
Az elmúlt hetekben, a hideg
idõjárás és az oroszországi szál-
lítások akadozása miatt köz-
ponti kérdéssé vált a „gáz-
helyzet”.

A Medián felmérése szerint a la-
kosság háromnegyede úgy véli,
hogy az orosz gázszolgáltatás
esetleges bizonytalanságai miatt
háztartásának energiaköltségei
nõni fognak. A népesség 22 szá-
zaléka biztosnak, 53 százaléka va-
lószínûnek tartja mindezt – derül
ki az országos reprezentatív fel-
mérésbõl, amelyet a Callis
Energetika Rt. megbízásából 2006.
január 6-a és 10-e között készí-
tettek. 

A TIGÁZ területi vezetõjének tá-
jékoztatása szerint Miskolc éves
gázfogyasztása meghaladja a 130-
140 millió köbmétert, s januárban
a legenyhébb és a leghidegebb
napok gázfelhasználása között 60
százalékos volt a különbség – el-
látási gondok nem merültek fel.

A hazai energiaellátás bizton-
ságát veszélyeztetõ jelenlegi „ener-
giamérleget” a szakértõk is tart-
hatatlannak tartják, mivel a fel-
használt energiahordozóknak közel
a felét tette ki tavaly a földgáz, és
ezzel Magyarország a második he-
lyen áll az európai országok kö-
zött. Ráadásul a gáz 80 százalé-
kát importálnunk kell, s ebbõl 70
százalékot közvetlenül az orosz
Gazpromtól. Ennek orvoslását a
Medián által megkérdezettek több-
sége a megújuló energiaforrások
nagyobb arányú alkalmazásában
látná. A kevéssé használt ener-
giaforrások közül a legtöbben a
szélenergia (34 százalék) és nap-

energia (32 százalék) nagyobb
arányú kiaknázását támogatnák.

Leskó Tibor, a TIGÁZ Rt. terüle-
ti vezetõje érdeklõdésünkre el-
mondta, Miskolcon 38 761 fo-
gyasztó használja a földgázt köz-
vetlenül fûtésre. A város éves gáz-
fogyasztása az idõjárástól függõ-
en 130-140 millió köbméter, ebbõl
a közvetlen lakossági felhasználás
körülbelül 70 millió köbméter. 

– A gázfelhasználás a fogyasz-
tók számának növekedésével ösz-
szefüggésben emelkedik, de ezt
az idõjárás éves szinten is befo-
lyásolja – hangsúlyozta Leskó
Tibor, hozzátéve ugyanakkor, hogy
a néhány napig tartó, átlagosnál
hidegebb idõ az éves felhaszná-
lásra nem gyakorol jelentõs hatást.
Mint megtudtuk, a januári legala-
csonyabb és legmagasabb napi
gázfelhasználás közötti különb-
ség körülbelül 60 százalékos volt. 

– Ellátási gondok nem merültek
fel, a város gázellátása biztonsá-
gos – hangoztatta a TIGÁZ Rt. te-
rületi vezetõje.                  Sz. S.
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Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében

MISKOLCI NAP

A kemény hideg valószínû-
leg mindannyiunk napjait ne-
hezíti. Az idõjárás valódi ál-
dozatai azonban leginkább
azok az emberek, akik hajlék
nélkül élik életüket.

A Napfényt az Életnek Ala-
pítvány munkatársai épp ezért
azon dolgoznak, hogy – ameny-

nyire lehet – megóvják a kihû-
léstõl, a fagyhaláltól a hajléktala-
nokat.  A hideg, téli idõszakban
például az Utcai Szociális
Szolgálat dolgozói rendszeresen
látogatják a veszélyeztetett hely-
színeket. A hideg idõjárás bekö-
szöntével, napi három alkalomra
bõvítették a kapcsolattartást az
utcán élõkkel. A megfelelõ ellá-
tás érdekében biztosított a mun-
katársak számára egy „krízis-
autó” is, amellyel az adott hely-
színek gyorsan és hatékonyan be-
járhatók, az autó pedig kiegészül
szükség szerinti egészségügyi
szolgáltatással is. A szolgálat
munkatársai a bejárások alkal-
mával, a szükségleteknek meg-
felelõen élelmiszert, gyógyszert,
meleg ruházatot, takarót, gyertyát
stb. juttatnak el a gondozásban
lévõknek. 

– Minden utcán, nem lakhatást
szolgáló építményben lévõ sze-

mélynek felajánlja az alapítvány az
intézményi ellátás lehetõségét, de
kötelezni nem lehet õket, így több-
ségük a „szabadságot” választja,
még akkor is, ha tisztában vannak
a lehetséges következményekkel
– tájékoztatta lapunkat az alapít-
vány diszpécser szolgálatának ve-
zetõje, Végh András. – Egyébként
az éjszakai idõszakra is megnyi-
tottuk Nappali Melegedõnket,
amely olyan személyek elhelye-
zését biztosítja, akik nem fértek be
az éjjeli menedékhelyekre.

A téli ellátásban nagy segítsé-
get jelent a „Napfényt az Életnek”
Alapítvány által mûködtetett
Észak-kelet Magyarországi Regi-
onális Diszpécser Szolgálat,
amely 24 órában várja és fogad-
ja a 46/ 506-678-as telefonszá-
mon, a hajléktalanokkal vagy krí-
zishelyzetbe került személyekkel
kapcsolatos hívásokat. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Decemberre újra egy he-
lyen tanulhatnak a Ferenczi
Sándor Egészségügyi Szak-
középiskola diákjai.

A héten ugyanis Magyar Bálint
oktatási miniszter jelenlétében
letették az új épületszárny alap-
kövét a Szigeti Mihály utcában.

Az új épület – csakúgy, mint a
régi – Bodonyi Csaba építész ter-
vei alapján készül majd el. Bodonyi
egyébként harminc évvel ezelõtt
pont ezért a munkájáért kapta meg

az Ybl-díjat. A mind ez idáig két
helyen – az Avason és a megyei
kórház területén – mûködõ kö-
zépiskola új szárnyában 12 tante-
rem és 4 számítástechnikai szak-
tanterem kap helyet, de új aulá-
val, kabinettermekkel és öltözõvel
is gazdagodik majd az intézmény.
Újraindítják az iskola 400 szemé-
lyes fõzõkonyháját is, a fejleszté-
sek következõ ütemében pedig
egy új tornateremmel szeretnék
bõvíteni a Ferenczit. A csaknem
egymilliárdos beruházás címzett
támogatásból valósul meg.   F. Zs.

Döntött a közgyûlés a Sa-
jószigeti úton lévõ ipari-gazdasági
célra hasznosítható ingatlan
együttes értékesítésérõl, ami 3,5
hektár eladását jelenti 1000 forint
négyzetméterenkénti áron. Az
SZDSZ frakció szerint a terület jó
helyen van és az M–30-as maj-
dani kapcsolódása helyzetbe
hozhatja az itt már meglévõ, il-
letve majd megtelepülõ vállalko-
zásokat. A kereszténydemokra-
ták azért nem támogatták az ér-
tékesítésrõl szóló elõterjesztést,

mert keveslik a területért kért
árat. Szerintük az itt elhaladó au-
tópályával értékesebbé válik a te-
rület, amely késõbb a többszö-
rösét érheti majd, ezért felesleges
most alacsony áron elkótyave-
tyélni. Az Összefogás–Fidesz–
MDF-frakció politikusai szerint
is alacsony az értékesítési ár, a
képviselõk szerint olyan befek-
tetõk kellenek, akik jelentõs nagy-
ságrendben teremtenek munka-
helyet a területen. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

HÁROMCSILLAGOS KOLLÉGIUM
A MISKOLCI EGYETEMEN

GÁZ VAN, HA NINCS GÁZ

Miskolc ellátása
biztonságos

Közel kétmilliárd forintos be-
ruházás eredményeként készült
el az Uni-Hotel, a Miskolci
Egyetem legújabb kollégiuma.
A háromcsillagos szálloda ké-
nyelmét nyújtó épület európai
színvonalú otthona ezentúl a
campus 600 hallgatójának.

A Miskolci Egyetem közel hat-
milliárd forintos kollégiumi rekonst-
rukciójának második lépéseként,
magántõke bevonásával, úgyne-
vezett PPK-beruházás keretében ké-
szült el az Uni-Hotel. 

Az épület 600 diák befogadásá-
ra alkalmas, kétszer két ágyas szo-
bákból 115 van az épületben, ezek-
hez a lakrészekhez szobánként

saját fõzõfülke tartozik és két szoba
közösen használhat egy vizes-
blokkot. Háromágyas szobákból
tíz, kétágyas szobákból huszon-
négy, mozgáskorlátozottaknak szánt
szobákból pedig három található
az épületben. Lakosztályok is van-
nak az ötödik szinten, ahol kilenc
minigarzon is a diákok rendelke-
zésére áll. A legalsó szinten a hall-
gatók egy igazi szálloda szolgálta-
tásait élvezhetik. Korszerû szaunák,
kondicionáló és fitneszterem, szo-
lárium-stúdió, fodrászat, kozmetika,
élelmiszerbolt és kávézó is rendel-
kezésükre áll. 

Az elmúlt években országosan
mintegy 8 ezer kollégiumi férõhe-
lyet adtak át, 2007-ig további 5 ezer
készül el. A már meglévõ több mint

40 ezerbõl pedig 17 ezret újítanak
fel. A magyar felsõoktatás legna-
gyobb szabású rekonstrukciós
programja ez, – mondta el Magyar
Bálint oktatási miniszter a megnyi-
tó ünnepségen. 

A korszerûsödés tovább folyta-
tódik itt a Miskolci Egyetem terüle-
tén is. Két másik diákotthonnak már
megkezdõdött a teljes rekonstruk-
ciója, ezek szeptemberre készülnek
el. Ezek után újul meg a három ré-
gebbi kollégium is.  A Zenepalota
lesz a harmadik lépése a folya-
matnak, amikor az évek óta mél-

tatlan állapotban álló épület nem
csak megújul, de újabb szárnnyal
is bõvül. Dr. Besenyei Lajos, a
Miskolci Egyetem rektora szerint
ezek a beruházások 2007 végére
mind befejezõdnek.

A campus egy régi jelképe is át-
alakul, a 2,5 éve veszélyességi
okokból kiürített toronyházat, a 7-
es kollégiumot elõbb néhány eme-
lettel visszabontják, ezt követõen fel-
újítják. Ez az épület az egyetem köz-
ponti irodaházának és tudáscent-
rumának ad majd otthont.

Tréba Eszter

A kemény tél senkit nem kímél

AHOGY TUDNAK, SEGÍTENEK

Már a hét eleje óta hizlalják a Miskolci Tél 2006. szervezõi a jeget
a Hõsök terén, melyet örömmel vettek birtokba a miskolciak, elsõ-
sorban a kisebbek.  A tér „jegesítésére” azért volt szükség, hogy le-
gyen megfelelõ helyszíne a jeges programoknak. A korábbi fesztivá-
loknak helyt adó népkerti pályán ugyanis épül a fedett jégcsarnok.
(Kocsonyafesztiválos felhívások lapunk 4. oldalán.)

Jégpálya
a Hõsök terén

ÓRIÁSI FÜRDÔSZOBABÚTOR-VÁSÁR
A LAGUNÁBAN február 1-jétôl a készlet erejéig.

10% KEDVEZMÉNY, INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

Masszázskádak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 000 Ft-tól
Masszázskabinok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 500 Ft-tól
Kádak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 000 Ft-tól

Minden spanyol és magyar burkolat
10% kedvezménnyel!

Áraink az áfát tartalmazzák!

NÁLUNK MINDENT MEGTALÁL ÁLMAI
FÜRDÔSZOBÁJÁHOZ, KONYHÁJÁHOZ!

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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Egy helyen tanulhatnak

ALAPKÕLETÉTEL
A FERENCZIBEN

ÜLÉSEZTEK
A KÉPVISELÔK

A megyeháza dísztermében ren-
dezték meg a Borsod-Abaúj-
Zemplén megye legeredménye-
sebb sportolója díjátadó ünnep-
séget, amelyen azokat a verseny-
zõket jutalmazták meg, akik 2005-
ben, sportágukban a legjobbak
voltak a megyében.

Ünnepi köszöntõjében Gyárfás
Ildikó, a Megyei Közgyûlés elnöke
elsõsorban azt hangsúlyozta, hogy
nem az értékelés az összejövetel

célja, hanem az elismerés. Joggal
lehetünk büszkék a nagyszerû
eredményekre, amelyeket világ-
versenyeken, hazai bajnokságo-
kon értek el sportolóink. Elis-
meréssel adózott a térségünkben
megrendezett jelentõs sportese-
mények házigazdáinak, akik min-
dent elkövettek a zökkenõmentes
lebonyolítás érdekében. A díjazot-
takról bõvebben jövõ heti lapszá-
munkban írunk!

Sportolók elismerése



ONLINE FÓRUMOT TARTOTT AZ SZDSZ

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Miskolc tavalyi idegenforgal-

máról készített tájékoztató nem kis
vitát hozott. Az elõterjesztõ szerint
az adatok alapján Miskolc legin-
kább a belföldi turizmusra szá-
míthat, külföldiek csak kis szám-
ban fordultak meg tavaly a vá-
rosban. A kereszténydemokraták
szerint a végeredmény az ide-
genforgalom területén lesújtó.
Kobold Tamás úgy vélte, a turiz-
mus terén mélyrepülésben van a
város és ez a fejlesztésekre is vo-
natkoztatható, mert áll a diós-
gyõri vár rekonstrukciója, de
semmi nem történt a szavakon
kívül a történelmi Avas fejleszté-
sével kapcsolatban sem. Az Ösz-
szefogás–Fidesz–MDF-frakció ve-
zetõje, Juga György bírálta, hogy
nem épült meg a Selyemrétre ter-
vezett uszoda és nem tudni, mi lett
a tapolcai nagyvolumenû tervek-
kel sem. Hardonyi András MSZP-
s képviselõ cáfolta, hogy a vá-
rosban semmiféle fürdõrekonst-
rukció nem történt. Példaként a
Diósgyõri Várfürdõt említette,
amely megújított medencével fo-
gadhatja a látogatókat.

