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Miskolcon ülésezett
a DIREKT
Miskolcon tartottak ötletbörzét a Dunán Inneni Regionális Kulturális Társulás hat városának mûvészeti szakemberei. A DIREKT létrehozását
azok a települések határozták
el, amelyek kiestek az Európa
kulturális fõvárosa pályázatból,
hogy ne vesszenek el a befektetett energiák.
Múzeumok, magángaléria, mûvésztelep és civil szervezet képviselõi találkoztak Miskolcon, hogy
felvázolják azokat az irányokat,
amelyek mentén a DIREKT-et alkotó hat város képviselni szeretné a régió képzõmûvészeti értékeit. Korábban Egerben tartottak
a mostanihoz hasonló ötletbörzét
a színházak ügyében. A Miskolci
Galériában tíz szervezet képviseltette magát, de a nyitott társu-

lás további résztvevõkkel és mûvészeti ágakkal bõvül. Dobrik
István igazgató, a rendezvény házigazdája elmondta: a beszélgetésrõl emlékeztetõ készül, amit
minden DIREKT-város kulturális
szakemberei újra megvitatnak.
Az már most biztos, hogy a civil
szférának a képzõmûvészetet
érintõ tervekben is fontos szerep
jut majd. Az Európa kulturális fõvárosa címért induló városok és
stratégiai szövetségeseik tavaly
azért fogtak össze, hogy 2006 és
2010 között megvalósulhassanak
a kelet-magyarországi térségben
a pályázatban kidolgozott projektek. A DIREKT hamarosan hivatalos szervezetté, alapítvánnyá
vagy közalapítvánnyá alakul, errõl
a hat város, Miskolc, Debrecen,
Eger, Nyíregyháza, Szolnok és
Salgótarján képviselõtestülete
szavaz majd.
P. A.

A miskolci vendéglátás hagyománya, a város és térsége kulturális értékeinek bemutatása, az országos téli turisztikai szezon kínálatbõvítése inspirálta a mára legjelentõsebbé vált téli szabadtéri
fesztivált, a Miskolci Tél – Kocsonyafesztivált.
A szervezõk a város új, egyik
legszebb terére, a Szinva teraszra invitálták a sajtó képviselõit az
immár hatodik kocsonyafesztivál

A TERVEZETT ÜTEMBEN ÉPÜL
A JÉGCSARNOK
Több mint ötezer négyzetméteren, 1300 ülõ- és 500 állóhellyel várja majd látogatóit áprilistól a miskolci jégcsarnok, amelynek munkálatai dr.
Simon Gábor képviselõ szerint
a tervezett ütemben folynak,
s jelenleg valamivel több, mint
50 százalékos készültségi
fokon vannak.
Mint ismeretes, a jégcsarnokot
április 2-án, az Ifjúsági Jégkorong
Világbajnokságra kívánják átadni. Rostás László, a csarnok tervezõje lapunknak elmondta, hogy
a tetõszerkezet sok szempontból
egyedi és látványos: hasonló lesz
a csíkszeredai sportcsarnokéhoz, olyan erdélyi ácsok készítik,
akikkel régóta dolgozik már együtt
a régióban. Jelenleg a nyolc öltözõ csempézési, szerelvényezési munkálatai folynak, az építész elmondása szerint a csarnok
multifunkcionális, tehát nem csupán a jégsportokra teszik alkalmassá, hanem a jég lefedésére
szolgáló, mozgatható padlózat
segítségével egyéb sport- és tömegrendezvények lebonyolítására is. Mint megtudtuk, a világ-

Részönkormányzat az Avason

Rostás László, a csarnok tervezôje (jobbra) Kertész János mûvezetôvel ellenôrzi a munkálatokat.
bajnokság kezdetére a belsõ teret
mindenképp átadásra kész állapotba hozzák, legfeljebb a külsõ
homlokzatokon maradhatnak
még el munkálatok.
Nemrégiben ülést tartott Miskolcon az U 18-as Divízió 1-es
Ifjúsági Jégkorong Világbajnok-

HATMILLIÁRDOS TARTOZÁS A BORSI HÚSNÁL

Fûtés és munka nélkül
Továbbra sincs megoldás a Borsi
Hús Rt.-nél kialakult helyzetre. A
csõd bejelentése, vagyis november
29.-e óta mintegy 200 dolgozó vált
munkanélkülivé, a hitelezõk pedig
még mindig a pénzükre várnak. A
húsfeldolgozó 6 milliárd forintnyi tartozást halmozott fel. A cég vezetése a vágósertés mennyiségének
csökkenésével magyarázza a csõdöt. A hitelezõk között van a TIGÁZ

programjának bemutatására. Az elsõ állomás a vadaspark volt, ahol hivatalosan Brekkencset – a
kezes zöld levelibékát –
egy évre örökbe fogadta a
téli rendezvény. Mint minden hazai kétéltû, Brekkencs is védett állat (sõt, õ
különösképpen az). A Miskolci Kocsonyafesztivál
ideje alatt, 2006. február 17tõl 19-ig színes programokkal találkozhatnak a
Városi Vadasparkban is. A
legkisebbeket békahorgászat várja, de lesz itt gólyalátványetetés szigorúan
csak békamentes koszttal, A szervezôk a vadasparki béka örökbe fogadását igazoló oklevéllel
valamint apróbb jutalma- (fent), jégszobrok a Hôsök terén a tavalyi fesztiválról (lent).
kért béka-totó. Brecus Anolágbajnok mutatja be tudását.
hanyelv-kocsonyákat kedvelõk
nymus hõstettére emlékeznek
mellett vegetáriánusok is találnak
De nemcsak a profiké lesz a
majd a Hõsök terén, a Szinva tepálya, hiszen a sí szerelmesei is
kedvükre valót. S ha ettek-ittak, torraszon, a diósgyõri várban, a
názhatnak a záró napon, vasárcsúszhatnak egyet a város belszínházban, Tapolcán, Bánkúton
nap reggel Norbival a Szinva tevárosi sípályáján. Ugyancsak szenés a Miskolci Galériában is. Igazi
raszon. A tavalyi februáron már
zációnak ígérkezik a Pisztrángfogóérdekességnek számít a Belvárosi
show. Csillapítható az éhség az erre
csaknem hetvenezren voltak kíSí-show. Richard Schabl hároma célra létrehozott „kocsonyaháváncsiak a kocsonya hazájára, vászoros figurális sífutó világbajnok,
rosunkra, Miskolcra. A szervezõk
zaknál”, ahol az igazi miskolci kotöbbszörös európai és német
hasonló sikerben bíznak idén is.
csonyát fogyaszthatják a fesztimester, valamint Suzana Smir(Folytatás a 4. oldalon.)
vállátogatók. A hal-, sertés-, markakova szabad stílusú junior vi-

is, a cég december 6-án leállította
a gázszolgáltatást a Borsi Húsnál.
Ez az üzemben nem okoz túl nagy
gondot, mivel a termelés szünetel,
de az irodákban folyamatosan dolgoznak. Hideg helyiségben zajlott
a csõdegyezségi tárgyalás a Borsi
Hús vezetõi és a hitelezõk között
is. A cég helyzetérõl készült írásunkat lapunk 8. oldalán olvashatják.

ság szervezõ bizottsága, melynek
tagjai helyszíni bejárást tartottak
az épülõ csarnoknál is. Káli
Sándor polgármester és Studniczki Ferenc, a jégkorongszövetség elnöke úgy nyilatkoztak,
hogy az elsõ miskolci jégcsarnok
megépítésével és a jégkorongutánpótlás-világbajnokság sikeres
lebonyolításával egy álom teljesülhet be. Az új jégkorongpalota
ezentúl rendszeresen fogad majd
felnõtt válogatott és nemzetközi
mérkõzéseket is, Melkovicsné
Tömösi Katalin, a szervezõbizottság elnöke pedig hangsúlyozta: a sportág hosszú távú,
2011-ig ívelõ fejlesztési terveiben
is kiemelt szerep jut az utánpótlás-nevelésnek és Miskolc új jégcsarnokának, hiszen az elmúlt
mostoha idõszak ellenére is ad
egy válogatottat a helyi jégkorong
az áprilisi Vb-re, Marosi Zoltán
személyében.
Sz. S.

Mint azt Fodor Zoltántól, a 9.
számú választási körzet önkormányzati képviselõjétõl
megtudtuk, a négy avasi önkormányzati képviselõ közösen
pályázott a Belügyminisztériumhoz decemberben azért,
hogy az Avason is megalakulhasson a részönkormányzat.
A pályázatot a minisztérium
befogadta, így elkezdõdhetett a
részönkormányzat megalapítása.
Ennek szabályzata kimondja,
hogy a részönkormányzat vezetõje az adott terület mindenkori
megválasztott önkormányzati képviselõje kell hogy legyen. Miután
az Avason négy képviselõ van, a
képviselõk megállapodtak abban,
hogy Fodor Zoltánt támogatják és
jelölik a részönkormányzat vezetõjének.
Fodor Zoltán a Jegyzõi Hivatallal
történt egyeztetés alapján, figyelembe véve a városrész létszámát
is, 11 fõs vezetés megalakítása
mellett döntött. Noha az adott területen MSZP-s képviselõk vannak, Fodor Zoltán úgy gondolta,
lehetõséget kell adni az ellenzék
számára is, hogy tagokat delegáljanak a 11 fõs vezetésbe, ezért
Juga György ellenzéki frakcióvezetõt megkeresve felajánlott négy
helyet a részönkormányzatban.
Mint Fodor Zoltán elmondta, a

többi hat helyre szeretne megnyerni egy oktatási intézményvezetõt, egy civil szervezeti delegáltat és természetesen az avasi
nyugdíjasok egyik képviselõjét
is.
A pályázat beadásával egyidõben mintegy 6,5 millió forintot
is elnyertek, amelynek felhasználása a 2006. évben célirányosan történik. A képviselõ hozzátette, a részönkormányzat meg-

alakulásának több hozadéka is
lehet, így például van lehetõségük
a mindenkori kormányhoz pályázni, és a sikeres pályázat esetén az elnyert pénzt az adott területen tudják felhasználni. Számos olyan pályázati feltétel van,
amely kiköti, hogy az adott területen részönkormányzat mûködjön. A részönkormányzat felállítását a márciusi közgyûlésre ígérte Fodor Zoltán.

JÉGFALAT MÁSZTAK
Harminchat sportoló veselkedett neki a 8. Hámori Jégmászó versenynek, amelyen egy
ukrán sportoló is rajthoz állt. A
Hámori Szikla- és Jégmászó
Sportegyesület (HSZJSE) a
Puskaporos szurdokvölgyben
bonyolította le a nagy érdeklõdéssel kísért vetélkedést. A finálé
résztvevõit nagyon nehéz feladatok várták. A végsõ helyezéseket a dry tooling-ban elért
idõ és magasság, valamint a
jeges mászás ideje és magassága alapján határozták meg. A
hazai pálya elõnyét maximálisan
kihasználva, mindkét elsõséget
hámori mászó érdemelte ki, s érdekesség, hogy Hocsák Anikó
és Seregi Ernõ a civil életben házastársak.
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Elszámolás, bemutatkozás a szocialistáknál

KAMPÁNYINDÍTÓ MISKOLCON
„Megmozgatunk minden
követ, mégsem leszünk hõsök,/
Csak szeretnénk ha büszkék lehetnének ránk az õsök!” – szólt
a kampányinduló refrénje a
Magyar Szocialista Párt miskolci kampánynyitó rendezvényén,
melyen az MSZP négy miskolci
országgyûlési képviselõjelöltje:
Káli Sándor, Fedor Vilmos, dr.
Tompa Sándor és dr. Simon
Gábor számolt be elmúlt négyévi tevékenységérõl, s kért további bizalmat, támogatást az
idei választásokon.
A politikusok hangsúlyozták:
2002-ben Miskolc a változásra szavazott, s most arról kell elszámolni, meg tudtak-e felelni ennek a várakozásnak. Hogy sikerült-e elkezdeni az „Új Miskolc” felépítését,
amely a múlt értékeire, hagyományaira támaszkodva alakul olyan élhetõ, otthonos várossá, amelyben
jól érzik magukat a polgárok. A képviselõk elmondták, erõteljes lobbitevékenységgel jelentõs állami támogatást sikerült Miskolcra hozni,
s új esélyeket jelentett az EU-ba való
belépésünk is. Elkezdõdött a múlt
értékeinek feltárása, a környezet átalakítása, megújítása, s 2004-ben

Az MSZP miskolci országgyûlési képviselôjelöltjei: (balról) Káli
Sándor, dr. Tompa Sándor, Fedor Vilmos, dr. Simon Gábor.
már elmondható volt, hogy Miskolc
újra elkezdett hinni magában.
Jelentõs állomás volt az Európa kulturális fõvárosa pályázaton való
részvétel, illetve második helyezés
is, amelyen – csapatmunkában – sikerült legyõzni egyebek mellett
Budapestet és Debrecent is.
– Erre még soha nem volt példa,
Miskolc megmutatta magát a világnak, és a világ rácsodálkozott,
mi mindene van Miskolcnak, mi min-

MISKOLCRA LÁTOGAT
A MINISZTERELNÖK
Káli Sándor polgármester meghívására február 16-án Miskolcra látogat Magyarország miniszterelnöke, valamint a fejlesztésekkel foglalkozó szakminiszterek. Gyurcsány
Ferenc mellett városunkba érkezik
Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter, Veres János pénzügyminiszter, Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
miniszter, Bozóki András kulturális
miniszter, Kolber István regionális fejlesztési, felzárkóztatási tárca nélkü-

li miniszter, Baráth Etele, az európai
uniós ügyek tárca nélküli minisztere, valamint Nagy Sándor, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára. Káli Sándor polgármester
meghívásának célja, hogy a miniszterek megismerjék Miskolc középtávú terveit, illetve tájékoztatást
kapjanak a várost feszítõ gondokról. A jövõ csütörtöki program során
– a megbeszélések mellett – a vendégek megtekintik majd Miskolc fontosabb fejlesztési projektjeit is.

denünk van nekünk! A választók
tudják, mi történt ebben a városban
az elmúlt négy évben, s arra kérjük õket, hogy a szemüknek higygyenek – hangoztatta Fedor Vilmos.
Dr. Tompa Sándor fõként a diósgyõri városrészt érintõ fejlesztésekrõl, beruházásokról szólt, megemlítve az európai szintûvé tett
vasgyári piacot, a stadion rekonstrukcióját, a panelfelújításokat, a diósgyõri gimnázium felújításának
megkezdését, a kohászat épületeinek hasznosításával kapcsolatos
terveket. A képviselõ fontos célként
jelölte meg a város közlekedési
rendszerének átalakítását is.
Dr. Simon Gábor a belváros rekonstrukciójának állomásait ismertette, kiemelve a közterek „világosítását, virágosítását”, a Kandia köz,
a Szinva terasz kialakítását, a Hõsök
tere, a Déryné utca idén megvalósuló rekonstrukcióját, a sportcsarnok
felújítását, a jégcsarnok és a
Mûvészetek Háza létrehozását.
– Nyugodtan nézünk a választás
elé, mert keményen dolgoztunk! A
jól végzett munka mindig meghozza
a jutalmát, és ez a város megérdemli, hogy meglegyen ez a jutalom! – hangoztatta Káli Sándor, aki

összefoglalva tekintette át az utóbbi négy év miskolci fejlesztéseit, a
terveket, s hangsúlyozta, hogy a
munka folytatása miatt is fontos: újra
baloldali kormánya legyen az országnak. A képviselõ külön kiemelte a munkahelyteremtés helyzetét: mint mondta, az elmúlt években 5000 új munkahely jött itt létre,
2006-ban pedig további 1000 lesz.
– Nem elég, többet szerettünk
volna! – hangoztatta Káli Sándor,
hozzátéve: ehhez elõzõleg meg kellett teremteni a szükséges infrastruktúrát, amelyek idevonzzák a befektetõket.
A rendezvény második felében
felhangzott az MSZP „Új Miskolcot
építünk” címû helyi kampányindulója. A jelenlévõk a városépítést
szimbolizálva, kockákból építményt
emeltek.
Sz. S.

