
kenység, közlekedés, szilárd tü-
zelés során keletkezik, s vi-
szonylag gyorsan a földre kerül,

ahol már nem nagyon van vele
baj. Jóval veszélyesebb a kén-
tartalmú tüzelõanyagok (szén, fû-
tõolaj) elégetésekor felszabadu-
ló kén-dioxid – amely a levegõ-
ben található páratartalommal

egyesülve kénessavvá alakul, és
roncsoló hatást fejthet ki a nyál-
kahártyán –, valamint a nitrogén-
dioxid, amely a magas hõmér-
sékletû égés során keletkezik,
ipari jellegû tüzelések során, illetve
a gépjármûveknél. Csizmadia Já-
nos szerint ennek a három szeny-
nyezõanyagnak az éves átlag-
koncentrációja Miskolcon jóval
alatta van az egészségügyi ha-
tárértéknek, az úgynevezett „szál-

ló por” az, ami gon-
dot okoz. Ez ugyan-
csak szilárd- és olaj-
tüzelésû fûtõberen-
dezéseknél, bizo-
nyos ipari tevé-
kenységeknél (ce-
mentgyártás, fû-
részüzem), gépko-
csik motorjánál, va-
lamint más, por-
képzõdéssel járó te-
vékenységnél sza-
badul fel. Az osz-
tályvezetõ elmond-
ta, hogy értesülé-
sei szerint 180 – 200
mikrogramm/m3-es
maximumértéket
mértek a napokban
a szálló por kon-
centrációját illetõ-
en, ami eléri az

egészségügyi határértéket, de
600-800 mikrogrammg/m3 lenne
az a szint, amelynél a jogszabá-
lyi elõírások alapján már rendkí-
vüli intézkedéseket kellene tenni.

(Folytatás a 3. oldalon.)

A miskolci fûtésdíj-kom-
penzációról és a lakásfenn-
tartási támogatás rendszerérõl
tartott sajtótájékoztatót Szûcs
Erika alpolgármester és dr.
Simon Gábor országgyûlési
képviselõ.

Mint elhangzott, a kormány ko-
rábbi döntése alapján a távfûtött
lakásban lakók fûtésdíj-kompen-
zációra jogosultak, amennyiben
havi jövedelmük nem éri el a nyug-
díjminimum háromszorosát. Az
igényléseket a miskolci polgár-
mesteri hivatalba lehetett leadni,

amire még most is van lehetõség.
A támogatás összege a téli hóna-
pokban 2000 Ft/hó. Miskolcon
2005. december 1-jéig több mint
3700-an igényeltek és kaptak ilyen
támogatást.

Hasonló támogatási rendszer
bevezetésérõl határozott a miskolci
közgyûlés is: a döntés lényege,
hogy a leghidegebb és a pénztár-
cát legjobban terhelõ december-
január-február hónapokban az ön-
kormányzat további 2000 Ft-tal
segíti a lakásfenntartási támoga-
tásra jogosultakat. A támogatás
mértéke 5000 Ft-tól 8000 Ft-ig ter-
jedt, és ez az összeg ilyen módon
automatikusan, igénylés benyúj-
tása nélkül emelkedik meg 2000
Ft-tal.

A lakásfenntartási támogatást az
elmúlt évben több mint 6600-an
vették igénybe. A kérelem be-
nyújtására jelenleg is lehetõség van.
Erre a célra az önkormányzat
2002-ben 141 millió forintot fordí-
tott, tavaly azonban ez az összeg
már közel 400 millió volt.

GÁZÁREMELÉS,
HÕSZIGETELÉS,

ÁRAMKIMARADÁS ÉS
ADÓSSÁGRENDEZÉS

FÉLIDÕBEN A FÛTÉSI IDÉNYBEN

SIKERES TÁMOGATÁSI
PROGRAMOK

Itt az igazi tél

Légszennyezettség Miskolcon

NINCS SZÜKSÉG RENDKÍVÜLI
INTÉZKEDÉSEKRE

A ködös idô „lenyomja“ a szennyezettséget.

Csokonai-díjjal tünteti ki a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma
Juhász Miklós miskolci fotómû-
vészt, valamint a Szinvavölgyi Nép-
táncegyüttest a Magyar Kultúra
Napja alkalmából. Ugyanekkor dr.
Kiss Józsefné, a Miskolci Városi
Könyvtár igazgatója Bibliotéka
Emlékéremben részesül. Az elis-
meréseket Bozóki András minisz-
ter adja át január 20-án, az
Iparmûvészeti Minisztérium aulájá-
ban. A Csokonai Vitéz Mihály alko-
tói és közösségi díjat minden évben
a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma ítéli oda a nem hiva-
tásos, amatõr színjátszás, vers- és
prózamondás, bábjátszás, kórus-,
és zenemûvészet, képzõ-, fotó-,
film-, videomûvészet, táncmûvészet,

valamint a hagyományõrzés, a
tárgyalkotó és elõadó népmûvészet
területén mûködõ, s hosszabb ideje
kimagasló munkát végzõ egyéni al-
kotóknak, mûvészet-pedagógu-
soknak, mûvészeti együtteseknek. 

Díjazottak Miskolcról 

Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 115. Tel.: 46/508-551. Fax: 46/508-552
Nyitva hétfôtôl péntekig: 8–17, szombaton: 8–13 óráig.
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SZERETETTEL VÁRJUK

KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

2006-b
an is SZERETETTEL VÁRJUK

KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

A Magyar Kultúra Napja alkal-
mából csütörtökön a Miskolci
Egyetem Galériájában nyitottak
közös tárlatot a BAK Képzõ- és
Iparmûvészeti Egyesület alkotói. A
tárlatot Bordás István, a B.-A.-Z.
Megyei Közmûvelõdési és Ide-
genforgalmi Intézet igazgatója nyi-
totta meg. A kiállítás február 23-
ig tekinthetõ meg, hétfõtõl-csü-
törtökig, 8-16 óra között.

Egyetemi
kiállítás

KANDÓ KÁLMÁNRA
EMLÉKEZTEK

Kandó Kálmán halálának 75.
évfordulóján iskolájuk 40 éves ju-
bileumát is ünnepelték a Kandó
Kálmán Szakközépiskola diákjai.
Több helyszínen jártak az év-
fordulók apropóján az iskola
képviselõi, Budapesten a Kere-
pesi úti temetõben, Miskolcon a
Tiszai pályaudvaron álló szob-
ránál és a dél-Kiliánban, ahol táb-

lát avattak a gépészmérnök em-
lékére. A most avatott márvány-
tábla már jó ideje a Kandó Kál-
mán úton volt, egy másik épü-
let falán. A környék lakói és ön-
kormányzati képviselõje találta
úgy, megérdemli, hogy jobban
helyre, szem elé kerüljön. Felújít-
tatták az emléket, mely most
megtalálta méltó helyét.

GÁZÁREMELÉS,
HÕSZIGETELÉS,

ÁRAMKIMARADÁS ÉS
ADÓSSÁGRENDEZÉS
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Az SZDSZ helyesli
Sólyom László döntését

A Szabad Demokraták Szövet-
sége helyesnek tartja és elfogadja
Sólyom László köztársasági elnök
döntését az országgyûlési válasz-
tások idõpontjára vonatkozóan –
mondta Fodor Gábor SZDSZ-ügy-
vivõ január 19-én Miskolcon. 

Fodor Gábor elmondta: mind az
április 9-iki, mind a május 7-iki vá-
lasztási idõpont mellett vannak
érvek és ellenérvek – az SZDSZ az
áprilisi idõpontot sok szempontból
jobbnak tartja, erre is készültek. Így
a választás talán kevésbé fog el-
húzódni, és kevésbé korbácsolja fel
az emberek kedélyét. Ehhez per-
sze arra is szükség van, hogy a pár-
tok a kampány során betartsanak
bizonyos etikai normákat. Fodor
Gábor jellemzõnek nevezte, hogy
erre vonatkozó javaslatukat egyet-
len párt sem támogatta. Hang-
súlyozta azonban, hogy az SZDSZ
ettõl függetlenül kötelezõnek érzi
magára nézve ezeket az etikai sza-
bályokat, és ebben a szellemben
fog kampányolni.

– A lehetõ legjobb eredményt sze-
retnénk elérni, kemények és hatá-
rozottak leszünk, ugyanakkor azon-
ban etikusak is – hangoztatta.

A politikus arról is szólt, hogy kü-
lönösen hangsúlyozottan kívánják
képviselni a kisebb, de hatéko-
nyabb államra vonatkozó prog-
ramjukat, amelynek egyaránt ré-
szei a kisebb parlament, a fele lét-
számúra csökkentett önkormány-
zati testületek s a jelenleginél jóval
korlátozottabb létszámú államap-
parátus. Fodor Gábor hozzátette,
a Magyar Szocialista Párt és a
Magyar Demokrata Fórum részé-
rõl egyértelmû fogadókészséget ta-
pasztaltak a javaslataik iránt, a

Fidesz magatartása azonban el-
lentmondásos.  

T. Asztalos Ildikó, a párt megyei
vezetõje elmondta, hogy január 19-
én este állítják össze az SZDSZ
B.-A.-Z. megyei választási listáját.
Mint elhangzott, a 2002-es lista 13
tagjából csupán három személyt
jelölnek ismét, a többiek „újak”
lesznek.

Tisztességes kampányt
akar az MDF

Magyarország euróövezethez
történõ csatlakozásának esélyeit
és az ország általános gazdasági
helyzetét elemezte Miskolcon dr.
Bod Péter Ákos egyetemi tanár, a
Magyar Demokrata Fórum gazda-
sági szakértõje. Mint egyebek mel-
lett elhangzott, az MDF nem sza-
vazta meg a 2006-os költségvetést,
mert az túl magas deficitet állított
be, ez pedig veszélyeztetheti a
közös valuta bevezetését és a fel-
zárkóztatási pénzekhez történõ
hozzájutást is. – Tíz helybõl még
három, az utolsó három hely kiadó
az euróövezetben: kérdés, hogy
Magyarország ezek melyikén fog
végezni, s mekkora versenyhát-
rányt kell emiatt elszenvednie – han-
goztatta a szakértõ. Bod Péter
Ákos elmondta, az MDF a politikai
élet lekiismereteként akar meg-
szólalni, s az „ígérgetési verseny”
leállítását, az oktatás, az egész-
ségügy és az államháztartás valós
reformjának elkezdését szorgal-
mazta. 

Halmai István miskolci képvise-
lõ, az MDF Országos Választmá-
nyának tagja „igazmondás”-ra,
„tisztességes kampány”-ra szólított
fel, majd elmondta: „szomorú és
elégtelen” eredményt lehet össze-
gezni a ciklus végén Miskolcot és

a térségét illetõen. – Nem sikerült
megerõsíteni a helyi vállalkozáso-
kat, s nem sikerült jelentõs külsõ
tõkét sem idecsábítani! – hangoz-
tatta az MDF-es képviselõ.   

Miskolci programok

Január 25-én 17.30 órától a
Miskolc Városi Könyvtárban (Mind-
szent tér 2. szám) egészségügyi fó-

rumot rendeznek, melyet dr. Molnár
Lajos kórházigazgató tart. Itt választ
kaphatnak az érdeklõdõk arra, ho-
gyan is gondolja az SZDSZ az
egészségügy rendbetételét. Január
26-án 18 órától a Miskolci Egye-
temen (bölcsészépület) a Citromfa
politikai mûhely vendége lesz
Kuncze Gábor, a magyar liberális
párt elnöke.                       Sz. S. 

III. évfolyam 3. számKÖZÉLET2

Zámbó Tiborné, a 22. számú választókörzet szocialista
önkormányzati képviselõje január 23-án (hétfõn) 15.30 órá-
tól 16.30 óráig lakossági fogadóórát tart a Komlóstetõi Ál-
talános Iskolában. (Miskolc, Olvasztár u. 1.) Minden érdek-

lõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Dr. Tompa Sándor, a 4. számú országgyûlési választókerület
(Diósgyõr) országgyûlési képviselõje, a 25. számú választókör-
zet önkormányzati képviselõje és dr. Hardonyi András, a 26. számú
választókörzet önkormányzati képviselõje értesítik a körzeteikben

élõket, hogy január 27-én (pénteken) 16 órától 18 óráig lakossági fogadó-
órát tartanak a Diósgyõri Ady Endre Kulturális és Szabadidô Központben
(Miskolc, Árpád u. 4.) található önkormányzati ügyfélszolgálati irodában. A
képviselõk minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel várnak!

Bazin Géza, a 24. számú választókörzet szocialista ön-
kormányzati képviselõje részönkormányzati üléssel össze-
kötött lakossági fogadóórát tart Perecesen, a Közösségi
Házban (Bollóalja u. 160.) január 31-én (kedden) 16 órától

18 óráig. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

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

tapolcai lakost tisztelettel és szeretettel vár!

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

A Fidesz – Magyar Polgári
Szövetség miskolci országgyû-
lési képviselõjelöltjei mutat-
koztak be január 16-án a
Szinvaparkban. Pelczné dr. Gáll
Ildikó, Lenártek András, dr.
Nagy Kálmán és dr. Szinay
Attila a rendezvényen aktuális
politikai kérdésekrõl is szót ej-
tettek. 

Pelczné dr. Gáll Ildikó egyebek
mellett arról beszélt, hogy az em-
bereknek 2006-ban még mindig
olyan gondokkal és problémákkal
kell szembesülniük, amelyekrõl
korábban azt hitték, 2006-ig már
maguk mögött hagyják. A Fidesz
alelnöke szerint a törvények nem
védik eléggé a kiszolgáltatott cso-
portokat – gyerekeket, idõseket –,
ezért a Fidesz a Btk. módosítását
kezdeményezi az ügyben. A poli-
tikus állást foglalt a kórházak pri-
vatizációja ellen, mint mondta,
csak így képzelhetõ el a kiszá-
mítható, biztonságos ellátás.
Pelczné dr. Gáll Ildikó hangsúlyozta
a „Munka–Otthon–Család“ hár-
mas jelszavának fontosságát, mint
fogalmazott, „biztos munkahe-
lyekre, munkára épülõ növekedõ
gazdaságra van szükség“. Ezt

követõen bemutatkozott a négy
képviselõjelölt. 