A közgyûlés döntött Idegen-
forgalmi Alap létrehozásáról, amely-
bõl azokat a vállalkozásokat ösz-
tönözné az önkormányzat, ame-
lyeknek a vendéglátás a fõ profil-
juk. A pénzügyi alapot az idegen-
forgalmi és az iparûzési adóból biz-
tosítanák. A képviselõi állásfoglalás
szerint az alapfokú mûvészeti is-
kolákban tanulóknak térítési díjat kell
fizetni, ez alól azonban mentesül-
nek a sajátos nevelési igényû, illet-
ve hátrányos helyzetû diákok.

1997 óta rendezetlen a jobb
sorsra érdemes Avas Szálló épü-
letének helyzete. A város szívében
lévõ nagymúltú szálló visszavá-
sárlásáról korábban már döntött

a közgyûlés, de az épület tulaj-
donosát nem lehetett megtalálni,
így aztán nem is történt meg a
visszavétel. A tulajdonló kft.-vel tör-
ténõ megállapodás adhat némi
esélyt a nagy hagyományú épü-
let sorsának rendezésére. Az ezzel
kapcsolatos elõterjesztést egyet-
értésben fogadták el a képvise-
lõk, jobb megoldásnak tartva,
mintha semmi sem történik az
épülettel. A Multicasa-Consulting
Kft.-vel történõ megállapodás
tehát ismét reményt adhat, mivel
a cég vállalja, hogy ez év júliu-
sában elkezdi a szálló felújítását
amelyet 2008 nyarára befejez. A
megállapodásban megfogalma-
zottak szerint az önkormányzat
számára több szankció is ren-
delkezésre áll, ha a kft. nem tel-
jesíti vállalását.

B. G. 

Pártoktól független, lokálpat-
rióta politizálást hirdet a
Független Miskolciak Egyesülete
(FME), amely 2005 szeptembe-
rében alakult, 37 taggal. Ma már
65-en vannak, s a múlt héten be-
mutatták a sajtó képviselõinek
új honlapjukat és irodájukat is.
Az FME jelmondata: „Gondol-
kodunk, tehát leszünk!”

Dr. Borbára János, az egyesület
kampányfõnöke és Kobold Tamás,
Miskolc volt polgármestere, önkor-
mányzati képviselõ, az egyesület el-
nöke új székhelyükön ismertették
céljaikat, elképzeléseiket, melyek
honlapjukon, a www.gondolko-
dunk.hu-n is olvashatók. E szerint
az egyesület tagjai olyan emberek,
akiknek „fontosabb a város érde-
ke, mint a pártbeli hovatartozás”. 

– Bennünket a lokálpatriotizmus
köt össze, az a kívánság és vágy,

hogy ennek a városnak a lakói ve-
zetõink megítélésénél ne a politi-
kai hovatartozást, hanem azt néz-
zék, hogy az adott körülmények kö-
zött az illetõ mit tett, mit tehetett la-
kóhelyünk fejlesztéséért, a városi
polgárok életminõségének javítá-
sáért. Ez a legfontosabb. Szeret-
nénk, ha az a szakadás, amelyet
az emberek között a nagypolitika
okozott, a szûkebb közösségért
való tenni akarásban feloldódna, és

a város közgyûlésébe – lehetõleg
minél nagyobb számban – beke-
rülve, érvényesíteni tudnánk ezen
szándékunkat. Miskolcnak, mint a
magára hagyott városnak, óriási
szüksége lenne erre, és mindany-
nyiunk javára válna – hangoztatták
a politikusok.

Az FME vezetõi azt is hangsú-
lyozták, hogy nem akarnak senkit
saját igazukról meggyõzni, csak „kü-
lönbözõ eszközök útján” fel akar-

ják hívni a figyelmet olyan dolgok-
ra és jelenségekre, amelyek a vá-
rosban tapasztalhatóak, és amelyek
jelentõsen befolyásolják az itt élõk
életét. A Független Miskolciak
Egyesülete minden választókerü-
letben képviselõjelöltet kíván állíta-
ni, s céljaik között szerepel Kobold
Tamás újbóli polgármesterségé-
nek elérése. Lapot is kiadnak majd,
a Független Újság elsõ száma feb-
ruár közepén jelenik meg.

„Elszámolás 2006” elnevezés-
sel indított programsorozatot a
kormány, melynek egyik állomá-
saként Veres János pénzügymi-
niszter Miskolcon tartott tájékoz-
tatót a gazdaság helyzetérõl. 

A sajtótájékoztatón – melyet
Veres János Káli Sándor polgár-
mesterrel közösen tartott – egye-
bek mellett elhangzott, Magyaror-
szág történetében példa nélküli
mértékben, több mint másfélsze-
resére nõtt a nyugdíjak vásárlóereje
az elmúlt 8 évben. Veres János ki-
jelentette: jelentõs volt az emelke-
dés az elõzõ ciklusban is, de az
Orbán-kormány így is 100 milliárd

forinttal adósa maradt az idõsek-
nek. Az elmaradt nyugdíjemelést
2002 után az új kormány adta meg,
és négy év alatt 15 százalékkal na-
gyobb emelést hajtott végre, mint
amire a törvény kötelezte.

Az úgynevezett nyugdíjkorrek-
ciós program, ami 2006-tól 2010-
ig tart, figyelembe veszi az ide-
vonatkozó demográfiai változá-
sokat is, és a pénzügyminiszter
szerint gazdaságilag jól megala-
pozott. Szemben azzal a Fidesz-
ígérettel, amely – Veres János sze-
rint minden gazdasági törvény-
szerûségnek ellentmondva – elõ-
irányozta a 14. havi nyugdíjat. 

A pénzügyminiszter számokkal
illusztrálta az elmondottakat, s
szólt a 10 százalékpontos, vagyis
egyharmadnyi tb-járulékcsök-
kentési Fidesz-tervrõl is, amelyet
„blöff”-nek minõsített, olyan meg-
alapozatlan ígérgetésnek, „amely
a biztonságot csökkentené, s va-
lójában drasztikus megszorító
csomag kísérné”. A miniszter

szerint a 10 százalékos csökken-
tés miatt kiesõ pénzt az tudná pó-
tolni, ha egymillióan állnának
újonnan munkába, 100 ezer fo-
rintos fizetésért, vagy pedig a
Fidesz által ígért 160 ezer új mun-
kavállaló havi 580 ezer forintos jö-
vedelemmel rendelkezne. 

A pénzügyminiszter megítélé-
se szerint a gazdasági növekedés,
az adó- és járulékcsökkenés, a
foglalkoztatás mértéke, az érték-
tõzsde indexe, valamint a GDP-
arányos vásárlóerõ-paritás lehe-
tõvé teszik, hogy Magyarország
2008-ban teljesítse az euró be-
vezetése elõfeltételének tekintett
maastrichti kritériumokat. Veres
János egyebek között az áfa-
csökkentést, a tételes egész-
ségügyi hozzájárulás radikális
csökkentését emelte ki az elmúlt
négy év adópolitikájából, amely-
nek eredményeként álláspontja
szerint csökkent az átlagos és az
átlag alatti jövedelmek adóter-
helése.                           Sz. S. 
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Dr. Mészáros Miklós, Miskolc Megyei Jogú Város jegy-
zõje 2006. február 25-én (szerdán) délután 14 órától 17 óráig
fogadóórát tart a városházán. (Miskolc, Városház tér 8.)
Sorszámosztás – 15 fõ részére – 2004. február 24-én (ked-

den) a jegyzõi titkárságon.

JEGYZÔI FOGADÓÓRA

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

Egészségügyi reform, ki-
sebb országgyûlés, egysze-
rûbb adózási rendszer és ha-
tékonyabb állam: néhány
pont az SZDSZ választási prog-
ramjából. Fõként ezekrõl kér-
dezték a helyi sajtó képvise-
lõi Kuncze Gábor pártelnököt,
azon a szerdai online sajtó-
tájékoztatón, melybe egyi-
dejûleg valamennyi megye-
székhely bekapcsolódott.

Az interneten élõben kísér-
hették figyelemmel az érdeklõ-
dõk az SZDSZ interaktív évérté-
kelõ sajtótájékoztatóját, ame-
lyen az online fórumba bekap-
csolódók a pártelnökhöz e-ma-
ilben intézett kérdéseikre kap-
hattak választ. A legtöbben a sza-
bad demokraták választási prog-
ramjáról kérdezték Kuncze

Gábort, aki három olyan fõ té-
máról beszélt, melyek szerepel-
nek fejlesztési terveik között.
Elmondta, hogy kormányra ke-
rülésük esetén hatékonyabbá
tennék az egészségügyet, meg-
reformálnák az önkormányzati
szférát és a közigazgatást, egy-
szerûsítenék, átláthatóbbá ten-
nék az adózási rendszert. A li-
berális párt szerint egészsé-
günket nem bízhatjuk egyetlen
központi állami szervezetre.
Szerintük a megoldást az úgy-
nevezett több-biztosítós modell
jelentené, melyben újonnan ala-
kuló egészségbiztosító társasá-
gok segítségével változtatnák
meg a jelenlegi monopolhelyze-
tet. Ezáltal javulhatna az egész-
ségügyi szolgáltatások színvo-
nala és többletforrásokat is be-
vonhatnának a rendszerbe.

Az SZDSZ választási prog-
ramtervezete foglalkozik az ön-
kormányzatok és az állam sze-
repével is. Az elképzelések sze-
rint meg kellene szüntetni a szét-
aprózott munkamegosztást, és
az állami szerveket ki kell vonni
azokról a területekrõl, ahol rész-
vételük nélkül gyorsabb lenne a
döntéshozatal. Ennek érdeké-
ben a párt korábban már kez-
deményezte a parlamenti és az
önkormányzati képviselõk lét-
számának csökkentését. Az adó-
zási rendszert a liberálisok az

egykulcsos adó bevezetésével
tennék egyszerûbbé és átlátha-
tóbbá.

lénárt

Állóképes testületi ülés

FÜRDÔRÔL, TURIZMUSRÓL VITÁZTAK

Végre elôrelépés történhet az Avas Szálló ügyében.

Horváth Ottóné, a 27. számú választókörzet szocialis-
ta önkormányzati képviselõje február 7-én  (kedden) 17 órá-
tól lakossági fogadóórát tart a Diósgyôri Ady Endre
Mûvelõdési Központban (Miskolc, Árpád u. 4. sz.) alatt.

Február 8-án (szerdán) Felsõ-Hámorban a Területi Gondozó Szolgálat
(Miskolc, Palota u. 26. sz.) helyiségében tart lakossági fogadóórát.
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 aláb-
bi 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 minden hétfõn 18 órától lakossági fogadóórát tart a
Magyar Demokrata Fórum sajószentpéteri irodájában

(Sport u. 21.). Minden érdeklõdõt szeretettel vár!

Képviselôi fogadóóra

Honlappal és újsággal hívják fel a figyelmet

FÜGGETLEN MISKOLCIAK MISKOLCÉRT

„ELSZÁMOLT” A PÉNZÜGYMINISZTER

Már megszokhattuk, hogy
mindig minden év hoz valami
újat, egy kicsit mást, most tud-
nunk kell, hogy az ingatlan-
nyilvántartási eljárás díja 2006.
január 1-jétõl megváltozott.

Az elsõ fokú eljárásért 2006. ja-
nuár 1-jétõl a változással érintett
ingatlanonként 5000 forint össze-
gû díjat kell – az eljárás megindí-
tásakor – fizetni. A jelzálogjog be-
jegyzése, valamint a bejegyzés
módosítása iránti eljárás díja a jel-
zálogjoggal biztosított követelés ér-
tékének 5 %-a, de legfeljebb a vál-
tozással érintett ingatlanonként
12 000 Ft. A vagyoni értékû jog tör-
lése iránti eljárás díja változással
érintett ingatlanonként 2000 forint.
A soron kívüli eljárás díja ingatla-
nonként 10 000 Ft. A díjakat pénz-
tárba történõ készpénz-befize-
téssel kell rendezni, de lehet csek-
ken és átutalás formájában is – tá-

jékoztatott dr. Kisvárdai László, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Földhivatal vezetõje. Díjfizetés mu-
lasztás esetén az illetékes földhi-
vatal a kérelem benyújtását kö-
vetõen azonnal hiánypótlási felhí-
vást bocsát ki. A kérelmezõ a hi-
ánypótlási felhívás kézhezvételé-
tõl számított 15 napon belül köte-
les megfizetni, illetve igazolni a díj
megfizetését, ennek elmaradása
esetén az eljárást végzéssel meg-
szünteti! Új nyomtatványokkal is ta-
lálkozhatunk az ügyintézés során.
Az új szabályozás tehát szakít a
korábbi gyakorlattal, amely a föld-
hivatali kérelmek formája tekinte-
tében nem tartalmazott megkötést.
A földhivatali eljárásokban a föld-
hivatali nyomtatványok alkalma-
zása kötelezõ! A nyomtatványok
a földhivataloknál az ügyfélszol-
gálaton mindenki számára hoz-
záférhetõek, azokat a földhivatal
díjmentesen bocsátja ügyfelei ren-
delkezésére.                       M. J.

Földhivatali
változások

A Miskolci Vasas Nyugdíjas
Klub február 11-én (szomba-
ton) farsangi bált rendez a
Zrínyi Ilona Gimnázium étter-
mében (Nagyváthy J. u. 5. –
a Domus mellett). Élõzene,
meleg falatok, tombola és
jelmezesek. Szeretettel várja
az érdeklõdõket a klubtagság.