Tõkét hoz az autópálya
Az infrastrukturális fejlesztésekrõl, autópálya-építésekrõl
tartott sajtótájékoztatót február
19-én Miskolcon Baráth Etele
(képünkön), európai ügyekért
felelõs tárca nélküli miniszter.
Mint elhangzott, ebben a ciklusban még 511 kilométer autópályát
adnak át, s a most folyó építkezések alapján, 2007-ben újabb 200 kilométerrel bõvül a gyorsforgalmi
utak hossza. A miniszter hangsúlyozta, hogy ebben a ciklusban Magyarország történetének eddigi legnagyobb autópálya-fejlesztése valósul meg: 2006 végéig megduplázódik a gyorsforgalmi utak hoszsza.
Baráth Etele szólt az 1998-2002es idõszakról: mint mondta, a ciklus elsõ három évében leállt az autópályáknak a Horn-kormány által
megkezdett építése, s összesen 7
kilométer új autópálya-szakasz át-

PÁRTOK – PORTÁK
Középen haladók pártja
Vasárnap, február 12-én tartja
kampánynyitó kongresszusát
Budapesten a Centrum Összefogás Magyarországért. A Centrum – mely a középen haladók
pártja szeretne lenni – mind a 13.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
választási körzetben indít képviselõjelöltet a parlamenti választásokon. Mint Tóth Gyulától, a megyei kampány vezetõjétõl megtudtuk, a Centrum szerint a társadalom válságban van, ezért új
vezetõkre, más politikai elitre van
szükség. A Centrum új erõ kíván
lenni, olyan nemzetközileg elismert szakembereket tudhat tagjai és felkért tanácsadói között,
akik tudják, milyen javító célú változásokat kell végrehajtani a gazdaság, de különösen az egészségügy, az oktatás és a szociális ellátórendszerek területén.
Programjuk alapja a közjogi reform, melynek keretében kisebb
létszámú, kétkamarás parlamentre tesznek javaslatot. Fontosnak tartják a szegénység–népesség–egészségügy problémakörét, a vidékfejlesztést, az agrárpolitika megújítását és a fogyasztóvédelem erõsítését. A
Centrum Összefogás Magyarországért megyei jelöltjei a kerületek sorrendjében: Veres Józsefné, Faller István, Bíró Imre,
Józsa Margit, Horváth Gábor, dr.

Takács András, Balázs Tibor, Tóth
Zoltán, Madácsiné Zs. Katalin,
Németh Károly, Károlyfalvi Bernadett, Gáll László, Szilvási
Barnabás.

szerint pedig Miskolcon nagy változásra van szükség, fejleszteni
kell az idegenforgalmat és végre
meg kell szüntetni a térség leszakadását.

MDF-jelöltbemutató

Reformokat ígér
a Magyar Kommunista
Munkáspárt

„Egy szakértõ csapat Miskolcért” – ez az MDF parlamenti képviselõ-jelöltjeinek szlogenje. A
párt ennek megfelelõen elsõsorban szakma-politikusokat indít
az országgyûlési választásokon
azzal a küldetéssel, hogy a parlamentben javítsák Miskolc lobbitevékenységét. Az 1-es számú választókerületben induló Kovács
László, aki megválasztása esetén
a város egészségügyi ellátásának
átalakításában szeretne segíteni,
jónak látja az MDF esélyeit a
2006-os országgyûlési képviselõ-választásokon.
A 2-es számú választókerületben induló képviselõjelölt, Katona
Kálmán szerint Miskolcon három
pillérre lehet építkezni. Ezek: a
nagy hagyományú ipari és kereskedelmi múlt, az épített természeti környezet és a kulturális
értékek. Papp László, a 3-as
számú választókerületben induló MDF-es jelölt hibákkal tarkítottnak tartja a parlamentben alkotott jogszabályokat, mert szerinte ezek nem alkalmazkodnak
a gyakorlathoz. A 4-es számú választókerület jelöltje, Halmai István

Új munkatörvénykönyv, kisebb
adó, magasabb minimálbér és ingyenes egészségügyi ellátás: néhány a Magyar Kommunista
Munkáspárt választási ígéretei
közül. Az országgyûlési választáson induló jelöltek listájáról és céljaikról, valamint a párt programjáról tartott tájékoztató fórumot a
párt megyei szervezete.
A Magyar Kommunista Munkáspárt a megyében tizenhárom jelölttel, önállóan indul a
2006-os választásokon. Az õ bemutatásuk, valamint a párt 12
pontban összesített választási
programjának ismertetése volt a
célja a február 4-én tartott fórumnak. A párt többek között azt
szeretné elérni, hogy adóztassák
meg a multinacionális vállalatokat, és akadályozzák meg az
újabb külföldi bevásárlóközpontok építését. A politikai életben is reformokat szeretnének,
felére csökkentenék a parlamenti
képviselõk számát, fizetésük
pedig a mindenkori átlagkeresettel lenne egyenlõ. Mindezek

mellett harcolnának a korrupció
ellen, bevezetnék az ingyenes állami egészségügyi ellátást, nagyobb mértékben támogatnák a
mezõgazdaságot, és segítenék
a fiatalok elsõ munkahelyhez és
lakáshoz jutását.

Bemutatták az MSZP
borsodi jelöltjeit
Február 6-án Hiller István, a
Magyar Szocialista Párt elnöke
mutatta be Miskolcon az MSZP
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
képviselõjelöltjeit. A pártelnök
bevezetõjében elmondta: Borsod
erõs bástyája a szocialistáknak,
nem véletlen, hogy õ is itt kezdi
jelölt-bemutató körútját. 2002ben a 13 borsodi választókerületbõl 9-ben az MSZP jelöltje
nyert, s reális esélyt látnak rá,
hogy most még jobb eredmény
szülessen. Hiller István elmondta: helyi jelöltjeik tapasztalt, ismert
– zömében országosan ismert és
elismert – politikusok, akiknek
már a neve is garancia a jó választási szereplésre.
A Magyar Szocialista Párt B.-A.-Z.
megyei országgyûlési képviselõjelöltjei: dr. Faragó Péter, Fedor
Vilmos, Gúr Nándor, Gyárfás
Ildikó, Káli Sándor, Kormos Dénes,
Kovács Tibor, Nyakó István, Simon
Gábor, Szabó György, dr. Tóth
István, dr. Tompa Sándor, Vécsi
István.

adására került sor, illetve az M7-es
felújítására és a már korábban is autóútnak számító, Balatonaliga-Zamárdi közötti, 21 kilométeres szakasz jobb pályájának megépítésére. A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 2001-ben indult meg, de
az új kormányra maradt nemcsak
a Füzesabony–Polgár között megépített 64 kilométeres szakasz átadása, hanem a „számlák kifizetése” is.
A miniszter hangsúlyozta, hogy
a 2002-ben az MSZP–SZDSZ-kormány által átadott, de még az
elõzõ kabinet által elõkészített szakasz nélkül is 450 kilométerrel
bõvül a ciklusban a gyorsforgalmi
utak hossza. 2007-ben pedig újabb
200 kilométerrel, az utak elérik majd
az országhatárokat. A hosszú távú
fejlesztési terv szerint 2015-re két és
félszeresére, 1045 kilométerrõl 2500
kilométerre nõ a gyorsforgalmi úthálózat.
A miniszter ismertetett néhány
adatot is, annak alátámasztására,
hogy a 2002-ben újraindult autópálya-építési programmal párhuzamosan a magyar gazdaságban

minden addiginál nagyobb
lett a mûködõtõke-beáramlás. Mint mondta, 2004-ben összesen 3,708 milliárd euró érkezett, míg
2005-ben mintegy 4 milliárd euró
közvetlen külföldi tõkebefektetés
valósult meg Magyarországon –
amiben nincs benne a Budapest
Airport Rt. értékesítésébõl származó 1,8 milliárd euró.
Káli Sándor polgármester a helyi
adatokról szólva elmondta, hogy
Miskolc az elmúlt idõszakban 248
sikeres pályázatot nyújtott be, s
23,4 milliárd forintos támogatás érkezett a városba. Káli Sándor ismertetett néhány támogatott projektet, s külön kiemelte a Hejõpapiban épült hulladéklerakót, a
Bosch-utat, Miskolc autópályacsatlakozását – mint mondta, a támogatások, az infrastrukturális fejlesztések munkahelyeket teremtenek, s bár errõl politikai „számháború” zajlik, a Munkaügyi
Központ által regisztrált tény, hogy
a ciklusban 4900 új munkahely jött
létre Miskolcon.
Sz. S.

Képviselôi fogadóóra
Dr. Simon Gábor, a 2. számú választókerület országgyûlési képviselõje fogadóórát tart február 15-én (szerdán)
15.30 és 17 óra között Miskolcon, a Gyõri kapui Match Áruház (Tokaj szolgáltatóház) elõtti téren. Minden érdeklõdõt
tisztelettel és szeretettel vár!
Dr. Varga Zoltán, a 8. számú választási körzet szocialista önkormányzati képviselõje február 13-án (hétfõn) 17
órától lakossági fogadóórát tart a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában (Miskolc, Középszer u. 3. sz.) alatt. Minden
érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!
Feith Károly miskolctapolcai szabaddemokrata önkormányzati képviselõ minden hétköznap 10-18 óra között lakossági 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 minden hétfõn 18 órától lakossági fogadóórát tart a
Magyar Demokrata Fórum sajószentpéteri irodájában
(Sport u. 21.). Minden érdeklõdõt szeretettel vár!

FÓRUM ÉS FOGADÓÓRA
Hegedûs Andrea, a 3. számú választási körzet szocialista önkormányzati képviselõje értesíti a Szirmán élõket, hogy február 15-én (szerdán) 17 órától lakossági fórumot tart a Bem József Általános Iskolában.
A fórum témája: berekkerti játszótér, a futballpálya áthelyezése. Ezt
követôen lakossági fogadóórát tart 18 órától 19 óráig. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!
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Bõvül az Iránytû

Fújtató

ÚJ KIHÍVÁSOK, MEGNÖVEKEDETT FELADATOK
Hamarosan új részleggel
bõvül az Iránytû Avasi Szociális
Szolgálat. Február 15-én megtörténik a mûszaki átadása a
Testvérvárosok u. 15. szám alatti épületnek, amelynek jelenleg
az átalakítási munkálatai folynak.
Itt számos olyan programot, foglalkozást eredményesebben bonyolíthatnak majd le a szolgálat
munkatársai, amelyekre eddig helyhiány miatt nem, vagy csak korlátozott mértékben volt lehetõség.
Kóder Zsuzsa (képünkön), az
Avasi Szociális Szolgálat Gyermekjóléti Központjának vezetõje elmondta: 2005. július 1-jétõl az eddigi ellátásokon túl, négy új szolgáltatást vezettek be. Utcai és lakótelepi, valamint kórházi szociális
munkával, kapcsolattartási szolgálattal, készenléti ügyelettel az eddigieknél is hatékonyabban kívánják
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védeni, képviselni a gyermekek érdekeit, segíteni a
nehéz helyzetbe került családokat. A Gyermekjóléti
Központ megpróbálja „feltérképezni” a lakótelepen
kóborló gyerekeket, megvizsgálják az esetleges veszélyeztetettség szintjét, s
szakemberek döntenek róla, milyen
segítség lehet a leghatékonyabb.
Szabadidõs, prevenciós programokat, kirándulásokat szerveztekszerveznek számukra s augusztus
folyamán, amikor az iskolai felkészülés a legnagyobb terheket rója
a családokra, 100 fõ számára ingyenes étkezést tettek lehetõvé.
Nagy hangsúlyt helyeznek a kórházi szociális munkára is: elsõsorban a kismamák tájékoztatására, felkészítésére, hogy minél kevesebb
gyerek kerüljön állami gondozásba.
Tájékoztatást kapnak róla, illetõleg
figyelemmel kísérik, ha valaki a
bántalmazás nyilvánvaló jeleivel