Lenártek András 1957-ben,
Ózdon született. Általános agrár-
mérnöki, környezetvédelmi szak-
mérnöki, szakközgazdászi vég-
zettséggel, valamint mérlegképes
könyvelõi, adótanácsadói, üzemi
földnyilvántartói képesítéssel ren-
delkezik. 1994-tõl 2002-ig megyei
önkormányzati képviselõ volt, 1998
óta országgyûlési képviselõ. 1999-
2002 között a Regionális Ide-
genforgalmi Bizottság alelnöke,

2000-tõl 2002-ig a Megyei Te-
rületfejlesztési Tanács tagja. Nõs,
két gyermek apja, a Miskolci
Vasutas Sport Club elnökségi
tagja és a Regionális Judo
Szövetség elnöke. 

Pelczné dr. Gáll Ildikó 1962-ben
született Szikszón. Diplomáit a
Nehézipari Mûszaki Egyetem
Gépészmérnöki Karán és a
Miskolci Egyetem Gazdaságtu-
dományi Karán szerezte. 1985-tõl
különbözõ tudományos területe-
ken dolgozott, 1992-tõl egyetemi
oktatóként tevékenykedett. Mér-
nök-közgazdász végzettsége
mellé mérlegképes könyvelõi és
adószakértõi oklevelet, 1996-ban
doktori fokozatot szerzett. A
Magyar Tudományos Akadémia
2000-ben a MAB Fiatal kutatók dí-
jában részesítette. Az Összefogás
Miskolcért Egyesület alelnöke, a
Miskolci Önkormányzat Összefo-

gás–Fidesz–MDF önkormányzati
frakciójának a tagja. 2005 júniu-
sában a Fidesz – Magyar Polgári
Szövetség alelnökévé választották.
1985 óta házas, három gyermek
édesanyja. 

Dr. Nagy Kálmán 1946-ban
Nagydoboson született. 1971-ben
summa cum laude minõsítéssel
végezte el az orvosi egyetemet,
1987-ben az orvostudományok
kandidátusa lett. Jelenleg a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kórház és Egyetemi Oktató
Kórház Gyermekonkológiai és
Csontvelõtranszplantációs Osztá-
lyának osztályvezetõ fõorvosa.
1992-2000 között az Orvostovább-
képzõ Egyetem, majd a
Semmelweis Egyetem II. Gyer-
mekgyógyászati Tanszékének
tanszékvezetõje volt. 1991-ben
munkatársaival létrehozta a da-
ganatos betegek kezelését tá-
mogató Bonta Zoltán Alapítványt.
A Fidesz Kulturális Tagozatának
elnökségi tagja, a Megyei Kul-
turális Tagozat elnöke. 

Dr. Szinay Attila 1974-ben
Miskolcon született. A Miskolci
Egyetem Állam- és Jogtudományi
Karán szerzett diplomát 1997-ben,
majd a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen végzett, európai jogi
szakjogászként 2002-ben. Jelenleg
saját ügyvédi irodájában dolgozik.
Nõs, egy kisfiú édesapja. Több civil
szervezet munkájában is szerepet
vállal: a Diósgyõri Birkózó Club el-
nöki tisztségének betöltése mel-
lett a Diósgyõri Labdarúgásért
Baráti Kör Egyesületnek is alapí-
tó alelnöke. 

Sz. S. 

BEMUTATKOZTAK
A FIDESZ MISKOLCI JELÖLTJEI

A jelöltek: dr. Szinai Attila (balról), Pelczné dr. Gáll Ildikó, dr. Nagy
Kálmán és Lenártek András.

PÁRTOK – PORTÁK

Doni emlékmise

Százhúszezer halott és több
ezer sebesült. Ez volt a 2. Doni
Magyar Hadsereg vesztesége
1943-ban. A túlélõk és az ál-
dozatok leszármazottai min-
den évben misével emlékeznek
az idén már 63 évvel ezelõtti
eseményekre.

Az elmúlt hétvégén is misét tar-
tottak a Szent Anna templomban,
majd gyertyagyújtással folytató-
dott az emlékezés. A 2. Doni
Magyar Hadsereg kiszállítása 1942.
április 11-én kezdõdött, és július vé-
gére – gyakran a vasútvonalak vég-
pontjától több száz kilométeres
gyaloglás után – az utolsó egysé-
gek is megérkeztek a keleti front-
ra. A katonáknak nem voltak olyan
fegyvereik, mint az oroszoknak, és
a németek ígérete, mely szerint pó-
tolják a hiányosságokat, sohasem
teljesült. 1942 júniusában meg-
kezdõdtek a harcok, a döntõ üt-

közetre azonban csak 1943. janu-
ár 12-én került sor. Akkor az urivi
hídfõnél megindult a támadás, a
magyar védõk azt hitték, hogy csak
egy helyi áttörési kísérletrõl van szó.
Az õket irányító német vezérezre-
des az offenzíva elõtt még hajlan-
dó lett volna kivonni a 2. magyar
hadsereget, de Hitler ezt megtiltotta.
A 200 ezer magyar katonából 120
ezer sohasem térhetett haza. A 86
éves Óczi Sándor, aki maga is meg-
járta a keleti frontot, azt mondja, a
testi sebek begyógyulhatnak, a lel-
kiek sohasem. A veterán szerint az
õ tragédiájuk figyelmeztetés kell
hogy legyen minden ország ve-
zetõje számára, hogy a borzalmak
nem ismétlõdhessenek meg. A túl-
élõk, az elesettek özvegyei, gyer-
mekei és unokái minden évben
megemlékeznek a hõsi halottakról,
azokról, akik jeltelen tömegsírban
nyugszanak egy idegen ország-
ban. 

tóthsz

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az
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Ha enyhébbre fordult az idõ és a nap is kibukkant a felhõk közül,
január elsõ napjaiban azonnal benépesült a Szinva terasz. No per-
sze, nem volt zsúfoltság, de – fittyet hányva a naptárra – szép szám-
mal sétálgattak, ücsörögtek a miskolciak a terecskén. Az egyik
pad pedig még a fagyos délutánokon is állandóan foglalt volt.
Bizonyára ki is találták, melyik: természetesen a „csókváltó”.

Télvíz idején is töretlen népszerûségét az magyarázza, hogy
két egymás felé fordított ülõkébõl áll, és igen alkalmas a nevét
adó foglalatosságra. Csak az emlékeiket olykor némi irigységgel
keverõ idõsebbek mondhatják: túlságosan elkényezteti az ifjúsá-
got a pad tervezõje, Litwin József iparmûvész. Hisz annak idején
sikeresen lebonyolították a randevút a hagyományos padokon is.
Mindössze annyi kellett hozzá, hogy a fiú átvesse a lábát az ülõ-
kén és „szembe babám, ha szeretsz” – alapon váltson szót, illet-
ve csókot a leányzóval. No de miért is kellene hosszasan magya-
ráznom, hogy volt, mint volt, amikor a miskolci ifjak túlnyomó több-
sége így cselekszik ma is. Lévén, hogy mindössze egyetlen „csók-
váltó pad” van a városban, az pedig még ilyenkor, télvíz idején is
kevésnek bizonyul az igényekhez viszonyítva. 

Olyannyira kevésnek, hogy ha megenyhül egy kicsit az idõ, akár
sorszámot lehetne osztogatni az üresedésre váró párok között.
Remélem, nem a türelmetlen sorállók közül kerülnek ki azok, akik
máris leszerelték és elemelték a patak menti sétány rácsának tartó-
oszlopairól a mûkõbõl készült gömböcskéket. Mert tettük a vá-
rakozás gyötrelmeivel sem lenne megmagyarázható, különösen:
elfogadható. 

Nekem kétszeresen is fáj e barbár tett, mert fogadást veszítek
barátommal szemben. Õ ugyanis – bárhogy gyõzködtem – kitar-
tott amellett, hogy egyre több lesz a hasonló rongálás az újjászületõ
belvárosban. Mivel lépten-nyomon lehet majd találkozni könnyen
kitörhetõ facsemetével, letéphetõ virággal, szétszerelhetõ bútor-
ral, egyébbel. Szomorú lenne, ha sötét jóslata beteljesülne, és nem
csak azért a korsó sörért mondom, amit elveszíthetek. 

Éppen ezért azt ajánlom szeretettel annak, aki elvitte a szóban
forgó mûkõ gömböcskéket, hogy tévessze össze valamelyiket egy
kisebb méretû focilabdával és dekázzon vele egy kicsit. De úgy,
hogy olykor a fejét tartsa lába helyett a kõgolyó alá!      (bekes)

Fújtató

DEKÁZNI A KÔGOLYÓVAL

Március 31-ére fejezõdik be a
diósgyõri stadion fõépületének
felújítása. A teljes létesítmény  re-
konstrukciójára 535 millió forint
állt rendelkezésre.

A stadion rekonstrukciója lassan
a végéhez közeledik, a fõépület át-
adása január elején volt. Az ez al-
kalomból tartott helyszíni bejáráson
részt vett Káli Sándor polgármes-
ter és Orosz Lajos alpolgármester
is.  

A felújításáról 2003-ban született
döntés, amikor is a sportügyekért
felelõs minisztérium felvette az or-
szágos stadionrekonstrukciós prog-
ramba a Diósgyõri Stadiont is. A be-
ruházás összesen 535 millió forintba
kerül, ebbõl 355 millió forint állami
támogatás, 180 millió forintot pedig
a helyi önkormányzatnak kellett
elõteremtenie. Az állami támogatást
három év alatt folyósítják – 2004-
ben, 2005-ben és 2006-ban –, ezért
a munkálatokat is ennek megfele-
lõen kellett ütemezni.  A beruházás
a pálya világításával kezdõdött. A

reflektorok még 2004-ben  a he-
lyükre kerültek, a rendszer immár
televíziós közvetítésekre is alkalmas
fényerõvel rendelkezik. Ezzel pár-
huzamosan elkészült az elektromos
fõelosztó és négy úgynevezett al-
elosztó helyiség, de felújították a fõ-
tribün tetõszerkezetét is. A következõ
munkálatok a fõépületben kez-
dõdtek, amit a városi sportcsar-
nokhoz hasonlóan felújítottak.
Cserélték az elöregedett közmû-
vezetékeket, sor került a belsõ tér
rekonstrukciójára, megújultak az öl-
tözõk, a pihenõhelyek, valamint a
játékoskijáró és a médiaszoba is. 

A rekonstrukció befejezése után
egy valóban modern, XXI. századi,
„UEFA-kompatibilis” létesítményt
vehetnek majd birtokba a sporto-
lók és a szurkolók is. A felújítás során
egyeztettek a klubokkal, és az épü-
letben úgy dolgoztak, hogy a mun-
kálatok lehetõleg ne akadályozzák
azok tevékenységét. Ezért a most
befejezett rész az épület kéthar-
madát érinti, a fõépület teljes felújí-
tása a tervek szerint március 31-én
fejezõdik be.                      Sz. S. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint megtudtuk, az intéz-

kedést országos jogszabályok
határozzák meg, s van erre egy
2003-as helyi önkormányzati
rendelet is (rendkívüli levegõ-
tisztaság-védelmi intézkedési
terv). Ez egy 2003-ban elfo-
gadott rendelet, amely ponto-
san meghatározza, milyen in-
tézkedéseket kell tenni a hely-
zet javítása érdekében, ha
egyes szennyezõ anyagok
koncentrációja eléri a város-
ban a jogszabályban megál-
lapított határértéket. Ha ez a
helyzet két monitor mérõállo-
másnál legalább három órán
keresztül fennáll, akkor a
Környezetvédelmi Felügyelõség
jelzi ezt a Katasztrófavédelmi
Igazgatóságnak, és életbe lép az
úgynevezett füstköd-riadó (vagy
szmogriadó) elõször még csupán
készültségi, tájékoztatási fokon.
Összeül a városházán egy
szmog-intézõbizottság a pol-
gármesteri hivatal, a polgári vé-
delem, az ÁNTSZ, valamint a kör-
nyezetvédelmi felügyelõség mun-
katársaiból, s õk döntenek a to-

vábbi intézkedésekrõl. Ha a rend-
kívüli helyzetet a szálló por kon-
centrációja idézi elõ, akkor a ké-
szültségi fokozatban felkérik a la-
kosságot és a közintézményeket
arra, hogy minden szilárd- és olaj-
tüzelésû fûtõberendezés hasz-
nálatát mérsékeljék, illetve szü-
neteltessenek minden olyan te-
vékenységet, amely porszeny-
nyezõdést okozhat. Ugyancsak
mérsékelik az ilyen jellegû ipari
tevékenységet folytató üzemek

tevékenységét – amennyiben
pedig a helyzet három nap múl-
tán sem javul, életbe lép a „ri-
asztási fokozat”. Ekkor már konk-
rét intézkedések történnek, hogy
teljes egészében megszûnjenek
a szennyezõanyag-kibocsátás-
sal járó tevékenységek az üze-
mekben és az intézményeknél.
Csizmadia János elmondta, leg-
utóbb 1993-ban volt rá példa
Miskolcon, hogy a légszennye-
zettség mértéke megközelítette

az akkor még háromfokozatú
riasztási rendszer legalsó szint-
jét. 

– A riasztási határértékek
meglehetõsen összetett
módon vannak megállapítva,
hogy ne „borogassuk fel a vi-
lágot”, s az élet megszokott
rendjét fölöslegesen – han-
goztatta az osztályvezetõ. –
Ettõl eltekintve természetesen
az sem nagyon használ az
egészségnek, ha a rendkívüli
intézkedéseket igénylõ szeny-
nyezõanyag-koncentrációnak
„csupán” a harmad-, negyed-
vagy ötödrésze van jelen a le-
vegõben. Tehát aki teheti –

fõleg a gyerekek, idõsek, légúti
betegségben szenvedõk – lehe-
tõleg kerülje el a belváros jár-
mûforgalommal terhelt részeit, il-
letve az ipari üzemek közvetlen
környezetét. Ugyancsak ajánlatos
kerülni a gépjármûvek használa-
tát, s mérsékelni minden olyan te-
vékenységet – avarégetést, favá-
gást, mûkõcsiszolást –, amely to-
vább növelheti a porszennye-
zettséget. 

Csizmadia János arra is felhívta
a figyelmet, hogy a mért értékek
mindig a meteorológiai viszo-
nyokkal összefüggésben érten-
dõk, a jelenlegi ködös, párás idõ
ugyanis „lenyomja” a szennye-
zettséget, míg a szél felhígítja, ki-
söpri a városból. Miskolcon a la-
kosság folyamatos tájékoztatása
érdekében felszerelés elõtt áll
egy információs rendszer, mely-
nek két eleme a közelmúltban
már mûködött a Szinvaparkban
és a Cora Áruházban. Itt félórás
frissítésekkel, monitoron követ-
hetik majd nyomon az érdeklõ-
dõk a miskolci légszennyezettség
pillanatnyi mértékét. 

