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

MISKOLCI NAP

A belvízhelyzetrõl és a ma-
dárinfluenza-fenyegetésrõl tar-
tottak sajtótájékoztatót szer-
dán a megyeháza elnöki ta-
nácstermében. A rendezvé-
nyen elhangzott: térségünknek
pillanatnyilag sem komoly bel-
vízveszéllyel, sem a H5N1 to-
vábbterjedésével nem kell
számolnia.

Az elmúlt napokban maradt az
enyhe idõjárás, így az eddig le-
hullott hó is tovább olvadt. Hétfõtõl
jelentõsen nõtt a belvízzel borí-
tott területek nagysága. Szerdára
22 800 hektár, fõként legelõ, rét
és szántóföld került víz alá. Az
ÉKÖVIZIG illetékességi területén
mind a hét belvízvédelmi szaka-
szon elsõ-, illetve másodfokú ké-
szültség van. Csont Csaba, az
ÉKÖVÍZIG sajtóreferense a szer-
dai sajtótájékoztatón elmondta, a
mostani helyzet nem tekinthetõ
rendkívülinek. Jelenleg 460 ezer
köbméter/nap kapacitással mû-

ködnek a szivattyúk, ez a meny-
nyiség azonban nem jelent nagy
leterheltséget. Szükség esetén a
kiszivattyúzott víz mennyiségét
még tovább tudják növelni. A vé-
dekezési és a megelõzési mun-
kálatok folyamatosan zajlanak. A
szakemberek fõként árkok és
csatornák tisztításával és kialakí-
tásával próbálják megelõzni, hogy
további területeket borítson el a
belvíz.

Gyárfás Ildikó, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Közgyûlés el-
nöke lapunk kérdésére elmond-
ta: mind a vízügyi társulásoknak,
mind az önkormányzatoknak le-
hetõségük volt belvízvédelmi tá-
mogatásra pályázni. Az ÉKÖVÍZIG
például 90 millió forintot nyert a
védekezési munkák elvégzésére.
Január eleje óta ennek az ösz-
szegnek a 80 százalékát már el
is költötték. Az önkormányzatok
fõként a vízelvezetõ árokrendszer
karbantartására és kialakítására
igényeltek és kaptak támogatást. 

(Folytatása 8. oldalon)

Az idõ is kedvezett a progra-
moknak, melyek többségét a
Szinva teraszon és a Hõsök terén
felállított sátorban tartották, de a
programsorozat helyszíne volt a
Déryné utca, Bánkút és a diós-
gyõri vár is. 

Tíz hektoliter fogyott a fesztivál
italából, a Kortyból, amely a sör
és a bor házasításából született,
és harmincezer tál kocsonyát
adtak el a Déryné utcában felál-
lított standokon. Ez is jól érzékel-
teti – az eddigieknél is többen for-
dultak meg a három nap alatt a
Kocsonyautcában. És hogy a
magyaros konyha ne ülje meg a
gyomrot, a fesztivál látogatóit
Norbi tornásztatta meg: 

– Olyan jófej, bevállalós em-
berek vannak itt, nem unottan,
mereven, félénken álltak a do-
loghoz, hanem bejöttek a Hõsök
terén felállított sátorba utcai ru-
hában és mozogtak – jegyezte
meg Norbi. – Olyan jó tízpercnyit
tornásztunk, hogy jól nézzünk ki,
hogy ne remegjen a miskolci
ember hája, mint a kocsonya. Bár
a kocsonya egészséges! A jó
csülökhús, a kocsonyazselé, ha
nem fehér kenyérrel esszük, eset-
leg reggel teljes kiõrlésû kenyér-

rel vagy maximum délben puf-
fasztott búzaszelettel fogyaszt-
juk, akkor nem hizlalós étel. A ha-
gyományos magyar konyha ab-
szolút belefér az étrendünkbe!

Norbi kevésbé örült volna, ha
látja, nemcsak a kocsonya,
hanem a disznótoros, a lacipe-
csenye, a foszlós fehér kenyér és
a juhtúrós vagy áfonyalekváros
lepénynek is nagy keletje volt a
hétvégén. Még Osit, a fesztivál-

békát is lakmározás után kaptuk
el a kocsonyautcában új hacu-
kájában.

– Ez egy vadonatúj 2006-os bé-
kamodell, amit egy kedves jel-
meztervezõ ismerõsöm fejlesztett
ki. Ez praktikusabb és látványos
is, meg nem fázom benne – bár
az idõ ennek a fesztiválnak most
igencsak kedvez. Gyönyörû nap-
sütésben telt a hétvége. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

A belvárosi üzlethelyiségek
megújulását szolgáló Fõutca
Pláza Projekt eddigi eredmé-
nyeirõl, további célkitûzéseirõl
tartott sajtótájékoztatót dr.
Halmai Gyula, a MIK Zrt. igaz-
gatója és dr. Simon Gábor
képviselõ, belvárosi biztos. 

Mint elhangzott, a projekt egy-
értelmûen sikeresnek értékelhe-
tõ, a belvárosi kereskedõk át-
érezték ennek jelentõségét, és
együttmûködnek a munkában.
Dr. Halmai Gyula azt is elmond-
ta, hogy a MIK a maga eszköze-
ivel meg szeretné jutalmazni azo-
kat a bérlõket, üzlettulajdonoso-
kat, akik a legkiemelkedõbb tel-
jesítményt nyújtották. 