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
A Miskolci Önkormányzat értesíti a város lakosságát, hogy a 2006.
április 9-i és április 23-i országgyûlési képviselõ-választásra a választópolgárok névjegyzéke a Polgármesteri Hivatal (Miskolc,
Városház tér 8. III. udvar fszt.) Választási Ügyfélszolgálati Irodáján
2006. február 8–15. között megtekinthetõ.
A névjegyzékbõl való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt fenti idõtartam alatt lehet kifogást benyújtani a Helyi
Választási Iroda vezetõjéhez (jegyzõhöz), aki a kifogásról legkésõbb a beérkezését követõ napon dönt. A Helyi Választási Iroda
vezetõjének neve és címe: dr. Mészáros Miklós, Miskolc, Városház
tér 8.
Azok a választópolgárok, akiknek személyi igazolványában csak
Miskolc bejegyzés szerepel, szavazatukat április 9-én és április 23án a miskolci 51. sz. szavazókörben adhatják le, melynek címe:
Polgármesteri Hivatal, Miskolc, Petõfi u. 1–3. sz.

kerül kórházba, mentális
segítséget nyújtanak, s ha
kell, megteszik a szükséges intézkedéseket. A kapcsolattartási szolgálattal
az elvált, gyermekláthatásban akadályozott szülõk számára biztosítanak
lehetõséget a gyermekkel, vagy esetleg egymással történõ kapcsolattartásra, kommunikációra, képzett mediátor irányításával. Kóder Zsuzsa szerint ezekre a
szolgáltatásokra egyre nagyobb
szükség van az Avason.
Ezért mûködik a szolgálatnak egy
ingyenes zöld száma is, melyet a
valamilyen okból krízishelyzetbe
került családok hívhatnak tanácsért, segítségért. A 06-80/630134-es szám hétköznap délután
16.30-tól másnap reggel 7.30-ig, s
hétvégén péntek délután 14 órától
hétfõn reggel 7.30-ig hívható.
A megnövekedett feladatokkal
azonban megnövekedett a helyiségigény is, a régi keretek között például – a helyhiány miatt – a cso-

portfoglalkozásokat sem tudták
olyan szinten mûködtetni, ahogyan
azt szerették volna. Ezt már
Rézmûves Gabriella, az Avasi
Szociális Szolgálat igazgatója tette
hozzá, aki elmondta: az új részlegben lesz csoportszoba, egy kisebb
konferenciaterem, két fogadótér, s
kapcsolattartási ügyelet-szoba, ahol
az eddiginél zavartalanabbul végezhetik tevékenységüket a szolgálat szakemberei. – Nagyon nagy
igény van a nyári programjaink
iránt, itt a gyerekek létszámát eddig
nem tudtuk növelni, most azonban
egész nyáron át lehetõség lesz segíteni az elfoglalt családoknak: biztonságos helyen tudunk folyamatos
programokat, felvilágosító elõadásokat szervezni a gyerekek számára – hangoztatta az igazgatónõ.
A múlt év nyarán 35 gyereket vittek környezetvédelmi táborba, 33an vettek részt a több éve mûködõ „tarka-barka” napközis táborban,
s 24 gyermeket pedig kétnapos parlamenti látogatásra vittek, itt óriási
túljelentkezés volt.
Sz. S.

Mindenkit érhet jogeset
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat,
hogy „Mindenkit érhet jogeset”
címmel folyamatosan mûködik ingyenes jogsegélyszolgálatunk.
Amennyiben jogi természetû problémájuk, kérdésük van, úgy kérjük,
írják azt meg, és küldjék el szerkesztõségünk címére: 3525 Miskolc,
Dózsa György út 30. A borítékra
írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”.
Lehetõségük van e-mailben is elküldeni kérdésüket, ezt az
info@mikom.hu címre várjuk. Jogi

3525 Miskolc, Kossuth u. 2.
3525 Miskolc, Szentpály u. 2-6. (Miskolc Plaza)

szakértõink, dr. Strassburger Gyula
és dr. Tulipán Péter ügyvédek állnak szíves rendelkezésükre.

KÉPERNYÔS FÔZÔCSKE
A televíziós világháló jóvoltából nemzetközi sztárokká váltak a szakácsmûvészek is. A nézettségi mutatók szerint sok millió embert ültet
a képernyõk elé Floyd mester, Jamie Oliver vagy a mi Laci bácsink.
Sajnos, a „két duci hölgy” már nem, pedig nekem õk voltak a kedvenceim. Oldalkocsis motorkerékpáron járták a világot e kedves matrónák, és a báránycomb tûzdelése közben pikáns, fûszeres történeteket meséltek hajdan volt kalandjaikról. Például arról, hogy is volt az,
amikor éppen a brit tisztikarnak fõztek és volt ott egy hosszúlábú, formás combú kis hadnagy…
Floyd mester az egyik héten a norvég fjordoknál, a másikon a berberek sivatagi sátrában állítja fel faszén tüzelésû kis kályháját.
Univerzális serpenyõjében tájjellegû ételeket készít, mindig helyi alapanyagokból. Ám egyetlen „hozzávaló” a világ minden táján vele van:
a flaska. Õ ugyanis azt vallja, hogy szaftoknak, szószoknak, de leginkább a szakácsnak nagyon jót tesz egy üveg márkás bor.
A gyerekarcú Jamie Oliver olykor táncra is perdül a habverõ ritmusára. Ha ettõl a fiatalembertõl sem kapnak kedvet a fõzéshez a tinédzser lányok, akkor senkitõl. Pedig rájuk férne nagyon, mert mint hallom, manapság nem túl gyakran áll oda a tini lány az anyja mellé a
konyhába, hogy segítsen a rántást kavargatni vagy a húst panírozni.
Végül, de nem utolsósorban had magasztaljam egy kicsit a mi Laci
bácsinkat. E kedves séf már gömbölyded termetével is azt sugallja,
hogy jókat fõzni és jókat enni gyönyörûség. Különösen akkor, ha az
étel minden alapanyaga hazai termék, a kalocsai paprikától a gyenge húsú mangalicáig.
Még hosszan sorolhatnám az ínyesmesterség híres képviselõit,
hisz ezek a sokszor show-elemeket sem nélkülözõ mûsorok szinte
minden hazai tévéadón is megtalálhatók. Panaszkodik is kedves barátom, hogy felesége rákapott e mûsorokra, s annyira rabja a nagy
séfek produkcióinak, hogy olykor ott felejti magát a képernyõ elõtt,
a férj meg hiába vár az ebédre, vacsorára. Azzal próbálom vigasztalni, hogy még mindig jobb, mintha választási mûsorokat nézegetne napszámban. Amit ugyanis egyik-másik politikusunk – mint jó
receptet – el akar adni nekünk a tévén keresztül, az könnyen elcsapja
a hasat. Persze csak azét, aki komolyan veszi, elkészíti és meg is
eszi.
(bekes)

PÁRTOK – PORTÁK
A vidéki embereket
képviselik
A mezõgazdaság fejlesztése
és a vidéki ember lehetõségeinek
bõvítése a Magyar Vidék Párt
célja. A szervezet nem az egész
országot, hanem 8 millió vidéken
élõ embert képvisel – hangzott el
azon a sajtótájékoztatón, amelyen bemutatták a párt képviselõjelöltjeit is.
A párt szerint a vidék legnagyobb problémái pénzügyi jellegûek, melyeket a Vidék Bank létrehozásával lehetne orvosolni.
Ugyanilyen nagy hangsúlyt kap a
programban a mezõgazdaság fejlesztése, amihez nagyban hozzájárulna, ha a magyar emberek
csak az itthon megtermelt árut fogyasztanák. Paulina László, a párt
alelnöke szerint a vidék képviselete létfontosságú. A problémák
megoldásához elhivatott emberekre van szükség, akik újra fel tudják építeni a sikeres vidéket.
A Vidék Párt képviselõjelöltjeit
gondosan választották ki a szervezet vezetõi. A miskolci 1-es
számú választókerületben Csóka
Emil, a 3-asban Fekete László, a
4-esben pedig Bink Szilárd indul

harcba a szavazatokért. A 2-es kerületben még nem állítottak jelöltet. Gál Attila, a Vidék Párt BorsodAbaúj-Zemplén megyei elnöke
bízik a választópolgárokban.
Szerinte nem lenne jó, ha az „országgyûlési patkó” csak kétszínû
lenne, mivel arra van igazán szükség, hogy minden érdek érvényesüljön a Parlamentben.
A párt vezetõi azt mondják, készek bármely más politikai erõvel
együttmûködni, függetlenül attól,
hogy az jobb- vagy baloldali, nekik
ugyanis az a fontos, hogy a Vidék
Párt programjának fõbb elemei
megvalósuljanak.

Az MDF az eljárási díjak
emelésérõl
Kis- és középvállalkozás-, valamint önkormányzatellenes is a január 15-én életbe lépett, a környezetvédelmi hatósági díjakról alkotott rendelet – mondta Miskolcon
a Magyar Demokrata Fórum választmányának elnöke. Katona
Kálmán szerint a környezetvédelmi igazgatás a legdrágábbak közé
került, ami azt jelenti, hogy több
esetben meghaladja az egymillió
forintot. Példaként említhetõ az elvi

vízjogi engedély is, amely 5000 forintról a korábbi összeg hatszorosára, 30 000 forintra emelkedett.
Ennél is nagyobb a vízjogi létesítési engedélyezés költsége, amely
a korábbi 7500-ról 450 000 forintra növekedett, ami már kilencvenszeres emelkedést mutat.
A politikus felhívta a figyelmet
arra, hogy a környezetvédelem, a
természetvédelem és a vízügy
többnyire közérdekû tevékenységet jelent, amelyet közösségek végeznek. – Azokon a településeken,
amelyeken az árkok tisztán tartására sem volt pénz, honnan lesz
anyagi fedezet a szükséges bõvítések magas hatósági eljárási díjaira? – tette fel a kérdést Katona
Kálmán. – Egy sima talajvízszenynyezés, kármentesítés engedélyezési költsége megközelíti a talajtisztítás költségét. Az elnök szerint kifogásolható az is, hogy a
Magyar Energia Hivatal a szélenergiából villamos energiát termelõ erõmûvek kapacitását korlátozni akarja. A sajtótájékoztatón
jelen volt Veres Edit is, az MDF
Miskolc Városi szervezetének elnöke és a párt országgyûlési képviselõ-jelöltje.

4

KULTÚRA

III. évfolyam 6. szám

MISKOLCI TÉL –
KOCSONYAFESZTIVÁL HATODSZOR

A fesztivál szervezõi mindent
igyekeznek megtenni, hogy gyerek, felnõtt, fiatal és idõs, férfi és
nõ, igényes és populárisabb kulturális programokra vágyók, a sísportot kedvelõk, a fürdõzés hívei,
a Bükk-fennsík nyugalmára, szépségére vágyók, a vásári forgatagot kedvelõk és természetesen a
kocsonyaimádók mind-mind
megtalálják a nekik tetszõ programokat. A különlegesnek ígérkezõ megnyitót a Jégvirágok vezetik fel a Hõsök terén, a már a
miskolciaknak birtokba adott
KoRcsonyapályán pénteken 13
órakor. A Jégvirágok innen egyenesen az országos bajnokságra
indulnak. Õk zárják be a feszti-

ji aszúeszenciát is tartalmaz. Felépül az elsõ miskolci fesztiváli serfõzde,
mellette pisztrángok és
pontyok segítenek rá a
miskolci kocsonyákra.
A rendezõk elõre is kérik
a miskolciak megértését és
türelmét a fesztivál helyszíne környékén lévõ útlezárások miatt, köszönik a
megértését azoknak, akik
erre a hétvégére megszokott parkolóhelyeiket nem
tudják igénybe venni.
Megértését remélik azoknak, akiknek nyugalmát a
programok megzavarják.
Ezúton is szeretnénk
megköszönni, hogy megértésükkel hozzájárulnak a
Igazi érdekességnek ígérkezik a Belvárosi Sí-show. Richard Schabl há- város iránti érdeklõdés felromszoros figurális sífutó világbajnok, valamint Suzana Smirkakova sza- keltéséhez, a város fejlõdését közvetetten is szolbad stílusú junior világbajnok mutatja be tudását.
gáló program megrendevált is, reméljük, már aranyosan
Dezsõ, Veres László és Brecus
zéséhez, hiszen e fesztivál, még
csillogó medálokkal!
Anonymus a magasból köszönti
ha icipicit is, de hozzájárul a város
a fesztivál részvevõit, és ígérik, a
14 órakor a Szinva teraszon a
és térsége ismertebbé tételéhez,
fesztivál Brecus Szpíkerei: Straub
békaesõ sem marad el.
fejlõdéséhez, hogy valóban köUtána hajrá, lesz itt meglepezösen építsünk várost, ahogy a
tés, most debütál a KORTY is, a
fesztiválon felcsendülõ induló is
fesztivál söre, Miskolc söre, amely
hirdeti.
a világon is egyedülállóan, tokaRózsa Edit

PROGRAMKAVALKÁD
A KOCSONYA KÖRÜL
Február 17-én, pénteken 13 órától Jégvirágok – Új Miskolcot építünk a Hõsök terén lévõ korcsolyapályán. 13.30-tól felvonulás
három irányból a Hõsök terétõl, a
Villanyrendõrtõl és a Városház
tértõl a Szinva teraszra. 14 órától
megnyitó a Szinva teraszon,
Miskolci Majorettek, kikiáltók,
Langaléta Garabonciások, tûzoltók és lovasrendõrök, a Bányász
Fúvószenekar felvonulása, békahimnusz és békatrió. A Miskolci
Galériában Kondor Béla kiállítása,
minden órában Sas István Miskolcfilmjét vetítik, és elsõ alkalommal
tekinthetõ meg a „Vendégségben
Miskolcon” fotókiállítás.
Február 18-án, szombaton a
Hõsök terén 13 órától Eszményi
Viktória ad gyermekmûsort, 18.30tól Galla Miklós mûsorát tekinthetik meg az érdeklõdõk, 20 órától Favágó-koncert, 22 órától
Retro a jégen – nosztalgiadiszkó
és divatbemutató. A Nyári Színházban folyamatosan látványkonyha-bemutató, várják az amatõrök jelentkezését is. Este, 22 órától éjszakai fürdõzés a Barlangfürdõben, belépõk korlátozott
számban, csak fürdõtallérért, amit
a Hõsök terén, a nagysátorban
lehet nyerni!