Sz. S.

Légszennyezettség

NINCS SZÜKSÉG MISKOLCON
RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEKRE

A jelentôs gépjármûforgalom is hozzájárul a levegô szennyezettségéhez.

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Az ilyen meghibásodások el-

hárítása elõre tervezhetõ, ezekben
az esetekben a felhasználóinkat leg-
alább írásban lépcsõházanként ki-
értesítjük – mondta Korózs András.
– Amennyiben az üzemzavarok
teljes körû elhárítása a szolgáltatás
hosszabb kiesésével járna, a fo-
lyamatos mûködést szem elõtt tart-
va, a végleges helyreállítást a fûté-
si idényt követõen valósítjuk meg.
Komoly üzemzavar egyébként utol-
jára 1982-ben következett be, amely
több napra megbénította a hõ-
energia-ellátást a belvárosi lakóte-
lepen. A tapasztalatokra építve, fo-
lyamatos ügyeletet tartó hibaelhá-
rítást hoztunk létre, amely azóta
gyorsan, pontosan hárította el az elõ-
forduló kisebb hibákat. Tulaj-
donképpen nem is a vezetékek ki-
javítása jelenti az idõigényes és költ-
séges feladatot, hanem a hiba he-
lyének behatárolása, a lágyvíz le-
ürítése, majd a rendszerbe történõ
visszatöltése.

A Miskolci Hõszolgáltatónál 1992
óta, az állami ártámogatás meg-
szûnésétõl kezdõen jelentõs mér-
tékû kintlévõség halmozódott fel. A
társaság igazgatója kérdésünkre el-
mondta, hogy hosszú idõ után ez
a folyamat megfordult, a tavalyi év
során a lakossági felhasználói kint-
lévõség enyhe csökkenést mutatott. 

– Társaságunk jelentõs erõket for-
dított és fordít a behajtási tevé-
kenységre – indokolta az igazgató.
– Pontos év végi adattal még nem
rendelkezünk, egyelõre a 2005.  III.
negyedévi adatok állnak rendelke-
zésünkre. Ekkor kb. hatezer fel-
szólítást küldtünk ki a kintlévõség-
gel rendelkezõ felhasználóink ré-
szére. Fizetési meghagyással 2600
esetben éltünk, ebbõl 1602 jogerõ-
re emelkedett. Végrehajtást 650
esetben kértünk, ennek eredmé-
nyeként 140 millió forinttal csökkent
a kintlévõségi állományunk.
Mindezeket egybevetve elmond-
hatjuk, hogy a lakossági felhasz-
nálóink kintlévõsége hosszú idõk
óta elõször 1 milliárd forint alatt van.

A lakossági díjakat az árhatósá-
gi szerepet betöltõ önkormányzat
állapítja meg. Az alapdíj tekinteté-
ben Miskolc a nagyvárosok kö-
zépmezõnyében helyezkedik el.
Ennél magasabb alapdíjat alkal-
maznak például Egerben és
Nyíregyházán is, aminek az az oka,
hogy a használati melegvíz-szol-
gáltatásra a Mihõ nem számol alap-
díjat, csak hõdíjat. Hõdíj tekinteté-

ben az egri tarifa olcsóbb, a nyír-
egyházi viszont drágább. Korózs
András megemlítette, hogy
Miskolcon lakossági alapdíjemelés
utoljára 2003. január 1-jén, a la-
kossági hõdíj emelése pedig 2003.
október 1-jén történt. A lakossági
szolgáltatás árai tehát csaknem
három éve változatlanok.

– 2006. január 18-án újabb gáz-
áremelés történt, további díjemelést
azonban társaságunk ebben a fû-
tési idényben már nem tervez – je-
lentette ki Korózs András. 

A távhõszolgáltatás költségeit
azonban olyan egyéb körülmé-
nyek is befolyásolják, mint például
a fûtési rendszerek korszerûsíté-
sének szükségessége. Az elégte-
len hõszigetelés, illetve a felhasználói
rendszer szabályozhatatlansága és
elhasználódása miatt az épületek
energiafelhasználása igen magas.
Ezért is van nagy jelentõsége a pa-
nelprogramnak, illetve minden olyan
pályázati lehetõségnek, mely a táv-
hõszolgáltató rendszerek szekun-
der oldali korszerûsítésére vonat-
kozik. 

Sz. S. 

GÁZÁREMELÉS, HÕSZIGETELÉS, ÁRAMKIMARADÁS ÉS ADÓSSÁGRENDEZÉS

Félidõben a fûtési idényben

Mindenkit érhet jogeset
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasó-

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

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

A Miskolci Kommunikációs
Kht. a televíziózás technikai
része iránt érdeklõdõ agilis, fi-
atal, jogosítvánnyal rendelkezõ
munkatársat keres technikus
gyakornoki munkakörbe.

Elõny: 
szakmai képesítés,
szakmai gyakorlat
regisztrált munkanélküli.

Pályázat leadása: Miskolci
Kommunikációs Kht. 3525 Mis-
kolc, Dózsa György út 30. címre,
vagy e-mail: pacherp@mikom.hu. 

Érdeklõdni: 06-30/663-4422-es
telefonszámon munkaidõben.

MUNKATÁRSAT
KERESÜNK!

A miskolci közgyûlés 2003-ban alkotta meg az adósságkezelés
helyi szabályait. A szolgáltatás igénybevételére a Családsegítõ
Szolgálat keretében létrehozott adósságkezelõ irodákon nyílik lehe-
tõség. Létrejött a Miskolci Közüzemi Díjhátralékosokért Alapítvány is,
amely a rászorulóknak adhat díjkompenzációt. Ezt azonban csak azok
kérhetik, akiknek nincs tartozásuk, miskolci lakosok és saját névre
kiállított számlával rendelkeznek. A támogatás mértéke a lakás-
nagyságtól függ, egy átlagos lakás (73-164 légköbméter) fûtési idé-
nyen kívül 1400 Ft/hó, fûtési idényben 2800 Ft/hó támogatásban ré-
szesülhet.

Kormányrendelet alapján a nyugdíjas, illetve nyugdíjszerû ellátás-
ban részesülõ felhasználókat fûtési idényben 2000 forint, idényen kívül
1000 forint havi távhõszolgáltatási támogatás illeti meg. A lakásfenn-
tartási támogatásban és adósságkezelési szolgáltatásban részesü-
lõk decemberben, januárban és februárban  2000 Ft/hó fûtési tá-
mogatást kapnak. 

Stadionrekonstrukció: az utolsó kör

A PÁLYA MÁR EURÓPAI

Azon miskolci telephellyel
rendelkezõ üzemek, amelyek
füstködriadó esetén készült-
ségi-tájékoztatási fokozatban
50 százalékkal, riasztási foko-
zatban pedig 100 százalékkal
kötelesek kén-dioxid- és/vagy
szállópor-kibocsátásukat csök-
kenteni: 

Holcim Hungária Rt. Köz-
ponti telep, Dam Steel Rt. FA.,
Északerdõ Rt. Miskolci Fûrész
Üzemigazgatósága, Borsodi
Energetikai Kft., Miskolc-
Lyukóbánya, PROFORG Ke-
reskedelmi és Gabonaipari
Rt., Mobil Aszfalt Általános
Építõ Rt., HOLCIM Hungária
Rt., Magyar Aszfalt Kft. 

Szavazatszámlálónak jelentkezhetnek
A választási eljárásról szóló

többször módosított 1997. évi C.
törvény vonatkozó rendelkezései
szerint a szavazatszámláló bi-
zottság három tagját és szüksé-
ges számban póttagokat – a vá-
lasztókerületben lakóhellyel ren-
delkezõ választópolgárok közül
– a települési önkormányzat kép-
viselõ-testülete az országgyûlé-
si képviselõk általános választá-
sának kitûzését követõen, leg-
késõbb a szavazás napja elõtti
20. napon választja meg. Szemé-
lyükre a helyi választási iroda ve-
zetõje (jegyzõ) tesz indítványt.

A szavazatszámláló bizottság
választott tagjainak  megbízatá-
sa a következõ általános válasz-
tásra létrehozott szavazatszám-
láló bizottság alakuló üléséig
tart.

Felhívom a város választópol-
gárainak figyelmét, hogy ameny-
nyiben tisztséget kívánnak vállalni

az egyes szavazatszámláló bi-
zottságok munkájában, a Város-
háza portáján (Városház tér 8.)
található adatlap kitöltésével
2006. január 16. napját követõen

2006. január 31-éig jelezzék szán-
dékukat a Közigazgatási és Jogi
Fõosztály 107. sz. szobájában.

A Helyi Választási Iroda
vezetõje

Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala felhívja a
tanár, tanító és óvónõképzõ inté-
zetekben végzett hallgatók figyel-
mét arra, hogy a felsõoktatási in-
tézmények 2006-ban is adomá-
nyozhatnak arany, gyémánt, vas, il-
letõleg rubin oklevelet azoknak,
akik oklevelüket 50, 60, 65, illetõleg
70 éve szerezték és szakterületükön,
valamint a társadalmi élet más te-
rületein közel 30 éven át eredmé-

nyesen dolgoztak. A díszoklevele-
ket az érdekelteknek kell igényelni,
de az adományozást a pedagógus
utolsó munkahelye és társadalmi
szervek is kezdeményezhetik.

A kérelmeket Miskolc Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatalának Közoktatási, Sport és
Civil Kapcsolatok Osztályára kell be-
küldeni legkésõbb 2006. február 28-
ig (3525. Miskolc, Városház tér 8. III.
udvar, I. emelet.).

DÍSZOKLEVELET
KAPHATNAK
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Az Arany Katedra Emlékpla-
kett azoknak a pedagógusok-
nak jár, akik hosszú idõn át ki-
emelkedõ, minõségi munkát
végeznek a gyermekek okta-
tása-nevelése érdekében. Idén
az Oktatási Minisztérium egyik
kitüntetettje Homonna György,
a miskolci Avasi Gimnázium
tanára. Az ünnepélyes díjáta-
dást e hét péntekén tartották.

– Világéletemben bizonytalanul
kezeltem a díjak, kitüntetések té-
makörét – válaszolta kérdésünk-
re Homonna György, akinek fest-
ményeivel számos kiállításon ta-
lálkozhatott már a miskolci kö-
zönség. – Egy díj ugyanis soha
nem kizárólag annak az érdeme,
aki kapja. Legalább annyira szól
az alkotó közvetlen és tágabb kör-
nyezetének is – az én esetemben
a családomnak, a barátaimnak, a
kollégáimnak és a tanítványaimnak.

Õk azok, akik miatt az lehetek, aki
most vagyok, õk alkotják az éle-
temet, formálnak, alakítanak
engem, ezáltal a munkáimat is. 

A szerény mûvész közel húsz éve
aktív részese az Avasi Gimnázium
mindennapjainak. Egy internetes sza-
vazás során a diákok nagy többsé-
ge õt választotta kedvenc tanárának. 

– Zavarban vagyok, nem tudok
mit kezdeni az efféle dicséretek-

kel – fogalmazta meg érzéseit
Homonna György. – Ha minden-
képpen válaszolnom kell arra,
hogy szerintem minek köszön-
hetem az elismeréseket, azt mon-
dom, hogy a mentalitásomnak és
a befektetett munkámnak. Az
aranyat szép színnek tartom, ha
a festészetre gondolok, hiszen a
patinát, a minõséget fejezi ki, a
tiszteletrõl szól. A katedra szónak
ma már csak jelképes értelme
van, hiszen az iskolák többsé-
gében megszûnt a pódium, a
tanár egy szinten áll a diákokkal,
amit jónak tartok. Ha a katedra
szó szimbolikus jelentését vizs-
gálom, nagyon megtisztelõ a
cím, bár ismét hozzáteszem,
engem a katedrára is a tanítvá-
nyok emelnek fel, nélkülük semmi
nem lenne… 

Homonna György a tanítás
mellett alkot is, reményei szerint
jövõ évben ismét készen áll
majd arra, hogy újonnan szüle-
tõ mûveivel a nagyközönség elé
lépjen.     

Sz. V.

A festõmûvész saját sikerét a környezetének köszöni

BEARANYOZZA DIÁKJAI ÉLETÉT
Megengedem, hogy erõltetett a cím, hisz 1872 óta ezen város Szent

Anna temetõje ad szállást a hajdan volt primadonnának; nyilván meg-
becsült helye van az égi társulatban, és sok-sok ember szívében, lel-
kében is van szállása Széppataki Rózának – Jászberénytõl Miskolcig
és tovább – országhatárokon innen és túl.

Mindazonáltal foroghat sírjában szegény, mert a „szent ház”, hol napló-
remeklését írta… de errõl majd késõbb. A Hunyadi utca 52. szám alat-
ti épületrõl van szó természetesen, ezt illette a fenti magasztos jelzõvel
a miskolci színház centenáriumára készülvén Rozsnyay Kálmán imígyen
fogalmazva: „még a szent ház sincs méltón megjelölve…”Aztán mégis
megjelöltetett Putnoky Béla szép szövegével és Somló Ignác szob-
rászmester magyaros motívumaival; hála a miskolci nõegyleteknek. (A
20. század elsõ harmadában még képesek voltak nemes célra szö-
vetkezni a katolikus, református, izraelita etc. egyesületek.) És hála Brünn
Ignác bankigazgatónak, aki (miután nehezen gyûlt a pénz) kifizetvén a
költségeket, a nobilis hölgyeknek ajándékozta a márványtáblát.
Ennélfogva olvashatjuk kõbe vésetten: „a múzsák e kegyeltje halhatat-
lan emlékének / miskolci közadakozásból emelték e táblát / a miskolczi
nõegyletek / 1923.

A márványtábla ma is sértetlen, de (mindannyiunk szégyenére!) meg
van a ház másként is jelölve: a falfirkák förtelmes hieroglifái borítják a
megviselt homlokzatot immár évek óta. A tulajdonos (már maga sem
lakik a házban, s Déryné emlékéhez méltatlannak tartván a környeze-
tet) javasolta, vegyük le a táblát; helyezzük el a múzeumban. Tiltakoztunk.
Tiltakoznának a jászberényiek is (Déryné szülõvárosában élõ és erõs
a színésznõ kultusza), akik számára ez a szerény hajlék zarándokhely. 

Rövidre zárom. A ház megvásárolható. Illetve helyiségei (részben vagy
egészben) bérelhetõk. Viszonylag kis ráfordítással legalább egy em-
lékszobát lehetne itt kialakítani. „Kulcsos házként” mûködhetne – csak
kérésre nyitnák. Annál is inkább szükség volna erre a meghitt hangu-
latú szobácskára, mert már a Vár utcai lakából is kiszorult Déryné. 