A Miskolci Ingatlangazdálkodó
Zrt. az önkormányzat városfej-
lesztési törekvéseivel összhang-
ban indította és végzi a belváros
épületeinek homlokzatfelújítását,
amit a cégen belül az Ingat-
lanfejlesztési és Fõvállalkozási
Iroda koordinál. Ezen feladatok-
kal szoros összegfüggésben ve-
zették be a Fõutca Pláza Pro-

jektet, melynek kapcsán a bel-
városi üzlethelyiségek a bérlõk
bevonásával újulnak meg. Közös
cél, hogy az üzletek áruválaszté-
kában, belsõ kialakításában, va-
lamint külsõ megjelenésében is
jelentõs változás következzen be.
Kiemelt törekvés az is, hogy a
homlokzatok és portálszerkeze-
tek felújításával egy idõben a ka-
pualjak és kapuzatok is meg-
újuljanak, az oda nem illõ ele-
meket, feliratokat és egyéb szer-
kezeteket pedig elbontsák. 

A belvárosi épületek homlok-
zatainak felújítása során az volt
a terv, hogy tavaszra megvaló-
suljon a Városház tér – Szemere
utca közötti szakasz, 2006 má-
sodik felében pedig a Szemere
utca – Ady híd közötti épületek
rekonstrukciója. A feladat több
szempontból is különös figyelmet
és hozzáértést igényelt, hiszen
nemrégiben a Nemzeti Kulturális
és Örökségvédelmi Hivatal
Regionális Irodája ideiglenes mû-
emléki védettség alá vonta a
belvárost és az ahhoz kapcso-
lódó területeket is. Ugyancsak ne-
hezítette a munkálatokat, hogy az

épületállomány nagy része ve-
gyes tulajdonban van, így a ki-
tûzött célokat a tulajdonostár-
sakkal együtt és egyetértésben
kellett és kell tervezni, megvaló-
sítani. Dr. Halmai Gyula elmond-
ta, eddig 54 portál újult meg, de
ez a szám heteken belül továb-
bi 126-tal bõvül.

A MIK Zrt. szakértõi bizottsá-
ga ezek közül kiválaszt majd
nyolc olyan üzletet, amelynek
portálfelújítása a legszebben si-
került, illetve amelynek tulajdo-
nosa vagy bérlõje példaértékû
igyekezetet tanúsított a felújítás
során. Ezek olyan, díszkovácsok
által készített cégéreket kapnak,
melyek árának 50 százalékát a
MIK fizeti. A miskolci közönség is
szavazhat a legszebb portálra, az
általuk választott üzlet ingyenesen
megkapja a cégért, melyet, az
elõzõekhez hasonlóan, a Fazola
Henrik Díszkovácsverseny gyõz-
tesei készítenek majd. A szava-
zatokat a MIK Zrt. címén – 3530
Miskolc, Hunyadi utca 21., illetõ-
leg interneten: mikrt@mikrt.hu
várják. 

Sz. S. 

Nincs vészhelyzet

EZ A HÉTVÉGE A KOCSONYÁRÓL SZÓLT

Több ezer látogatója volt az elmúlt hétvégén a Kocsonya-
fesztiválnak Miskolcon. Az ország egyetlen téli fesztiváljára egyre
többen érkeznek Magyarországról és külföldrõl is. Péntektõl va-
sárnap estig zsúfolt volt a belváros.

Újpesten kezdi meg ma dél-
után tavaszi menetelését a DVTK
labdarúgócsapata. A piros-fe-
hérek az ötödik helyrõl vágnak
neki a folytatásnak, amely elég
sok bizonytalanságot rejt ma-
gában. 

A klubvezetés a télen meghatá-
rozó labdarúgóktól vált meg, „elsõ
a gazdaságos mûködés!“ jelszóval,
s a távozók helyére jobbára ta-
pasztalatlan fiatalok kerültek.

A szezonkezdetet megelõzõen is
maradt még téma a szurkolóknak,
ugyanis újabb labdarúgó köszönt
el a piros-fehérektõl: Krajnc Balázs

a nyártól az NB II-es Bõcs KSC já-
tékosaként rúgja a labdát, a tava-
szi idényben azonban az NB III-as
Tuzsér SE gárdájában szerepel. A
klub három utánpótlás korú játékost
igazolt. Horváth Ádámmal, Menyhért
Gergõvel és Faggyas Milánnal
abban állapodott meg a DVTK
szakvezetése, hogy amikor iskolai
elfoglaltságuk engedi, akkor a fel-
nõttekkel gyakorolnak.

A héten a DVTK már bajnoki rit-
mus szerint készült, elõkészületi

mérkõzés nem szerepelt a prog-
ramban. Meglepetést keltett, hogy
az átigazolási idõszak utolsó pilla-
nataiban Vámosi Csaba is elköszönt
a DVTK-tól.

– Gyanítom, az õszi idény végén
legrosszabb álmában sem gondolt
arra, hogy egy gyökeresen meg-
változott kerettel vág neki a tavasz-
nak! – kezdtük a beszélgetést Paj-
kos Jánossal.