Február 19-én, vasárnap 10 órától a Szinva teraszon reggeli torna
Norbival, utána Norbi dedikál a
Bio Béka Egészségkuckóban. 16
órától a Hõsök terén városi köszöntõ, eredményhirdetés, majd
16.30-tól az Old Boys zenél. 18 órától Party Control és a Jégvirágok
fesztiválzáró programja.
Február 18-án a diósgyõri várban 13 órától várják az érdeklõdõket. 14 órakor szánoztatás gyerekeknek, illetve favágóversenyselejtezõ. 15 órától zene, 16 órától DIREKT-vetélkedõ, 17 órától
kutyaszánverseny-selejtezõ. 17.45tõl favágóverseny-döntõ, 18 órától a kutyaszánverseny döntõjét
izgulhatják végig a kilátogatók.
18.30-tól lovasíjászbemutató,
18.45-tõl az eredményhirdetés és
a díjkiosztó zárja a programot.
A Bánkúton megrendezett
programok könnyebb látogatásához ajánlják a szervezõk mindenki figyelmébe a Miskolc Városi
Közlekedési Zrt. által indított síjáratokat. A buszok Diósgyõr végállomásról 8, 10.10 és 14.30 órakor, míg Bánkútról 9, 11.15 és 16
órakor indulnak.
A részletes program olvasható és letölthetõ a www.miskolcikocsonya.hu internetes oldalról!

BÉKA-ESEMÉNYEK
A VADASPARKBAN
A Miskolc Városi Vadaspark
a Miskolci Tél – Kocsonyafesztivál egyik hivatalos helyszíne.
2006. február 3-án a fesztivál
egy évre örökbe fogadta a
Vadaspark zöld levelibékáját, így
hozzájárul békánk életkörülményeinek javításához.
2006. február 17-tõl 19-ig színes
programok várják az érdeklõdõket a Vadasparkban.
Mindhárom nap: békahorgászattal várják a legkisebbeket az

akvárium-terrárium-inszektáriumbemutató elõterében (a sikeres fogásokat ajándékokkal jutalmazzák).
Gólya-látványetetés (szigorúan
békamentes takarmánnyal!).
Béka-totó a kicsit nagyobbaknak
(apróbb jutalmakért).
Február 18-án 13:30-tól és 19én 10 órától díjtalan szakvezetéses séta a Vadasparkban (az érdeklõdõket a bejáratnál várják a
fenti idõpontokban). A Vadaspark
pénztára télen minden nap 9-tõl
16 óráig van nyitva.

EGÉSZSÉGNAPOT
SZERVEZÜNK
A RÁK MEGELÕZÉSE
JEGYÉBEN!

VÁROSÉPÍTÔ RENDEZVÉNY
Lassan itt a télvég, reméljük, a Miskolci Tél – Kocsonyafesztivál már a tavaszt is hozza
magával! Sokadalmi hangulat utcákon, tereken, a fesztivál egyben a téli találkozások fóruma is, február 17–19.
között.

KEDVES AVASI LAKOSOK!

Idõpont: 2006. február 19. (vasárnap) 9-tõl
14 óráig
Helye: Kazinczy Ferenc Általános és Magyar–
Angol Két Tanítási Nyelvû Iskola
(Miskolc, Középszer u. 3.)
Idõpont: 2006. február 25. (szombat) 9-tõl
14 óráig
Helye: Avasi Gimnázium (Miskolc, Klapka György út 2.)
PROGRAMTERV:
Rövid elõadások: 8.30–9.00-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. Cseh Imre adjunktus: Az emlõ önvizsgálatának jelentõsége
Dr. Pázsit Emese fõorvos: A gyermeknõgyógyászat jelentõsége a napi gyakorlatban
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 Ultrahangos
hasi és kismedencei vizsgálat  Vastagbél-szûrõvizsgálat székletvér-kimutatással tesztcsíkokkal Tüdõszûrés EKG +vérnyomásmérés +kardiológiai tanácsadás Szájüreg
szûrése  Testtömeg-testzsírmérés  Vércukor-, koleszterinszûrés
TANÁCSADÁSOK:
Diétás tanácsadások: Kovács Gabriella dietetikus
Drogambulancia: Juhászné Czeglédi Tünde addiktológus konzultáns
Szociális tanácsadás: Horváth Anita szociális munkás
Kérdõív: Kovács Zoltán szociológus
Hajgyógyászat. Bioélelmiszerek. Talpmasszás. Íriszdiagnosztika. Fényterápia.
Segítség rákbetegeknek! ÖNKÉNTES VÉRADÁS!
Akik biztosítják Önöknek ezt a lehetõséget és várják sok szeretettel:
Káli Sándor
országgyûlési képviselõ
Szûcs Erika

VERSENGÉS
ASZTALON ÉS VIZEN
FELRUHÁZOTT KUTYÁK BEMUTATÓJA. Kedvenceink téliruha-bemutatójára invitálják a kutyásokat és ebeiket a Miskolci Tél
– Kocsonyafesztivál szervezõi. A
Téli Kutyaruha Divat Show a
Szinva teraszon lesz, február 18án (szombaton).
Várják azokat a kutyatulajdonosokat, akik akár saját tervezésû „ruhakölteményeikbe” beöltöztetnék kedvenceiket, és a
nagyközönség elõtt felvonulnának.
A zsûrizésnél fontos szempont, hogy az ebek jól érezzék
magukat a „bõrükben”, a ruházat tükrözze a viselõje egyéniségét, esetleg harmóniában legyen a gazdi ruházatával, legyen
kreatív, ötletes. Nevezni a rendezvény napján, a helyszínen
lehet, a program elõtt egy órával.
A bemutató ideje alatt a Miskolci
Állatsegítõ Alapítvány kitelepül, és
lakóit örökbe lehet fogadni, tehát
azokat is szeretettel várják, akik
úgy érzik, felelõsségteljes gazdái
lehetnek egy (vagy több) árván
maradt ebnek.
A KOCSONYA MINT LÁTVÁNY… A Miskolci Tél – Kocsonyafesztivál eddig is finomabbnál
finomabb, szebbnél szebb kocsonyákkal ajándékoz(tat)ta meg
a világot, a világ azon részét,
amely nézõje-ízlelõje volt az eddigi fesztiváloknak.
A látványkocsonya-versenyen
eddig csak profik vettek részt (alkotóként), most azonban a szervezõk megnyitják a konyhába
vezetõ utat a nem hivatásosok
elõtt is.
A részvétel feltétele, hogy a nevezõ a fesztiválirodán átvegye az
emblémás sorszámot.
Nevezési határidõ február 12., 12
óra. Fesztiváliroda: Kossuth u. 4.
PISZTRÁNGHORGÁSZAT, MISKOLCI TÁL. Pisztrángot fogni a
belvárosban? Igen. Miskolcon, a

Kocsonyafesztiválon! Az ország
legújabb, egyik legszebb terén, a
Szinva teraszon, ahonnan az új
passzázson átsétálva a szerencse se kerüli el és a pisztrángokat a Lillafüredi Pisztrángtelep
tálalásában meg is kóstolhatja.
Elõhorgászok: Csukás István,
Trokán Péter és Straub Dezsõ.
Ön dönti el, milyen legyen a
Miskolci Tál! A fesztivál alatt a
Nyári Színházban a Hollóházi
Porcelán Rt. közremûködésével
tíz egyedi kivitelû, díszített tányér
közül választhatja ki az önnek
tetszõt. Az Ön szavazata is
fontos!

6-os

Dr. Bistei Attila
Dr. Varga Zoltán
önkormányzati képviselõk
7-es
8-as
választókerület

Fodor Zoltán
9-es

Zenit-Auto Rent Autókölcsönzõ
Különbözõ kategóriájú személygépkocsik,
kisteherautók
és mikrobuszok bérlése minden nap!
Egyedi tartósbérleti konstrukciók kidolgozása
cégek és magánszemélyek részére!

3519 Miskolc, Miskolctapolcai u. 25.
Tel./fax: 46/564-255 www.zenitautorent.hu
Február 15-én 17 és 19 órától a Hevesy Iván liberális filmklubban ingyenesen látható az
Üvegtigris 2 címû film.. A vendég Búss Gábor Olivér lesz. Mindenkit szeretettel várnak a
szervezõk.
ÁLLÁSHIRDETÉS. Ausztriai és nyugat-dunántúli munkavégzésre keresünk segédmunkásokat, szakmunkásokat, középvezetõket, diplomásokat. Érd.: 06/30/632-6669 vagy
06/30/939-0579.

Szombati krónika

KÁVÉHÁZAK – HÍRLAPOK
Neked mindegy, hogy hol vagy, csak olvashass!
– szokta mondogatni a feleségem, nem minden
malícia nélkül. Kétségtelen, hogy sem rövid, sem
hosszú útra nem indulok el olvasnivaló nélkül;
strandra, kirándulásra is mindig viszek könyvet, de
legalább újságot, s a fogorvosomhoz csak azért
nem, mert ott egész kis bibliotéka van. Nem mintha nem szeretném az embereket; csakhogy az írott
szövegek között tetszés szerint válogathatok, a mellém sodródó hölgyeket és urakat pedig el kell viselnem – miként nekik is engem.
De hát hol vagyok én a nagy, a legendás olvasóktól. Veres Péter a pályamunkások közös szállásán fél éjszakán át olvasott gyertya vagy mécses
világánál, s reggel rendszerint kormos arccal ébredt, társai mulatságára. Hegedûs Géza a munkaszolgálatosok menetoszlopában úgy kapaszkodott a klasszikusokba, hogy egy (maga eszkábálta) drótkeretet akasztott a nyakába, arra helyezte
a könyvet – csak lapoznia kellett. A Doktor – mert
így szólították bajtársai – rá se rántott, hogy
Ukrajna kiégett mezején gyalogol és töri lábát a
bakancs; õ Albionban járt, vagy éppen Moszkvában,
szóval olyan helyeken, ahová Hitler soha nem jutott el. Tán nem tévedek, ha azt mondom: a könyvek segítették haza.
Szerencsémnek tartom, hogy mind Veres Pétert,
mind Hegedûs Gézát személyesen ismerhettem;
utóbbinak tanítványa voltam – kérdezhettem, hall-

gathattam. A magyar színikritikusok több nemzedékének példaképét azonban csak olvasmányaimon át közelíthettem meg. Ambrus Zoltánról van
szó, akinek alakját, korát így idézte meg Krúdy:
„A pesti órák éjfélt ütöttek, és a kávéház ajtaján
választékos úriember lépett be. […] Aztán nyugodalmasan bevárta, míg a békevilág elõzékeny
pincérei a legkülönbözõbb újságok halmaival telerakták asztalát. Száz vagy kétszáz újságot járatott akkoriban egy pesti kávéház.”
Száz vagy kétszáz újság – jut eszembe a kávéházi asztalnál, amin csak egy üres csésze van, meg
egy fél pohár víz, s nekem még legalább fél óráig
várni kell, mert elõbb érkeztem, mint megbeszéltük. A sok hazai, illetve miskolci sajtótermék közül
híre-hamva sincs egynek is. Pedig némelyikhez ingyen is hozzá lehet jutni. A kávésok, vagy a kiadók
a hibásak? A Roriban 1969 nyarán még nádkeretben vehettem kézbe a lapokat… A híres cukrászdát felrobbantották. Harminchat év múltán már nem
is a köveit siratom, hanem szellemiségét, mely ott
lebegett a kávé- és vaníliaillatú helyiség boltívei alatt,
miközben újságot olvastam; idõnként ki-kitekintve
a csipkefüggönyön át – egy fiatal tanárnõre várva,
aki hajlandó volt lyukasóráját velem tölteni.
Most egy nagymamára várok. Valahogy nem
olyan a kávé íze, illata, mint régen, s még egy újság
sincs az asztal mûmárvány lapján.
(gyarmati)

PROGRAM/MÛSOR

2006. február 11.

Kulturális heti eseménytár
IRODALMI FELOLVASÓEST.
Irodalmi Rádió a kortárs költészetért felolvasóest lesz Miskolcon
február 16-án, csütörtökön, 18 órától a Nyilas Misi Házban (Kossuth
út 15.). Program: Hangjátékok és
versek az Irodalmi Rádió elõadóinak tolmácsolásában. Felolvasnak: Telegdy Virág, Vida Beáta,
Virág Gergely. A bujaság húrjain
címû verseskötetét bemutatja
Szegedi Tamás András.
EMLÉKKIÁLLÍTÁS. Február
16-án nyílik Éder Gyula emlékkiállítása a Miskolci Galériában.
Éder Gyula festõmûvész korának jelentõs arcképfestõje, de elsõsorban mitológiai és vallási tárgyú képeket festett. Kiváló rajzkészségét és humorérzékét karikatúrák készítésével csillogtatta.
A Miskolci Galériában megnyíló
emlékkiállításának képanyaga
köz- és magángyûjteményekbõl

származik. A kiállítás április 20-ig
tekinthetõ meg.
BIBLIA. Február 16-án, 18 órától a II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtárban a Példázatok a
Bibliában mûvelõdéstörténeti elõadás-sorozatának „A búza és a
konkoly példázata” címû részét
tartja dr. Reisinger János irodalomtörténész.
KOMOLYZENEI KLUB. Február 16-án, 17 órától Komolyzenei
klub, melynek keretében a Chopin
élete címû filmet is megtekinthetik az érdeklõdõk az Európa
Házban (Miskolc, Városház
tér 13.).
KONCERT. Február 18-án, 20
órától a Vologda Városrész együttes és vendégei adnak koncertet az Ifjúsági és Szabadidõ
Házban.