A fenti „ötlet” nem új és nem is igazán ötlet. Csupán egy korábbi
koncepció szerény változata. Ugyanis Porkoláb Tibor könyvében
(Irodalmi emlékhelyek 1997.) ezt olvashatjuk: „1967-ben dr. Saád Ador
felvetette ugyan, hogy a Hunyadi utcai házban ’meg lehetne vetni a Déryné
emlékmúzeum alapját’, a közvélemény azonban inkább a Vár utcai el-
helyezést támogatta.” Azóta kiderült: várbéli lakhelyét nemcsak a meg-
özvegyült Dérynének kellett elhagynia... Most nincs számára méltó hely
e téres városban. Déryné szállást kér!

Az 1815-ben városunkba érkezett 22 éves ifiasszony más érzésû, in-
dulatú miskolciakra emlékezne, mint mi vagyunk? Pár sor naplójából:
„Miskolczy György úr, aztán Sztorgh Sámuel, s senator Ragályi, ezek
voltak a színház, vagyis a színész társaságot rendezõ komité s mind-
járt oly hévvel jártak-keltek a társaság ügyében […] mintha az õ bol-
dogságuk függött volna tõle.” Azt már ne is említsük, hogy a vitális fõ-
szolgabíró Erõs József úr enmaga miként árulta a biléteket Déryné ju-
talomjátékára. (gyarmati)

Szombati krónika 

DÉRYNÉ SZÁLLÁST KÉR

A színészmúzeum legújabb fotókiállítása sok emléket kavart fel ben-
nem. Azok közé a színészek közé tartozom, akik legjobb barátaik közé
sorolják háziállataikat. Sokunk életében idõnként még emberi kap-
csolatainkat is õk pótolják…

Apám, aki falun nõtt fel, sokáig ellenezte, hogy panellakásban álla-
tot tartsunk. Aztán egyszer õ maga hozott haza egy kölyök sünt nekünk.
Samu hamar a család kedvence lett. A langyos tej illatára mindig elõ-
bújt, és állítom, hogy tüskéit kevésbé meresztette, ha mi, gyerekek si-
mogattuk. Eredeti környezetébe akkor került vissza, amikor egy „éjjeli
vadászat” alkalmával betévedt anyám ágyába…

Hosszú évekig nem kísérleteztünk újabb házi kedvenccel. Már fér-
jes asszony voltam, amikor hörcsögeim lettek. Lujza és Lajos számta-
lan utóddal ajándékoztak meg, én pedig barátaimat boldogítottam velük.
Már a fél gyõri színház forgácsot hordott haza az asztalostárból alom
gyanánt. Aztán egyszer Lujza megette az újszülötteket… Gyakori jelenség
ez rágcsálóknál, de én nem tudtam tovább úgy nézni rá, mint addig. A
„gyermekgyilkos” anyát számûztem szívembõl és a lakásból.  

A második kecskeméti évadban ajándékba kaptam Fülest, a zsem-
leszínû spánielt, aki csodálatos társam lett. Õ tanított meg rá, milyen
nagy felelõsség az állattartás. Könyvbõl tanultam, hogyan kell szoba-
tisztaságra nevelni, etetni, nyírni, idomítani. Hároméves korában – szak-
ember tanácsára – elvittem fedeztetni. Hamarosan nõni kezdett a po-
cakja, és azt hittem, minden rendben lesz. Nemsokára nyolc kiskutyát
szült meg egy este a kezeim között. Jól befûtöttem a fürdõszobába, a
nagymama dunyháját leterítettem a földre és aznap éjjel ott aludtunk
összebújva tízen a kád mellett… Egy hét múlva Füles meghalt… Úgy
éreztem, haláláért én is felelõs vagyok. Ha nem hallgatok a szakem-
berre, talán még mindig élne… Takarójába bugyolálva, kosarával együtt,
kedvenc halastavába temettem el. 

Reménytelen feladatnak tûnt felnevelni a nyolc árva kiskutyát. De si-
került, és végül is õk segítettek át ezen a nehéz idõszakon. Életem egyik
legtökéletesebb idõszaka volt a felnevelésük!  Egy kölyköt tartottam meg,
Fifit, a többieket elajándékoztam. Fifi velem jött Miskolcra, és sokáig az
egyetlen hû társam volt. Hanna lányom születése aztán az õ életét is
megváltoztatta. Többé nem õ volt a dédelgetett kedvenc. Féltem, ho-
gyan dolgozza fel a „kegyvesztettséget”. Nem tudtam, nem lesz-e fél-
tékeny Hannára. Az elsõ találkozásuk, és késõbbi nagy hancúrozásaik
fényképeit legféltettebb kincseim között õrzöm. De már õ sincs… Alig
múlt 3 éves, amikor meghalt. Mérgezést állapítottak meg nála.

Most már két éve cicánk van. Müller úr, a sziámi macska igazi egyé-
niség. Hanna 8. születésnapja óta tagja a családnak. Kedvenc idõtöl-
tése belógatni a farkát a képernyõ elé, amikor éppen a számítógépen
dolgozom. Most is itt fekszik. 

Persze én is tudom, hogy a panel nem a legtökéletesebb élettér az
állatok számára (sem).  Arról álmodozom, hogy egyszer lesz egy szép
kis kertes házunk egy erdõ szélén… a kert végében patak csobog, és
az udvar tele lesz háziállatokkal… Seres Ildikó 

LEGJOBB BARÁTAINK…

A Miskolci tél – Kocsonyafesztivál
szervezõbizottsága Brekegjünk
együtt! címmel vers- és mesepá-
lyázatot hirdet gyermekek (tizennégy
éves korig) és felnõttek (tizennégy
év felett) számára.

Tematikai megkötés nincs, de szí-
vesen vesszük, ha a pályamûnek
van valamilyen miskolci vonatko-
zása. A 20 oldalnál nem hosszabb
pályamûveket géppel írott formában,
jeligésen, három példányban kér-
jük elküldeni, lezárt külön boríték-

ban a szerzõ adataival (név, életkor,
elérhetõség) a Miskolci Kocsonya
3545 Miskolc, Pf.: 464 címre.

Beküldési határidõ: 2006. február
10. 24 óráig. A pályamunkákat elbí-
ráló zsûri tagjai: Fecske Csaba költõ,
publicista, meseíró, Serfõzõ Simon
költõ, drámaíró, Filip Gabriella szer-
kesztõ, újságíró, Kiss László, az
Észak-Magyarország fõszerkesztõ-
je, Karosi Imre, a Miskolci Kommu-
nikációs Kht. igazgatója, újságíró.

Eredményhirdetés: 2006. február
19-én, a fesztiválon, a záró koncer-
tet követõen.

Mind a vers, mind a mese kate-
góriában, külön a gyermek és külön
a felnõtt korosztályban a három-
három legjobbnak ítélt pályamûvet dí-
jazzuk. A fesztivál szervezõ bizottsága
fenntartja a jogot, hogy egy kivá-
lasztott pályamunkát külön díjazva,
képekkel illusztrált formában a 2007.
évi Kocsonyafesztiválra kiadjon. 

Miskolcon is látható az Orszá-
gos Színháztörténeti Intézet és
Múzeum anyagából válogatott
fotókiállítás, amelyet várhatóan
nemcsak a színház iránt ér-
deklõdõk, hanem  az állatba-
rátok is szeretettel fogadnak
majd.

A felvételek készítõi ugyanis
kedves házi- és játékállataik tár-
saságában örökítették meg a ma-
gyar színház legendás alakjait –
Dajka Margitot, Tolnay Klárit, Karády
Katalint, Jávor Pált, Gobbi Hildát és
a többieket –, de a véletlen folytán

bekerült az anyagba egy század
eleji miskolci elõadáskép is, ame-
lyen Rátkai Márton látható egy ka-
sírozott állattal. 

A képek többsége a mûvésznõk
otthonában készült, ahol a felvéte-
lek tanúsága szerint leginkább a ku-
tyák voltak a házi kedvencek. Né-
hány képen a századelõ kedvelt pri-
madonnái, revü- és kabarésztárjai,
komikusai a legkülönbözõbb álla-
tokkal, madarakkal, bárányokkal,
malacokkal és lovakkal is láthatók. 

A kiállítás április 22-ig tekinthe-
tõ meg keddtõl szombatig 9 és 17
óra között.

Szabó Virág 

A tél – az örömök mellett – saj-
nos veszélyt és gondokat is rejt
kedvenceink számára. A sza-
badban tartott kutyák fáznak
(„kutya hideg van”) és megfáz-
hatnak, ezért téliesíteni kell a há-
zaikat. A felhasznált anyagok „ku-
tyabarátok” legyenek, például ta-
karó, pléd, esetleg szalma stb. Ne
használjunk mûanya-
gokat, hungarocellt és
más szintetikus hõszi-
getelõt, ezeket gyakran
szétrágják a kutyák és
lenyelik, sokszor akár
bélelzáródást okozva
maguknak. A szobá-
ban tartott kutyák ese-
tében az a kérdés
merül fel, kell-e valamit
rájuk adni sétáltatás-
kor? A nagytestû ebek-
re nem, a kistestû
hosszúszõrüek sem
igényelnek „kabátot”.

Az ölebek, kistestû
rövidszõrûek nagy
hideg esetén kapja-
nak nagyi által készített

pulóvert. Fontos, hogy ezek a
ruhadarabok természetes, jól
szellõzõ anyagokból készülje-
nek.

A téli sétáltatáskor figyeljünk
oda, hogy ismert területre men-
jünk, ahol nem leselkedik ve-
szély a hó alatt kedvenceinkre!
Leggyakoribb téli baleset a vérzõ

orrú, nyelvû vagy lábú kutya,
mert a hó alatt meglapuló üveg,
fémdarab, jég megvágta ked-
vencünket. Nincs nagyobb bol-
dogság, mint kedvencünkkel hét-
végén kimenni a hegyekbe egy
jót sétálni, futkározni a friss leve-
gõn. Ilyenkor is oda kell figyelni,
hogy szánkózók, síelõk társasá-
gában csak pórázon vezessük
kutyánkat. Ne okozunk kellemet-
lenséget és veszélyt futkározó ku-
tyánkkal a sportolni vágyók és
kedvencünk számára sem. Sajnos
gyakran találkozunk a mûtõasz-
talon szánkóval, síléccel elütött ku-
tyákkal. Csak nyugodt, zavartalan
környezetben mozogjunk sza-
badra engedett kedvencünkkel!
Sok kutya szívesen eszi a havat,
de az érzékenyebbek utána hosz-
szú ideig kínlódnak mandula- és
torokgyulladással. Ezért ha te-
hetjük, vigyünk magunkkal ivó-
vizet, és inkább azt itassuk ked-
vencünkkel. Mindenkinek jó sé-
tákat. A következõ cikkben a téli
táplálásról, etetésrõl lesz szó.

Dr. Puskás Gábor

Kedvenceink

TÉLI KUTYABAJOK

VERS- ÉS MESEPÁLYÁZAT

Brekegjünk együtt!

A színésznõ és a kutyája

Hassler 
a galériában

A Miskolci Galéria és a Hassler
Énekegyüttes szervezésében
„Hassler Énekegyüttes és bará-
tai” sorozatának következõ ren-
dezvénye január 24-én, kedden
19 órakor lesz. Vendég: Gál Ká-
roly hegedûmûvész. Helyszín:
Miskolci Galéria – Rákóczi-ház.
Aki Miskolc jelene és közelmúlt-
ja zenei életének ismerõje, annak
nem idegen Gál Károly neve.
Hiszen õ volt a Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar népszerû kon-
certmestere annak megalakulá-
sától az utóbbi évekig, õ hozta
létre volt növendékeibõl a Remé-
nyi Ede nevét viselõ kamaraze-
nekart. A belépés díjtalan.

Dobos Marianne, az ismert közíró kutyáját is elhozta a kiállításra.

Homonna György (balról) Arday Istvánnal, az Avasi Gimnázium
igazgatójával – és a díjjal.
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Január 27-én, 19 órától te-
kintheti meg a közönség a
Miskolci Nemzeti Színház új
premierjét, Bertolt Brecht – Kurt
Weill: Filléres opera címû zenés
játékát.

A Miskolci Nemzeti Színház
Filléres opera címen (Eörsi István
fordításában) játssza Bertolt Brecht
Háromgarasos operaként és
Koldusoperaként is ismert da-
rabját. A Brecht-féle zenés színmû
1928-ban került elõször színre,

éppen száz évvel azután, hogy
John Gay eredeti Koldusoperáját
bemutatták Londonban. Az új
Filléres opera – megtartva az ere-
deti történetet és a fõbb karakte-
reket – Kurt Weill kabaréelemeket
is felhasználó zenéjével egészült
ki, melynek nagy szerepe volt
abban, hogy a darab világsiker lett.

A Filléres opera voltaképpen egy
példázat színpadi hangszerelése:
a tõkés vállalkozó leplezett és a bû-
nözõ nyílt rablása között nincs lé-
nyegi különbség; a kis bûnözõket
megeszik a nagyok, az igazán nagy

gengszter pedig akasztófa helyett
a hatalom kegyeltje lesz… Brecht
„társadalmi kabaréja”, zenés an-
tikapitalista pamfletje – bár a kü-
lönbözõ rendezõi felfogások tom-
píthatják, vagy éppen erõsíthetik
politikumát és erkölcsi indulatát –
a mai Magyarországon éppúgy ak-
tuálisnak tûnik, mint keletkezése
idején.

A Miskolci Nemzeti Színházban
A vágóhidak Szent Johannája
(1998) óta nem volt Brecht-be-
mutató, a Filléres operát (akkor
Koldusopera címen) pedig utol-
jára 1983-ban láthatta az itteni kö-
zönség.

Kulturális heti eseménytár
A KULTÚRA NAPJA. Január 23-

án, 10 órától az Ifjúsági és Szabadidõ
Ház szervezésében a Magyar Kul-
túra Napja tiszteletére a Kölcsey-em-
léktáblánál koszorúzási ünnepség.
17 órától Császár Angéla és Takács
Bence elõadói estje a városháza
dísztermében. A belépés díjtalan! 19
órától „Akarsz-e játszani” címmel a
Másképp csoport koncertje, klasz-
szikus magyar versek „zenéje és lát-
ványvilága”. A belépés díjtalan!

INTERNETHASZNÁLAT. Január
23., 25., 26., 27-én NagyiNet: alap-
fokú számítástechnikai és internet-
használati tanfolyam nyugdíjas ol-
vasók részére a II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtárban.