– Való igaz, az elmúlt idõszakban
alaposan kicserélõdött az állomány.
Szeretném leszögezni azonban,
hogy korántsem szakmai döntések
születtek. A gazdasági helyzet mo-
tiválta a klub vezetõit. Amennyiben
gazdaságilag stabil az egyesület,

akkor szakmailag sem lehet gond.
Van olyan játékos, aki úgy került
Diósgyõrbe, hogy én nem is tud-
tam róla.

– El tudták végezni azt a munkát,
amit tervezett?

– Nem teljes mértékben, ugyan-
is a diósgyõri pályák rettenetesen
rossz állapotban voltak. Ráadásul
edzõtáborba sem tudtunk elutaz-
ni, mert ezt nem engedte a klub hely-
zete. Így jobbára idegenben ját-
szottuk az elõkészületi mérkõzé-

seket, Egerben, és megfordultunk
Tiszaújvárosban, valamint Szlová-
kiában is.

– A keretbõl csaknem tucatnyi já-
tékos távozott, helyükre jobbára is-
meretlen labdarúgók érkeztek. Ezzel
az állománnyal vajon milyen taktikai
elképzelés szerint játszhat az együt-
tes?

– Felkészültünk arra, hogy több
variációnk legyen. Az állomány al-
kalmas az elképzelések megvaló-
sítására, az viszont kérdés, hogy
éles helyzetben, versenyszerû kö-
rülmények között mire lesznek ké-
pesek a fiatalok.

– Igaz is, fiatalok! Kényszerbõl
hozzájuk kell nyúlnia, s ez mindig

rejt magában kockázatot.
Mennyire számít például Jere-
miásra, Lipuszra, Lõrinczre?

– Jeremiás egyelõre még nincs
azon a szinten, hogy segíteni
tudna a csapatnak. Lipusz sok-
szor szóhoz jutott az elõkészü-
leti mérkõzéseken, s igazolta
kvalitásait. Tehetséges fiatal, él-
vezi a bizalmat, rajta múlik, hogy
meddig jut el. Akár az együttes
egyik alapembere is lehet.

– Miért tették szabadlistára
Mogyorósit és Halgast?

– A szerzõdésemben foglaltak
szerint semmiféle gazdasági kér-
déssel nem kívánok foglalkozni.
Az említett játékosok ilyen ok
miatt kerültek átadólistára, de
végül maradtak, és nagyon re-
mélem, hogy a tavaszi idényben

mindketten hasznos tagjai lesznek
a csapatnak.

– Milyen helyezés elérése lehet
reális?

– A középpályás sorunk a leg-
erõsebb csapatrész. Amennyiben
a védekezésünk olyan lesz, mint az
õsszel, akkor nem lehet különösebb
gond. A táblázaton való felfelé ara-
szolásra reálisan nem gondolha-
tunk, jómagam már annak is örül-
nék, ha stabil középcsapatként fe-
jeznénk be az idényt.            D. L.

SZAVAZHATNAK
A LEGSZEBB PORTÁLRA

Ma délután Újpesten kezdi a tavaszt a Diósgyõri VTK

FRISSÜLT A KERET

Összeállt a Diósgyôr tavaszi kerete.

Káli Sándor polgármester (balra) és Nagy Imre, Eger polgár-
mestere a gyôztes kocsonya elôtt.



Fidesz: „Beszéljük meg
kávé mellett!”

„Beszéljük meg kávé mellett”
címû rendezvénysorozatra invitál-
ják a miskolciakat a Fidesz helyi kép-
viselõjelöltjei. Pelczné dr. Gáll Ildikó,
dr. Szinay Attila, dr. Nagy Kálmán
és Lenártek András a sorozat elsõ
helyszínén, a Déryné presszóban
ismertették a rendezvények célját. 

Pelczné dr. Gáll Ildikó elmondta,
ezeken a rendhagyó fogadóórákon
szeretnének közvetlen kapcsolatba
kerülni s kötetlenül elbeszélgetni a
városlakókkal. A kávéház olyan
hely, ahol az elfoglalt emberek élet-
módjához és idõbeosztásához iga-
zodva, kialakulhatnak viták, meg-
fogalmazódhat az utca, a város, a
polgárok saját véleménye. A kö-
vetkezõ hetekben a négy fideszes
képviselõjelölt Miskolc több mint har-
minc pontján rendez majd ilyen
„kávé melletti” beszélgetéseket. 

– Egy kávéház vagy presszó
hangulata otthonosabb, nem olyan
hivatalos, mint az egyéb fogadóórák
helyszínéül szolgáló irodák – han-
goztatta a Fidesz alelnöke. – A ká-
véházi beszélgetéseknek tradíció-
ja, hangulata van, ez régtõl fogva
kedvelt helyszíne a közéleti, politi-
kai kérdések megvitatásának. Ezek
a találkozások hozzásegítenek,
hogy megismerjük az emberek
valós gondjait, problémáit, hiszen
ezekre közösen kell megoldást ta-
lálnunk! – hangsúlyozta Pelczné dr.
Gáll Ildikó. 

A poltikusok azt is elmondták,
hogy a rendezvények következõ
helyszíneirõl rendszeresen tájé-
koztatni fogják a város lakosságát.