KERESZTREJTVÉNY-JÁTÉK
Az elmúlt négy hétben keresztrejtvény játékunkban a miskolci mûvelõdési házak nevét
kerestük. A helyes megfejtések
a következõk voltak: Vasutasok
Vörösmarty (Vasutasok Vörösmarty Mûvelõdési Háza), Bartók
Béla (Bartók Béla Mûvelõdési
Központ), Ifjúsági és Szabadidõ

(Ifjúsági és Szabadidõ Ház),
Diósgyõri Ady Endre (Diósgyõri
Ady Endre Kulturális és Szabadidõ Központ). Szerencsés nyertesünk: Piczil Józsefné miskolci olvasónk, akit levélben is értesítünk. Következõ játékunkat
jövõ heti lapszámunkban indítjuk.

(VILÁG)SZENZÁCIÓS IDÕUTAZÁS
A DIÓSGYÕRI VÁRBAN

MAKROPOLISZ A „SZELES-DÉLEN”

A mai Jókai–Fazekas utcán haladt tovább, majd hasonló szélességben, északi irányba fordult,
s vezetett Diósgyõr felé. A Szeles
utca nyomvonala a meglévõ épülettömbök átalakítását, új mellékutcák által tagolt építészeti egységeket kívánt meg. A terv nem
sejteti a mai Arany János teret és
környezetét, egyetlen komoly teret
alakít ki (a Szentpéteri kapu keleti vonalán bontásokkal), s ez a
késõbbi Petõfi tér, amelyet lakótömbök öveznek négy oldalról.
A Szentpéteri kapu hagyományos építészeti képét 1954-ben
egy 24 lakásos épület kivitelezése törte meg, Gulyás László tervezésében. Viszonyítási alapul
szolgál az is, hogy az intézményközpont és a toronyház
1965–1971 között épült a mai helyére. A Szeles–Szentpéteri kapu
bontása az 1970-es évek közepéig
befejezõdött. Ekkor is készült
egy beépítési terv, amely Károlyi
István nevéhez kötõdik, de 1983ig a szanált terület üresen maradt.
A Sári István és Szõke László nevéhez köthetõ újabb és reálisabb koncepció megfogalmazására 1983/1985-ig
kellett várni.
Az 1980-as évek
elejétõl (ez a VI. ötéves terv idõszaka
volt 1981–1985 között) több, mint másfél évtizeden keresztül két tömbben
kialakítandó intézményközpontnak
tartották fönn ezt a
területet. Nyitott volt
a város újabb beruházói igényre is,
ebben az esetben
több, akár kisebb
egységekre bontott,

de zártsorú beépítés lehetõségét
is megtartották.
A Szeles utca és a közben kialakított Arany János tér között
számottevõ szintkülönbség van,
amely vagy „rávezetõ lépcsõ”
megépítésével tûnt kiiktathatónak,
eltüntethetõnek, vagy olyan beépítésre kínálta magát, amely
mélygarázsokat, s ezekre több
szintet építhet fel. A terület kínálta lehetõséget 1989-ben használták ki. Ekkor olyan bérháztömb
terve született, amelyben 35 tanácsi lakás és 107 OTP-lakás kapott helyet. (Az OTP-lakások –
még ha drágák is voltak –, ekkorra
már a Tulipán-tömb lakásainak értékesítése után elfogadottá váltak.) A rendszerváltozással együtt
járó tanácsi rendszer és tervgazdálkodás megszûnése is részese volt annak, hogy a közös
finanszírozású beruházás nem valósult meg.
A „Szeles-dél” elnevezésû terület a maga elhanyagolt állapotában így lépett át a XXI. századba, s újabb elképzelésekre,
legfõképpen pedig beruházóra
várt. 2005 nyarán jelent meg az

heti mûsora
2006. február 13–2006. február 19.

elsõ hivatalos írás, amely szerint
„az Arany János téren, a Plazával
szembeni kietlen, elhanyagolt területen érdekes kísérletnek lehetünk tanúi. Itt olyan épületegyüttes készül az NB Holding Kft. beruházásában, amely igaz, modern
kivitelben, de sokat segíthet
abban, hogy Miskolc belvárosa
visszanyerje régi kereskedelmi, üzleti szerepét.”
A tervezett makropolisz alapkövét 2005. október 20-án rakták
le. Azóta számos sajtóbeli hír
megjelent róla, s tervezõje, Viszlai
József több elõadásban is ismertette elképzelését, a megvalósulás ütemezését. Eszerint a beruházás (mai árakon) 5 milliárd forintba kerül, s átadása (a Vegyépszer kivitelezésében) 2006 végén
várható. Az épületek két „U” alakot formáznak majd, belsõ terükben parkokkal. A teljes beépítés
14 ezer m2 lesz, amelybõl 6000 m2
irodák céljait szolgálja majd, 4000
négyzetméteren pedig üzlethelyiségek kapnak helyet. Kétszintes
mélygarázsa lesz az épületkomplexumnak, amelyben közel
200 garázst alakítanak ki a tulajdonosoknak. Az ötszintes tömbökben 75 lakás lesz, amelyek egy
része luxusigényeket is képes kielégíteni.
A makropolisz érdekesen határozza majd meg azt a térséget,
amely több, mint három évtizede
üresen állt, s melynek szomszédságában a XVII. században
Miskolc város északi kapuja állt.
Dobrossy István

HÉTFÕ

00.00 Képújság 06.00 Adásismétlés 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: DFC-gólösszefoglaló (1998/99 õszi idény), Öszszeállítás Kulcsár Sándor, a DFC
egykori támadójának találataiból
(1997-99) 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Féktelen
folyó, hongkongi film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

Idén a diósgyõri vár Miskolcon Az év turisztikai terméke;
több újdonsággal, köztük
egy világszenzációval várja
a történelem iránt érdeklõdõket.

Ezért Miskolc (8.)

Az 1921-ben készült városrendezési terven feltûnik egy erõteljes kelet-nyugat irányú, a város egészét átszelõ, mai fogalmaink szerint északi tehermentesítõ út nyomvonala. Az út híddal ível át a Sajón, amelynek háromágú (betüremkedésû), vasúti átrakodásra is alkalmas kikötõje van. Mivel ebben a térségben
voltak a gépgyárak, a katonai laktanyák és a Gömöri pályaudvar raktárai, az út átívelt a vasút fölött, majd elhaladt a Búza
tér északi szélén, s a mai Szeles (akkor Apponyi) utcába torkollott.

A Miskolc TV
FEBRUÁR 13.,

Maczonkai Géza idegenforgalmi
referens elmondása szerint idén
nyáron elég lesz belenézniük a látogatóknak egy „idõutazó” távcsõbe (kronoszkópba), hogy teljes középkori pompájában lássák a diósgyõri várat. Emellett múlt év decemberétõl látható a várban középkori, számszeríjas várostrom,
ostromgép, s egy XIV. századi fõúr
szobájának hitelesen berendezett
mása is.
Maczonkai Géza elmondta: 2004tõl kezdve, tízmilliós beruházással,
három ütemben bõvítették a diósgyõri vár látnivalóit. Elõször Hencz
István váci páncélkovács mester
szakértõ közremûködésével fegyver- és páncélkiállítást hoztak létre,
amely a IX.-X. századtól a XVII. századig mutatja be a korszak hadi viseleteit, eszközeit. A referens hangsúlyozta, hogy a kiállítás darabjai
szakmai háttércsoport és hadtörténészek által lektorált eszközök,
melyek hiteles dokumentumok alapján készültek.
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FEBRUÁR 14.,

A második és harmadik ütem
megnyitására a múlt év december
elején került sor: ekkor egy bábokkal, makettekkel élõképszerûen rekonstruált középkori, számszeríjas
várostromot, egy õsi, Krisztus elõtti idõkig visszanyúló történetû „vetõ”
ostromgépet, valamint egy „lovagi
enteriõr”-t, azaz régi fõnemesi lakószobát tártak a közönség elé.
Az ostromjelenet egy középkori
palánkvár ostromát mutatja be, az
építménybõl két íjász viszonozza a
támadó csapat nyílzáporát. A katonák öltözete jól tükrözi a XIV. század körüli hadi-, ruha- és lábbeli-viseletet, s korhûek az álló pajzsok,
„pevézek” is, amelyekre a katonák
királyuk címereit és csapatuk jelképeit festették. A favázra szerelt billenõkaros vetõgép (trebuchet) hagyományai egészen az ókorig nyúlnak vissza, az ágyúk elterjedése
elõtt ezzel hajítottak köveket, gyújtólövedéket, vagy fertõzõ állati, emberi testrészeket az ellenségre.
Sokan – például Mátyás király – a
tûzfegyverek korában is elõnyben
részesítették ezeket a hajítógépeket kõfalak ostromakor az ágyúkhoz képest, egyrészt hatékonysága miatt, másrészt pedig mivel
nem kellett hozzá költséges puskaport használni. A lovagi enteriõr
egy XIV. századi fõnemes szobáját
mutatja be, korabeli ládákkal, bútorokkal, címerekkel, használati eszközökkel.
Az idei év újításai közül Maczonkai Géza kiemelte az úgynevezett
audio guide tolmácsberendezést,
amely remélhetõleg már márciustól használható lesz. A berendezéshez mobiltelefon nagyságú, falra
rögzített készülékek tartoznak, amelyeken – a kiállítások környékén –
hat-hét nyelv közül választhatják ki
a turisták azt, amelyiken hallani
szeretnék a tájékoztatást az illetõ tárlatról.
Igazi szenzációnak ígérkezik, és
a világon másodjára alkalmazzák
itt idén nyáron az úgynevezett kronoszkópot. Ez a magyar világszabadalom tulajdonképpen egy távcsõ, beépített számítógépes grafikai programmal. Ha a turista ránéz
vele a várra, akkor a program se-

gítségével olyannak fogja azt látni,
mint Mátyás király idejében volt.
Hasonló „idõutazó” távcsõ lesz elhelyezve a belsõ udvaron is, ezen
keresztül a vár belsejét csodálhatják meg, teljes középkori pompájában.
Sz. S.

KOSSUTH
ART MOZI
KOSSUTH ART

TEREM

Tótumfaktum (fel. am.–
norv.) (16), február 16–február
22., 16.30 óra.
Üvegtigris 2. (magyar film)
(12), február 16–február 22.,
18.30, 20.30 óra.
TEREM

Flmszemle Morzsák
Fehér tenyér (magyar, r.:
Hajdú Szabolcs) február 13.,
21 óra.
Kútfejek (magyar, r.: Kapitány Iván) február 14., 21 óra.
Lumnitzer nõvérek (magyar, r.: Bacsó Péter) február
15., 21 óra.
Taxidermia (magyar, r.: Pálfy
György) február 16., 21 óra.
Randevú (magyar, r.: Incze
Ágnes) február 17., 21 óra.
Johanna (magyar film) (18),
február16-án 17 óra, február 17én 15 óra, február 18–február
22., 17, 21 óra.
A nagy kommunista bankrablás (fel. ném.–fr.–rom.) (12),
február 16–február 22., 19 óra.
A Budapest Animáció Filmklub vetítései: Animációsfilmsorozat. (ingyenes)
Egyedi filmek a 60-as évekbõl, február 17-én 17 óra.

HEVESY

MATINÉ

Hamupipõke királyfi február 19-én 11, 13 óra.
Február 17-18-19-én Sas
Tamás Miskolc címû filmje a
Hevesy teremben 14.30-kor
(ingyenes).

A CARMEN MISKOLCON
Georges Bizet Carmenjának
1875-ös párizsi premiere bukás
volt: a korabeli „jólnevelt” közönség arisztokraták és idealizált
hõsök helyett cigányokat, munkásnõket, közkatonákat és csempészeket láthatott a színpadon –
a francia kritikák szerint „erkölcstelen” és „botrányos” történetbe ágyazva. Az osztrák publikumnak azonban más volt a véleménye, s a szintén 1875-ös
bécsi bemutató után Bizet fõmûve
sorra meghódította a világ színpadait; a Carmen ma egyike a legnépszerûbb, leggyakrabban játszott operáknak. (A Habanérát
vagy a Torreádor-dalt bizonyára
még azok is ismerik, akik nagy

FEBRUÁR 15.,

ívben elkerülik az operaházakat
és a koncerttermeket.)
A Prosper Mérimée elbeszélésére épülõ Carmen cselekménye Sevillában és környékén játszódik valamikor 1820 körül.
Carmen, a gyönyörû cigánylány
több férfit is megigéz, illetve magába bolondít, köztük Don José
tizedest és Escamillót, az ünnepelt torreádort. Egy katona, egy
cigánylány és egy torreádor
szenvedélyektõl fûtött szerelmi
háromszöge nem ígér sem unalmat, sem békés, nyugodt befejezést… A Miskolci Nemzeti
Színházban a premier idõpontja: február 17., péntek, 19 óra –
Nagyszínház.

SZERDA

00.00 Képújság 06.00 Adásismétlés 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 Iránytû, gazdasági
magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 A sárkány
árnyéka, hongkongi film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

FEBRUÁR 16.,
HEVESY IVÁN

KEDD

00.00 Képújság 06.00 Adásismétlés 08.30 Képújság 17.00 A Hálózat
mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.20 Magazinmûsor
(élõ), benne: Sport 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.20 A kulisszák mögött: Készülõdés a kocsonyafesztiválra 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Octopus,
amerikai film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

CSÜTÖRTÖK

00.00 Képújság 06.00 Adásismétlés 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 Hiányszakmák: a kõmûves 19.40 Kropkó Péter és a
parlamenti aranyérem 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.00 Halálos felfedezés, kanadai
film (h) 23.00 A Hálózat mûsora.