NYUGDÍJASBÁL



(Folytatás az 1. oldalról.)
Találóan mondhatnánk, mos-

tanában kutya hideg van. A hely-
zet azonban az, hogy nemcsak
mi, emberek fázunk, de azok az
állatok is, akik otthon nélkül kó-
borolnak az utcákon. A közel-
múltban például Kazincbarcikán,
egy patakban ta-
láltak a rendõrök
és a tûzoltók egy
öreg kutyát, telje-
sen átfagyva. A
Miskolci Állatsegí-
tõ Alapítványnak
szerencsére sike-
rült idõben érkez-
ni, még meg le-
hetett menteni a
kóbor állat életét. 

– Télen épp úgy
rengeteg a kóbor
állat, mint az év
többi szakaszában
– tudtuk meg
Horváth Ritától, a
Miskolci Állatsegí-
tõ Alapítvány állat-
mentõ szolgálatá-
nak vezetõjétõl. – A
helyzet talán csak
amiatt nem ka-
tasztrofális, mert
az emberek a nagy
hidegben empati-
kusabban járnak
el, mi is több riasztást, hívást ka-
punk. Az más kérdés, hogy saj-
nos csak százhatvan kutyát tu-
dunk befogadni, több ellátására
nincs kapacitásunk. 

A lelkiismeretes állatvédõ azon-
ban megnyugtat, hogy a sérült,
beteg állatokat akkor is maguk-
hoz veszik, ha épp nincs szabad
helyük. Persze a menhelyen meg-
húzódó állatok helyzete sem iga-
zán kedvezõ, a ház –, amelyben
a téli idõszakban számukra hõ-

sugárzót üzemeltetnek –, életve-
szélyes állapotban van. 

– Talán nyáron végre költözhe-
tünk, bár a közmûvesítés az új te-
lephelyen sem megoldott – vála-

szolta kérdésünkre a ve-
zetõ. – Mi mindenesetre
mindent megteszünk
azért, hogy a gazdátlan ál-
latokat megmenthessük. 

Télen például dupla
szalmát biztosítanak szá-
mukra, amelybe bevac-

kolhatják magu-
kat a kutyák. Ami
a szakember sze-
rint fontos, az,
hogy a nagy hi-
degben legalább
egyszer naponta
meleg élelemhez
jussanak az álla-
tok, illetve tiszta,
friss vízzel lássuk el õket.
Ez a gazdik kötelessége
is, a jól tartott háziállatok
is nagyobb odafigyelést
igényelnek a téli hóna-
pokban.

– Sajnos gázunk nincs,
így fát használunk a fõ-
zéshez. Nincs más meg-
oldás, ezzel kell élnünk. Az
öröm viszont az, hogy
idén fagyást még nem je-
lentettek felénk – tájékoz-
tatott helyzetükrõl Horváth
Rita.    

Minden embernek van
egy természetes vele-
született védekezõké-

pessége, ezt az immunrendszer
biztosítja szervezetünkben. Ez
mindaddig egyensúlyban van
és kivédi a  betegségek egy ré-
szét, amíg valamilyen oknál
fogva nem csökken. Ha kóroko-
zó támadja meg a szervezetünk
védekezõképességét, akkor be-
szélhetünk légúti, felsõ légúti, il-
letve influenzás megbetegedés-
rõl, mondta el lapunk érdeklõ-
désére dr. Karászi Julianna, a
Semmelweis Kórház Fertõzõ
Osztályának vezetõ fõorvosa.
Öltözködésünknek azért van je-
lentõsége, mert ezzel is védjük
szervezetünket a lehûléstõl télen
vagy épp fordítva, a felmelege-
déstõl nyáron. A lehûlés és fel-
melegedés kibillentheti a szer-
vezet egyensúlyát, ekkor azon-
ban támadnak a kórokozók. Ha
tartósan szabad levegõn va-
gyunk, lehetõleg rétegesen öl-
tözködjünk, fontos a megfelelõ
lábbeli is. Száraz hidegben ke-
vesebben betegszenek meg,
mint nyirkos, ködös, latyakos
idõben. 

– Évek óta csökken az influ-
enzás megbetegedések száma,
az elmúlt öt évben nem beszél-
hettünk jelentõs megbetegedé-
sekrõl, influenzajárványról. Mindez

annak tulajdonítható, hogy egyre
szélesebb körben ismert a vé-
dõoltás védõhatása és egyre
többen élnek ezzel a lehetõség-
gel – tette hozzá dr. Karászi. A
megfelelõ táplálkozásról és a vi-
taminok bevitelérõl sem szabad
persze télen elfeledkezni egész-
ségünk védelme érdekében.

Természetesen a fagy kihat a
mûemlékek állapotára, kivédeni
nem is lehet a problémát, tudtuk
meg Szatmári Klárától, a mûem-
lék-felügyelõség munkatársától.
Az egyetlen megoldás az elõre-
látás, a diósgyõri vár például
dupla falréteggel bír azért, hogy
a külsõ réteg roncsolódjon és ne
az eredeti.            Sz. V. – M. J.
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Ülök az íróasztalomnál, karnyújtásnyira az ablaktól, mely alatt
ezerrel fût a radiátor. Olykor akaratlanul is elhúzódok tõle, mert
úgy melegíti az oldalamat, hogy majd meggyullad rajtam a pul-
csi. Csakhogy, ha egy kicsit eltávolodok, akkor meg a huzat útjá-
ba kerülök, és azonnal elkezd fázni a hátam. Az ablakkereten ugyan-
is olyan rések tátongnak, hogy ha feltámad a szél, meglobogtat-
ja az asztalon a kéziratpapírt. Egyébként ugyanez mondható el
a szoba ajtajáról, sõt a lakás minden nyílászárójáról. Nyílászáró?
Még ezt a ronda, szakmai zsargonban fogant nevet sem érdem-
lik. Nemhogy a klasszikus ajtó-t, ablak-ot.

Ülök a kellõs közepén ennek az olykor tûzforró, de most éppen
jéghideg klímának és beleborzongok. Nem csak a réseken be-
süvítõ szélbe, hanem abba a gondolatba is, hogy a mi lakásunk-
ban egyszerre van jelen a drágán megfizetett komfort és minden
primitívsége a hazai iparnak. 

Véletlenül tudom, hogy ezeket a girbegörbe, mindenütt szelelõ
alkalmatosságokat, akarom mondani: alkalmatlanságokat egy olyan
kollektíva szerelte föl, mely éppen akkor indult el az önállóság útján.
Mondhatni, elkezdõdött szakmai pályafutásuknak az a korszaka,
amikor – elvileg – a becsület és hozzáértés a boldogulás legfõbb
záloga. Hiszen már nem oldódott fel minden jó és rossz a nagy-
vállalat fazekában. Merthogy szavamat ne felejtsem, egy miskol-
ci építõipari vállalatnál dolgoztak egészen a cég széthullásáig, a
privatizációig. A hajdani asztalosrészleg munkásai álltak össze,
hogy azon túl kft.-ként boldoguljanak. Látom, sõt, a bõrömön érzem,
milyen elhatározással, ambícióval. Pedig a kft. betûszóban az „f”
a felelõsséget jelenti. Jogilag korlátolt felelõsséget ugyan, de még-
iscsak azt. 

Az általam sûrûn és nem éppen dicsérõleg emlegetett társaság
régen feloszlott, vagy átalakult valamivé. Ám mûködésük követ-
kezményeit örökül hagyták rám és társasházi szomszédaimra. Azzal
a tanulsággal együtt, hogy a szakmai haszonnál is fontosabb lehet
adott esetben a tisztesség. Talán az is kifizetõdõ lesz majd egy-
szer nálunk. S akkor, amikor az ablak meg az ajtó azt teszi, ami a
dolga, azaz kizárja a nyílást meg a huzatot, el is hiszem, hogy az
ország minden dolgozójával egyetemben Európába érkezett.
Vagy talán az is egy huzatos hely manapság?                (bekes)

Fújtató

HUZATOS TÉMA

Miskolcon 2005-ben a szülõk a
keresztelõknél szinte teljesen mel-
lõzték a hagyományos magyar ne-
veket, és inkább irodalmi vagy bib-
liai neveket adtak csecsemõiknek.
Olyan blõdlik tavaly nem fordul-
tak elõ, mint amikor egyesek ér-
deklõdtek: választhatják-e újszü-
löttjüknek a Radiátor vagy a
Transzformátor nevet, s a dél-ame-
rikai szappanoperákkal kapcso-
latos „névhisztéria” is visszaszo-
rulóban van. 

A miskolci polgármesteri hiva-
tal születési anyakönyvvezetõjé-
nek tájékoztatása szerint, nem na-
gyon emlékeznek rá, hogy 2005-
ben bárki is a Máriához, Lász-
lóhoz, vagy Margithoz hasonló, ha-
gyományos nevet választott volna
csecsemõjének. Pásztor Mária
elmondta, szép számmal voltak
viszont Ábelek, Noelek, Damjánok,
Máték, és hasonló bibliai vagy iro-
dalmi hangzású nevek. A lá-

nyoknál a Laura, a Krisztina és az
Izabella volt tavaly a „listavezetõ”.
Mint megtudtuk, pár éve még egy-
értelmûen a brazil és más dél-
amerikai szappanoperák taroltak
lányneveknél, se szeri, se száma
nem volt a Vanesszáknak, Ramó-
náknak, Amandáknak, Mirja-
moknak, Dzsesszikáknak, Ni-
netteknek. Ez a tendencia mára
visszaszorulóban van, és olyan
extrém esetek sem nagyon for-
dultak elõ, amikor külön enge-
délyért kellett folyamodni a név-
adáshoz. Pásztor Mária egyetlen
ilyen ügyre emlékezett: amikor egy
román származású anyuka a ma-
gyar naptárban nem szereplõ
Norken nevet akarta adni az új-
szülöttjének. 

„Híres emberek” sem nagyon
születtek 2005-ben Miskolcon –
Egerben volt rá példa nemrégiben,
hogy egyetlen évben megszüle-
tett Ötvös Loránd, Háry János,

Császár Angéla, Csonka András
és Zámbó Imre is. Pontosabban
a szülõk olyan keresztneveket vá-
lasztottak, hogy utódjuk neve
megegyezzen a hírességével.
Ezzel kapcsolatban egy heraldi-
kus-családfakutatótól megtudtuk,
milyen sok problémát felvetett
már, hogy a szülõk elõszeretettel
keresztelik csemetéiket híres em-
berek nevére. Dr. Kékedi István
szerint nem árt tudni, hogy egyes
magyar történelmi nevek védettek,
s vannak olyanok is, amelyeket
egy-egy család vagy mûvész nyil-
váníttat védetté, megkülönbözte-
tésül, vagy a visszaélések elke-
rülése végett. 

Szükséges tehát a megfelelõ tá-
jékozódás, mielõtt valaki nevet vá-
laszt, bár a heraldikus tudomása
szerint komoly büntetést még
senkire nem szabtak ki Ma-
gyarországon ilyen ügy miatt. 

Sz. S.

Az Avas-délen elhelyezendõ
térplasztika látványtervét mu-
tatta be január 30-án az alko-
tó, Németh Györgyi és dr. Varga
Zoltán miskolci települési kép-
viselõ az Avasi Gimnáziumban.
A köztéri alkotás elõrelátható-
lag május végén kerül felállí-
tásra. 

Dr. Varga Zoltán, a miskolci 8.
számú választókerület képviselõje
még múlt év májusában hirdetett
meghívásos ötletpályázatot az
Eötvös József Építõipari, Mûvészeti
Szakképzõ Iskola és Kollégium, va-
lamint a Gábor Áron Mûvészeti
Iskola, Szakközépiskola diákjai, al-
kotóközösségei számára. A pá-
lyázóknak térplasztikát kellett ter-
vezniük, amely illik az Avas-délen,
a Platán étterem mögötti, Ifjúság és
Áfonyás utcák által határolt részen
kialakított pihenõparkba. 

A beérkezett pályamunkákat épí-
tész, szobrász, mûvészettörténész
szakemberek értékelték, az ünne-
pélyes eredményhirdetésre és díj-
átadásra pedig szeptember 15-én
került sor, a miskolci városháza dísz-
termében. Dr. Varga Zoltán értéke-
lésében egyebek mellett elmond-
ta, a meghirdetett ötletpályázatra 10
munka érkezett, ebbõl kilencet az
Eötvös József Mûvészeti Szak-
képzõ Iskola diákjai és közösségei,
egyet pedig a Gábor Áron Mû-
vészeti Iskola diákjai készítettek. A
képviselõ hangsúlyozta, hogy több
kezdeményezéssel szeretnék vi-
dámabbá, változatosabbá tenni az
õ választókörzetéül is szolgáló
Avas „betonrengetegét” – ezért
született ennek a pályázatnak az
ötlete is, és nagyon örvendetes,
hogy a rendelkezésre álló rövid idõ
alatt ennyi pályamunka készült.
Dr. Varga Zoltán azt is elmondta:
õt mindegyik pályázat megfogta,
mindegyikben érezte, hogy a pá-
lyázó adott valamit magából a
munkájában. 

A zsûri döntése alapján Németh
Györgyinek, az Eötvös József
Szakképzõ Iskola szobrászati ta-
gozatos diákjának az elképzelése
kerül megvalósításra, akit 80 000

forintos pályázati díjban részesí-
tettek. A „Descanso” fantázianevet
viselõ térplasztika makettjét, mû-
leírását, látványtervét, valamint a
környezetrõl készült fotókat a na-
pokban az Avasi Gimnáziumban ál-
lították ki, ahol február 4-ig bárki
megtekintheti. Németh Györgyi a
MiNap-nak elmondta: szobrászati

tagozaton tanul, de hosszabb távon
építésznek készül, s reméli, a ké-
sõbbiekben is hozzá tud majd já-
rulni Miskolc szebbé tételéhez. A
térplasztikánál arra törekedett, hogy
az játszóeszköznek is alkalmas le-
gyen, a „lekerekített” formák nem
jelentenek majd veszélyt a gyer-
mekek számára.                Sz. S. 

Az állatok is megsínylik a hideget.

A kemény tél senkit nem kímél

KÓBOR ÁLLAT A HIDEGBEN

A fagy az utakat sem kíméli, de minden kátyút igye-
keznek betömni.