Új Magyarország program
az MSZP-nél

Elindította az Új Magyarország
programot a Magyar Szocialista
Párt – hangzott el az MSZP csü-
törtöki sajtótájékoztatóján, amely a
„Kongresszus után, választás elõtt”
címet viselte. A párt alelnöke kije-
lentette azt is, hogy az országnak

biztonságos fejlõdésre van szük-
sége. 

Ujhelyi István azzal kezdte, hogy
túl vannak az MSZP kongresszu-
sán, ahol Tony Blair brit kormány-
fõ erõsítette a választási progra-
mot. Most az Új Magyarország
program bemutatása következik.
Az alelnök azzal folytatta: az MSZP
a szolidaritás és biztonság párt-
ja. Az új családtámogatási rend-
szer védelmében Ujhelyi István el-
mondta, hogy Borsod-Abaúj-
Zemplénben közel 158 ezer gyer-
mek részesül családi pótlékban.
Az új rendszer jobb voltát szá-
mokkal is alátámasztotta. E sze-
rint tavaly októberben 1 milliárd 183
millió, 2006 januárjában pedig 2
milliárd 119 millió forint került a gyer-
mekes családokhoz a megyében.

Az MSZP alelnöke megemlítette
a tízezermilliárd forintos európai
uniós programot is, amely soha nem
látott fejlesztéseket hozhat az or-
szágnak, majd hozzátette azt is: a
helyi politika felelõssége, hogy ezt
a lehetõséget hogyan használja ki.

Fidesz-politikusok
az agráriumról

Az uniós agrárreform hazai vo-
natkozásait és a magyar agrárium
helyzetét értékelték Miskolcon
Glattfelder Béla, a Fidesz európai
parlamenti képviselõje, valamint
Szabó Csaba, dr. Ódor Ferenc és
Lenártek András képviselõjelöltek 

Glattfelder Béla elmondása sze-
rint az EU cukorreformjának kö-
vetkeztében 2006 júliusától, a je-
lenlegi rendtartás végétõl négy
éven át fokozatosan, összesen 36
százalékkal kell csökkenteni az eu-
rópai cukor ártámogatását. Ezzel az
európai cukor ára is mérséklõdhet,
amely most mintegy háromszoro-
sa a világpiacinak. Az ágazat ugyan-
akkor jövedelempótló támogatást
kap: az árcsökkentés miatt kiesõ jö-
vedelem 64,2 százalékát kapják
meg a termelõk. A kompenzáció ha-
zánkban minden jelenlegi cukorré-

pa-termelõt megillet, attól függetle-
nül, hogy folytatja-e ezt a tevé-
kenységet: körülbelül 150 ezer fo-
rintot kapnak majd hektáronként. A
húszszázalékosra, illetve a magyar
agrárminiszter által 5-10 ezer hek-
tárosra becsült cukorrépa-termõ-
terület-csökkenés a Fidesz szak-
politikusa szerint ennél jóval na-
gyobb is lehet. Sokan valószínûleg
más tevékenységre állnak át – félõ,
hogy az amúgy is óriási fölösleg-
ben lévõ gabona termelésére.
Mintegy 3-4 ezer gazdáról van szó
országszerte – mint elhangzott, az
új cukorrendtartás körülményei kö-
zött körülbelül 45 tonna/hektár ter-
melékenységnél éri meg a répánál
maradni. 

Szabó Csaba a hatalmas gabo-
nafölösleg egyik fõ okaként azt je-
lölte meg, hogy a magyarországi ál-
latállomány létszáma jelenleg a II.
világháború utánit is alulmúlja. A po-
litikus szólt a Hernád-völgyi gazdák
elmaradt kártalanításáról, a gazda-
tüntetésekrõl s a gabonát potom
pénzért felvásárló nepperekrõl is,
akik tárolókapacitásukra támasz-
kodva, jelentõs nyereséggel adják
tovább az árut. Szabó Csaba azt is
elmondta, hogy fennállása óta talán
elõször, Magyarország több élel-
miszert importál, mint amennyit ex-
portál, nincs magyar tulajdonú élel-
miszeripari feldolgozó cég, s Európa
„szemétlerakója” lettünk, az élel-
miszer-biztonságot tekintve.
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Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az
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PÁRTOK – PORTÁK

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

ÁLLÁSHIRDETÉS. Ausztriai és nyugat-du-
nántúli munkavégzésre keresünk se-
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Közvetítõ szerepre, az „arany
középút” hangsúlyozására tö-
rekszik a Centrum Párt, amely
szerint az általános politikai
morál megváltoztatására van
szükség Magyarországon. 

Veres Józsefné, Faller István és
Bíró Imre, a Centrum miskolci kép-
viselõjelöltjei a MiNapnak nyilat-
kozva elmondták: a párt önállóan
indul a választásokon, nem kötnek
szövetséget egyetlen parlamenti
párttal sem, s egyetlen képviselõ-
jelöltjük sem lép vissza más pár-
tok javára. Ugyanakkor együttmû-
ködnek számos civil szervezettel,
az orvosok, a környezetvédõk és
még sok más szakma képviselõ-
ivel. – A nagy pártok kampánya azt
sugallja, hogy rajtuk kívül nincs
más választás 2006-ban, de a
Centrum azt is tudja, hogy ez
nem valódi alternatíva. A valódi tét
az, hogy fenn tudjuk-e tartani az
1989-ben kivívott többpárti de-
mokráciát, vagy megvalósul a két-
pártrendszer, amely lényegében
négyévente újraválasztott egy-
pártrendszert jelenti – hangsú-
lyozták a Centrum jelöltjei. 