FEBRUÁR 17.,

PÉNTEK

00.00 Képújság 06.00 Adásismétlés 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 kulisszák mögött: Készülõdés a kocsonyafesztiválra (ism.) 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Lidércfény, amerikai film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

FEBRUÁR 18.,

SZOMBAT

00.00 Képújság 07.00 Adásismétlés 09.30 Képújság 15.00
DKSK–Szekszárd nõi kosárlabdamérkõzés (ism.) 17.00 A Hálózat
mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.20 Magazinmûsor,
válogatás a hét témáiból 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.20 Hiányszakmák: a kõmûves (ism.) 19.40 A kulisszák mögött: Legyen Ön is milliomos! 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.30 Gyagyás
család, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

FEBRUÁR 19.,

VASÁRNAP

00.00 Képújság 07.00 Adásismétlés 09.30 Képújság 15.00 Szolnok–
DKSK nõi kosárlabda-találkozó
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló magazin 18.30 Magazinmûsor,
válogatás a hét témáiból 19.00 Krónika (ism.) 19.20 Múzsa, kulturális
magazin (ism.) 20.00 Krónika
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.30 Az
utolsó golyó, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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SPORT

III. évfolyam 6. szám

FERENCZ ÁDÁM MÁSODSZOR LETT AZ ÉV SPORTOLÓJA

Mindene a birkózás

Ferencz Ádám átveszi a megtisztelô elismerést.
bad stílust sokkal jobban szeretem, jobban is fekszik nekem.
– Melyik iskolában és mit tanul?
– A Baross Gábor Szakközépiskolába járok, kereskedelmi marketing szakra.
– Meg sem fordult a fejében,
hogy egy népszerûbb sportágban
próbáljon szerencsét?
– Korábban úsztam, meg kiegészítésképpen most is sze-

lem olykor a habokat, de nekem
a birkózás a mindenem.
– Hogyan ítéli meg a lehetõségeit?
– Diósgyõrbõl is el lehet jutni a
világversenyekre. A munkától nem
riadok meg, ha minden sikerül,
akkor ebben az évben kipróbálom
magam a német bajnokságban is,
oda ugyanis csak a hétvégeken
kell kijárni.
Doros László

A MEGYEHÁZI ÜNNEPSÉGEN
DÍJAZOTT SPORTOLÓK
A megyeházán rendezett díjátadón kimagasló nemzetközi szereplésért különdíjat kapott Gyurkota József (bocsa), Nánási Nikoletta
(fekvenyomás), Hegedûs Szilárd (íjászat), Szonda Kornélia (kajak),
Kis Virág (karate), Katona Dénes (kerékpár), Szuhai Gyula (lovaglás), Sebestyén Júlia (mûkorcsolyázás), Szabó Teréz (ökölvívás),
Szatmári László (salakmotorozás), Ráki Henrietta (súlyemelés), Orosz
Béláné (teke), Kuttor Csaba (triatlon), Losonczi Dávid (vívás).
Ezután kapták meg elismerésüket a sportágak legjobbjai. A díjra
a megyében mûködõ szövetségek javasolták a tavalyi eredmények alapján a sportolókat. A jutalmazottak listája:
Boros Zoltán (asztalitenisz), Dudás Gyula (atlétika), Ferencz
Ádám (birkózás), Nyíri Lajos (darts), Nánási Nikoletta, Hegedûs
Szilárd, Gáspár Eszter (judo), Szonda Kornélia, Kis Virág (karate), Egri Gábor (kerékpár), Lovas Szilárd (kézilabda), Ambrus
Erzsébet (kosárlabda), Kövesfalvi István (labdarúgó), Szuhai
Gyula, Köteles Ádám (modellezés), Sebestyén Júlia, Szabó
Teréz, Kovács Attila (rádiós tájfutás), Tomanóczy Tibor (röplabda), Mészáros Gyula (sakk), Szatmári László, Szöllõsi Kitti (sí),
Kárpáti Nikolett (sportlövészet), Ráki Henrietta, Zsigmond Száva
(tájékozódási futás), Sztahura László (teke), Csarnai Béláné (természetjárás), Remenyik Ilona (testépítés), Balogh Petra (tornász),
Kuttor Csaba, Kádas Vivien (úszó), Berki Gyõzõ (vitorlázás),
Losonczi Dávid, Gergely Balázs (vízilabda).

FEKVENYOMÓ VB MISKOLCON
Beszámoltunk már arról, hogy
a 2006-os fekvenyomó világbajnokságnak Miskolc ad otthont. A
világ erõs emberei május 25-28.a között a városi sportcsarnokban
randevúznak, hogy döntsenek az
érmek és a helyezések sorsáról. A
regisztrációt követõen május 26án, pénteken délelõtt a hölgyek kezdik a vetélkedést, délután tartják
a hivatalos megnyitót. Szombaton
a nõk mellett már a férfiak alsóbb

súlycsoportjaiban szereplõk mutatják be felkészültségüket, május
28-án pedig a „súlyos emberek”
veszik birtokba a pódiumot.
Jelenleg a technikai egyeztetés zajlik, de már érkeztek nevezések is.
Érdekesség, hogy Miskolcra érkezik az új-zélandi, a kazah és a délafrikai válogatott is. Az elõzetes érdeklõdésbõl arra lehet következtetni, hogy várhatóan 30-35 ország
képviselõi érkeznek Miskolcra, de

Békefi sikere
Harkány adott otthont a nemzetközi utánpótlás vívó világbajnoki válogató versenynek, amelyen a Diósgyõri Vívó Egyesület fiataljai is pástra léptek. A lányok
mezõnyében 77-en kezdték a
csatározást. Békefi Edina nagyszerû teljesítményt nyújtott, magabiztos gyõzelmekkel haladt
elõre. A fináléban Pelka Szilvia
(BVSC) volt az ellenfele, és bizony
3:8-as állásnál már nagyon kevesen fogadtak volna a diósgyõri
lányra. Nos, Békefi nem adta fel,
hatalmas csatában egyenlített. A

NEM ADJÁK FEL
niük, akkor válhatnak teljes értékû játékossá. A gárda vezetõi
egyébként elõrehaladott tárgyalásokat folytatnak szponzoraikkal,
s ennek köszönhetõen szinte
biztosra vehetõ három kézilabdás
érkezése. Kapusra, átlövõre és beállósra van a legnagyobb szükség, ezeket a posztokat kell erõsíteni.
– Elsõ mérkõzésünket az Avasi
Gimnázium tornacsarnokában
játsszuk, utána azonS hogy mire alapozzák
ban már a miskolci váoptimizmusukat? Nos,
rosi sportcsarnok jeKun Attila pályaedzõ szelenti számunkra az ottrint a lemaradás behozhont. Igazolnunk azért
ható. Nézzük csak! A
kell, mert a legtöbb csaSportiskola az õsszel két
patnál fél profik játszamérkõzést nyert meg,
nak. Malmunkra hajtegy esetben döntetlenhatja a vizet, hogy a tanel fejezõdött be a csata,
vasszal hét mérkõzést
tíz találkozón azonban
vívunk hazai környecsak gratulálhattak lezetben. Igaz, hogy
gyõzõiknek. Öt pontot
három csapatot kell
gyûjtöttek, de ha az elõtmegelõzni a biztos
tük állók össztermését
megkapaszkodás érvizsgáljuk, akkor valódekében, de képesnek
ban nincs ok a letargiátartjuk rá a lányokat –
ra.
tette hozzá az elmon– A bõcsieknek hat,
dottakhoz véleményét
míg a Kispestnek, a
Kun Attila.
Szegednek és a GyuláMegjegyezte még,
nak egyaránt nyolc-nyolc
hogy a játék ritmusát
pontja van. Arról tehát
szeretnék felgyorsítaegyáltalán nem beszélni, és mindenképpen
hetünk, hogy reménytelenül le lennénk szakad- A Miskolci Sportiskola nõi kézilabdásai nagy fel- javulniuk kell a lövések
va. S ha azt is figyelem- adat elõtt állnak, ugyanis ki kell harcolniuk a bent hatékonyságában. Céljuk a tizenegyedik hely
be vesszük, hogy a foly- maradást.
megszerzése, jövõre
tatásban ellenlábasaink
dete elõtt többen távoztak is a
aztán már nyugodtabb esztendõ
hozzánk jönnek, akkor jogosan bicsapat kötelékébõl. A 17-19 évekövetkezhet.
zakodhatunk – kezdett bele az
seknek meccsrutint kell szerez(doros)
esélylatolgatásba a szakvezetõ.

A nõi kézilabda NB I B-s
bajnoki táblázatra pillantva
azt lehet regisztrálni, hogy az
õszi idényt követõen a Miskolci
Sportiskola együttese zárja a
14 csapatos mezõnyt. A miskolciak helyzete mégsem reménytelen, a szakvezetés legalábbis biztos az együttes bent
maradásában.

A közeli napokban jutalmazták meg azokat a sportolókat, akik sportágukban, megyénkben a tavalyi esztendõ
legjobbjai voltak. A birkózók
közül a diósgyõri Ferencz
Ádám érdemelte ki a megtisztelõ elismerést.
Tud és akar is tanulni, hiszen
edzõje nem más, mint Rusznyák
József, az egykori nagy generáció oszlopos tagja, számos világverseny résztvevõje, érmese.
Jobb kezekben tehát nem is lehetne a fiatal, tehetséges sportoló,
aki egyébként megismételte egy
évvel korábbi sikerét. Másodszor
érdemelte ki Az év sportolója
címet, és ha figyelembe vesszük,
hogy még csak 19 esztendõs lesz,
akkor válik igazán értékessé a
fegyvertény.
– Mivel érdemelte ki az elsõséget?
– Gondolom azzal, hogy tavaly
két országos bajnoki aranyérmet
nyertem. A szabad-, illetve a kötöttfogásban is én bizonyultam a
legjobbnak a 66 kilósok között.
– Mit jelent az ön számára a birkózás?
– Erre nagyon nehéz válaszolni. Tizenhárom éve látogatom az
edzéseket, itt vannak a barátaim,
az ismerõseim, kitûnõ szakemberek foglalkoznak velem. Az biztos, hogy ha eltiltanának a birkózástól, abba bele is betegednék.
– Ki volt az elsõ edzõje?
– Juhász József, akinek nagyon
sokat
köszönhetek.
Most
Rusznyák József ad tanácsokat,
irányítja lépéseimet, biztos vagyok
benne, hogy vele igen messzire
jutok el.
– Ifjúsági válogatott már volt, miként junior is. Mikor jön el a felnõtt-kerettagság?
– Erre nem lehet egyértelmû választ adni. Kell egy kis idõ, amíg
belerázódok a közegbe, meg kell
szokni a közelgõ korcsoportváltást.
– Mindkét szakágban országos
bajnok lett, de gyanítom, hamarosan dönteni kell, melyiket választja.
– Diósgyõrben a szabadfogású birkózásnak mélyek a gyökerei, tehát a kérdés ezzel el is dõlt.
A kötöttben csak kikapcsolódásképpen állunk rajthoz, a sza-

Itthon fogadja vetélytársait a Miskolci Sportiskola

sorsolásnál õ lett a kedvezményezett, s mielõtt lejárt volna az
egy perc, sikerült bevinnie a gyõztes találatot. Az elõzõ két évben
Bukócki Bianka nyerte a harkányi
versenyt, Békefi most folytatta a
remek diósgyõri sorozatot. Patócs
Béla vezetõedzõ örömmel újságolta, hogy a köztudottan nehéz
körülmények ellenére versenyzõi
hétrõl hétre bizonyítanak. A világbajnoki kvalifikációs sorozat
vége elõtt három versennyel Békefi
vezeti a hazai kadett válogatói
ranglistát!

ez a szám akár bõvülhet is. A nézõket mindennap látványos program és különbözõ bemutatók várják. Az is eldõlt, hogy a világbajnokságra egységesen 200 forintba kerülnek a belépõk, és az
ebbõl befolyó összeget a szervezõk jótékonysági céllal a Miskolci
Sportiskolának ajánlják fel.

MEGBÍZHATÓ HÁTTÉR, HOZZÁÉRTÕ SZAKEMBEREK

Tarolt a Tanoda
Egymást követték a hatalmas meglepetések a Miskolci
EAFC asztalitenisz-szakosztálya
által immár tizedik alkalommal
megrendezett MEAFC-kupán.
Arra számítani lehetett, hogy a
hölgyeknél nyomasztó lesz a
Tanoda SE fölénye, de hogy a
klub sportolói öt felnõtt szám
közül négyet megnyerjenek?
Erre a legoptimistábbak sem
gondoltak.
Pedig ez történt. Nõi egyesben
Kis Nóra, nõi párosban a Deák
Anita, Kis Nóra egység szerezte
meg az elsõséget. Vegyes párosban a Baracsy Dorottya, Béres
István, míg férfi párosban a Béres
István, Dolenszky István duó bizonyult a legjobbnak.
Érthetõ, hogy szinte madarat lehetett fogatni Fülöp Bélával (képünkön). A klub elnöke, mûködtetõje maga is szoros barátságot kötött a sportággal, nem múlik el nap,
hogy ne pallérozná tudását. Nincs
még két éve, hogy létrehozta saját
egyesületét, ilyen viharos felfutás-

KORÁBBAN FUTNAK
A szervezõk úgy határoztak,
hogy a 14. Bükki hegyimaratont
ebben az esztendõben korábban rendezik meg. Ezúttal nem
a megszokott augusztusi palettát színesíti a viadal, hanem
május 27-én várják a futás amatõr és profi szerelmeseit. Megrendezik a versenyt a hagyományos maratoni, félmaratoni és
9,7 km-es távokon, újdonságot
jelent viszont a 3 kilométeres, iskolásoknak (10-18 évesekrõl van
szó) kiírt futam. Ennek befejezése után csapatversenyt is hirdetnek – tíz egyéni befutó eredményét összesítik. Kisgyörgy

Kis idõ jut még a csiszolásra.
Berzsenyi Mária vezetõedzõ véghez vitt már néhány csodát korábbi csapataival, megteheti ezt
Miskolcon is! A tavaszi elsõ fordulót egyébként február 25-én
rendezik, akkor a Mátészalka érkezik Miskolcra.
S hogy miért maradtak el az
õsszel az eredmények? Nos, a
gárda rettenetesen fiatal, hiányzik a rutin, ráadásul a szezon kez-

Ádám fõrendezõ elmondta, a
szervezõ bizottságban szívesen vennék olyan sportbarátok
közremûködését, akik a nemzetközi kapcsolatok ápolását, illetve a reklám-, marketingtevékenységet vállalnák fel. Az atlétika iránt érdeklõdést mutató
sportbarátok a rendezõi gárdában – pályabíróként, frissítõállomás-kezelõként – tevékenykedhetnek. A nevezési kedvezményekrõl, a közremûködési lehetõségekrõl, a további részletekrõl a 30/855-1284-es telefonszámon lehet felvilágosítást
kérni.