LAPPFÖLD. Január 24-én, 18 órá-
tól a Világjárók Társasága klub ke-

retében az Ifjúsági és Szabadidõ
Házban Lappföld címmel tart Kisvár-
konyi Csaba diavetítéses elõadást.

KIÁLLÍTÁS. Január 24-én, 17 órá-
tól a II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtárban a magyar kultúra
gyöngyszemei. Válogatás a Megyei
Könyvtár gyûjteményébõl. A kiállítást
megnyitja: Réz András esztéta.

BEMUTATÓ ÓRÁK. Január 24-
tõl február 1-jéig a Ködmön For-
mációs Táncegyüttes félévi nyílt
bemutató óráin vehetnek részt az
érdeklõdõk az Ifjúsági és Sza-
badidõ Házban (óvodásoktól a fel-
nõttekig).

BÚVÁRFOTÓK. A Miskolci Ga-
lériában január 26–február 23 kö-
zött Dombovári Tibor búvárfotó-ki-
állítása tekinthetõ meg Az én ten-
gerem címmel. Dombovári Tibor, ter-
mészettel való kapcsolata diáké-
veiben a Természetjáró Körrel, ama-
tõr fotózással kezdõdött. A víz alat-
ti fényképezésre 1985-ben, Kubá-
ban, a Karib-tengeren hangolódott
rá, azóta is a korall-tengerek vilá-
ga vonzza leginkább. 

KONCERT. Január 27-én, 20 órá-
tól MOCKBA és vendégei, miskol-
ci zenekarok koncertje. Az NKÖM
PANKKK Programjának támogatá-
sával.
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A Miskolc TV
heti mûsora

2006. január 23–2006. január 29.

Az 1910-es években írta a Miskolci
Napló (az akkori MiNap!), hogy „a kö-
zeljövõben már biztosan remélhet-
jük, hogy az új utca a Városház tér-
tõl az Avas aljáig kiépül, … s a 12
méter széles új utca a városi telke-
ken alakítandó parkba torkollva, az
Avas lábáig fog terjeszkedni. Az új
utca keskenyített mása lesz az
Erzsébet térnek, azon különbséggel,
hogy az Avas perspektívájának még
regényesebb, szebb oldalát fogja
megnyitni a Városháztér felõl.” Ez
pontosan azt jelenti, hogy a mai
Városház tér 14. sz. ház mellett (az
elsõ, színezett, ún. lila ház volt
Miskolcon, jelenleg az ING Biztosító
Rt. miskolci igazgatóságának ott-
hona) nyitottak volna egy új utcát az
Avas aljára. A Szinvára új hidat ter-
veztek, az Avas északi lejtõjén épült
házakat pedig a város kisajátította,
hogy az egész domboldal parkosít-
ható legyen.

Az elsõ, majd a második világ-
háború is megakadályozta az ut-
canyitást, ill. a téralakítást. A háború
után, az 1950-es évek elején készült
fényképek jól mutatják, hogy a
Városház tér 14. számú és a Hunyadi
u. 1. számú házak között van egy
keskeny köz, amely levezet a
Szinvához, de a patakon itt nem le-
hetett átkelni. Két földszintes épü-
let állt itt romos utcai homlokzattal,
helyet adva virágüzletnek és tü-
zépnek, volt dohánybolt és soka-
kat irritálóan a temetkezési vállalat
koporsómûhelye és lerakata. Az
1960-as években bontották le a két
házat, s a telkek valamennyi épít-
ményét, le a Szinváig, de eltûntek

a Szinva túlsó oldalának földszin-
tes lakóházai is.

Amikor szabaddá vált a kilátás a
városházáról az Avasra, felértékelõ-
dött a „megtisztított” terület, vagyis
a leendõ tér szerepe. Közintézmé-
nyek tervei készültek, legkorábban
a megyei könyvtárat kívánták itt el-
helyezni. S bár építése eldöntött tény
volt, mégsem valósult meg. Készült
viszont egy figyelemre méltó terv,
amely a város „központi tércso-
portjá”-nak létrehozását célozta. Az
Erzsébet (Szabadság) tér mellett itt
lett volna az új fõtér, ezt egy külön-
leges árkádsorral kívánták össze-
kapcsolni a volt Emberpiac (Bartók
tér) felhasználásával, a Luther ud-
varral (mint zárt belsõ térrel), majd
a Szemere kert és a „kis piac” he-
lyén a Patak tér következett volna.
A mai Serbu Adolf utca nyomvona-
la akkor sétálóutcaként kötötte volna
össze a Patak utcai teret a színház
belsõ udvarával. 

A mai Szent István tér elsõ „eleme”
1985-ben a szökõkút volt. Dobos

Sára és Szabó József elképzelése
a térfalak kialakítása, részben a
„lila” ház homlokzatosításával, más-
részt zöld sávokkal, amelyek egyrészt
az utat takarták volna, másrészt az
itt elhelyezni kívánt zászlótartó ru-
dakat tették volna hangsúlyosabbá.
Ezek az elképzelések éppúgy nem
valósultak meg, mint a Hungar-
Hotels szállodaterve, amelynek 1988-
ra kellett volna elkészülni. A XX. szá-
zad második felében 12 különféle terv
készült a tér hasznosítására.
(Bodonyi Csaba 15 tervi kísérletrõl
tud és szólt.)

A tér „legújabb kori” történetéhez
tartozik a virágóra, amelyet 1988 nya-
rán adtak át, s a Szent István-szo-
bor, amely a magyar államiság ez-
redéves évfordulójára készült. A
2000. december 27-én felavatott
szobor alkotója Jószay Zsolt, a kör-
nyezet megtervezõje pedig Rudolf
Mihály. A fõtér-kialakítás mai elgon-
dolása szerint a szobor innen átke-
rülne az Avas északi domboldalába. 

Bodonyi Csaba a fõtér kialakítá-
sára 2005-ben országos tervpályá-
zatot javasolt, s a következõket írta:
„A fõtér hagyományosan a városi pol-
gárság büszkeségének helye…
Lehetséges kialakítását a Szent
István »térség« hordozza. Egy olyan
új, 4-5 év alatt felépíthetõ, nagyvo-
nalú fõtér lehetõségét, amelynek tör-
ténelmi és építészeti fókusza az
avasi mûemléki templom együttese,
illetve az avasi domboldal természeti
régisége lehetne, csakúgy, mint a 100
éve épült Erzsébet térnek. A fõtér
ezen a helyen különleges integráló
szerephez jutna, mert összekap-
csolná a fejlõdõ belvárost és a
Széchenyi utcát az ugyancsak fej-
lõdõ avasi domboldallal.”

Az építészetben a „tér” épületek
által körülvett közterületet jelent.
Városi teret csak építészeti térfalak-
kal lehet alkotni és lehatárolni. Így a
tervezett új fõtér keleti és nyugati ha-
tárának, térfalának kialakítása lega-
lább olyan fontos, mint a Hunyadi u.
2. számú ház helyének beépítése,
amely valószínû a városháza fõbe-
járatát fogja egyben jelenteni.

Dobrossy István

A mai Szent István (korábban Dísz) tér nem választható el a Városház
tér szerkezetétõl, ez így szerepelt a kulturális fõváros pályázatban,
s ugyanez olvasható ki a történelmi belváros építészeti arculatá-
nak alakítására készült elsõ és második tervbõl is. Amennyire ösz-
szekapcsolódik a két tér, ugyanúgy elválaszthatatlannak tûnik az
ezeken álló két szobor sorsa is. A Városház térnek, mint a több év-
százados múltat idézõ Felsõ-Piacnak továbbra is hangsúlyos sze-
repet szánnak a tervezõk, a Szent István téren pedig többféle el-
képzelés eredményeként, vagy összegezéseként valamennyi tér-
elemével kialakulni látszik Miskolc új fõtere. A városháza és az avasi
domboldal hangulati összekapcsolása nem új, a kettõ közötti tér
kialakítása közel egy évszázados múltra tekint vissza.

Ezért Miskolc (5.)

MISKOLC RÉGI ÉS (TERVEZETT) ÚJ FÕTERE

JANUÁR 23., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 Adásis-
métlés 08.30 Képújság 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00 Mis-
kolc Ma, hírmûsor 18.20 Magazin-
mûsor (élõ) 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.20 Fogadóóra, Önök
kérdeznek, a képviselõk vála-
szolnak 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Kleopátra
1. rész, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

JANUÁR 24., KEDD
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 Maga-
zinmûsor (élõ), benne: Sport 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.20 105, a Mis-
kolc Televízió kisfilmje a tûzoltók
munkájáról 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Kleopátra 2. rész, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

JANUÁR 25., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Adásis-
métlés 08.30 Képújság 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00 Mis-
kolc Ma, hírmûsor 18.20 Magazin-
mûsor (élõ) 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.20 Hatvanesztendõs a
Minorita Templom Assisi Szent
Ferenc Kórusa (ism.) 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Galaktikus támadás, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

JANUÁR 26., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Adásis-
métlés 08.30 Képújság 17.00 A Há-
lózat mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.20 Magazinmû-
sor (élõ), Benne: Fogadóóra,
Önök kérdeznek, a képviselõk vá-
laszolnak 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.20 Bosch, dokumentumfilm az
üzem történetérõl 19.45 Kedven-
ceink; az állatbarátok magazinja
(ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Viszlát
gengszter!, amerikai film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

JANUÁR 27., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Adásis-
métlés 08.30 Képújság 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00 Mis-
kolc Ma, hírmûsor 18.30 Múzsa,
kulturális magazin 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.20 Gyöngykagyló, a
Miskolc Televízió gyermek- és if-
júságvédelmi magazinja 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.00 Utolsó menedék, amerikai
film (h) 23.00 A Hálózat mûsora.

JANUÁR 28., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Adásismét-
lés 09.30 Képújság 15.00 Sport
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.20
Magazinmûsor, válogatás a hét té-
máiból 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.20 105, a Miskolc Televízió kis-
filmje a tûzoltók munkájáról (ism.)
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.30 Botrányos sze-
relem, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

JANUÁR 29., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Adásismét-
lés 09.30 Képújság 15.00 Sport
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló
magazin 18.30 Magazinmûsor, vá-
logatás a hét témáiból 19.00 Kró-
nika (ism.) 19.30 Múzsa, kulturá-
lis magazin (ism.) 20.00 Krónika
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.30
Utolsó menedék, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

Miskolci olvasónk a január 7-i lapszámunkban megjelent a
„Helyi védettséget élvezõ értékeink” címû cikkhez írt kiegé-
szítést.

(…) A mindenkori jegyzékeket ugyanis a helyi tanácsok igye-
keztek minél kisebbre szorítani, mert a nyilvántartásban szereplõ
védelmi besorolások kötelezettségekkel járnak. Ezért folyamato-
san – Miskolcon különösen – a jegyzékbõl való törléseket kezde-
ményeztek. (…) 

A Madarász Viktor utcán a Pláza érdekében bontottak le helyi
értéket képviselõ épületeket, vagy védetté nyilvánították az egykori
Diósgyõr–vasgyári kolónia épületeit, de azok állagvédelmével
senki sem törõdik. Majdnem így járt a hejõcsabai gyógyszertár épü-
lete, amit személyes beavatkozással sikerült megmentenem, ho-
lott megindították a jegyzékbõl való törlés folyamatát!

A helyi védelem tényleges besorolása lényegében 1996-ban vette
kezdetét. A korábban alkalmazott, ennek tartalmát kimerítõ törek-
vések csak azért nem voltak hatékonyak, mert azokhoz nem pá-
rosult megfelelõ anyagi, mûszaki, tudományos, technikai háttér.
Miskolcon ennek a kérdésnek kezdetektõl fogva volna jelentõsé-
ge, készültek is javaslatok, ajánlások, sajnos nem sok sikerrel.
Napjaink egyik súlyos sérelme a helyi védelem és beépítések vo-
natkozásában az egykori Derék-piac vonalának semmibe vevése
és túlépítése, ami az egész Rákóczi utca-torkolat megjelenését to-
vább rontotta, és ami a Rákóczi-ház bõvítésével vette értelmetle-
nül kezdetét. (…) Dr. Horváth Béla

Levélrés

A HELYI VÉDETTSÉGRÕL

Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön Miskolc mûvelõdési házait? Hamarosan kide-
rül! Négy héten át tartó keresztrejtvény-pályázatot indítottunk. A négy ke-
resztrejtvényben egy-egy miskolci mûvelõdési ház nevét rejtettük el. A négy
megfejtést 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?

FILLÉRES OPERA A NEMZETIBEN

KOSSUTH
ART MOZI

KOSSUTH ART TEREM
Harry Potter és A tûz ser-

lege (színes mb. és feliratos
amerikai fantasy film) (12), ja-
nuár 26.–február 1., 16 óra. 

Hervadó virágok (színes
feliratos amerikai-francia víg-
játék) (12), január 26.–február
1., 18.30 óra. 

Argo (színes magyar akció-
vígjáték) (16), január 26.–feb-
ruár 1., 20.30 óra. 

HEVESY IVÁN TEREM
A magyar film hete: január

26.–február 2. 
Nyócker (színes magyar

animációs film) (16), január
26.–február 1., 15 óra. 

Le a fejjel (színes magyar
játékfilm) (16), január 26.–feb-
ruár 1., 17 óra. 

Üvegfal (színes magyar já-
tékfilm) (12), január 26.–február
1., 19 óra. 

Kontroll (színes magyar
thriller) (16), január 26.–február
1., 21 óra. 

HEVESY MESEMOZI
Csodacsibe (színes mb.

amerikai rajzfilm) (0), január
22-én, 14 óra.

Kacsakórus (színes ma-
gyar mesesorozat) (0), január
29-én, 14 óra. 

MÛSOR-
VÁLTOZÁS

A miskolci Ifjúsági és Sza-
badidõ Ház ezúton értesíti
minden kedves látogatóját,
hogy a január 21-re hirdetett
SALSA PARTY február 4-én
kerül megrendezésre. Közre-
mûködnek a Kónya DJ-k.
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Erre a legpesszimistább di-
ósgyõri szurkolók sem számí-
tottak: a téli szünetben gya-
korlatilag folyamatos a DVTK
kiárusítása. A legújabb infor-
máció arról szól, hogy Tisza
Tibor is vette a kalapját, vele
együtt immáron kilenc (!) lab-
darúgó hagyta el a piros-fehér
klubot.

A sort Siminic nyitotta, aztán kö-
vetkezett Dianu, Gáspár, Tamási,
Pintér, Mogyoródi, Horváth, Berki,
most pedig Tisza gondolta úgy,
hogy máshol keresi boldogulását.
A huszonkét esztendõs játékos
2009. június 30-ig, azaz három és
fél évre szóló szerzõdést írt alá a
lila-fehér klubbal.