Faller István elmondta: a
Centrum középpárt, amely sem a
jobb-, sem a baloldalhoz nem tar-
tozik, vezetõje Kupa Mihály volt
pénzügyminiszter. 2002-ben már
majdnem bejutott a párt a
Parlamentbe, 220 ezer ember sza-
vazott rá, 3.9%-ot ért el: alig több

mint 1% hiányzott a sikeres vá-
lasztási szerepléshez.

– A Centrum nem választási
párt! Sõt. Éppen arról van szó, hogy
felismertük: a 2002-es pártszerke-
zet nem volt alkalmas a hosszú távú
pártépítésre. Jelentõs párton belü-
li reformokra volt szükség, ezeket
pedig nem lehet egyik napról a má-
sikra megvalósítani. A fentieket
szem elõtt tartva alapszabályt dol-
goztunk ki, megváltoztattuk a párt-
szerkezetet, végrehajtottuk a de-
mokratikus tisztújítást, kialakítottuk
a helyi és megyei szervezetek há-
lózatát, tisztáztuk a párton belüli fel-
adatokat és felelõsségi köröket –
hangsúlyozta Faller István, hozzá-
téve, azt szeretnék, ha a döntés-
hozói posztokon olyan emberek ül-
nének, akik az adott terület szak-
emberei. Épp ezért már most,
2006-ban is a jelöltjeink között

tudhatnak orvosokat, környezet-
védõket, jogászokat és tanárokat
– vagyis a Centrum egyben szak-
mai összefogást is jelent.

Bíró Imre arról beszélt, hogy a
Centrum a Parlamentbe kerülve
semmiképpen nem köt olyan ko-
alíciót, amilyeneket az elõdei kö-
töttek: a Centrum nem adja fel az
elveit. Abban az esetben, ha párt-
jukon múlik az ország kormá-
nyozhatósága – azaz egyébként
nem lesz kormányképes erõ, és új
választásokat kellene kiírni, amit az
adófizetõk súlyos milliárdjai bán-
nának – a kormányzati együttmû-
ködés valamilyen formáját meg fog-
ják fontolni.– Csak akkor mûködünk
bárkivel is együtt, ha a cél az
egész ország javát szolgálja! –
mondta a jelölt, kifejtve, hogy a
Centrum ellenzéki pártként is na-
gyon sokat tudna tenni. Szigorú el-

lenõrzés alá tudná vonni például a
protekcionizmust, a közvagyonnal
történõ tömeges visszaéléseket, a
sok százmilliót fizetõ állami meg-
rendeléseket. Ezen kívül számos
konkrét célt is el lehetne érni, ame-
lyekhez nem szükséges törvényt
hozni, csak közvetítõ szerepet kell
játszani.

– Parlamenten kívüli pártként
ezeket nem lehet végigvinni! Ha egy
párt érdemben akar cselekedni, és
szólni az emberekhez, be kell ke-
rülnie a Parlamentbe, egyébként
nincsenek valós eszközei a prog-
ramja végrehajtásához. Amerre
csak járunk az országban, min-
denhol azt halljuk, mekkora szük-
ség lenne a Centrumra, mert az em-
bereknek teljesen elegük van a két
nagy párt állandó acsarkodásából.
A két nagy párt törzsszavazóit nyil-
ván nem tudjuk megnyerni, de az
5%-unk biztosan meglesz, ha a
kampány során el tudunk jutni az
emberekhez – hangoztatta Veres
Józsefné. 

A Centrum Párt miskolci képvi-
selõjelöltjei: Veres Józsefné, Faller
István, Bíró Imre, Bárány Attila.

Sz. S. 

Felhívás!
Tisztelt Ingatlantulajdonos,

Bérlõ, Használó!

Tájékoztatjuk, hogy Miskolc
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának a köztisztasággal
és a települési szilárd hulla-
dékkal összefüggõ tevékeny-
ségrõl szóló 22/1999. (VI.7)
számú rendeletének 11. § (2) be-
kezdése értelmében:

„Galamboknak az épületek
utcai homlokzatán lévõ fészkelõ-
helyeit egyéb megállapodás híján
az ingatlan tulajdonosai kötelesek
szükség szerint, de évente leg-
alább egyszer megszüntetni. A
fészkelõhelyek alatti közterület
galambok okozta szennyezõ-
déstõl való megtisztítása a tisz-
tántartásra kötelezett feladata.”

Városunk köztisztaságának
megóvása, egy esztétikusabb,
egészségesebb környezet kiala-
kítása érdekében kérem a Tisztelt
Tulajdonost, Bérlõt, Használót,
hogy a fent idézett jogszabályi
rendelkezésnek eleget téve szün-
tesse meg a használatában lévõ
ingatlanon kialakult galambfész-
kelõhelyeket. 

Segítõ közremûködését elõre
is köszönjük.