Miskolci keresztelõk 2005-ben:

IRODALMI, BIBLIAI NEVEK

A miskolci önkormányzat tá-
mogatásával épült fel egy ház az
árvíz sújtotta erdélyi Nyikómalom-
falván. Mint ismert, tavaly au-
gusztusban a hirtelen jött esõ ha-
tására több patak is kilépett med-
rébõl Udvarhely térségében. Az
árvíz utáni újjáépítéshez miskol-
ci és környékbeli cégek egy te-
herautónyi hasznos holmit, több-
ségében építõanyagot küldtek, a
városi önkormányzat pedig öt-
millió forintot adományozott a
károk enyhítésére. 

Leskó György alezredes, a mis-
kolci polgári védelmi kirendeltség
vezetõje érdeklõdésünkre el-
mondta, hogy a támogatásból

Nyikómalomfalván idõközben fel-
épült egy ház, s egy árvízkárosult
idõs hölgy már be is költözött. Az
épületet késõbb közösségi cé-
lokra, a község szolgálati laká-
saként szeretné használni az ön-
kormányzat. Az alezredes arra ké-
szül, hogy Káli Sándor polgár-
mesterrel közösen ellátogatnak
Nyikómalomfalvára, hogy a hely-
színen gyõzõdjenek meg arról,
hogyan hasznosították a Mis-
kolcról érkezett adományokat,
valamint Hargita megye vezeté-
sével a lehetséges katasztrófa-
védelmi együttmûködésrõl tár-
gyaljanak. 

Cs. L.

HÁZ ÉPÜLT
AZ ADOMÁNYBÓL

A gyôztes alkotó, Németh Györgyi, dr. Varga Zoltán és a térplasztika,
egyenlôre még az asztalon.

AVASI TÉRPLASZTIKA

Megtekinthetõ a látványterv

Miskolcon még mindig sok he-
lyen vannak köztéri kutak, me-
lyek a környék vízellátását biz-
tosítják. Arra voltunk kíváncsiak,
ezek használhatóak-e a nagy hi-
degben. Mint megtudtuk, köztéri
kutakon télen nem végeznek
csak üzemeltetési feladatokat.
Miskolcon jelenleg 360 közkifo-
lyó van üzemben, ezekben a köz-
kutakban a vízszint egy méter
alatt található, így nem fagynak
el. Ez a normál üzemmódot je-
lenti, ha viszont a köpenycsõ
megtelik, akkor elfagyhat a kút.
Ebben az esetben, –mint az idei
tél is bizonyította, volt ilyen elfa-
gyásos esetük a Mivíz Kft. mun-
katársainak – a helyreállítást ki-
olvasztásos módszerrel végzik a

cég szakemberei. Mint Karády
László megbízott mûszaki igaz-
gatóhelyettes elmondta, a hiba-
elhárítás ilyenkor nagyjából 2-3
órát vesz igénybe. 

– Ügyeletünkre nagy hidegben
több bejelentés érkezik a lakos-
ságtól, volt olyan, hogy ez a szám
idén elérte az ötvenes határt is.
De elõfordul az is, mint a Csorba-
tónál az elmúlt napokban, hogy
három tolózár-aknáról ellopták a
fedlapot, ennek következtében
elfagyott a gerincvezeték. Egy
közkifolyó 20 liter átfolyással
nem fagy le, ez azt jelent, hogy
ha valaki megtölt egy vizes vöd-
röt, máris rendeltetésszerûen
van a kút használva – tette hozzá
Karády László.

A köztéri kutak
használhatók



Van egy csodálatos érzés, melyet élete során 

legalább egyszer mindenki átélhet. Ezért 

hívunk minden szerelmespárt 2006. február 14-én (kedden) 15.00 órára 

a miskolci találkozások helyszínére, a SZINVA-TERASZRA,

ahol megteremthetjük a szerelem miskolci szentélyét , a „szerelmesek hídját”. 

Itt mindenki elhelyezheti az összetartozást szimbolizáló lakatot, majd annak kulcsát 

a Szinvába dobva örök emléket állíthat szerelmének. Teremtsünk együtt szép, új hagyományt!

(Lakat hozható, de a helyszínen is vásárolható, sõt a szerelmesek

nevének kezdõbetûit rávésik a választott lakatra.)

A négy miskolci kezdeményezõ szeretettel vár mindenkit.

Káli Sándor, Fedor Vilmos, Dr. Tompa Sándor, Dr. Simon Gábor

Szerelmesek napi felhívás

Mûsor:

15.00 óra Gyémánt Valentin énekel és gitározik

15.20 óra Káli Sándor polgármester összeadja a szerelmeseket

15.30 óra Lakatok elhelyezése a „Szerelmesek hídján” és még több meglepetés
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Hamarosan ismét beköszönt
a farsangi bálok, a táncos, jel-
mezes ünnepségek idõszaka,
amely hossza minden évben
más, mivel zárónapja a húsvét
idõpontjához kötõdik. Vízke-
reszttõl (január 6.) a húsvétot
megelõzõ negyven napos
nagyböjt kezdetéig, azaz ham-
vazószerdáig tart az ünnep. 

A farsang sok évszázaddal ez-
elõtt a tavaszvárás pogány kori ün-
nepeibõl nõtt ki. Magyarországon
Mátyás udvarában váltak divatos-
sá az itáliai mintákat követõ álar-
cos mulatságok, II. Lajos udvará-
ban harci játékokat is rendeztek az
ünnep tiszteletére. Az egyház kez-
detben rossz szemmel nézte az
idõnként szabados mulatozást, de
megfékezni nem tudta ezeket.
Olyannyira nem, hogy a farsang-
nak köszönhetjük a magyarorszá-
gi népi színjátszás kialakulását is.
A 20. században az ünnep állan-
dó jegyeket öltött, akkor terjedt el
többek között a busójárás szoká-
sa. Ezek a nagyobb falvakban tar-
tott álarcos, jelmezes felvonulá-
sok, melyeket legtöbbször a far-
sang utolsó napjaiban rendeztek
és rendeznek a mai napig. Egyes

vidékeken sokáig népszerûek vol-
tak az álbírósági tárgyalások is,
amelyek során a vádlottakat bábuk
helyettesítették. Gyakori volt a tél-
temetés vagy farsangtemetés dra-
matikus megjelenítése is. A telet ál-
talában szalmabáb személyesítet-
te meg, de lehetett csúf öregasz-
szonyt ábrázoló rongybábu is. 

Ma már leginkább a jelmezes
bálok vannak divatban, bár ezek

funkciója az idõk során sokat vál-
tozott, kezdetben a párválasztás
egyik színtere volt a táncmulatság,
ma már inkább csak az önfeledt mu-
latozásé. Miskolcon is nagy szám-
ban rendeznek a szórakozóhelyek,
éttermek és hotelek farsangi bálo-
kat, évrõl évre táncba szólítva a he-
lyieket. Ezt a hagyományt talán az
óvodák, iskolák õrzik leginkább, a

legtöbb miskolci és megyei iskola
idén is megrendezi a gyerekek szá-
mára nagy élményt nyújtó farsangi
mulatságot. Ugyanakkor városunk-
ban még nincs jelen farsang idején
az álarcos utcai felvonulás, amely-
nek során a lakosok kiélhetnék rej-
tõzködõ vágyaikat, és álarc mögé
bújva végigvonulhatnának a Széc-
henyi utcán. Más országokban azon-
ban jellemzõ a karneváli hangulat,
a velencei és riói karnevál a világ min-
den részérõl vonzza a mulatozni vá-
gyókat. Miskolc még szolidabban
ünnepel farsangkor, hiszen az em-
lített iskolai és éttermi bálokon túl
csak néhány hangos programot ta-
láltunk idén – és azokat is inkább
rétegeknek kínálják a szervezõk. Az
Ady Mûvelõdési Központ február 17-
én nyugdíjas farsangi bált rendez,
míg több szolgáltató inkább a fia-
talabb korosztálynak kedvez. Így pél-
dául a miskolci Ifi Ház február 25-
én rock farsanggal, 17-én a Miskolc
Club 95 farsangi bulival várja az ér-
deklõdõket. Ez is mutatja, hogy míg
faluhelyen esetenként élnek a régi
hagyományok, addig városunkban
leginkább az igényeknek megfele-
lõ, populárisabb, ünneptõl független
programot szolgáltatják a farsang ap-
ropóján.   Sz. V.

Ismét eljött a maszkok, álarcok viselésének idõszaka

FARSANG – A TAVASZ KÖSZÖNTÉSÉRE

Miskolci Tél –
Kocsonyafesztivál

Ezúttal is a nyilvános fõpróbát néztem, mint rendesen, s másnap
reggel belelapozván az Élet és Irodalomba, döbbenten tapasztaltam,
hogy új momentummal gyarapíthatók Brecht szállóigévé lett monda-
tai. Mert mit mond Bicska Maxi az akasztókötél alatt?  A többi között
ezeket: „Mi egy bankrablás egy bankalapításhoz képest?” Vagy: „Mi
egy ember meggyilkolása egy ember munkába állításához képest?”
S mit jegyezhetünk mi fel a Filléres opera születése után 78 eszten-
dõvel?  – Brecht után szabadon. Valami ilyesmit: Mi egy kurva árulá-
sa (egyetlen árulása) a mi ügynökeink alig számba vehetõ árulásai-
hoz képest?  Egyértelmû bizonyíték ez arra, hogy a világ nem válto-
zik? Változik, de nem úgy, ahogyan szeretnénk. 

Ennyit a mû aktualitásáról. Amit – noha érzelmileg sem maradunk
érintetlenek – jól erõsítenek az elõadás elidegenítési effektusai; a son-
gok, a filmes narráció a feltáruló színpadtechnika etc.  Ám a rendezõ
Méhes László nemcsak a V-effektrõl tud mindent; arányérzéke, hang-
súlyai, színészvezetése is fölényes szakmai ismeretekre vall. Továbbá
az is érezhetõ (amit vendégmûvészektõl már alig várhatunk el), hogy
fontos számára a mû mondanivalója, a színész, az elõadás. Együttes-
teremtõ készsége, képessége nyilvánvaló. (Persze ehhez nem elegendõ
egy-egy rendezés.) 

Ezek után lehangoló számomra, hogy mégsem született a Filléres
operából „fesztivál(ra való)  produkció” – amire nagy szüksége lenne
a miskolci színháznak. A társulatnak sajnos nincs Bicska Maxija. Fandl
Ferenc tehetséges színész, sokoldalú, rokonszenves ember, de nem
Maxi. A gengszter szikrázó keménysége, gátlástalansága, gigerlis ele-
ganciája, villámló esze, számító értelme, erotikus sugárzása, vetkõz-
tetõ tekintete – mind, mind olyan személyiségjegy, ami (sok más erény
birtokában) hiányzik a kellemes, kicsit mackós Fandl Ferenc egyéni-
ségébõl. Gondoljuk végig: Bicska Maxi korrumpálja a rendõrfõnököt;
kézben tartja (priorálja, kartotékolja) bandája tagjait; szüzeket, özve-
gyeket, kurvákat kerít hálójába. Mindezt el kell hitetni, mint ahogyan a
harmincas évei vége felé járó Agárdy Gábor elhitette 1960-ban. 

Ne értsenek félre: nem azt mondom, hogy Fandl rossz, vagy gyen-
ge a szerepben (gyenge csak a rendõrfõnök), hanem azt, hogy Bicska
Maxi igazi habitusát nem érzékíti, nem ábrázolja; nem testesíti meg a
figurát. Ami különösen kitetszik a három nõ Szibrik Bernadett (Polly);
Müller Júlia (Celia); Seres Ildikó (Kocsma Jenny) remekléseit élvezve.
Nem ér fel hozzájuk Jancsó Dóra (Lucy), de azért õ is nekünk legyen
mondva. A produkció legfõbb erõssége azonban Szirtes Gábor
Peachum szerepben. A Koldusok barátja cég tulajdonosa okos, szar-
kasztikus,  filozofikus; szinte zseniális. A darab tulajdonképpen két cí-
meres gazember (Bicska Maxi és Peachum) mérkõzésérõl szól(na). 

A kivetített narrátort – M. Szilágyi Lajost véltem felismerni – meg kel-
lett volna nevezni a plakáton. Ami Maxi bandáját illeti, Heltai Jenõ inst-
rukcióját idézem: „egy csoport soha nem homogén.” A díszlet (Rózsa
István) remekül funkcionál; Kurt Will zenéjét érzi Váradi Katalin és a
zenekar. Varga Zsuzsa (színen volt a korrepetitor is) kedvéért a szü-
netben is a helyemen maradtam. Gyarmati Béla

Fôpróba

FILLÉRES OPERA

A 2005/2006-os évad második
Miskolci Páholyán Ödön von
Horváth Szép kilátás címû mûve
kerül színre Bõsze György, Fandl
Ferenc, Halmágyi Sándor, Hernádi
Judit, Hunyadkürti István, Kaszás
Géza és Varga Klári szereplésével

szombaton este, a rendezõ Paolo
Magelli. Az elõadást követõ partin
a páholytagokat a farsang jegyé-
ben várják a színház mûvészei. A
tombolán befolyt összeget az avasi
temetõben lévõ Latabár-síremlék
felújítására fordítják.Test–kép cím-
mel táncfotó-kiállítás nyílik a szín-
házban. A Veszprémi Táncfesz-
tiválon – melynek alapítója és szer-
vezõje Krámer György koreográ-
fus, a Miskolci Tánctagozat veze-
tõje – a legjobb magyar színházi
fotósok dolgoznak évrõl évre. Az
õ képeikbõl látható válogatás már-
cius 24-ig a Nagyszínház emeleti
társalgójában.