ról azonban õ sem nagyon álmodozott. A nõi csapat az NB II-ben
kezdte, de tavaly õsszel már az NB
I B-ben rajtolhatott, s ott sem áll
rosszul, biztos bent maradása borítékolható. A Baracsy, Deák, Kis,
Tusz kvartett fejlõdõképes, stabil
gárdát alkot, amely mögött három
roppant fiatal gyereklány bontogatja
szárnyait. A tavaly nyáron megerõsített férfi együttes nagy harcban áll a megyei bajnokságban az
aranyéremért, a Sátoraljaújhely
ellen dõl majd el, mehet-e az NB
III-as osztályozóra.
Fülöp Béla a Görög Katolikus Általános Iskolában heti három alkalommal bérli a tornatermet. Aki hétfõn, szerdán és pénteken oda téved,

biztos lehet benne, hogy nincs üres
asztal, pattog a kaucsuklabda.
Edzés, gyakorlás nélkül nem megy,
ezért többen kedden és csütörtökön gyakran ellátogatnak a Borsod
Volánhoz, jól jön a túlórázás. Amúgy
a Tanoda szakmai háttere sem
akármilyen: a fiatalokkal a sportágban jól csengõ nevû játékosok
(Báthory Attila, Laczkó Sándor,
Szûcs József) foglalkoznak, tõlük
valóban lehet tanulni, ellesni a mesterfogásokat.
A sportvezetõ a semmibõl teremtette meg saját birodalmát, s
ennek érdekében jelentõs anyagi áldozatot vállalt. A beruházás (asztalok, hálók, labdák, felszerelés)
azonban megtérülhet, s ennek a
sportág látja a hasznát, hiszen kialakult a megyeszékhelyen egy
bázis, amely igazi otthona az asztaliteniszezésnek. Hogy mennyire
az, jól példázza, hogy az évtizedekkel ezelõtti menõk közül mostanság többen is (Dubéczi Zoltánt,
Engi Gábort említhetjük) felbukkannak az edzéseken, mondván, jó
itt ütögetni!
A fentiek ismeretében és fényében talán már nem is annyira meglepõ, hogy a Tanoda SE sportolói
valósággal taroltak a MEAFC-kupán.
D. L.

TÚRÁK A BÜKKBEN
A Diósgyõri Természetbarát Sport
Klub vasárnap vezeti soron következõ túráját a Bükkbe. A résztvevõk reggel negyed kilenckor találkoznak az Újgyõri fõtéren lévõ
buszpályaudvaron, a 15-ös számú
busz megállójában. Ómassáig
busszal utaznak, majd gyalog teszik meg a rájuk váró 16 kilométeres távot. Az útvonal fõbb állomásai: Szentlélek, Örvénykõ, Barátságforrás, Csókás rét, Dolka gerinc,
Molnár-szikla, Majálispark. Túravezetõ: Varga Jánosné. A Miskolci

Helyiipari Természetbarát Egyesület
tagjai szombaton és vasárnap is útra
kelnek. Mi ez utóbbi programra
hívjuk fel olvasóink, illetve a természet szerelmeseinek figyelmét.
Találkozás vasárnap reggel háromnegyed kilenckor az Újgyõri fõtéren, a 9-es autóbusz megállójában. A gyalogtúra 10 kilométeres, a
szintkülönbség mindössze 180
méter. Az útvonal: Gamóca, Irén-forrás, Nagy hegy, Nagy sánc, Bükkszentlászló. Túravezetõ: KisszelyPapp Ferencné.

HIRDETÉS

2006. február 11.
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BELVÁROS + ÜZLETEK = HULLADÉKGYÛJTÕ JÁRAT
A belvárosi üzletek mûködése során
nagy mennyiségû hulladékok, leginkább csomagolási anyagok keletkeznek.
Ezek a fõutcával párhuzamos szomszédos utakon elhelyezett konténerek
mellett jelentek meg, nagy hulladékhegyeket képezve, mely területek gócpontjai voltak az illegális lerakásoknak.
Az AVE Miskolc Kft. Miskolc város vezetésével a kialakult problémáról többször egyeztetett, melynek eredményeként 2006. március 1-jétõl hulladékgyûjtõ
próbajárat kerül bevezetésre. Az új járat
a Miskolc sétálóutcájában található üzleteket, vendéglátó egységeket fogja
munkanapokon 14-16 óra között felkeresni és összegyûjteni a feleslegessé vált csomagolási anyagokat (papírt, fóliát).
Az AVE és a Közterület Felügyeleti Fõosztály munkatársai március 1-jéig
személyesen keresik fel az üzleteket és adnak bõvebb tájékoztatást az akcióról.
További információért hívja a 46/500 233-as telefonszámot, vagy keresse
a www.avemiskolc.hu honlapot.

BABUS SUZUKI
NE DÖNTSÖN ADDIG,
AMIG NÁLUNK NEM JÁRT!
– Kedvezõ kamatozású hitelek
– Régi használtautó-beszámítás
akár 200 000 Ft-ért
Hozzánk
– „0” Ft induló
– 120 hónap futamidõ
– Használt Suzuki-beszámítás,
hitelre terhelten is
– Teljes körû ügyintézés

rni!
érdemes beté

A kedvezmények össze nem vonhatók.
Az akció 2006. február 28-ig, vagy a készlet erejéig érvényes.

Az ön márkakereskedõje: Babus Autóház Kft.
Miskolc, Régiposta u.29. Telefon: 46/506-008, 46/506-6009

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

HÚSVÉTI VÁSÁR
Konferencia a diszkrimináció csökkentésérõl
A Kalyi Jag Romapont Közösségi Ház szervezésében február 13-án, hétfõn és 14-én, kedden
kétnapos konferenciát tartanak „Foglalkoztatási
együttmûködés az integrációért” címmel, melynek
átfogó, ill. konkrét céljai a következõk lesznek:
Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése, hátrányos helyzetû, fõleg roma származású munkanélküliek munkaerõpiaci reintegrálása érdekében. Elõítélet és diszkriminációcsökkentés a munkaerõpiacon. Térségi együttmûködési hálózat kialakítása a civil szektor és a for-profit vállalkozások között annak érdekében, hogy a fent
említett célcsoportot a for-profit társaságoknál foglalkoztassák. Foglalkoztatási paktum létrehívása a
hatékony együttmûködés érdekében. Know-howhordozók integrálása a partnerségbe.
A konferencia olyan foglalkoztatást elõsegítõ
projekteket, modellprogramokat mutat be a foglalkoztatásban részt vevõ térségi partnereknek,
amelyek jobban összehangolják a fejlesztési elképzeléseket és a pénzügyi forrásokat a foglal-

koztatáspolitikai célok eredményes megvalósítása érdekében.
A konferenciával párhuzamosan megtekinthetõ lesz egy szociofotó-kiállítás is a közösségi ház
munkatársainak telepi képeibõl.
Ezen az eseményen többek közt Matiscsákné
dr. Lizák Marianna, Dabasi Halász Zsuzsanna egyetemi adjunktusok, Szabó József, a B.-A.-Z. Megyei
Munkaügyi Központ igazgatója, Soós Roland, az
Észak-magyarországi Munkaerõ-fejlesztési és Átképzõ Központ igazgatója és Bihall Tamás, a BOKIK
elnöke fog elõadást tartani ebben a témában.
A szekcióüléseken pedig olyan témák lesznek,
mint: civilek a foglalkoztatásban, a Nemzeti
Fejlesztési Terv roma vonatkozásai, sikeres roma
vállalkozások bemutatása és hátrányos helyzetûek
által elõállított kézmûvestermékek speciális értékesítõ hálózata.
A konferenciát Miskolctapolcán, az Anna
Hotelben fogják megrendezni, mindkét napon 10tõl 17 óráig.

HÚSVÉTI
HAGYOMÁNYOKHOZ
KAPCSOLÓDÓ
KELLÉKEK ÉS
AJÁNDÉKTÁRGYAK

értékesítésére várjuk
kereskedõk jelentkezését!
Jelentkezni írásban lehet: Miskolci Városgazda Kht.
(3531 Miskolc, Gyõri kapu 48-50. sz.) Fax: 46/412-618

Jelentkezési határidõ:
2006. március 17. 12.00 óráig.

SZENTENCIA MÉDIA ISKOLA
Az alábbi képzéseket indítja:
Újságíró II. (OKJ 52 8402 02)
A szakképesítéssel betölthetõ munkakörök:
 Rádiómûsor-, televíziómûsor-szerkesztõ
 Kulturális szervezõ
 Könyv- és lapkiadó-szerkesztõ
 Médiafigyelõ, sajtószóvivõ stb.

A képzési idõ: 2 szemeszter (1 év)

Protokoll-tanfolyam

MINÕSÉGI GYERMEKRUHÁK 86–170-es méretig.
30-50% kedvezménnyel, a készlet erejéig!

Pályázatíró-képzés
Jelentkezés:
2006. február 25., szombat 9 óra.
Zrínyi Ilona Gimnázium
Iskolai elõképzettség: érettségi
A képzések szombati napokon történnek.

KAMASZ-ÁSZ

KIDDY-S

Miskolc, Széchenyi u. 94.
(Tulipán-tömb hátulja)

Miskolc, Széchenyi u. 19.
(Weidlich-udvar)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
SZENTENCIA KKT.
Tel., fax: 06/46 416-636, 06/30-349-70-24

www.mediaszentencia.hu
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VIDÉK VILÁGA

III. évfolyam 6. szám

Majd ötvenmillió forint bírság

Elvan a gyerek

KEVESEBB BALESET

MELLESLEG MELEGSÉG

(MEGYE) A közlekedésbiztonsági kampánynak és a fokozott
ellenõrzéseknek is köszönhetõen az elmúlt évben csökkent a
személyi sérüléses balesetek és a sérültek száma megyénkben. Nagy figyelmet fordítanak a biztonsági öv használatának ellenõrzésére, ami baleset esetén csökkentheti a sérülésveszélyt.
A 2004-es évben tetõzött a
„közlekedésbizonytalanság” megyénkben, nõtt a személyi sérüléses balesetek száma, kiugróan
gyorsan növekedett a balesetekben elhunytak száma, ezért dr.
Kökényesi Antal megyei fõkapitány közlekedésbiztonsági akciót
indított – a sokkoló kampányban
balesetben összetört autóroncsokat állítottak ki forgalmas keresztezõdések mellett – és fokozott ellenõrzéseket rendelt el,
aminek meg is lett az eredménye.
Az elmúlt évben 1195 személyi sérüléses baleset történt BorsodAbaúj-Zemplénben, ebbõl 77 volt
halálos. Az elõzõ évihez képest
ez 7, illetve 4 százalékos javulást

takar. A kimutatás szerint a balesetek háromnegyede lakott területeken belül történt, a legveszélyesebb országút titulust a 3-as
fõút érdemelte ki, amelyet a 26os, majd a 37-es követ.
Az ellenõrzések során 110 ezer
jármûvet és vezetõjét vonták kontroll alá a rendõrök, s bizony szépen fogott a tolluk, mivel több,
mint 49 millió forint büntetést
róttak ki. Az év folyamán 4354 személy ellen tettek szabálysértési,
237 esetben pedig büntetõ feljelentést. Sokakat fogott meg a traffipax, és a szonda is „szépen” színesedett. Néhány elrettentõ adat:
a leggyorsabb autós díját az M3as autópályán 202 km-es se-

A sokkoló kampánynak megvolt a hatása.
bességgel repesztõ sofõr „érdemelte ki”. A lakott területen belüli sebességi csúcsot Szalonnán
mérték, valaki 125-tel ment… A
legrészegebb sofõrnek egy teherautó vezetõje bizonyult, akinek
4,05-4,15 ezrelék alkoholt találtak

JUTALMAZTÁK A TÛZOLTÓKAT
(MEGYE) A hejcei repülõgép-szerencsétlenség
helyszínén tanúsított áldozatos munkájukért vehettek át kitüntetést encsi, szendrõi és szerencsi
tûzoltók csütörtökön. Az elismeréseket Tatár
Attila, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója adta át. A vezérõrnagy beszédében elmondta: a szlovák katonai repülõgép
tragédiája nemcsak fizikai, hanem rendkívüli lelki
megterhelést is jelentett a mentésben részt vevõknek, ennek ellenére a magyar katasztrófavédelmi szakemberek helytállása nemzetközi szinten is kiemelkedõ volt.

Hatmilliárdos tartozás a Borsi Húsnál

FÛTÉS ÉS MUNKA NÉLKÜL
(MEGYE) Továbbra sincs megoldás a Borsi Hús Rt.-nél kialakult
helyzetre. A csõd bejelentése,
vagyis november 29.-e óta mintegy 200 dolgozó vált munkanélkülivé, a hitelezõk pedig még
mindig a pénzükre várnak.

FEJLÕDÕ SAJÓLÁD
(SAJÓLÁD) Fokozatosan fejlõdõ, szépülõ település a
Miskolc közeli Sajólád. Folyamatosan bõvül az infrastruktúra, 2004 júliusa óta pedig már
közösségi ház is mûködik a településen.
A szervezõk sok programot kínálnak a település lakóinak, akik
naponta friss folyóiratokban tallózhatnak, és az olvasók rendel-

kezésére áll egy négyezer kötetes könyvtár is. A könyvtárban
mód nyílik a számítástechnika
által nyújtott lehetõségek kihasználására.
Február 6-tól internetezési lehetõséget is kínálnak a látogatóknak. A település Egészségháza komplex szolgáltatást nyújt a
helyieknek. Felnõtt- és gyermekrendelõ, családsegítõ, fizikoterápia áll a betegek rendelkezésére. Fogászati ellátásra korábban

kilométereket kellett utazni az
embereknek. A 2005 február 1jétõl mûködõ új fogászati rendelõ az európai uniós normáknak
megfelelõ felszereltséggel, korszerû röntgenkészülékkel áll a betegek rendelkezésére. A társadalombiztosítás által finanszírozott
rendelõ az önkormányzat épületében kapott helyet, a fogászati
ellátás vállalkozási formában mûködik.
B. G.