Tisza az õszi idényben öt gólt
szerzett a Diósgyõr színeiben a
Borsodi Ligában, és beépült,
mondhatjuk, stabil tagja volt Róth
Antal U21-es válogatottjának is,
amely Olaszország ellen lépett
pályára, s kevésen múlott, hogy
nem tudta kivívni az Európa-baj-
nokság nyolcas döntõjében való
szereplés jogát. Marius Siminic és

Horváth Ferenc után Tisza a har-
madik csatár, aki elhagyja
Miskolcot. Az ilyenformán égetõ
csatárgondokkal küszködõ DVTK-
ba igazol viszont minden bizony-
nyal Bozori Balázs. A 23 éves tá-
madó eddig Újpesten szerepelt,
ugyanakkor tény, hogy az õszi
idényben csak egy találkozón
lépett pályára.

Az Újpesttõl a szintén U21-es
Feczesin Róbert távozott nemrég
kurtán-furcsán Sopronba, Tisza

azonban betöltheti a mögötte tá-
madt ûrt. Mellette Kovács Zoltán
és Rajczi Péter révén két felnõtt
válogatott támadóval is rendel-
kezik Mészöly Géza együttese. A
sors furcsa fintora, hogy a tava-
szi idény elsõ fordulójában éppen
a Diósgyõr látogat majd a Megyeri
útra.

Azt egyelõre még talán Pajkos
János sem tudja, kiket küldhet pá-
lyára.

(doros)

KOSÁRLABDA. Ma este játsz-
sza le idei elsõ hazai bajnoki mér-
kõzését a DKSK nõi kosárlabda-
csapata. A piros-fehérek a miskol-
ci városi sportcsarnokban fogad-
ják a ZTE Zala Volán együttesét. A
miskolciak sikere nem lehet kér-
déses, még úgy sem, hogy a téli
szünetben három kulcsjátékos
bontott szerzõdést a klubbal, most
pedig kiderült, hogy Halmost meg
kell mûteni. Az összecsapás szom-
baton 17 óra 30 perckor kezdõdik.

LABDARÚGÁS. Bemutatkozik
a „megmaradt” DVTK a szurko-
lóknak. Pajkos János vezetõ edzõ
legénysége ma délelõtt hazai kör-
nyezetben látja vendégül az
Abaújszántó gárdáját. Érdekes
lehet a találkozó, ugyanis a diós-

gyõriek keretébõl immár a kilen-
cedik játékos távozik, így a szak-
vezetésnek szinte teljesen újjá kell
szerveznie a tavaszi rajtra készü-
lõdõ csapatot. A mérkõzést 11 órá-
tól tekinthetik meg a szurkolók a
diósgyõri edzõpályán – amennyi-
ben nem szól közbe az idõjárás.

RÖPLABDA. A nyíregyházi
sima vereség után ismét jó esély-
lyel pályázik egy nulla pontos „be-
vételre” az Albrecht-MVSC-MISI
nõi röplabdacsapata. Az Extra-
ligában szereplõ vasutasok szom-
baton délelõtt 11 órától a Csokonai
utcai csarnokban fogadják a sok-
szoros bajnok Vasast, számukra
csak a tisztes helytállás lehet a cél
– ezt Kerekes Attila edzõ fogal-
mazta meg.

Immáron biztosra vehetõ, hogy
február elsõ hétvégéjén nyolcadik
alkalommal is megrendezik a
Hámori Nemzetközi jégmászó
versenyt. A Hámori Szikla- és
Jégmászó Egyesület (HSZJSE)
tagjai a nagy sziklafalon már he-
tekkel ezelõtt elkezdték a jég „hiz-
lalását“. Szilveszterkor hajnali fél
háromig tesztelték a mesterséges
áthajlással kiegészített, a mai kor-
szerû igényeket megcélzó új pá-
lyát – tudtuk meg Seregi Ernõ ügy-

vezetõtõl. Az eddigi harmincmé-
teres jégfal helyett negyvenmé-
terest alakítanak ki, s nagyon re-
mélik, hogy az idõjárás nem
húzza keresztül számításaikat. Az
elõzetes jelentkezések alapján a
magyar élmezõny tagjain kívül
román és szlovák csákányosok is
szerencsét próbálnak. A selejte-
zõket február 3-án, pénteken ren-
dezik meg, egy nappal késõbb
lesznek az elõdöntõk. A döntõt va-
sárnap rendezik.

Az ökölvívó
Az elmúlt év vége felé Spa-

nyolországban kiütéses veresé-
get szenvedett Isaszegi Róbert,
profi légsúlyú mérkõzésen maradt
alul Ivan Pozo ellen. Az elsõ me-
netben kapott egy nagy ütést, el-
tört az orra, késõbb ismét be-
szedett néhány ütést, mire a bíró
a sarokba küldte.

Isaszegi elmondta: szokatlan
volt a számára, hogy korábban
harmatsúlyban bokszolt, most
pedig légsúlyban lépett a köte-
lek közé. Különösen a fogyasz-
tás volt a számára megterhelõ, a
mérkõzés napjára teljesen elfo-
gyott az ereje. Négy nap alatt

adott le kilenc kilót, ez rendkívül
nagy arányú fogyasztás.

– Négy hónapja nem edzettem,
kiszáradtam, alig tudtam a mér-
legre állni – idézte fel a történte-
ket az ökölvívó. – Hibás vagyok
a történtek miatt, de bakizott a
menedzsererm is. Õ ugyanis tisz-
tában volt azzal, milyen állapot-
ban vagyok, ennek ellenére mégis
rábeszélt a mérkõzésre. Igaz, ke-
csegtetõ ajánlattal állt elõ, de még
a meccspénzemet sem kaptam
meg, a spanyolok szerint ugyan-
is nem küzdöttem meg a pén-
zemért.

A folytatásról Isaszegi Róbert
annyit mondott, hogy már a ta-
lálkozó elõtt befejezte profi
pályafutását, de azt gon-
dolta, hogy a huszonhat
éves tapasztalata elegen-
dõ lesz még egy mérkõ-
zésre. 

Tévedett.

A salakmotoros
Tavaly nyáron a Speed-

way Miskolc SC vezetõi
azt kérdezték Böszörményi
Zsolttól, lenne-e kedve
ismét motorozni? Rövid
töprengés után igent mon-
dott, aztán pedig hivatalo-

san is egymás te-
nyerébe csaptak
a felek. A versenyzõ hét-
éves kihagyás után kí-
sérli meg a visszatérést.

– Elõnyös ajánlatot
kaptam – mondja. –
Nincs bennem félelem,
úgy képtelenség mo-
torra ülni. Tizenhét tö-
réses sérülésem volt,
1999-ben éppen azért
hagytam fel a salakmo-
torozással, mert súlyos
gerinctörést szenved-
tem. Egyelõre fogalmam
sincs, mire lehetek

képes. A szakmai tudásom adott,
egy ütõképes motorra lesz szük-
ségem, ugyanis a megfelelõ tech-
nikai háttér nélkül nincs értelme
belevágni. Sokat fejlõdött a sport-
ág, a gépek is megváltoztak, de
versenyeztem én már fekvõ mo-
torral is. 

A versenyzõ szerint az új mo-
torok könnyebbek, rugalmasab-
bak, jobban viselik a gödröket, a
hepehupás pályákat. Szüksége
lesz a társak észrevételeire, a ta-
nácsokat igényli is. A civil életben
megtalálta boldogulását, jelenleg
egy autós szakboltban dolgozik.

Szerencséjére fõnöke imádja a
salakmotorozást, így aligha jelent
gondot az edzéseken, versenye-
ken való részvétel. A felesége elõ-
ször hallani sem akart a vissza-
térésrõl, késõbb beletörõdött. A
bemutatkozás minden bizonnyal
április 9-én történik meg, amikor
a lengyel ligában lesz jelenésük
a miskolciaknak.

Sokan szorítanak Böszörményi
Zsolt sikeréért. Eredménnyel jár? Ez
egyelõre a jövõ zenéje.        D. L.

VISSZAVONULTAK VISSZATÉRÉSEI

Újrakezdõ nagy öregek
A sport világában is akadnak, akik évekkel visszavonulásu-

kat követõen újból nekiveselkednek. Még egyszer meg akar-
ják mutatni. Kinek is? A világnak? Maguknak? Az egykori szur-
kolóknak? Ki tudja. Tény: szûkebb pátriánkból ketten is kísér-
letet tettek. Egyikük csúfos kudarcot vallva lépett le végleg a
színrõl, a másiknak azonban még sikerülhet.

Isaszegi Róbertnek akadt néhány gyõ-
zelme, de immáron végleg lelépett a szín-
rõl.

Böszörményi Zsoltot kedvelték a szur-
kolók, kérdés, tud-e nekik újból ked-
veskedni?

Vészesen fogynak a DVTK játékosai

TISZA IS TÁVOZOTT

Ezután lila-fehér színekben rúgja a gólokat.

Továbbra is Miskolcon készül
az athéni olimpián a várost
egyedül képviselõ  gyalogló,
Dudás Gyula. A sportoló
Szegedrõl igazolt Miskolcra,
itteni pályafutása kétéves
múltra tekint vissza, a felek elé-
gedettek, így nincs akadálya,
hogy az év végéig meghosz-
szabbítsák a szerzõdést. Dudás
Gyula javában készül az idei
kihívásokra, s közben távot is
váltott.

– Mennyit pihent?
– A szezon befejezése után kö-

rülbelül egy hónapot. Erre azért
volt szükség, mert a szervezetnek
regenerálódnia kell. November
közepétõl egyébként két héten
keresztül már futottam valameny-
nyit, ez amolyan ráhangolódást
jelentett a komolyabb munkára.

– Kinek az edzésterve alapján
dolgozik?

– Szûcs József az edzõm, õ ter-
vezte meg a munkát, de ha éppen
Szegeden vagyok, akkor a neve-
lõedzõm, Antal Andor útmutatá-
sait is figyelembe veszem.

– Milyen munkát végez jelenleg?
– Még az elején tartok a felké-

szülésnek, éppen ezért elsõsor-
ban az erõnlétet igyekszünk fej-
leszteni. Kedden és csütörtökön
például kétszer is idõre mentem
a távokon, többek között 5x3000
métert tettem meg, majd 5000
métertõl lefelé csökkentettük a
szakaszok hosszát, egészen ezer
méterig.

– Milyen állapotban van?
– Nincs különösebb gond, de

nagyon zavaró a hideg. Alaposan
fel kell öltözni, márpedig sok ru-
hában teljesen másképpen halad
az ember.

– Néhány felkészülést már
maga mögött hagyott. Nem unal-
mas újból nekiveselkedni?

– Huszonöt éve atlétizálok. Van
egy célom, és annak a valóra vál-
tása érdekében mindenre haj-
landó vagyok. Tudom, Peking
még messze van, de az olimpia
óriási kihívás és csábítás is egy-
ben!

– Arról lehetett hallani, hogy
távot vált.

– Eldõlt a dolog, ebben az
évben és pályafutásom hátralé-

võ szakaszában az 50 ki-
lométeren versenyzek. Az
idén negyvenesztendõs le-
szek, be kellett látnom,
nem vagyok már fiatal, cél-
szerû a váltás. Az állóké-
pességemmel nincs baj, in-
dultam már ezen a távon
többször is. Valójában az
ötven kilométerre készülök,
de mellette megfér a húsz
is.

– Kettõ plusz egy éves
szerzõdéssel jött Miskolcra,
ebbõl az alap letelt. Életbe
lépett a plusz egy is?

– Remélem, hogy nem
lesz akadálya. Beszéltem
Bartha György sporttanácsnokkal,
elmondta, hogy márciusban dönt
az önkormányzat a támogatá-
sokról. Nagyon elégedett vagyok,
hogy a MISI SC-nél sportolhatok,
gondolom, az eredményeimre
sincs panasz, amennyiben min-
den feltétel adott lesz, természe-
tesen továbbra is együtt dolgo-
zunk.

– Mi jelenti az idei elsõ felada-
tot?

– Február 20-án Budapesten
rendezik meg az ötkilométeres or-
szágos bajnokságot, azt szeretném
megnyerni. Jó lenne elmenni a me-
xikói magaslati edzõtáborba is, de
ez egyelõre még nem tisztázott,
ugyanis jelentõs anyagi vonzata van.

Doros László

DUDÁS GYULA ÖRÜLNE A MEXIKÓI TÁBOROZÁSNAK

Távot vált a gyalogló

HÉTVÉGI AJÁNLATUNK

A Miskolci Sportiskola asztalite-
nisz szakosztályának vezetõi to-
borzót hirdetnek. Azoknak a gye-
rekeknek a jelentkezését várják
(fiúk és lányok egyaránt érdeklõd-
hetnek), akik kedvet és tehetséget
éreznek magukban a sportág iránt.

Jelentkezni  hétéves kortól lehet. Az
edzéseket hétfõn, szerdán és pén-
teken a Holcim SC csarnokában
(Hejõcsabán) tartják, az érdeklõdõk
Hegedûs Sándor edzõt kereshetik.
Bõvebb felvilágosítás a 20/433-
9560-as telefonszámon kérhetõ.

Asztalitenisz-
toborzó

Április elején nem mindennapi élményben lesz részük a kézi-
labdázás miskolci, borsodi barátainak. Április 8-án Miskolcon lép
pályára a legutóbbi világbajnokságon bronzérmes magyar nõi ké-
zilabda-válogatott. Fehér Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kézilabda-szövetség elnöke elmondta: a végleges egyeztetés még
tart, de a lényeges kérdéseket már megbeszélték a felek, mind-
össze apróságok várnak tisztázásra. Németh András szövetségi
kapitány együttese Norvégiával méri majd össze erejét, elõbb
Nyíregyházán, ezt követõen pedig a borsodi megyeszékhelyen,
felkészülési mérkõzésen keretében.

Jön a nõi
kézilabda-válogatott

Jégmászók
a hámori sziklán

Dudás Gyula továbbra is miskolci szí-
nekben készül a hazai és nemzetkö-
zi versenyekre.

LÁBTENISZ-VERSENYNAPTÁR
IGÉNYELHETÕ

Lábtenisz Bizottság alakult a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Labdarúgó Szövetségben.

Az utóbbi években ismét nép-
szerûséget vívott ki magának me-
gyénkben a lábteniszezés. Tíz-
húsz évvel ezelõtt országos szin-
ten is jegyezték a mieinket, aztán
visszaesés következett, most
azonban újból egyre eredmé-
nyesebbek a sportág borsodi
mûvelõi. 