Litwin József (képünk
jobb szélén) iparmû-
vésznek nyílt kiállítása
Budapesten az Árkád
Galériában (Rákóczi út
30.) Miskolci utcabútorok
címmel. A kiállítást dr.
Kormos Vilmos, a Mis-
kolci Polgármesteri Hiva-
tal Oktatási, Kulturális
és Civil Kapcsolatok Fõ-
osztályának vezetõje, és dr. Ernyei
Gyula, a Magyar Iparmûvészeti
Egyem tanára nyitotta meg. A
megnyitón érdeklõdés mutatkozott

a miskolci utcabútorok iránt, több
nagyvárosban is szívesen látnák
õket. A kiállítás megtekinthetõ a
hónap végéig 10-tõl 17 óráig. 

Miskolci Páholy: Szép kilátás

Litwin-munkák a fõvárosban

A kertben, szabadban tartott
kutyák  etetése a téli hóna-
pokban különös odafigyelést
igényel. Ez annyit jelent, hogy
energiában, vitaminokban
gazdagabb eleséget kell biz-
tosítanunk kedvenceink szá-
mára.

Az etetések idõpontját is sok
esetben meg kell változtatnunk.
A nagy hidegben a kutyák sok
energiát fordítanak testhõmér-
sékletük fenntartására. Ennek
biztosítása csak fehérjékben,
szénhidrátokban és zsírokban
gazdag táplálékkal oldható meg.
Mennyiségileg is többet kell ad-
nunk a téli hónapokban. Célszerû
a kifejlett kutyáknál a napi egy-
szeri étkezést reggel és este való
etetésre módosítani. Ha tehetjük,
napjában egyszer legalább lan-
gyos vagy meleg ételt is adjunk.
Sokan azt hiszik, hogy kedven-
ceink télen kevesebb folyadékot
igényelnek. Biztosítani kell szá-
mukra a megfelelõ vízmennyisé-
get, ugyanúgy, mint más hóna-
pokban. Ha nem kapnak vizet, a
havat vagy jeget fogják nyalni.

Mivel a kiöntött víz
hamar megfagy, na-
ponta többször kí-
náljuk vele. A bevitt
táplálékban fontos
szerepe van a zsí-
roknak ( a zsírsavak
nélkülözhetetlenek
az állat számára)
mert a zsíroldékony
vitaminok máskép-
pen nem tudnak
hasznosulni a szer-
vezetben.

Gondoljunk csak
az A-vitaminra, mely
a bõr, szem élettani
funkcióit támogat-
ja, véd a fertõzé-
sekkel szemben. A
D-vitamin a csonto-
zat egészségének megóvásában
játszik fontos szerepet. Az E-vita-
min a fehérje-anyagcserében, a
szaporodásban, a kapillárisok vé-
delmében, oxidációgátlásban van
a szervezet segítségére. Termé-
szetesen a vízoldékony vitaminok
( pl. B, C ) is jelentõs szerepet ját-
szanak az állatok anyagcsere-fo-
lyamataiban. Téli hónapokban
gyakran elõforduló baleset, hogy

a kutyák, macskák beleisznak a
szabadon hagyott fagyálló folya-
dékba. Amikor ezzel a vegyszer-
rel dolgozunk, lehetõleg kedven-
cünk ne legyen a közelünkben,
mert ez a baleset gyakran vég-
zetes számukra. A következõ cikk-
ben a veszettség elleni oltás je-
lentõségérõl lesz szó. 

Dr. Puskás Gábor
puskasgabor@allatkorhaz.hu

Kedvenceink

KUTYÁK TÉLI TÁPLÁLÁSA
Február 23-ig tekinthetõ meg a Miskolci Galéria Rákóczi-házban
Dombovári Tibor fotómûvész kiállítása.

AZ ÉN TENGEREM

BÉKA GICCSVERSENY
A Miskolci Tél – Kocsonyafesz-

tivál elmúlt öt éve alatt óriási volt
az érdeklõdés a programokon és
a szervezõk örömmel tapasztalták,
hogy a miskolciak megkedvelték a
fesztivál emblematikus figuráját: a
békát. 

Szeretnék megköszönni azt a
sok remek rajzot, kézzel készített
ajándéktárgyat, amit az elmúlt évek-
ben elküldtek számukra. A pálya-
munkák bizonyították, hogy a mis-
kolciaknak kiváló humoruk van, és
kreativitásban sincs hiány. Ez adta
az ötletet ahhoz, hogy idén meg-
rendezzék a Béka Giccsversenyt.
Formai megkötések nincsenek,
csak a fantázia szabhat határt.
Lehet saját kézzel készített, vagy ke-
reskedelmi forgalomban kapható
béka. Lehet ajándéktárgy, falikép,
ruhadarab stb.

Minden beérkezett tárgyat kiállí-
tanak és a fesztivál végén a kö-
zönségszavazatok alapján kihirde-
tik a „leggiccsesebbet”!

Jelentkezni: kocsonya2006@free-
mail.hu vagy Miskolci Kocsonya
Miskolc Pf. 464. február 11-ig. 

RETRO DISCO A JÉGEN
A Miskolci Tél – Kocsonyafeszti-

vál 2006. zárásaként február 18-án
a Favágók koncert után, a Hõsök
terén kialakított jégpályán a retro
életérzésé a fõszerep. Várnak a
jégre mindenkit, aki a 70-es, 80-as
évek zenéjétõl lázba jön és a buli
kedvéért magára ölti ezen idõszak
divatját meghatározó ruhadarabo-
kat. A zenét Takács András nosz-
talgia lemezlovas biztosítja!

Szeretettel várják azokat, akik
megélték ezt az idõszakot és azo-
kat is, akik csak hallottak róla!

A farsang ma már elsõsorban a gyerekek ünnepe.



A 2004. február 20-i bemuta-
tót követõen majd két évvel, a
századik elõadást tekinthetik
meg a miskolciak a Miskolci
Nemzeti Színházban.

– A dzsungel könyve az egyik leg-
jobb magyar musical. Dés László
remek zenét írt, Békés Pál író szin-
tén kimagaslót alkotott, és a dal-
szövegek szerzõje, Geszti Péter is
brillírozott. De tegyük mindjárt
hozzá: nagyon jó, nemes alapa-
nyagból dolgozhattak. A Kipling-re-
gény klasszikus mû. Olyan kérdé-
seket vet fel, amelyek miatt hajlan-

dó vagyok akár újra és újra szín-
padra állítani ezt a musicalt –
mondta a 2004. februári bemutató
kapcsán Krámer György rendezõ-
koreográfus a Miskolci Színházi
Estéknek adott interjújában.

– Döntést kellett hozni a dalszö-
vegíró személyét illetõen is.
Bedobtam Geszti nevét, ami akkor
még elég nagy meglepetést, mi több
kétségekkel teli csodálkozást váltott
ki a színházi „öreg rókákból”: Egy
rapper a színházban! – meséli Dés
László, miként lett dalainak szöve-
gelõje Geszti Péter.

–  „Magyar” sikerek tanúi vagyunk
a Miskolci Nemzeti Színházban. A

dzsungel könyve címû musicalnek
Miskolcon 2006. február 4. a 100.
születésnapja. A kölyök címû mu-
sicalt 2005. december 10-én láthatta
közönségünk 50. alkalommal. És a
Portugál címû színmû elõadásainak
a száma is közelíti a százat.
Mindhárom darab szerzõi, átdol-
gozói, zeneszerzõi, szöveg- és vers-
írói magyarok – mondja Halasi Imre
direktor A dzsungel könyve 100. elõ-
adására készülve.

SZEZONBÉRLET. A Miskolci
Szimfonikus Zenekar február 6-án,
19.30 órai kezdettel a Miskolci
Nemzeti Színházban, a Szezonbérlet
keretében tartja következõ hang-
versenyét. Mûsor: Beethoven:
Egmont-nyitány, Beethoven: II. D-dúr
szimfónia, Debussy: Egy faun dél-
utánja, Jereb Ervin: Trombitaverseny,
Ravel: Daphnis és Chloé - II. szvit.
Közremûködik: Horváth Bence –
trombita, vezényel: Kovács László.

ELÕADÓEST. „Az én kérdésem
ez: Te akarsz-e lenni a gyermekem?”
címmel Nyári István elõadómûvész
és Teleki Miklós orgonamûvész
zenés elõadóestjét tekinthetik meg
az érdeklõdõk február 11-én, 18
órától a miskolci Zenepalotában. 

VILÁGJÁRÓK. Az Ifjúsági és
Szabadidõ Házban február 7-én, 18
órától a Világjárók Társaságában
Japánról tart Kiss Imre diavetítéses
elõadást.

KONCERT. Február 11-én, 20
órától az Ifjúsági és Szabadidõ
Házban Trottel Records Fesztivál.
Fellép: a Trottel Stereodream
Experience együttes és vendégei.

Kulturális heti eseménytár
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A Miskolc TV
heti mûsora

2006. február 6–2006. február 12.

A Petõfi tér rendezésére az 1930-
as éveket követõen az 1980-as
években, mai formáját kialakítan-
dó a XX. század utolsó éveiben ke-
rült sor. A városból kivezetõ út ke-
leti, a városon átvezetõ 28-as
számú országút nyugati oldalán ki-
alakult háromszögben az Arany
János térség (hivatalos nevén tér)
beépítésének tervezése pedig
ekkor kezdõdött el, s beépítése
2006 végétõl fogja meghatározni
az egykori városkapu térségét.

A Petõfi tér a város 1928-ban ké-
szült térképén még Tetemvár-tér el-
nevezéssel jelenik meg, „megnyúj-
tott” Búza tér-funkcióját a Szeles
utca mentén a második világhá-
ború végéig megõrizte. Közlekedé-
si csomópont is volt, hiszen a Zsol-
cai kapu irányából itt fordult be a
villamos a Kazinczy utcára, hogy
aztán a Szemere utcán, a Csabai
kapun át eljusson a hejõcsabai
végállomásig. A Reggeli Hírlap hét
évtizeddel ezelõtt írta, hogy itt
„egymás hegyén-hátán állnak az
árusok szekerei, ökrök kérõdz-
nek, lovak rágcsálják az eléjük do-
bott takarmányt, a vásározók szo-
morúan nézik felhalmozott árúju-
kat, amelyeknek megmaradt tö-
mege hûen tükrözi a környék le-
szegényedett lakosságának vá-
sárlóképességét. Ezren és ezren
fordúlnak meg ezen a szûk piac-
téren”.

A tér rendezésére és nevének
megváltoztatására 1951 márciu-
sában került sor. A környezet be-
építettsége változatlan maradt, de
azt régi kiterjedésében kövezték,
aszfaltozták, s közelebb az észa-
ki oldal klasszicizáló lakóházaihoz,
talapzatára emelték Kocsis András

szobrászmûvész alkotását: a „for-
radalmi” Petõfi Sándort. A forra-
dalom nemzetköziségére (a kor
hangulatának megfelelõen) a ta-
lapzaton három oldalról elhelyezett
dombormûvek utaltak. Ezek a tér-
rendezéskor (az alkotó leszárma-
zottjainak, hozzátartozóinak egyet-
értésével) a Miskolci Galériába ke-
rültek. Az új környezetbe történõ
visszahelyezésükrõl még 2004
végén is szakmai viták folytak,
amelyekrõl a Déli Hírlap számai tu-
dósítottak. 

Rostás László és az ARC Építész
Kft. tervének megfelelõen az áta-
lakítási, rendezési munkálatok az
ezredfordulóra fejezõdtek be. A
tervezett térfalak a környéken lakók
tiltakozása miatt nem készültek el.
(1989-ben több írás is tiltakozott az
építészeti térfalak kialakítása, a
zöld terület beépítéssel való csök-
kentése, szûkítése ellen.) A Rostás-

féle terv pedig felhívta a figyelmet
arra, hogy a három oldalról drasz-
tikusan eltüntetett térfalakat pótol-
ni szükséges. Nyugati irányban a
Jókai lakótelep és a tér közé épü-
letet tervezett. Délen már átalakított
formában jelent meg a Bányatröszt
helyén az APEH-székház, s a
Kazinczy-Szeles sarkon is meg-
történt a gyógyszertár emeletrá-
építése. Hiányzott a keleti oldalon
eltüntetett városszerkezeti tömb. Kb.
18–20 korábbi lakóház és telkeik he-
lyén jött létre az Arany János tér-
nek nevezett terület. Beépítésére
már 1989-ben kész tervek álltak ren-
delkezésre. Az északi térfal keleti ol-
dala szintén megoldást kívánt.
Ezen az oldalon a „parttalanságot”
nem sikerült megszüntetni.

Az utóbbi fél évtizedben némi hi-
ányérzettel elfogadtuk a térfalak
nélküli teret, amelyet kismértékben
old a kerítés imitációja és az aradi
vértanúknak emléket állító posz-
tamens háttér-sor. Másfél évtized
után a Petõfi tér ismét fel kellene
hogy kerüljön a városi tér-projek-
tek közé. Ezt az is indokolja, hogy
a XX. század közepétõl ez a hely
a március 15-ei megemlékezések
egyik fontos színtere, amely ilyen-
kor nagy tömeg „fogadására”,
máskor pedig pihenésre, leüldö-
gélésre kell hogy alkalmas legyen.

Dobrossy István

A Tetemvár, az itt húzódó városi sánc és árok, az ezen áthaladó,
s Gömör megye felé vezetõ út a XVII. század közepén tûnik fel elõ-
ször az írott emlékeink között. A sáncot megszakító városkapu a
mai Petõfi tér, s az annak keleti szomszédságában kialakított Arany
János tér között lehetett. A város terjeszkedésével a kapu
Sajószentpéter irányába tolódott, ahol az út nyugati oldalán agyag-
bányák, a keletin katonai gyakorlótér, majd állatvásártér volt. Az
1970-es évek elején, közepén aztán eltûnt a Szeles u., a Jókai és a
Szentpéteri kapu mindkét oldalának hagyományos, tömbös, zárt,
XIX. századi elemeket és anyagokat õrzõ beépítése.

Ezért Miskolc (7.)