A HORGÁSZ ÉS A TÉL
(MEGYE) Már hetek óta jégpáncél alatt vannak az állóvizek, de sok folyóvíz is befagyott
már. Igazi szezonja van tehát a
téli lékhorgászatnak.
Folyóvíz jegén sosem szabad
tartózkodni, hiszen nem tudni, az
áramlatok, a sodrás hol gyengíti
el a jeget, esetleg helyenként csak
néhány centi a jég vastagsága. Állóvízen, holtágon akkor járhatunk
biztonságosan, ha annak jege legalább tíz centiméter vastag. Csak
a tiszta fehér jég a biztonságos. A
jég hangja is árulkodik – mondta
el lapunknak Német László, a magyar halfogó válogatott szövetségi kapitánya, aki maga is harminc
éve nagy tisztelõje ennek a sportágnak.
– Farúddal a fehér jeget kopogtassuk meg, majd haladás
közben ezt néhány lépésenként ismételjük. Változó hangzás esetén
fokozott óvatossággal haladjunk.
A biztonság kedvéért minden esetben másodmagunkkal menjünk
csak jégre. Magam tapasztaltam:
csak rétegesen öltözködjünk, mert
ha hosszabb utat kell megtenni a
jármûtõl a horgászhelyig, akkor
egy réteget feltétlenül vegyünk le

és helyezzük a hátizsákba, mire
célba érünk, jól kimelegedünk, s
ha nincs mit felvenni, biztos a megfázás. A horgászatnál a hideg
ellen ajánlatos ruhába burkolni a
cipõt is, ez amellett még biztonságosabbá is teszi a jégen járást,
nem csúszik úgy, mint a bõr vagy
a mûanyag, és nem kopog! – ad
jó tanácsot Német László, majd a
lék vágásáról is ejt néhány szót.
– A lékvágás külön mesterség.
Ajánlatos ezt hozzáértõ horgásznál megtanulni és begyakorolni. A
kezdõ már az elsõ léknél csuromvizes lehet a rosszul átütött jég
alól sugárban feltörõ víztõl. A lék
kiszemelt helyén ajánlatos a havat
elsöpörni, hogy lássuk, milyen
helyen kezdünk hozzá. A legkényelmesebb a jégfúró használata,
úgy mûködik, mint egy dugóhúzó, de zajjal jár és ez nem jó a halaknak. A speciális balta – hoszszú a nyele – használata inkább
ajánlott. Léknek egy 20 centis átmérõjû lyuk elegendõ, azon a
halak kicsúsztathatók. Mivel a
lékek elkészülte után a kapást ki
kell vámi és az etetés is csak ritkán hoz gyors eredményt, a hideg
ellen védekezni kell. A legjobb
megoldás a mozgás, de toporgással még senki sem fogott halat.

a vérében. A legszabálytalanabb
– vagy csak legpechesebb? – vezetõnek egy hangonyi férfi bizonyult, aki ellen az elmúlt két
évben 14 esetben indítottak eljárást a rendõrök. Arról nem szól
a fáma, hogyan is lehet még jogosítványa az illetõnek?
Az említett példák is jelzik,
hogy van tennivalójuk a rend
õreinek a közlekedésbiztonság érdekében.
Cs. L.

Vékony dzsekit öltök, hogy a Mezõkövesd felé vezetõ autóbuszúton ne akadályozhasson a nagy télikabát. Ha öltök, se tudnék rá
vigyázni, ismerve a jármûvek állapotát és a magam fegyelmét, plusz
számítva a zsúfoltságra, összekoszolnám hamar. Kocsival visz
párom a Búza térre, kabátmellõzõ döntésem azonnal megbánom,
amikor leteszem magam az elsõ ülésbe: azonnal fázni kezdek.
Zsörtölõdöm, mire Leonórám azt mondja, szaladjunk vissza, még
van annyi idõ, de félek, lekésném a buszt, órák múlva megy a következõ – legyek most én is olyan, mint az autónk, ami nélküle hajthatatlan (nekem nincs jogosítványom). A parkolóban a kocsiból kipattanok,
gyors köszönés, nem is hagyom, hogy a megállóig kísérjen.
Bent áll a busz, de a sofõr még sehol, úgy nézem, lesz még annyi
idõm, hogy elszaladjak a büfésor elõtt áruló, familiárisan túlpigmentált
asszonyokhoz, s megnézzem, nincs-e valami jó vastag pulcsijuk, most
jól jönne egy alkalmi vétel. Pulcsi nincs, de vigasztal, hogy nem is
azzal a busszal megyünk, új áll be, tiszta és fûtött, a megállóban sincsenek több ezren, helyem is lesz és fázni se fogok. Megcsörren a
telefonom, Leonórám arcát látom a kijelzõn, no rendben hazaért, gondolom, azért hív, s hogy jó utat kívánjon még egyszer. Állj fel és gyere
elõre, a sofõrhöz, itt a kabátod, cseréljünk, mondja lihegve. Nézd,
jó a busz, nem lesz rá szükség, még ezt a dzsekit is le kell vennem,
válaszolom igencsak meglepetten, hogy ilyen hamar megjárta a hazáig vezetõ utat, még jó, hogy közel lakunk a Búza térhez, s búcsúzáskor magában is tudta tartani, hogy kihozza utánam a kabátot.
Eszembe jut, megkérdezte, hanyas kocsiállásról indulunk, álmomban nem gondoltam volna rá, hogy azért teszi, tudja majd, hová kell
szaladnia a kabáttal. Ha nem ért volna el, talán nem mondja meg
soha, hogy kijött utánam.
Sokszor buszoztam Kövesdre, de soha ilyen jó utam nem volt még.
Jókat olvastam, s mellesleg úgy átjárt a melegség, hogy bizonyára
kitart majd a legrosszabb idõkig is.
Vass Tibor

Minden esetben a lék mellett kell
maradni! A lékhorgászat igen egyszerû felszerelést igényel. Itt nincs
szükség kiváló botokra, nagyszerû orsókra, ezek könnyen odafagyhatnak a jéghez, megsérülhetnek, megfelel egy rövid, akár
úttörõ bot, azon tárlóorsó, hiszen
komoly fárasztásra nem számíthatunk. A csali kerüljön pontosan
a lék alá. A botot támasszuk fel,
hogy a zsinór ne érjen a jéghez,
mert odafagyhat, a legjobb, ha a
spicce pontosan a lék fölött van.
Horgászat után legfontosabb teendõnk a lék megjelölése, ennek
elmulasztása súlyos balesetet
okozhat, de a kiemelt jégdarabot
is a lék mellé fagyaszthatjuk – tette
hozza sportember.
Az õszi csukázás után a lékhorgászat sportját kedvelõk az
idén elõször versenyszerûen a
vadnai tavon találkoznak majd február 19-én.
A Német családban igen népszerû sport a horgászat, lánya,
Német Szilvia bronzérmes világbajnok, fia, Német Csaba megyei
felnõtt bajnok. Abban a családban,
ahol ennyi hozzáértõ halfogó van,
kedvelt étel a halászlé, ám a családfô étlapján az igazi aranyérmes:
M. J.
a süllô, rántva.

A húsfeldolgozó 6 milliárd forintnyi tartozást halmozott fel. A cég vezetése a vágósertés mennyiségének csökkenésével magyarázza a
csõdöt.
2005. december elsején állították
le a termelést a Borsi Húsipari Rt.
üzemében, mindezt az után, hogy
fizetésképtelenség miatt öncsõdöt
jelentett a cég. Ez azt jelenti, hogy
a cégbírósági határozattól számított
90 napon belül egyik hitelezõ sem
indíthat felszámolási eljárást a vállalat ellen. A csõd bejelentésével szinte egy idõben belsõ vizsgálat is indult azért, hogy kiderítsék, mi az oka
annak, hogy a tervezettnél nagyobb
veszteséget termelt a Borsi Hús. A
Mónos Péter nevével fémjelzett, budapesti székhelyû Carnex Kft. többségi tulajdonában lévõ húsfeldolgozó
tartozása több, mint hatmilliárd forintot tesz ki. A hitelezõk között van
a TIGÁZ is, a cég december 6-án
leállította a gázszolgáltatást a Borsi
Húsnál. Ez az üzemben nem okoz
túl nagy gondot, mivel a termelés
szünetel, de az irodákban folyamatosan dolgoznak. Hideg helyiségben
zajlott a csõdegyezségi tárgyalás a
Borsi Hús vezetõi és a hitelezõk kö-

zött is. Bartha Ferenc, a szikszói
Szatev Rt. vezérigazgatója is ott volt
a találkozón. Õ nem írta alá az egyezséget, ennek ellenére az létrejött,
mert a többi hitelezõ hozzájárult a
húsfeldolgozó vezetõi által kínált
feltételekhez. Bartha Ferenc egyelõre reménykedik abban, hogy sikerül
megmenteni a vágóhidat, és ha nem
is a jelenlegi tulajdonosok alatt, de
még sokáig lesz sertéshús-feldolgozás Miskolcon.
Szerettük volna mi is megtudni,
mik a menedzsment tervei, ezért
megkerestük Foltányi Árpádot, a
Carnex által megbízott gazdasági
vezetõt. Õ kérdésünkre csak anynyit mondott, neki nincs joga nyilatkozni, keressük a gyõri illetõségû Zoltán Péter kommunikációs
vezetõt. A sajtószóvivõ készséggel
válaszolt arra a kérdésünkre, hogy
miért került ilyen helyzetbe a Borsi
Húsipari Rt. Zoltán Péter szerint a
gondot az okozta, hogy kevés a vágósertés-állomány Magyarországon.
A Borsi Hús üzeme 11 ezer sertést
tudna feldolgozni hetente, ezzel
szemben ténylegesen csak 6 ezer
állat érkezett egy héten. Másik probléma az, hogy a Borsi Húsnak
nincs utófeldolgozó kapacitása, vagyis semmilyen felvágottat nem
gyártott. Zoltán Péter hozzátette: a
dolgozók egyelõre rendelkezési állományban vannak. Lapunk információi szerint a novemberi 500 dolgozóból jelenleg már csak 300-nak
van munkaviszonya. Az üzem leállításakor ugyanis a dolgozók egy ré-

szének határozott idejû munkaszerzõdése volt, ami ha lejárt, már
nem hosszabbították meg. Így óvatos becslések szerint is mintegy 200
ember került utcára. Zoltán Péter
szerint az ügy kapcsán felmerülõ
kérdésekre megnyugtatóan csak a
csõdeljárás végén, március utolsó
napjaiban tud majd válaszolni.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Cégbíróság február 2-án kijelölt
egy független vagyonfelügyelõt is.
A Ratis Kft. által megbízott Szabó
József érdemben egyelõre nem
tud nyilatkozni, mivel jelenleg még
az elõzményekkel ismerkedik. Az õ
feladata, hogy átvizsgálja a cég mûködését, szerzõdéseit, mindezt a hitelezõk érdekében. Felméri az adósságállományt, és véleményezi a
csõdegyezségi javaslatot. Szabó
József hangsúlyozta, hogy továbbra
is az ügyvezetés irányítja a céget,
a vagyonfelügyelõ csak ellenõrzõ tevékenységet végez, illetve az 5 millió forintot meghaladó kifizetéseknél engedélyezési jogokat gyakorol.
Egyébként a Borsi Húséhoz hasonlóan nehéz helyzetben van az
ugyanahhoz a tulajdonosi körhöz
tartozó gyöngyösi Falcotrade Kft. is.
Ugyancsak Carnex-érdekeltség a
Miskolci Hûtõipari Rt., csakhogy ez
a cég Zoltán Péter szerint csak részben függ a Borsi Hústól, ezért õket
nem érinti a csõd. A hûtõházban fõként zöldségek és a Carnex más
üzemeibõl érkezõ áruk feldolgozásával, tárolásával foglalkoznak.
tóthsz

CSÕDTÚRA-ÁLLOMÁS A BORSI HÚS ELÕTT
(MEGYE) A Borsi Hús Kft. üzeme elõtt tartott „csõdtúra”-sajtótájékoztatót Pelczné dr. Gáll Ildikó, a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség
alelnöke és Kontur Pál, a szövetség munkás- és alkalmazotti tagozatának vezetõje. Mint ismeretes, a hús- és baromfiágazatban tevékenykedõ Carnex-csoport két tagja, a miskolci Borsi Hús Rt. és
a gyöngyösi Falcotrade Rt. tavaly év végén váratlanul öncsõdöt
jelentett, s a 500 embert foglalkoztató miskolci üzem sorsa azóta is
bizonytalan.
Kontur Pál felhívta a figyelmet a
magyarországi csõdeljárások nagy
számára, mint fogalmazott, „ebben
valóban az újonnan csatlakozó államok élvonalához tartozunk”.
Ezért indította el a Fidesz a „csõdtúra-országjárást”, melynek sajtótájékoztatói keretében a tagozat politikusai minden településre ellátogatnak, ahol csõdközeli helyzetbe
került egy vállalat, s ahol tömeges

elbocsátás vagy gyárbezárás várható. A „csõdtúra” célja az, hogy
a kormány figyelmét felhívják a növekvõ munkanélküliség problémáira. Mint elhangzott, ma minden,
a munkaerõpiacra újonnan belépõt
új munkahelyet létesítõként tartanak számon, és nem számolnak a
megszûnt munkahelyek sokaságával. – Mára azonban hatvanezerrel nõtt a munkanélküliek száma

a három évvel ezelõtti állapothoz
képest, és elértük a négyszázezres munkanélküliségi határt. Az
Európai Unióban a három legfontosabb célkitûzés a versenyképesség javítása, az oktatás színvonalának emelése és az új munkahelyek létrehozása – mondta
Kontur Pál, aki a kis- és középvállalkozások támogatásának szerepét hangsúlyozta mindezek érdekében, hiszen ezek foglalkoztatják
a legtöbb embert ma Magyarországon. – Nekünk munkahelyre van
szükségünk, nem segélyre ahhoz,
hogy eltartsuk a családunkat, s választ várunk arra, mit tesz a kormány a munkahelyteremtés, az új
beruházások érdekében – fogalmazott a politikus.
Sz. S.