Tisztelettel: Miskolc Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatal Közterület-felügyeleti és
Település-rendészeti Fõosztály 

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóin-
kat, hogy „Mindenkit érhet jog-
eset” címmel folyamatosan mû-
ködik ingyenes jogsegélyszolgá-
latunk. Amenynyiben jogi termé-
szetû problémájuk, kérdésük van,
úgy kérjük, írják azt meg, és küld-

jék 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 vár-
juk. Jogi szakértõink, dr. Strass-
burger Gyula és dr. Tulipán Péter
ügyvédek állnak szíves rendel-
kezésükre.

Az „arany középút”

KÖZVETÍTÕ SZEREPRE TÖREKSZIK A CENTRUM

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Dr. Tompa Sándor, a 4. számú
választókerület országgyûlési
képviselõjelöltje kötetlen beszél-
getésre várja választópolgárait
az alábbi helyeken és idõpon-
tokban: február 25-én (szomba-
ton) 7.30 – 10 óra között a Vasgyári
Piacon. Február 27-én (hétfõn) 15

– 17 óra közt a diósgyõri villamos-
végállomásnál. Március 1-jén
(szerdán) 16 – 17.30 óra között a
bulgárföldi üzletközpontnál.
Március 4-én (szombaton) 10 – 12
óra között a Bükk Áruház elõtti
téren. Minden érdeklõdõt tiszte-
lettel és szeretettel vár!

BESZÉLGETÉS KÖTETLENÜL
A SZABADBAN

Dr. Simon Gábor, a miskolci 2. számú választókerület
országgyûlési képviselõje fogadóórát tart március 1-jén
(szerdán) 15.30 és 17 óra között a népkerti buszmegálló
mellett. Minden érdeklõdõt szeretettel vár!

Bartha György, a 23. számú választási körzet szocialista ön-
kormányzati képviselõje tisztelettel értesíti a körzetében élõket,
hogy február 28-án (kedden) 17 órától a Könyves Kálmán Álta-
lános Iskolában (Miskolc, Könyves Kálmán u.2.) lakossági ön-

kormányzati fogadóórát tart. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Cseh László, a 16. számú választási körzet szocialista ön-
kormányzati képviselõje tisztelettel értesíti a körzetében élõ-
ket, hogy február 27-én (hétfõn) 15 órától 17 óráig a Miskolc,
Mindszent tér 2. sz. alatti Városi Könyvtárban lakossági fo-

gadóórát tart. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Fodor Zoltán, a 9. számú választási körzet szocialista ön-
kormányzati képviselõje tisztelettel értesíti a körzetében élõ-
ket, hogy február 27-én (hétfõn) 17 órától lakossági foga-
dóórát tart a Széchenyi Általános Iskolában (Miskolc, Hajós

u. 5. sz.) 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

Faller István (balról), Veres Józsefné és Bíró Imre.

Cseh László, a 16. számú választási körzet szocialista önkor-
mányzati képviselõje értesíti a körzetében élõket, hogy február
28-án (kedden) a belvárosban, február 22-én a történelmi Avason
lomtalanítási akciót tart az AVE Miskolc Kft. Kérik, hogy a felesle-
ges lomot tegyék ki a hulladékgyûjtõ edények mellé.

Lomtalanítási akció



Munkahelyekre
lenne szükség

– Egyetértünk Gyurcsány
Ferenc azon utolsó mondatával,
amit, ha nem is pontosan idézek,
de tartalmilag úgy szólt, hogy el-
csodálkozott a miskolci fejleszté-
seken, és elmondta, hogy na-
gyon szívesen sétált a Szinva te-
raszon és a belvárosban, de mit
sem ér a tér, az itt eltöltött idõ, ha
az nem nyugodt, mert nem tudom,
hogy másnap mehetek-e dolgoz-
ni, és ez valóban így van – jelen-
tette ki Pelczné dr. Gáll Ildikó. – Ma
Miskolcnak még mindig az a leg-
nagyobb problémája, hogy a mun-
kanélküliek száma nemhogy csök-
kent volna, hanem nõtt. Az ígéret
úgy szólt, hogy Miskolcon nyolc-
ezer új munkahelyet teremtenek.
Ehhez képest 2002-höz viszo-
nyítva ezerrel nõtt a munkanélkü-
liek száma.  Nem épült meg az
uszoda sem. El kellett volna mon-
dani a miniszterelnök úrnak, hogy
ezt ne hozza elõ, mert 2002-ben
súlyos ígéret volt. Vannak sokkal
fájdalmasabb dolgok is, amirõl
nem beszélt a miniszterelnök,
ami országos probléma, az elmúlt
négy évben jelentõsen nõttek a
távhõdíjak, az ígéretekkel ellen-
tétben jelentõsen nõttek a gázdí-
jak. Hogy lehet hinni annak a po-
litikusnak, aki 2002-ben munka-
helyet ígér, uszodát ígér, és 2006-
ban Miskolcon újra megígéri?
Ilyenkor bizony a választóknak el
kell gondolkozni, hogy elhiszem-
e ezt az újabb ígéretet.

Miskolcnak van egy óriási elõnye,
ami mindeddig kihasználatlan, ez a
város és az egyetem kapcsolata. A

kutatásfejlesztés, az innováció mint
egy lehetõség nyitott Miskolc váro-
sa elõtt. Olyan munkahelyeket kell
teremteni, olyan programokat, ame-
lyek összekötik a kettõt. Miskolc
mégiscsak a gépipari, az ipari szak-
emberekhez kötõdik, mégiscsak a
termelõmunkának van a legna-
gyobb létjogosultsága. 