A „BEFEJEZÉSRE” VÁRÓ PETÕFI TÉR

FEBRUÁR 6., 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), Benne: Miskolci Par-
lament, közgyûlés utáni beszél-
getés a frakciók képviselõivel
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.20
Múltkor, tallózás a Miskolc Televízió
archívumában: Városunk a het-
venes és a nyolcvanas években
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hír-
háló (h) 21.00 A sárkány árnyéka,
hongkongi film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

FEBRUÁR 7., KEDD
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), benne: Sport 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.20 Bécs–
Budapest Szupermaraton (ism.)
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Holtvágányon,
amerikai film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

FEBRUÁR 8., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Adásis-
métlés 08.30 Képújság 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.20
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.20 Kéznyújtásnyira,
a fogyatékkal élõk magazinja
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Kalózok bosz-
szúja, hongkongi film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

FEBRUÁR 9., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Adásismét-
lés 08.30 Képújság 17.00 A Hálózat
mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.20 Magazinmûsor
(élõ) 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.20
Múltkor, tallózás a Miskolc Televízió
archívumában: részletek az 1986-
os miskolci rockfesztiválból 19.45
Kedvenceink, az állatbarátok ma-
gazinja 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Krokodil 2.,
amerikai film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

FEBRUÁR 10., PÉNTEK
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 18.30 Múzsa,
kulturális magazin 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.20 A pócsi kegykép,
a máriapócsi kegykép miskolci útja
(ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Sztár a lelke
mindennek, amerikai film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

FEBRUÁR 11., 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 19.00Miskolc Ma (ism.) 19.20
Kéznyújtásnyira, a fogyatékkal élõk
magazinja (ism.) 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.30 A haj-
nal elsõ fénye, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

FEBRUÁR 12., 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 hírösszefogla-
ló magazin 18.30 Magazinmûsor,
válogatás a hét témáiból 19.00
Krónika (ism.) 19.20 Múzsa, kul-
turális magazin (ism.) 20.00
Krónika (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.30 Kommandóbázis, amerikai
film (h) 23.00 A Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

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?

A DZSUNGEL KÖNYVE SZÁZADSZOR

KOSSUTH
ART MOZI

KOSSUTH ART TEREM
Csak szex és más semmi

(magyar film) (16), február
9–február 15., 18.30 óra.

Üvegtigris 2. (magyar film)
(12), február 9–február 15.,
16.30, 20.30 óra.

HEVESY IVÁN TEREM
Matura Filmklub: 
Üvegtigris 2. (magyar film)

(12), február 9-én 17 óra.
Csak szex és más semmi

(magyar film) (16), február
9–február 15., 15 óra, február
9–február 12., 21 órakor is.

Pingvinek vándorlása (mb.
am.– fr.) (0), február 9–február
14., 19 óra, február 11–február
14., 17 órakor is.

A Budapest Animációs Film-
klub vetítései (ingyenes)

Animációs reklámfilmek
február 10-én, 17 óra.

HEVESY MATINÉ
Álmatlan fülesbagoly (0),

február 12-én 11, 13 óra.

TÁNCHÉTVÉGE
Február 17–19-én Miskolc ven-

dége a Közép-Európa Tánc-
színház. Táncelõadások: A négy
évszak – február 17., 19 óra – Ka-
maraszínház. Nagyvárosi ikonok
– február 18., 17 óra – Csarnok.
Médeia – február 19., 19 óra –
Csarnok. Dó ré mi – február 18.,
11 óra – Kamaraszínház, gyer-
mekelõadás. 

Koncert: Szájbergyerek turné,
Kistehén Tánczenekar február
18., este fél 9 – Kamaraszínház.

Kiállítás: Test – kép táncfotó-
kiállítás. Válogatás a VII. Veszp-
rémi Táncfesztivál anyagából,
február 4. – március 24., Nagy-
színház – nézõtéri foyer.

KEDVES BULGÁRFÖLDI-STADIONI-ÚJGYÕRI FÕTÉR
KÖRNYÉKI, VASGYÁRI-LYUKÓVÖLGYI-PERECESI-
VARGAHEGYI-KOMLÓSTETÕ ÉS KÖRNYÉKI LAKOSOK!

EGÉSZSÉGNAPOT
SZERVEZÜNK

A RÁK MEGELÕZÉSE
JEGYÉBEN!

Idõpont: 2006. február 11. (szombat) 9-tõl 
14 óráig

Helye: Vasas Mûvelõdési Központ (Újgyõri
fõtér)

PROGRAMTERV:
Rövid elõadások: 8.00–9.00-ig

Dr. Sallai Zsolt urológus fõorvos
Dr. Hardonyi András szülész-nõgyógyász fõorvos
Dr. Béres Emese megyei tisztiorvos: „LILIOM” népegészségügyi program
Dr. Skapinyecz Tibor fõorvos: Szájüregi daganatok
Dr. Schwartz Edit fõorvos: A rehabilitáció fogalma és célja – a gyógyászati segéd-

eszköz-ellátás lehetõsége
Dr. Cseh Imre adjunktus: Az emlõ önvizsgálatának jelentõsége
Burkus Bernadett: A gerinctorna jelentõsége a mindennapi életben (McKenzie torna)
Dienes Melinda–Oláh Boglárka: Az intim torna jelentõsége
Dr. Bajorné Anger Andrea: A XXI. század emberének egészséges táplálkozása
Urbán Szilvia: A szociális munka jelentõsége és lehetõségei az egészségügyben

SZÛRÉSEK: 9–14 óráig, 9 órától sorszámosztás!
Ultrahangos csontsûrûség-vizsgálat � Ultrahangos pajzsmirigyvizsgálat (2) 
� Ultrahangos hasi és kismedencei vizsgálat � Vastagbél-szûrõvizsgálat székletvér-
kimutatással tesztcsíkokkal � Tüdõszûrés � EKG+vérnyomásmérés+kardiológiai
tanácsadás (2) � Szájüreg szûrése � Testtömeg-, testzsírmérés � Vércukor-, ko-
leszterinszûrés (2) � Bõrrákszûrés

TANÁCSADÁSOK:
Diétás tanácsadások: Kovács Gabriella dietetikus
Drogambulancia: Juhászné Czeglédi Tünde addiktológus konzultáns
Szociális tanácsadás: szociális munkás
Kérdõív: Kovács Zoltán szociológus

Hajgyógyászat, Bioélelmiszerek, Talpmasszás, Íriszdiagnosztika, Fényterápia
Segítség rákbetegeknek!

Akik biztosítják Önöknek ezt a lehetõséget és várják sok szeretettel:
Riba Istvánné Zámbó Tiborné Bazin Géza

önkormányzati képviselõk
21-es 22-es 24-es

választókerület



A Szegeden elszenvedett ve-
reség megpecsételte a DKSK
sorsát. Hiába játszhatta a
Magyar-kupa visszavágóját
hazai környezetben a piros-
fehér együttes, csak döntetlenre
futotta az erõbõl, s ez összesí-
tésben a kiesést jelentette.

Pedig alapkövetelmény lett volna
a négyes döntõbe kerülés! Az
utóbbi tíz-tizenöt évben szinte
soha nem hiányzott a fináléból a
DKSK – most ezt is meg kellett érni.
Ok és magyarázat természetesen
akad, de mindez aligha vigasztal-
ja a sportág miskolci barátait.

A visszavágón egyébként végig
küzdelmes, nyílt csata zajlott, egyik
fél sem tudott tetemes elõnyre szert
tenni. Kezdetben a Szeged érte el
a pontokat, a folytatásban aztán a
DKSK következett, de a 14-8-as
elõny sem bizonyult elegendõ-
nek. Sõt, volt egy 24-15-ös állás is,
amikor a hazaiak álltak továbbju-

tásra! A dobásbiztonság azonban
hiányzott, elkopott a vezetés, a haj-
rában elkövetett hibák miatt pedig
be kellett érni a 66-66-os döntet-
lennel. Az összesítésben ez a
Szegednek kedvezett, a Tisza-
partiak 143-136-os összesítéssel ke-
rültek a legjobb négy közé.

Tapodi Péter, a DKSK Miskolc ve-
zetõedzõje a napokban megláto-
gatta Halmos Nórát, akit a közel-
múltban mûtöttek. A játékos jól van,
szerencsére lelkiekben nagyon
erõs – tudtuk meg. A tréner egyéb-
ként a kupavisszavágó elõtt ked-
vezõen ítélte meg csapata esélyeit,
de tévedett. Tapodi ugyanis a
Szegeden mutatott teljesítménybõl
azt a következtetést szûrte le, hogy
taktikus, kulturált játékkal kihar-
colható a siker. Igen ám, de min-
denki pontosan tudja (így vannak
ezzel az ellenfelek is), hogy a
DKSK immáron képtelen a tavaly
bemutatott harcos, agresszív já-
tékra. Ennek roppant egyszerû a
magyarázata: a szakvezetõnek

mindössze hat felnõtt játékosa
van, gyakorlatilag mindenki a pá-
lyán tölti a teljes mérkõzésidõt, pi-
henésre alig jut lehetõség.

– Más játékstílusra van szükség,
ennek megtalálásán fáradozunk.
Egyelõre még keresgéljük önma-
gunkat, kutatjuk azt a rendszert,
amelyben a legeredményesebbek
lehetünk – jegyezte meg Tapodi
Péter.

A tréner azt sem hallgatta el,
hogy sokkal jobban kell vigyázni-
uk a szabálytalanságokra, hiszen
két kipontozódás esetén szinte re-
ménytelen helyzetbe kerülhet csa-
pata.

D. L.
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Egy verseny, amely iránt
évrõl évre nagyobb figyelem
nyilvánul meg! Lassan tízesz-
tendõs múltra tekint vissza a
MEAFC-kupa elnevezésû asz-
talitenisz-viadal, amelyet a
Miskolci Egyetem Atlétikai és
Futball Club szakosztálya ren-
dez. A vetélkedés február 5-
én, vasárnap 9 órakor kezdô-
dik az Egyetemi Körcsar-
nokban, nevezni a helyszínen
lehet 8 órától. A szervezõk az
idén bõvítették a kört, ugyan-
is ezúttal az NB III-as csapa-
tokban szereplõ játékosok is
rajthoz állhatnak. Ez garanci-

át jelent a színvonal-emelke-
désre, s persze, jóval nagyobb
lesz az indulók létszáma is.
Férfi és nõi egyesben, páros-
ban, valamint vegyespáros-
ban hirdetik meg a küzdel-
meket, amelyekre várnak min-
den amatõr sportolót, de vár-
ják azokat is, akik bajnoksá-
gokban, versenyszerûen ütik
a kaucsuklabdát. Érdemes
odaállni az asztalokhoz, hi-
szen igazi sportcsemegérõl
van szó, s miután nagyon
kevés Miskolcon a versenyzési
lehetõség, itt az alkalom, hogy
éljenek vele.

LABDARÚGÁS. Ma ismét pá-
lyára lép a bajnoki rajtra készü-
lõdõ DVTK labdarúgócsapata. A
piros-fehérek idei ötödik elõké-
születi mérkõzésüket játsszák,
ezúttal hazai környezetben. A sa-
lakos edzõpályán a Karcag együt-
tese lesz Pajkos János vezetõ-
edzõ legénységének az ellenfe-
le, az összecsapás ma 11 órakor
kezdõdik.

RÖPLABDA. Ugyancsak ma
délelõtt 11 órakor játssza soron kö-
vetkezõ bajnoki mérkõzését az
Albrecht-MVSC-MISI nõi röplab-
dacsapata. A zöld-fehérek a meg-
szokott helyszínen, a Csokonai
utcai csarnokban csapnak össze

a bajnoki pontokért a Jászberény
gárdájával. Az extraligás találko-
zó különösen a miskolciak szá-
mára fontos, gyõzelem esetén
ugyanis stabilizálhatják helyüket
a táblázaton.

Egy házzal távolabb, Miskolctól
25 kilométerre is nívós röplabda-
mérkõzést láthatnak a sportág ba-
rátai. A Vegyész RC-Kazincbarcika
a Közép-európai Liga utolsó for-
dulójában az Aon hotVolley együt-
tesével csap össze. Az osztrákok
erejét mi sem jelzi jobban, mint az
a tény, hogy eddig mindössze
egyetlen vereséget szenvedtek, és
Kazincbarcikára is esélyesként
érkeznek. A találkozó szombaton
fél 6-kor kezdõdik.

Decemberben Kazincbar-
cikán rendezték meg a tava-
lyi felnõtt országos súlyemelõ-
bajnokságot. A házigazdák
remekül vizsgáztak, s ez adott
apropót, hogy szétnézzünk a
helyi szakosztály háza táján.
Hogyan élnek, milyen feltéte-
lek között dolgoznak? Kalau-
zunk Pátrovics Géza vezetõ
edzõ. 

– Miért vállalkozott Kazincbar-
cika az OB megrendezésére?

– Az elmúlt években igen ran-
gos versenyeket rendeztünk, töb-
bek között a BorsodChem

Magyar Nagydíjat,
az Opel-Barcika
Kupát, az Olimpiai
Reménységek Ver-
senyét, valamint a
nagy sikerû Mas-
ters Európa-baj-
nokságot. A Ma-
gyar Súlyemelõ
Szövetség (MSSZ)
a mi pályázatunkat
tartotta a legmeg-
felelõbbnek.

– Mennyire nép-
szerû most a súly-
emelés a városban?

– A mai fiatalok-
kal nagyon nehéz
egy ilyen férfias
sportágat megszerettetni, ráadá-
sul bennük és a szülõkben sok-
féle elõítélet van a súlyemeléssel
kapcsolatban.

– Mennyi volt a szakosztály
legnagyobb létszáma, és meny-
nyi most? Milyen a nõk és férfiak
aránya?

– A legnagyobb létszámmal a
kilencvenes évek elején dicse-
kedhettünk, amikor 60 férfi és 15
nõi igazolt versenyzõvel rendel-
keztünk, akikkel három edzõ fog-
lalkozott. Most 15 férfi és 5 nõi ver-
senyzõnk van, és mindösszesen
egy edzõ.