Ezért is örömteli a hír, hogy a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Testnevelési és Sportintézet tá-
mogatásával és a Bogácsi SE láb-
tenisz-szakosztályának közre-
mûködésével a Borsod megyei
Labdarúgó-szövetségen belül
megalakult a Lábtenisz Bizottság.
A testületet Borbély Frigyes vezeti,
minden hónap utolsó keddjén 15
és 19 óra között várja az érdek-
lõdõket. Elõször január 31-én,

Miskolcon, a Selyemrét út 1. szám
alatt (telefonszáma: 30/39-00-
743) lehet tudakozódni. A bizott-
ság fõ célja: segítséget nyújtani
a sportág iránt érdeklõdõknek, a
játékosoknak, hogy megismerjék
a nemzetközi szabályokat, a hazai
versenynaptárat. Csak így tudnak
ugyanis pályára lépni, s így buk-
kanhatnak elõ a tehetséges fia-
talok.
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ELADÓ INGATLANOK
MISKOLCON
A MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ RT. 

NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁSON MEGHIRDETI 
AZ ALÁBBI MISKOLCI INGATLANOKAT:

A versenytárgyalás helye: MIK Rt. Ingatlanforgalmazási Iroda, Miskolc, Hunyadi u. 19.
A versenytárgyaláson való részvétel feltétele az ingatlanokra vonatkozó kiajánlási dokumentáció meg-
vásárlása és a fentebb megjelölt bánatpénz befizetése a versenytárgyalást megelõzõen a MIK Rt.
Ingatlanforgalmazási Irodája által rendelkezésre bocsátott átutalási postautalványon. A bánatpénz a
nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül.
A Bedegvölgy 29. és 29/B sz. ingatlanok csak együtt vásárolhatók meg.
Az egyes ingatlanokra vonatkozó versenytárgyalási jegyzõkönyvek hitelesítésének díja 10 000
Ft/ingatlan, mely összeget a versenytárgyalás nyertese a versenytárgyalást követõen a MIK Rt.
pénztárába köteles befizetni. 

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a versenytárgyalást a résztvevõkkel szembeni indoklási kötele-
zettség nélkül határozatlan idõre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa!

NYÍLT, 2 FORDULÓS VERSENYEZTETÉS (ÍRÁSOS AJÁNLAT
+ MEGHÍVÁSOS VERSENYTÁRGYALÁS) ÚTJÁN 

Az írásos ajánlatok benyújtásának helyszíne: 
MIK Rt. Ingatlanforgalmazási Iroda, Miskolc, Hunyadi u. 19.

Ajánlatot az a jelentkezõ (magánszemély vagy gazdasági társaság) nyújthat be, aki az ajánlattétel
részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt a MIK Rt. Ingatlanforgalmazási Irodájában megvásá-
rolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá a bánatpénzt befizeti az írásos ajánlatok benyújtá-
sának határidejét megelõzõen a MIK Rt. Ingatlanforgalmazási Irodája által rendelkezésre bocsátott át-
utalási postautalványon. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visz-
szafizetésre kerül.

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevõkkel szembeni in-
doklási kötelezettség nélkül határozatlan idõre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa!

Információ: www.mikrt.hu, 46/ 516-238; 516-283 és 516-243 telefonszámokon.

Cím Hrsz. Terület Nettó vételár Bánatpénz Kiajánlási dok. Versenytárgyalás
(m2) (Ft) (Ft) nettó ára (Ft) (megtekintés) idõpontja

BEFEKTETÉSI CÉLÚ INGATLANOK
378 telek 2006. 02. 14. 10.00

Dózsa György út 30. 2736/2 550 épület 40 000 000 2 000 000 10 000 (2006. 02. 01. 10.00-10.30)
(2006. 02. 08. 10.00-10.30)

1354 telek 2006. 02. 14. 9.30
Zsolcai kapu 18. 4198 479 épület 40 000 000 2 000 000 10 000 (2006. 02. 01. 9.30-10.00)

(2006. 02. 08. 9.30-10.00)

Bedegvölgy u. 29. 1592
2826 telek
275 épület 18 000 000 900 000 2006. 02. 14. 9.00
100 telek 7 000 000 350 000 10 000 (2006. 02. 01. 9.00-9.30)

Bedegvölgy u. 29/B 1593 53 épület (2006. 02. 08. 9.00-9.30)
171 pince

GARÁZSÉPÍTÉSRE ALKALMAS TELEK
Szarkahegy 20319/8 882 5 440 000+áfa 326 400 – 2006. 02. 14. 10.30

LAKÁSÉPÍTÉSI TELEK
Toronyalja u. 65. 2379 563 11 600 000+áfa 696 000 – 2006. 02. 14. 11.00

Cím Hrsz. Terület Nettó vételár Ajánlattétel Ajánlatok Kiajánlási Bánatpénz
(m2) (Ft) beadásának bontásának dokumentáció (Ft)

határideje idôpontja nettó ára (Ft)

Fonoda u. 32. 11 054 15 153 m2 25 000 000 2006. 02. 07. 12.00 10 000 1 500 000
telephely +áfa 11.30

KERESSE FEL EZENTÚL IS COOP-ÜZLETEINKET!

BAROMFI PÁRIZSI 1 KG 319 FT
ORSI SZÁRNYAS ÉS ÜDÜLÕKRÉM 65 G 99 FT

Egységár: 1523,08 Ft/kg

DELIKÁT 8 75 G 109 FT
Egységár: 1453,33 Ft/kg

LIPTON GREEN LABEL TEA 25X1,5 G 199 FT
Egységár: 4975 Ft/kg

C-VITAMIN 100 MG 189 FT
Egységár: 18 900 Ft/kg

NEGRO CLASSIC 100 G 119 FT
Egységár: 1190 Ft/kg

SZOBI ALMA-NARANCSITAL, 
KÉK-FEHÉRSZÕLÕ, EXOTIC MIX 1 L 99 FT
CSEMEGE PAPRIKA 100 G + 15 G AJÁNDÉK 216 FT/CS
LUX SZAPPAN MANDULA 90 G 79 FT

Egységár: 877,78 Ft/kg

MEDVE SZENDVICSKRÉMEK 125 G 159 FT
Egységár: 1272 Ft/kg

ÉS MÉG TOVÁBBI SZÁMOS TERMÉK.
JANUÁR 31-IG MÉG AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ:

VÍZES HOSSZÚ ZSEMLE 1 DB 14 FT
FEHÉR SZELETELT KENYÉR 1 KG 149 FT

VALAMENNYI ÜZLETÜNKBEN
JANUÁR 19-TÕL 31-IG ÚJABB

AKCIÓKKAL VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT

AKC
IÓ!

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

Miskolc város forgalomképes vagyonának ke-
zelõje a MIK Rt. A cég az ingatlangazdálkodás
mellett társasházkezeléssel is foglalkozik. Ezzel
kapcsolatban kérdeztük Varga Zoltánt, a MIK
Rt. szolgáltatási igazgatóhelyettesét.

– Mióta foglalkoznak Miskolcon társasházkezeléssel?
– 1993. május 1-jétõl, amikor is a közös képviselet

ellátására megbízási szerzõdést kötöttünk a Torontáli
8–16 sz. társasházzal. Ma már elmondhatom, hogy 288
társasház közös képviseletét látjuk el, mely 11 508 db
magántulajdonú lakás kezelését jelenti.

– Hogyan és mi alapján végzik tevékenységüket?
– Tevékenységünket a 2003. évi CXXXIII. sz. Társasházi

törvény alapján végezzük, mely meghatározza a mû-
ködésünk fõbb irányelveit. A képviseletünk alatt álló tár-
sasházak külön gazdasági egységként mûködnek, így
a kezelési feladatok ellátása mellett azok nyilvántartá-
sát, könyvelését, számlázási feladatait is ellátjuk. 

– Miért jó a társasházaknak, ha Önöket bízzák meg
a kezelési feladat ellátásával?

– Részvénytársaságunk tõkeerõs, több lábon álló, biz-
tos anyagi háttérrel rendelkezõ cég. A társasházak közös
képviselõi feladatait szakirányú végzettséggel, többé-
ves szakmai gyakorlattal rendelkezõ kollégák látják el.
A tevékenységünk kapcsán teljes körû pénzügyi, jogi,
mûszaki hátteret biztosítunk mindazon társasházaink
részére, amelyek megtisztelnek bennünket bizalmuk-
kal. Ezen túl társaságunk teljes felelõsséget vállal az ál-
tala végzett munkákért ill. tevékenységéért.

– Az épületek üzemeltetése során elõforduló kar-
bantartási- felújítási munkálatokat hogyan oldják meg?

– Az azonnali beavatkozást igénylõ karbantartási mun-
kák elvégzésére, társaságunk gyors hibaelhárítási üze-
mének szakemberei a nap 24 órájában – munkaszü-
neti és ünnepnapokon is – a tulajdonosok rendelke-
zésére állnak. Ezen túlmenõen, egyéni vállalkozókkal
is tartjuk a kapcsolatot, akik szükség esetén szintén
rendelkezésünkre állnak.

A társasházak nagyobb volumenû felújítási munkáinak
elvégzésével többnyire vállalkozókat bízunk meg. Az
általuk benyújtott árajánlatok alapján a tulajdonosok dön-
tenek a kivitelezõ személyérõl, majd társaságunk a vál-
lalkozói szerzõdést megköti, mely garanciákat is tar-
talmaz a munka végzésére vonatkozóan.

A mûszaki fenntartási és felújítási feladatok ellátá-
sához építész és épületgépész végzettséggel rendel-
kezõ – társasházak üzemeltetésében tapasztalt – szak-
embereink vannak, akik rendelkeznek társasház-ke-
zelõi és mûszaki ellenõri jogosultsággal.

Az épületek felújítására kiírt pályázati lehetõségeket
is folyamatosan figyelemmel kísérjük, hiszen rendkí-
vül fontosnak tartjuk, hogy társasházaink minél szé-
lesebb körben hozzájussanak a pályázati pénzekhez.
Ezért vállaljuk a pályázatok elkészíttetését, a nyertes
pályázatok megvalósítását ill. bonyolítását. 

– Jövõbeli céljaik?
– Célunk: szakmai hozzáértésünkkel, tapasztala-

tunkkal a ránk bízott ingatlanok értékének megõrzé-
se, illetve annak növelése a felújítási munkák végzé-
sével, az üzemeltetési költségek csökkentése mellett,
jobb komfortérzet biztosítása.

Fontos, hogy megérezzék a társasházak, hogy a MIK
Rt. megbízható, stabil cég, szakmailag felkészült, és
mindig a lakosság, illetve a tulajdonosok szolgálatá-
ban áll!

– A társasházkezeléssel kapcsolatban további tájé-
koztatást hol lehet kapni?

– Bõvebb felvilágosítással házkezelõségeink szol-
gálnak:

I. sz. Házkezelõség (Miskolc, Gyõri kapu 53. Tel.:
516-260)

II. sz. Házkezelõség (Miskolc, Széchenyi u. 60. Tel.:
516-270)

III. sz. Házkezelõség (Miskolc, Szilvás u. 23-25. Tel.:
560-100)

MEGBÍZHATÓ, STABIL, SZAKSZERÛ ÉS FOLYAMATOS 
TÁRSASHÁZKEZELÉS A MIK RT.-NÉL

INGATLANKÖZVETÍTÕ MAGAS KERESETTEL
MUNKATÁRSAKAT KERES NEM ÜGYNÖKI MUNKÁ-
RA. TEL.: 30/687-8627, 30/640-1180. 

Képzéseink: asztalos, épületasztalos és üvegezõ, kárpitos, körfûrész- és sza-

lagfûrész-kezelõ, bútormûves, faipari gépmunkás, fajátékkészítõ, kádár

NAGY-BÜKK Oktató Bt.
Miskolc, Vasgyári u. 43. Tel.: 30/207-9202, 46/531-458

www. nagybukkbt.huOkév nysz.: 04-0093-2

Szolgáltatásaink: NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA, BELSÕÉPÍTÉSZETI 
TERMÉKEK KÉSZÍTÉSE, BÚTORKÁRPITOZÁS, BÚTORRESTAURÁLÁS

TANMÛHELYÜNKBEN  VÁRJUK A JELENTKEZÕKET,
SZÍNVONALAS GYERMEK- ÉS FELNÕTT-KÉPZÉSEINKRE!
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(MEGYE) Lakossági tájékozta-
tót tartott a tavaly elindított
Liliom-programról a megyei
ÁNTSZ szerda délelõtt az egyik
miskolci hipermarketben. Azok
a nõk, akik a „Nyerje meg
egészségét!” címû kampány
felhívására február 3-ig elmen-
nek méhnyakrákvizsgálatra,
nyereményjátékban is részt ve-
hetnek, melynek fõdíja egy sze-
mélygépkocsi. 

Magyarországon évente ötszáz
nõ halálát okozza daganatos be-
tegség. Megyénkben tavaly össze-
sen száznegyven méhnyakrákos
megbetegedést diagnosztizáltak
Mindezek ellenére a szûréseken
még mindig nagyon alacsony, mind-
össze négyszázalékos a részvéte-
li arány. Az országos Liliom-program
keretében most nyereményjátékkal
csábítják rákszûrésre a huszonöt és
hatvanöt év közötti nõket Borsod-
ban is. A kezdeményezés célja a
minél szélesebb körû tájékoztatás

és a szûrõvizsgálatok részvételi
arányának növelése. A megyei
ÁNTSZ több miskolci nagyáruház-
ban szervezett lakossági tájékozta-
tó fórumot a vizsgálatok fontossá-
gáról. A novembertõl februárig tartó
kampány során a megyében két-
százezer nõt várnak rákszûrésre, a
behívólevél mellé pedig ezúttal nye-
reményszelvényt is küldenek. Aki ezt
orvosával lepecsételteti, részt vesz
a játékban, melynek fõdíja egy
Renault személygépkocsi.

A szûrõvizsgálatokon való meg-
jelenés már csak azért is fontos, mert
az idejében diagnosztizált elválto-
zásokon gyógyszeres kezeléssel,
mûtéti beavatkozás nélkül is lehet
segíteni. A citológiai szûrésen azon-
ban nemcsak a nyereményjáték
ideje alatt vehetnek részt az érin-
tettek, a nõgyógyászati szakren-
deléseken, magánrendeléseken és
az ambulanciákon is elvégezhetõ
ugyanis a pár perces, egyszerû,
mégis sokszor életmentõ vizsgálat.