A kulturális fõváros-pályázat egy
nagy csalódás szerintem minden
miskolcinak. Még a kultúra fõvá-
rosa címet sem kaphatjuk meg, és
megkapta Pécs, amely jobban
tudta az érdekeit képviselni. Nem
csoda, ha ezek után úgy dönt sok
miskolci fiatal, hogy nem itt keres
munkát. Ezért van az, hogy ma
Miskolcon kilencezerrel keveseb-
ben élnek az élhetõbb város ígé-

rete ellenére – tette hozzá Pelczné
dr. Gáll Ildikó.

Gazdaságfejlesztõ
programok kellenek

– Jónak tartjuk ezt a látogatást,
gyakrabban is kellene, hogy a vezetés
elmenjen egy-egy területre, és szem-
besüljenek az ottani élettel, az otta-
ni problémákkal – jelentette ki T.
Asztalos Ildikó. – A magam részérõl
örültem, hogy eljött a kormányfõ és
a miniszterei, hisz így talán jobban
érezhették a Bosch út hiányát, le-
hetett errõl beszélni, hiszen mi úgy
érezzük, hogy ennek a Bosch útnak
már el kellett volna készülnie. De po-
zitívnak ítéljük az uszodaépítésre tett
ígéretet, amit megkapott a város.
Ugyanakkor szó esett arról is, hogy
bár Miskolc nagyon sok pénzt tudott
lehívni, de a gazdaságfejlesztés te-
kintetében ez kevés, mi ezt kevés-
nek találjuk. Mert az innováció, a gaz-
daság fejlesztése az a lehetõség, ami-
vel az itt élõ emberek életét egy ki-
csit jobbá lehet tenni. Ma azt látjuk,
hogy nincs túl nagy innováció a mis-
kolci, a borsodi gazdaságban, nincs
túl nagy növekedési erõ, és termé-
szetesen a képzett fiatalok elván-
dorlása is egy jelzés, amit tudomá-
sul kell venni. Ezzel szembesültek a
miniszterek is, hogy Miskolc nem tud
meglenni a nagy beruházások nél-
kül, amely megmozgatja az itteni gaz-
daságot, amely eladható terméke-
ket gyárt. Regionális szerepkörre
Miskolc akkor tud igényt tartani, ha
ez a gazdasági fejlõdés beindul. A
miniszterelnök egy jelzést adott azzal
a megyének, a városnak, hogy a be-
ruházásösztönzõ politikája meg fog
változni, a fejletlenebb régiók irányába
pozitív diszkriminációval fog élni, és
véleményem szerint ez a legfonto-
sabb üzenete a látogatásnak.
Miskolcnak át kell alakítani a szak-
képzési rendszerét, de nem egye-
dül, hanem a gazdaság szereplõivel
együtt, hiszen ha megnézzük a
munkanélküliek összetételét, ma
Miskolcon jelentõs a szakképzetle-
nek részaránya, illetve jelentõs a fi-
atalok száma. Ez egyrészt azt jelenti,

hogy nincs elég dinamika a gazda-
ságunkban, másrészt a képzési
rendszerünk nem biztos, hogy jó, ezt
a kettõt valamiképpen összhangba
kell hozni. A legpozitívabb üzenet szá-
momra az volt, hogyha valóban jó
gazdaságfejlesztõ programok kelet-
keznek itt Miskolcon, akkor valóban
lesz támogatás, és valóban lesz le-
hetõség itt a fejlõdésre – vont mér-
leget T. Asztalos Ildikó.

Rengeteg pozitívuma volt
– Miskolc történetében példátlan,

hogy kihelyezett kormányülés le-
gyen itt, még ha a kormány minden
tagja nem is volt jelen, azok a mi-
niszterek és államtitkárok, akik fej-
lesztési politikával foglalkoznak, itt vol-
tak – mondta dr. Simon Gábor. –
Hiszen a cél az volt, hogy bemutas-
suk a kormány számára, Miskolc mi-
lyen eredményeket ért el, hogyan fej-
lõdik a város, hogyan építjük a bel-
várost, valamint az is cél volt, hogy
meghatározzuk az elkövetkezendõ
néhány év fejlesztési irányait. Úgy
gondolom, ennek a tanácskozásnak
nagyon sok pozitívuma volt. Azok a
konkrétumok, hogy az uszodára
egymilliárd forintot ad a kormány,
hogy a befektetõknél, munkahely-
teremtésnél prioritást fog élvezni
Miskolc, hogy az Európa kulturális fõ-
városa projektek közül egyet meg-
tudunk építeni kormányzati támo-
gatással, nagyon fontosak. 

Kedvezõ volt a vendégek benyo-
mása a séta kapcsán. Azok a fej-
lesztések, amelyek a belvárosban
zajlanak, megragadta õket, azonban
azt is el kell mondani, hogy ez csak
a felszín, mélyebbre kell menni a vá-
rosfejlesztési kérdésekben. Hiszen
Miskolc jövõje nem abban áll, hogy
a belváros összes épülete fel lesz újít-
va, azokat a kapcsolatokat kell látni
a kormány, az Unió és Miskolc kap-
csán, amelyek a város jövõjét meg-
határozzák, ez a jövõ pedig min-
denképpen a technológiai, technikai
fejlesztés. 