– Mennyi pénzbõl gazdálkod-
nak, és honnan teremtik ezt elõ?

– A szakosztály önkormányza-
ti támogatásból gazdálkodik, ami
természetesen nagyon kevés, de
szerencsére igen jelentõs segít-
séget kapunk a különbözõ helyi
támogatóktól, valamint az MSSZ-
tõl mûhelytámogatás címén, amit
a szakosztályok eredményessé-
ge alapján ítélnek oda.

– Kik lehetnek az új, eredmé-
nyes emelõk?

– Cselei Nikolett (17) akár Ráki
Henrietta utóda is lehet: nagyon
fiatal, jó adottságokkal rendelke-

zõ versenyzõ, aki
már nemzetközi
eredménnyel is
rendelkezik (2005,
Junior Eb, 9. hely),
emellett korosztá-
lyos magyar baj-
nok, valamint a fel-
nõtt országos baj-
nokság 3. helye-
zettje. A férfiaknál is
van reménységünk
Tóth Ádám (19)
személyében.

– Milyenek a tár-
gyi feltételek?

– Erre nem pa-
naszkodhatunk, hi-
szen számos sike-

res versenyrendezéssel már bi-
zonyítottunk. Rendelkezésünkre
áll egy külön edzõterem, férfi- és
nõi súlyzók egyaránt, digitális
mérlegek.

– 2005-ös mérleg, 2006-os ter-
vek?

– Az MSSZ a napokban készí-
ti el a tavalyi szakosztályi rang-
sort, véleményem szerint a 8-9.
hely valamelyikére esélyesek va-
gyunk. A versenyzõi létszám 25-
30 fõre növelése; nívós versenyek
rendezése, nemzetközi verse-

nyeken való részvétel, tisztes
helytállás (Ráki Henrietta, Cselei
Nikolett, Tóth Ádám); a Masters
Eb-rõl (május) és a VB-rõl (szep-
tember) éremmel hazatérni.

Doros László

Biztosra vehetõ, hogy a hét
végén igen élénk látogatottság
mellett rendezik meg a teremlab-
darúgó Borosi-kupa döntõjét. Az
eseménynek a miskolci városi
sportcsarnok ad otthont, a küz-
delmek pénteken délután kez-
dõdtek meg, a java azonban csak
ezután következik. Az már az el-
múlt heti selejtezõk során eldõlt,
hogy a tavalyi gyõztes Putnok
nem ismételhet, ugyanis a sport-
ág harmadik vonalában szereplõ
alakulat már az elsõ lépcsõfokot
sem tudta venni, és hatalmas meg-
lepetésre kiesett a további küz-
delmekbõl. Pénteken és szomba-
ton a csoportokban körmérkõzést
játszanak a csapatok, vasárnap
pedig a helyosztók következnek.
A csoportbeosztás a következõ, A
csoport: Abaújszántó, Bõcs KSC,
Mezõkövesd, Nagycsécs, Sátor-
aljaújhely, Varbó. B csoport: Arnót,
Felsõzsolca, Kazincbarcikai SC,
Mád, Tomor-Lak, Sajókaza.

Ötödik elõkészületi mérkõ-
zésén jutott túl a DVTK labda-
rúgócsapata. A piros-fehérek az
Arnótot 17-0-ra, a Bõcsöt 3-0-
ra, a Felsõtárkányt és a Ka-
zincbarcikát egyaránt 4-0-ra
gyõzték le, viszont Eperjesen a
Michalovcétõl 0-1-es vereséget
szenvedtek. A 28 adott gólra
egy érkezett válaszként.

Akár elégedett is lehetne Pajkos
János, ám a diósgyõriek vezetõ-
edzõje messze áll ettõl. A tréner
tökéletesen tisztában
van azzal, hogy az
alacsonyabb osztá-
lyokban szereplõ
együttesek elleni
eredmények csaló-
kák, soha nem sza-
bad nekik nagy je-
lentõséget tulajdoní-
tani. Ráadásul a csa-
pat teljesítménye még
messze van az igazi-
tól, egyelõre döcög a
gépezet.

– Idõ kell, hogy ösz-
szeálljon a tavaszi
együttes. Köztudott,
hogy a téli idõszak-
ban nyolcan távoztak
Diósgyõrbõl, és kö-
zöttük bizony sok meghatározó
labdarúgó is volt. Azt mondhatom,
hogy szinte elveszítettük a kezdõ
tizenegy ötven százalékát – füs-
tölgött az edzõ.

Pajkos egyébként azért is bosz-
szús, mert Diósgyõrött egyáltalán
nem tökéletesek a felkészülés fel-

tételei. A salakos játékteret ugyan
letisztították, de a füves edzõpá-
lya balesetveszélyes, nem a vé-
letlen mûve a sok sérülés. Öt-hat
játékos kényszerült foglalkozá-
sok kihagyására (Vámosi, Vitelki,
Halgas, Krajnc, Bozori), márpedig
ez alaposan zavarja a csapat ki-
alakítását. Ennek az is lehet a kö-
vetkezménye, hogy a labdarú-
gók eltérõ edzettségi állapotban
várják a tavaszi nyitányt, amely-
nek vészesen közeleg az idõ-
pontja. Amennyiben a pályák ál-
lapota lehetõvé teszi, akkor az elsõ

osztályban február 25-én rajtol a
szezon, a DVTK a Megyeri úton
az Újpest FC vendége lesz.

És ezek után arról, milyen vál-
tozások várhatók még a keretben!
Eddig csak Lõrincz László, Bozori
Balázs és Szögedi Szilárd csat-
lakozott a piros-fehérekhez, ér-

tesülésünk szerint Jeremiás
Gergõ tekinthetõ a negyedik új fo-
gásnak. A fiatal debreceni táma-
dóra szükség is lesz, hiszen a
gárda vészes csatárhiánnyal
küzd.

– A másik debreceni, Urbin
Péter leigazolása valószínûtlen. A
középpályás sérülten dolgozott
nálunk, így nem alakulhatott ki
róla alapos vélemény. Eldõlt az is,
hogy a turai Kósa Dávid sem kerül
hozzánk. Kell még egy bal olda-
li védõ, alighanem a váci Donka
Szilárd lehet az, akivel szerzõdést

kötünk – összegezte a legújabb
fejleményeket a szakvezetõ.

A DVTK egyébként vasárnap a
debreceni teremtornán szerepel,
az eseményen öt együttes vesz
részt, a piros-fehérek az Újpest
ellen kezdenek.

D. L.

Hidegzuhany a DKSK szurkolóinak

BÚCSÚ A KUPÁTÓLBÚCSÚ A KUPÁTÓL

A DVTK vasárnap a debreceni teremtornán szerepel

ROSSZ PÁLYA, SOK SÉRÜLT

Alakul, formálódik a tavaszi DVTK, de még idõ kell, hogy minden „alkatrész”
a helyére kerüljön.

NEHÉZ MEGSZERETTETNI A SÚLYEMELÉST

Küzdenek az elõítéletekkel

Pátrovics Géza a szak-
osztály mindenese, fá-
radhatatlanul dolgozik a
talpon maradás érdeké-
ben.

HÉTVÉGI AJÁNLATUNK

A Hejõcsabai Fiatalok Köz-
hasznú Egyesület februárban,
két hétvégén ismét megren-
dezi a IV. Holcim-kupa te-
remlabdarúgó tornát a hejõ-
csabai sportcsarnokban.
Nevezéseket négy korcso-
portban fogadnak: 10 éves
korig, 14 és 18 év közöttiek, 18
és 40 év közöttiek, illetve 40
év fölöttiek. Nevezési díj 3000
Ft csapatonként. Nevezni lehet
a sportcsarnokban vagy tele-
fonon Karetka Lászlónál
(46/368-744 vagy 30/254-
0506). Nevezési határidõ:
2006. február 6-án 20 óráig. A
játéknapok: február 11-12., il-
letve 18-19.

TEREMFOCI
HEJÕCSABÁN

A teremlabdarúgó Magyar-ku-
pában a Berek Rolád – Miskolc
óriási bravúrt hajtott végre, hogy
beverekedte magát a legjobb
négy közé. Korábban ez még
soha nem sikerült a miskolci
együttesnek, ezért is várták fel-
fokozottan a csapat hívei az elõ-
döntõ elsõ összecsapását, amely-
nek Miskolc volt a színhelye. Nos,
a folytatás nem sikerült, a bajno-
ki listavezetõ Aramis nem adott
túlságosan sok esélyt a pályavá-

lasztónak. Eleinte kiegyenlített
játékot kísérhettek figyelemmel a
drukkerek, jobbára a vendégek
kezdeményeztek, a miskolciak
elsõsorban az ellencsapásokra
építették taktikájukat. A Berek 2-
3-as állásig partiban volt ellenfe-
lével, de a befejezés nem sikerült.
A hajrában újabb fõvárosi gólok
következtek, így az Aramis 5-2-
es elõnyre tett szert. A visszavá-
gót február 6-án, hétfõn rendezik
meg Budapesten.

Hátrányban a Berek

A MEAFC-kupáért
játszanak

DÖNTÕ
A BOROSIN
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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!

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

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG,
VITALITÁS EGY HELYEN!

� FODRÁSZAT  
� KOZMETIKA 

� MANIKÛR-PEDIKÛR 
� ORVOS-

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT
� MASSZÁZSOK

� ÁLLÓ SZOLÁRIUM

NYITVA: 
HÉTFÕ-PÉNTEK 
8.00-19.00 óráig

SZOMBAT: 
9.00-12.00 óráig

egyeztetés alapján! 
(70) 312-39-02

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

ÁLLÁSHIRDETÉS. Ausztriai és nyugat-dunántúli munkavégzés-
re keresünk segédmunkásokat, szakmunkásokat, középvezetõ-
ket, diplomásokat. Érd: 06/30/632-6669 vagy, 06/30/939-0579.

KERESSE NAPONTA AZ UNIÓ COOP RT. ÜZLETEIT!

COOP B RIZS 1 KG 129 FT
NAGYKÕRÖSI SERTÉSMÁJKRÉM 65 G 29 FT
FEKETEBORS EGÉSZ, ÕRÖLT 50 G 109 FT

Egységár: 2180 Ft/kg

COOP DARABOLT ANANÁSZ 567 G 139 FT
Egységár : 245,15 Ft/kg

COOP  MÁLNAÍZÛ, NARANCSÍZÛ

CUKORMENTES SZÖRP 2 L 149 FT
Egységár: 74,50 Ft/l

ORSI BAROMFIKRÉM, KOLBÁSZKRÉM 50 G 89 FT
Egységár: 1780 Ft/kg

MACIS VIRÁGMÉZ 250 G 189 FT
Egységár: 756 Ft/kg      

RAMA HARMÓNIA CSÉSZÉS 500 G 235 FT
Egységár: 470 Ft/kg

COOP SZAPPAN 100 G 49 FT
COOP HIPPER MOSOGATÓ 500 ML 79 FT

Egységár: 158 Ft/l

ÉS MÉG TOVÁBBI TERMÉKEK.

VALAMENNYI ÜZLETÜNKBEN 
ÚJABB AKCIÓ KEZDÕDIK 

FEBRUÁR 1–13-IG

AKC
IÓ!

TISZTELT DIÓSGYÕRI 
ÉS MISKOLCI ADÓFIZETÕK!

Kérem, amennyiben más szervezetnek 
még nem kötelezte el magát, ajánlja

befizetett személyi jövedelemadója 1%-át 
a Diósgyõrért Közhasznú Alapítványnak! 

Közhasznú alapítványunk az így felajánlott összegekbõl sze-
retné egyre jobb feltételek mellett megszervezni a népszerû
Mikulás-vonat rendezvénysorozatot. 2003-ban 3991, 2004-ben
6901 és 2005-ben már 10 041 gyermeknek szereztünk közö-
sen felejthetetlen élményt! Vendégeink voltak a Gyermekváros
gyermekei, az autisták és a Down-kóros gyerekek is. Reméljük,
hogy az idén is tudunk segíteni és ismét zakatol a Mikulás-
vonat! Erre azonban az ön segítségére is szükségünk van! 

Bõvebb információért tekintse meg a weboldalunkat vagy
www.mikulásvonat.hu, vagy hívjon a fenti telefonszámon! 

Köszönettel:
„Diósgyõrért” Diósgyõri Vár Térségének 

Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány
3535 Miskolc, Móra Ferenc u. 1/a.

Telefon: 46/533-249, 46/320-429, 30/515-41-00, 30/538-44-66.
Adóigazolási szám: 18442173-1-05

Esküvõszervezéssel és akciókkal
várjuk kedves vásárlóinkat!

Miskolc, Széchenyi u. 64. alatt
MIKÉP 13 Bt.

Tel.: (20)929-17-71,

(20)929-16-76

Alapítványoknak

kedvezménnyel!

� Képeslapok

� Esküvõi meghívók

� Díszcsomagolók,

egyedi díszmasnik

� Borítékok, levélpapírok, 

krepp-papírok

� Tollak, tollkészletek 

és egyéb ajándéktárgyak



(HARSÁNY) Több mint 350 mil-
lió forintos fejlesztés eredmé-
nyeként megújul Harsány ivó-
vízvezeték-rendszere. A Vat-
tával és Csincsével közösen
benyújtott pályázaton 95%-os
európai uniós támogatást
nyertek.

Harsányban négy évvel ezelõtt
összeomlott a vízvezeték-rend-
szer, a hibát ugyan kijavították, a
helyi kút azonban nem képes ki-
szolgálni a teljes lakosságot. 

A település vezetése végül úgy
döntött, a sályi–kácsi vízvezeték-
re csatlakoznak Vattával és
Csincsével közösen. Éppen elké-
szültek az elõzetes tervek, amikor
a sajtóból értesültek az Európai
Strukturális Alap pályázatáról,
melynek éppen a vízminõség-ja-
vítás a célja.