(MEGYE) Csak interneten lehet
benyújtani 2007-tõl az adóbe-
vallásokat az APEH-nek. Az adó-
zás rendjérõl szóló törvény vál-
tozásai miatt a határidõk is mó-
dosultak. 

Az egyéni vállalkozóknak február
15-ig, a magánszemélyeknek pedig
május 22-ig kell beadni SZJA-be-
vallásukat. Az adóhivatal a követ-
kezõ idõszakban meghosszabbított
nyitva tartással várja majd az ügy-
feleket.

Új év, új adóbevallás, új szabá-
lyok és határidõk. Ez utóbbiak
közül a legközelebbi a kontroll
adatszolgáltatásé – január 31. Ezt
a munkáltatóknak kell teljesíteniük
a dolgozóknak kifizetett juttatá-

sokról. A február 15- i idõpontra már
az egyéni vállalkozóknak és az adó-

számmal rendelkezõknek kell oda-
figyelniük, eddig kell ugyanis beadni
a személyijövedelemadó-bevallá-
sokat. Ezt egyébként megtehetik
a hagyományos formában, tehát pa-
píron vagy elektronikus úton az
APEH honlapjáról letölthetõ prog-
ram segítségével. Azt azonban ér-
demes tudni, hogy aki ezzel a le-
hetõséggel él, annak is le kell adnia
a géppel kitöltött nyomtatványt,

amihez mellékelni kell ugyanezt
floppyn is. Május 22-e a magán-
személyek SZJA-bevallásának és
az ebben feltüntetett adótartozás
befizetésének határideje. A nyom-
tatványokat egyébként már be
lehet nyújtani papírmentes formá-
ban is az interneten. Egy törvény-
módosítás szerint egyébként a jö-
võben már csak így fogadják majd
el a bevallásokat.

Az adózás rendjérõl szóló tör-
vény módosítása szerint azok, akik
havonta vagy negyedévente ké-
szítenek bármilyen bevallást, 2006.
április 30-tól már csak így adhat-
ják be a nyomtatványokat. Azoknak
a vállalkozásoknak, amelyeknek
évente kell bevallást készíteniük,
2007. január 1-jétõl kell ezzel a mód-
szerrel dolgozniuk. Mivel az elekt-
ronikus nyomtatványokat is alá kell
írni, pin kódot kell igényelni az
okmányirodában. A szükséges ada-
tokat lehet regisztrálni személyesen
és az interneten is, ez utóbbit a
www.magyarorszag.hu oldalon az
Ügyfélkapu menüpont alatt lehet
megtenni.

tóthsz
(MEGYE-MISKOLC) A miskolci

Herman Ottó Múzeum tudomá-
nyos tanácskozást rendezett a
héten. A szakmai konferencia
Múzeumaink jövõje – jövõnk
múzeumai címmel, nagy nép-
szerûségnek örvendett a mu-
zeológus szakemberek körében. 

A színvonalas rendezvényen töb-
bek között a Visegrádi Négyeket is
köszönthették a résztvevõk, így
Csehország, Lengyelország, Szlo-
vákia és Magyarország múzeu-
mainak vezetõit is. Az elõadók kö-
zött volt Vígh Annamária, a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumának
fõosztályvezetõje és Cseri Miklós, az
ICOM Magyar Nemzeti Bizottságá-
nak elnöke. Kormos Dénes, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
gyûlés alelnöke is tiszteletét tette a
programon, köszöntõ beszédében
kifejtette a visegrádi együttmûködés
fontosságát, amely elsõsorban ál-
landó információcserébõl, közös

szakmai programokból és projek-
tek megvalósításából áll, illetve
külön fejezetet szentelt a múzeumok
között fennálló szakmai és emberi
kapcsolatok jövõbe mutató jótékony
hatásának, amely az európai kul-
túrát – a remények szerint – tovább
erõsíthetné. A továbbiakban elõa-
dások hangzottak el a múzeumok
közötti nemzetközi együttmûködé-
sek lehetõségeirõl, a városi és vi-
déki múzeumok helyzetérõl és az
aktuális, illetve távlati teendõkrõl, cé-
lokról. A szakmai programot köve-
tõen 4 x 40 Együtt Európában cím-
mel megnyitották a Herman Ottó
Múzeum Papszer utcai épületében
a Visegrádi Négyek vándorkiállítá-
sát. A kiállítás lehetõséget ad arra,
hogy a látogatók összevethessék az
egyes országok és régiók hagyo-
mányos tárgykultúráját és mûvé-
szetét. A szervezõk ennek a sok éve
tartó múzeumok közti együttmû-
ködésnek az ünneplésével akartak
megemlékezni a Magyar Kultúra
Napjáról is.  Sz. V.

(MEGYE) A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Önkormányzat
Hivatala és a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Közmûvelõdési és
Idegenforgalmi Intézet ismét meg-
hirdeti a már hagyománnyá vált me-
gyei elõadómûvészeti fesztivált, az
Amatõr Gálát. Várnak minden ama-
tõr mûvészt, aki szeretne közön-
ség elõtt bemutatkozni színpad-
képes produkciójával. Részvételi fel-
tételek: Korhatár nélkül részt vehet
mindenki. A kiírt mûsoridõ – maxi-
mum 15 perc betartása. A jelent-
kezési lap határidõre történõ be-
küldése mellékelt fotóval. Letölthetõ:
a www.kult-tura.hu honlapról. A je-
lentkezések a következõ címre kül-
dendõk be: Hagyományos módon:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közmûvelõdési és Idegenforgalmi
Intézetbe, Miskolc, Széchenyi út 35.
3525. Elektronikusan: info@kult-
tura.hu. Jelentkezési határidõ: 2006.
január 31. 

Általános és középiskolákba is
eljuttatta a NATO humanitárius te-
vékenységét ismertetõ kiadvá-
nyát a Miskolc Térségi Kataszt-
rófa- és Polgári Védelmi Szövet-
ség. A Külügyminisztérium tá-
mogatásával létrejött tájékozta-
tóból kiderül, csak az EU-tagor-

szágokban 1952-1998 között a na-
gyobb katasztrófákban (földren-
gés, árvíz, vihar, komphajó-bale-
setek stb.) több mint 27 000
ember vesztette életét. A szövet-
ség polgári erõforrásait azonban
módszeresen és hatékonyan lehet
felhasználni katasztrófák és ve-
szélyhelyzetek esetén. A NATO el-
múlt években végzett katasztró-
fa-segítségnyújtási humanitárius
tevékenysége általános elismerést
váltott ki a tagországok lakossá-
gának körében.

III. évfolyam 3. számVIDÉK VILÁGA8

Új határidõk az adóbevallásban

HAMAROSAN MÁR CSAK INTERNETEN

A jövõ hónapban hivatalosan
is megalakul, márciusban pedig
már valószínûleg költségvetése is
lesz a Dunán Inneni Regionális
Kulturális Társulást (DIREKT) al-
kotó városok szervezetének. A tár-

sulást múlt év õszén hozta létre
az Európa Kulturális Fõvárosa pá-
lyázaton döntõbe jutott három
város: Miskolc, Eger és Debrecen,
melyekhez késõbb csatlakozott
Nyíregyháza, Szolnok és Salgó-
tarján is. 

A települések egyebek mellett
azt kívánják elérni, hogy 2010-
ben az Európa kulturális fõváro-
sa címet elnyert Pécs mellett a ke-
leti országrészt is keressék fel a kül-
földi turisták. A pályázatok elké-
szítése során minden érintett vá-
rosban jelentõs szellemi tõke hal-
mozódott fel. Ezeket nem szabad
veszni hagyni, a terveket együtte-
sen, összefogva meg kell valósí-
tani, s be kell mutatni értékeinket
Európának – így fogalmazódott
meg a DIREKT ötlete. A jelenleg
hattagú társulás képviselõi nem-
régiben Miskolcon találkoztak. 

Fedor Vilmos alpolgármester a
megbeszélést követõen arról

számolt be, hogy miskolci és deb-
receni jogászok javaslatai alap-
ján megvizsgálták, mi lenne a leg-
hatékonyabb együttmûködési
forma, ami nem zárja ki, hogy a
hat város közösen induljon kü-
lönbözõ pályázatokon. Végül a
közalapítványi formát választot-
ták. A tagdíj várhatóan egymillió
forint körüli összeg lesz, amibõl
a szervezet mûködését lehet
majd finanszírozni. A következõ
hetekben mind a hat helyszínen
egy-egy szakmai terület képvi-
selõi egyeztetnek az együttmû-
ködés részleteirõl. Az elsõ ilyen
találkozót Egerben tartják, ezen
a színházak vezetõi vesznek
részt. 

A tavaszi országos idegenfor-
galmi kiállításon, Budapesten már
mind a hat város standján meg-
jelenik majd a DIREKT. Szentei
Tamás, a debreceni önkormány-
zat kulturális osztályának vezetõje
azt is elmondta, hogy a társaság
honlapot hoz létre, s közös ren-
dezvényeket is terveznek. Az elsõ
konkrét példa erre a Miskolci
Kocsonyafesztivál, ahol a DIREKT
már hivatalos szervezetként jele-
nik meg. 

Sz. S. 

SEGÍTÕKÉSZ NATO

Liliom-program 
a méhnyakrák ellen

VII. AMATÕR GÁLA 

(MEGYE) Közel 12 milliárd fo-
rintot fordít idén a munkaerõpiac
fejlesztésére a Megyei Munka-
ügyi Tanács (MMT). Az elsõdle-
ges célok közé ez évben is a re-
gisztrált munkanélküliek álláshoz
juttatása és az alacsony iskolai
végzettséggel rendelkezõk to-
vábbképzése tartozik. 

A Megyei Munkaügyi Központnál
(MMK) regisztrált állástalanok száma
jelenleg meghaladja az 56 ezret.
Pályakezdõk támogatása, bértá-
mogatás, közhasznú foglalkoztatás
és szakképzések: ezek mind aktív
foglalkoztatáspolitikai eszközök,
melyekre 2006-ban közel 12 milli-
árd forintot fordíthat az MMT, illetve
az önkormányzat. A megyénkben
élõ több mint 56 ezer munkanélküli
között éppúgy található többdiplo-
más, mint nyolc osztályt sem vég-
zett állástalan. A munkanélküliség

mérsékléséhez átfogó módszerek-
re lenne szükség, ráadásul európai
uniós elvárás többek között a hát-
rányos helyzetû, alacsonyabb iskolai
végzettséggel rendelkezõk felkuta-
tása és képzése is.

A megyei foglalkoztatási alapból
idén egymilliárd forinttal támogat-
ják a pályakezdõket, félmilliárddal
azokat a munkaadókat, akik re-
gisztrált állástalant foglalkoztatnak,
de két és fél milliárd jut a közhasz-
nú, közcélú foglalkoztatásra is.  A
közmunkaprogram azért is kiemel-
ten fontos, mert általa találhatják
meg és állíthatják munkába a kép-
zetlenebb, hátrányos helyzetû és az
MMK regisztrációjában sem sze-
replõ munkanélkülieket. Az utóbbi
tíz év tapasztalatai szerint egyéb-
ként idén vehetnek részt legtöbben
– több, mint hatezren – az át- és to-
vábbképzésekben, melyeket két és
fél milliárd forinttal támogat a fog-
lalkoztatási alap. lénárt

12 MILLIÁRDOS FEJLESZTÉS

A foglalkoztatás a cél

Múzeumok képviselõi tanácskoztak

Ígéretes együttmûködés

(MEGYE–ÉSZAK-MAGYARORSZÁG) A Miskolci Kocsonyafesztivál lesz
az elsõ olyan rendezvény, amelyen hivatalosan is megjelenik
az európai kulturális fõváros pályázat hat résztvevõjébõl álló
szervezet, a DIREKT.  A jövõ hónapban alakuló szervezet célja,
hogy a 2010-es kulturális évben minél több turista keresse fel
a keleti régiót is.

Hat város turistacsalogató szövetsége

DIREKT-MARKETING

Gyermekkoromban évrõl évre, január második felében három Gyõri
kapui panelház és egy garázssor által határolt, szélvédett területre
húztuk be barátaimmal a jobb napokat is látott karácsonyfákat, és a
tér közepén hatalmas tüzeket gyújtottunk belõlük. Nem szólt soha ránk
egyetlen felnõtt sem, pedig esténként napokon keresztül szinte órák
hosszat a negyedik emeletig csaptak fel a lángok. 

Elvan a gyerek, ha játszik, gondolhatták, ráadásul tán még örültek
is, hogy megszabadítjuk a környéket a csúf fenyõhegyektõl. Két vil-
lamosmegállónyi távolságból is kitartóan húztuk el magunkhoz a fákat,
a Molnár Béla Úttörõháztól egészen a Marx térig kidobott fák a mi
máglyáinkon végezték. Ma már Ifiházról és Újgyõri fõtérrõl, a konté-
nerek mellé legálisan kihelyezhetõ fákról beszélünk, esze ágában sincs
egyetlen gyermeknek tüzet raknia belõlük, igaz, nem is engedném
a fiamnak, hogy játsszon a tûzzel. Hiába, a mai világban már nem
lehet tüzesvass-próba, õ soha nem hallhatja azt a csodaszép, fülsü-
ketítõen hangos ropogást, nem láthat olyan gyönyörû izzást, nem érez-
het olyan finom illatot a levegõben és még másnap is a kis kezén. 

Családom évekig földlabdás fenyõt vett, hogy hernádkaki telkün-
kön rendre elültethessük, és rendre csalódhassunk: soha nem ma-
radtak meg. Ki hogy tanácsolta: teleltettük hidegben és melegben,
sötétben és világosban, locsoltuk és óvtuk a víztõl õket – ám nem-
csak téli álmukhoz ragaszkodtak: nem voltak hajlandók felébredni soha.
Legutóbb úgy döntöttünk, felhagyunk a kísérletezéssel, eldobhatót
veszünk, majd oda kerül, ahová a legtöbb társa: indul komposztá-
lódni a Nádasrétre. 

Hernádkakon egyetlen fenyõt nem láttam még a kukák mellett. Vagy
jól elbújnak, vagy felhasogatva kis kályhákba kerülnek, esetleg fél-
ben-egészben lesznek nagy tûzterû kazánok martalékai. A pénteki
szemét-napokon a kukák úgy sorakoznak a házak elõtt, mint sora-
koztunk mi annak idején, tûzõrséget álló gyerekek – a feladattudat-
tól büszkén, de mégis mintha: elhagyottan. Vass Tibor

Elvan a gyerek

ROSSZ FÁT A TÛZRE 
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