A pályázatot a Gazdasági
Minisztérium pozitívan bírálta el, így
a település a fejlesztésre 95%-os
európai uniós támogatást, mintegy
350 millió forintot kapott. Az új
rendszer elkészültéhez 19 millió fo-
rintos önrésszel járul hozzá a har-
sányi önkormányzat. A közbe-
szerzési eljárás jelenleg is folyik.

Papp Dezsõ polgármester remé-
nyei szerint õsztõl már az új
sályi–kácsi vizet ihatják a Harsány-
ban élõk.

(ONGA) Több mint százmillió
forintos beruházással fejlesz-
tik az ongai általános iskolát.
Három tanteremmel, hatvan
számítógéppel bõvül az in-
tézmény, amelyben multi-
média-oktatás is indul majd.
Az új termeket és eszközöket
várhatóan március közepén
adják át.

1904-ben kezdõdött az álla-
mi oktatás Ongán. Az iskola az
évtizedek folyamán egyre bõ-
vült, azonban a régi – több
mint százéves – épület még ma
is áll. A tavalyi évben ebben a
házban kezdõdött építkezés.
Ennek során elõször megerõ-
sítették az alapot, majd kibõví-
tették egy új szárnnyal és tetõ-
teret is építettek rá. A beruhá-
zás költségeinek egy részét
európai uniós forrásból finan-
szírozzák, ez kétszázötvenezer
euró. A fennmaradó több mint
negyvenmillió forintot az ongai
önkormányzat teremtette elõ. A
teljes, százmillió forintot is meg-
haladó összeg nem csak az épí-
tési munkák költségeire elég,
hanem fedezi hatvan modern
számítógép beszerzését is a
három új tanterembe. Ezzel le-
hetõség nyílik majd arra, hogy
az iskolába járó mintegy ötszáz
gyermek elsajátíthassa a szá-
mítástechnika alapjait. Rózsa
László, a Görgey Artúr Általá-
nos Iskola igazgatója lapunk
kérdésre elmondta: ha elké-
szül az új szárny, akkor folya-

matosan fogják „belakni” a ter-
meket. Az átadást március kö-
zepére tervezik.

tóthsz

2005 decemberében a gazda-
sági és közlekedési miniszter
döntése alapján tizenöt új ipari
parkot hoztak létre Magyarorszá-
gon, így a hazánkban mûködõ
ilyen létesítmények száma mára
elérte a százhetvenkilencet. A
felsõzsolcai abban tér el a leg-
többtõl, hogy a multinacionális
cégek mellett a kis- és közép-
vállalkozásokat is fogadja.

A 62,2 hektáros területen idén
januárban már 38 vállalkozás
mûködött, melyek összesen több
mint 1200 embert foglalkoztattak.
A létesítmény azonban jelenleg is
fejlõdik. A városi önkormányzat a
közelmúltban 25 új építési en-
gedélyt adott ki a zónára, és el-

bírálás alatt is állnak még kérel-
mek. Az ipari park cím az ott lé-
tesülõ vállalkozásoknak is szá-
mos elõnyt jelenthet, többek kö-
zött a pályázati lehetõségeket te-
kintve is.

A városvezetõk és a szakem-
berek szerint az új vállalkozások
betelepülésének hatása ebben az
évben lesz igazán érezhetõ. Idén
egyébként a területen mûködõ
egyetlen multinacionális cég is
bõvíti gyárát, így még több dol-
gozóra lesz szükségük, de a je-
lenleg letelepülõ társaságok is to-
vábbi munkalehetõségeket kí-
nálnak majd a környezõ telepü-
lések lakóinak.

lénárt

(EDELÉNY) Elkészült az edelé-
nyi Coburg-kastély felújítási
terve és hasznosítási prog-
ramja, számoltunk be róla az
elmúlt héten. A Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal sajtótájé-
koztatóján a tervekrõl beszél-
tek az elmúlt héten.

Az elõzõ években összesen 110
milliót, az idén 130 millió forintot
költhetnek az edelényi Coburg-
kastély felújítására. Az épület-
együttes külsõ állagának megó-
vásán túl most lehetõség kínál-
kozik a mûemlék egyedi freskói-
nak restaurálására is. Munkahe-
lyeket, turisztikai vonzerõt jelent-
het a térség számára, ha látha-
tóvá, bemutathatóvá teszik a kas-

télyt – hangsúlyozták a megbe-
szélésen. 

– Én lassan 30 évet töltök el
ebben a szakmában, de nem em-
lékszem olyan korszakra, amikor
jól ment volna, amikor mindarra
jutott volna, amire mondjuk én és
kollégáim szerették volna. Tehát
ez egy olyan terület, ahol talán
még az Isten pénze sem lenne
elég – jegyezte meg Varga
Kálmán, a Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal elnöke. Mégis azért
tudjuk, hogy olyan esetekben,
amikor nagyon erõs szakmai érvek
szólnak valami megmentése,
megóvása mellett, mindig oda
lehet állítani a jó értelemben vett
politikát és a jó értelemben vett lob-
bizást bizonyos ügyek mellé. Ezt
én azért tartom nagyon fontosnak

itt a térségben és Edelény eseté-
ben kihangsúlyozni, mert ez az
együttmûködés, ez a közös gon-
dolkodás, a továbblépés lehetõ-
sége nem jött volna létre – ahogy
mondják – ha Gúr Nándor képvi-
selõ úr ezt parlamenti befolyással,
jó értelemben vett lobbizó ké-
pességgel bíró képviselõ ezt nem
viseli a szívén. Úgyhogy enged-
jék meg, hogy én ezt itt nyilváno-
san is megköszönjem neki, mert
én azt hiszem, hogy az elmúlt
években folyt nem is tudom hány
egyeztetés, kijárás, lobbizás révén
vált lehetõvé, hogy ennek az
együttesnek ebben az esztendõ-
ben ilyen komoly forrással lehet
folytatni a restaurálási, helyreállí-
tási munkálatait. Nagyon fontos
szerepet vitt a képviselõ úr abban
is, hogy kialakuljon az együttes-
nek a jövõbeli hasznosítási prog-
ramja. Hiszen ugye a mi kezelé-
sünkben lévõ kastélyállomány –
amely összesen egyébként 28
együttest jelent Magyarországon
– nagyon fontos szempontja, hogy
a közelgõ Nemzeti Fejlesztési
Terv 2-ben és az elérhetõ, tehát
2007-tõl megnyíló európai uniós
források elérhetõsége érdekében
ezt a kastélyállományt, ennek rep-
rezentatív elemeit úgymond „pá-
lyázatképes állapotba hozzuk”.
Edelény esetében is ez a követ-
kezõ lépés. Tehát a 2005-ben
végzett munkálatok a tervezõ
munkák, különösen a programal-
kotó munkák – amelyben a kép-
viselõ úrnak nagy szerepe volt –
arra szolgáltak és az idei munkák
is ezt szolgálják, hogy ez az elõ-
készítõ munka megtörténjen és
magát a kastélyegyüttest, annak
a hasznosítási, felújítási terveit
2007-tõl megnyíló európai uniós
forrásokból próbálják meg nagy-
ságrendileg megoldani – tette
hozzá Varga Kálmán. 
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Az ipari park madártávlatból.

Vízvezeték 350 millióért

(MEGYE) A fogyatékkal élõk
problémáira jelenthet újabb
megoldást az a 381 millió fo-
rint, melyet az Esélyegyenlõ-
ségi Minisztérium bocsátott
rendelkezésre. A pályázattal
olyan önkormányzati épüle-
tek akadálymentesítése vé-
gezhetõ el, melyek részben,
vagy egyáltalán nem tudják
fogadni a mozgás-, hallás- és
látássérülteket.

A pályázat kedvezményezett-
jei elsõsorban az önkormány-
zatok, de velük kapcsolatban
álló nonprofit, egyházi és civil
szervezetek is igénybe vehetik. 

A támogatás segítségével az
épületek jogszabályban is meg-
határozott akadálymentesítése
végezhetõ el oly módon, hogy az
alkalmas legyen a fogyatékos
emberek fogadására.

A támogatás három kategória
szerint vehetõ igénybe. A legki-
sebb elnyerhetõ összeg kétmil-
lió forint, mely a már fizikailag
igen, tájékoztatási szempontból
még nem akadálymentes épü-

letekre fordítható. A második ka-
tegóriában olyan épületek áta-
lakítása oldható meg 2,5 millió
forintos segítséggel, melyek rész-
ben akadálymentesek. Például
az épületbe való bejutás bizto-
sított, de mozgássérült WC nincs
és még az épület akadálymen-
tes használatáról informáló táb-
lák sincsenek kihelyezve.

A harmadik összeg a komp-
lex átalakításra fordítható, ebben
a kategóriában hárommillió forint
nyerhetõ el. Itt az építészeti pa-
ramétereken kívül olyan kiegé-
szítõ lehetõségeket is megköve-
telnek a pályázóktól, melyek nem
csak a mozgás-, de a látás- és
hallássérültek közlekedését is
segítik az épületben.

A 381 millió forintos keretösz-
szegbõl maximum 150 nyertes
igénylõt támogat a minisztérium,
a legnagyobb elnyerhetõ összeg
pedig hárommillió forint. 

A pályázatok postára adási ha-
tárideje 2006. február 24-e, mely-
rõl bõvebb információ a
www.foka.hu internetes oldalon
olvasható.

Tréba Eszter

Megújul a százéves iskolaAKADÁLYMENTESÍTÉSRE
PÁLYÁZHATNAK

Turisztikai vonzerõ lehet

Esik a hó, púzik a ló, azon a bizonyos testrészén csúszik az igaz-
gató. Illetve csúsznak és csúsztatnak azok az igazgatók, akik úgy
építtetnek csarnokokat, hogy azok halomba dõlnek a hó alatt. S
nem ám álmukban szeretnek összeroppanni, amikor csak magukban
tehetnek kárt: magukhoz édesgetik az ártatlanokat, aztán a tömeg
láttán, örömükben szakad meg a szívük. Tömegsírt produkálni nem
életük célja, de a véres valóságra esküsznek: õk tudják igazán, mi
lesz, ha piros hó esik. Korcsolyázókra vagy galambkiállítást szem-
lélõkre rogynak, passzióznak gyerekek életével. Az omlás után még
épen maradt ablakszemeikkel figyelik, hány autó árválkodik a par-
kolóikban, s örülnek, amíg hozzájuk nem mennek, hisz annál to-
vább reménykedhetnek, hogy azok gazdáit végképp sikerült be-
kebelezniük, lecsúsztak ôk is, egyben vagy darabokban, sikamlós
torkukon.  

Sokat etetjük mostanában ezeket az építményeket. Sokan etet-
nek bennünket azzal, hogy a étvágyukról csak a hó tehet. Hetet-
havat összehordunk, ezzel is csak azt bizonyítva, tudunk még lej-
jebb csúszni a lejtõn. Nem szégyelljük, hogy azon a bizonyos test-
részen jól kikopott a nadrág: nem feltûnõ, mindannyiunké olyan.
Legfeljebb az látszik, hogy az õt hordó pofán a kelleténél vasta-
gabb-e a bõr. A csarnokok éhe csillapíthatatlan, s egyikõjük sem
finnyáskodó, falja, amit (b)eléraknak. Jön a hóteher, elõször meg-
emelik elõtte kalapjukat, aztán a legnagyobb tömegben váratlanul
leveszik. S jön a roppanás, jön a magyarázkodás: a magyar ázko-
dás az nem külföldi ázkodás, nálunk ázni így nem lehet, itt szigo-
rúbbak az építészeti elõírások. Ó persze, hóteher alatt nõ a pálma,
a halál nem egy magyar csarnok álma. 

Hóteher. Szép, törékeny szó, nyáron hallottam sokszor, hernád-
kaki építkezésünkön emlegette az ács, dicsérte, mit bír majd az
otthonunk. Gondoltam, henceg, s mosolyogtam azon, hogy amit
mûvel, az hóhányás, mindennek a teteje. A ház egyelõre áll. Igazgatója
ül, azon a bizonyos testrészén, fohászkodik, hogy soha senki ne
a halálát, hanem a boldogságát lelje alatta. 

Vass Tibor

Elvan a gyerek

HÓTEHER 
(FELSÕZSOLCA) Jelenleg több mint harminc vállalkozás mûkö-

dik a Felsõzsolcai Ipari Zónában, mely tavaly az ipari park címet
is elnyerte. Ebben az évben további bõvítések és építkezések
várhatóak a területen. 

Kis- és középvállalkozások is helyet kapnak

FEJLÕDIK A FELSÕZSOLCAI IPARI PARK

(MEGYE) Borsod-Abaúj-Zemplén partnerme-
gyéjében, a Szilézia régióban fekvõ Chorzow vá-
rosának kiállítási csarnokának beszakadását kö-
vetõen több mint hatvanan vesztették életüket. A
hagyományos lengyel–magyar barátság jegyében
Gyárfás Ildikó, a megyei közgyûlés elnöke levélben
fejezte ki együttérzésünket, részvétünket a bajban.

„Mély megdöbbenéssel értesültünk a szomba-
ton, a Chorzów Kiállítási Csarnokban történt, önö-

ket ért szörnyû tragédiáról. A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyûlés és a megye lakossága nevében
mély gyászukban fogadják õszinte részvétünket.
Az elhunytak miatti fájdalmukban együttérzéssel osz-
tozunk a gyászoló családokkal, az egész lengyel
néppel és vezetõikkel. A túlélõknek mielõbbi gyó-
gyulást, teljes felépülést kívánunk” – áll a Michal
Charskihoz, Szilézia regionális kormányának ve-
zetõjéhez intézett levélben.

Sérült gépjármûvek teljes körû javítása

Biztosítók szerzõdött partnere

Kárrendezés, kárügyintézés

Legmodernebb technológia

Garantált minõség � Rövid határidõk

Nyitva tartás: hétfõ: 8.00–17.00,
szombat: 8.00–12.00

Miskolc, Ernye bán u. 4/A.
Telefon: 46/381-645, 20/9424-903. Fax: 46/505-323

RÉSZVÉT MEGYÉNKTÕL