A város elsõ számú jövõjét, ami-
ben jobb lehet, mint a többi város,
azt a technopoliszban lehet össze-
foglalni. A technikai tudásra építhet
a város, kezdve a nanotechnológiá-
tól, az egyetemmel, a szakképzési
rendszer átalakításával, és azzal a
gépgyártás és technikai tudással, ami
itt az elmúlt évtizedekben felhalmo-
zódott, de az elmúlt tizenöt évben
picit lejjebb csúszott. Ezt kell ösz-
szehangolni, és ebben vannak konk-
rét elõrelépések, ilyen a szakképzési
rendszer átalakítása. Elsõdleges cél
például, hogy az egyetem, a város
és a gazdaság szereplõi közös pá-
lyázatokon tudjanak indulni, hiszen
együtt tudnak fejlõdni.

Rendkívül fontos az, hogy Miskolc
végre elérte: kormányzati prioritást
kap a befektetéseknél, hiszen a je-
lenlegi városvezetés és a korábbiak
is sokat tettek azért, hogy a nagy be-
fektetõk ne a Dunántúlra menjenek,
hanem a keleti régióba. Ez most már
kormányzati támogatást is élvez –
tette hozzá dr. Simon Gábor. 
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Miskolcon találkoztak vasár-
nap a Dunán Inneni Regionális
Társulás, azaz az Európa kultu-
rális fõvárosa pályázat döntõs,
de nem nyertes városainak ve-
zetõi.

A miskolci kezdeményezéshez
Eger, Debrecen, Salgótarján, Szol-
nok és Nyíregyháza csatlakozott. Az
elsõdleges cél a kulturális együtt-
mûködés és az üzenet, hogy a
Dunán innen is van élet. A városok
különbözõ mûvészeti ágainak kép-
viselõi korábban már találkoztak,
most Miskolcon a Kocsonyafesztivál
keretében a városvezetõk folytattak
megbeszélést a lehetséges együtt-
mûködés feltételeirõl.

– Ez a társulás régóta érlelõdik
– mondta Szûcs Erika miskolci al-
polgármester a vasárnapi találko-
zón, majd hozzátette: a magyar ön-
kormányzati rendszer idáig nem az
együttmûködést, sokkal inkább az
önálló érdekérvényesítést preferál-
ta. Kellett egy szakmai sokk, amit
a pályázat Pécsnek történõ oda-
ítélése okozott, ahhoz, hogy létre-
jöjjön a DIREKT.

Az együttmûködéssel olyan le-
hetõségek nyílnak meg a tagok
elõtt, amelyek a pályázat megnye-
résével sem lettek volna elérhetõk
– hangsúlyozták a városvezetõk. Az
összefogás résztvevõi a jövõben
komplexen ajánlhatják programja-
ikat, és közösen rendezhetnek
fesztiválokat is. Elsõ lépésként szá-

mot adnak az egyes városok kul-
turális kínálatáról, azután pedig
megkezdõdhet a valódi munka.
Tervek szép számmal vannak,
Debrecenben például hamarosan
megnyílik a Kölcsey Kulturális
Központ, amely a képzõmûvészet
otthona kíván lenni. Új színházat is
épít a város, ez várhatóan 2008-ra
készül el. 

Salgótarján is hasonló álmokat
dédelget, hiszen bár ott is folyik szín-
padi tevékenység, Thália háza még
nem épült fel a városban. Eger célja,
hogy 2010-ben, amikor több millió
turista látogat majd az országba, az
észak-magyarországi régióba is át-
csábíthassák a vendégeket. A
Hevesi megyeszékhelyen az idei év
a Kepes György-centenárium je-
gyében telik, amelyhez több kap-
csolódó programot is szervez a
város. 

Szolnok, ahol 103 éve mûködik
mûvésztelep, az év elején lépett be
az Euro Art Mûvészeti Egyesületbe,
amely a kontinens azon városait
fogja össze, ahol hasonló alkotó-
közösségek mûködnek. 

A napokban egyébként mind a
hat város közgyûlése dönt arról,
belép-e hivatalosan is a DIREKT-be,
és arról is határoznak, kiket dele-
gálnak a kuratóriumba. De a társulás
másfél millió forintos tagdíját is el kell
fogadniuk. A DIREKT-honlap is el-
készül a közeljövõben, amelyen a
városok kulturális ajánlatai szere-
pelnek majd.

Tréba Eszter

Szegény jószág, ha tudna, biztosan csodálkozna rajta, miért lett kegy-
vesztett egyik napról a másikra. Hiszen ha eddig megjelent valahol, azon-
nal körülrajongták az emberek. Alig gyõzte befalni az ajándékba kapott
sok-sok kiflivéget, más finomságot, és mindössze azt kérték tõle, hogy
pózoljon egy kicsit a fényképezõgépek, filmfelvevõk kamerája elõtt. Ahol
pedig megtelepedett, Miskolc-tapolcától a Balatonig, vagy bármelyik eu-
rópai patakig, azonnal családtagként kezelték. Most meg? A környékét
is elkerülik annak a víznek, ahol akárcsak megpihen fáradt vándorként.
A gyerekek nem rohannak felé az uzsonnászacskókkal, pedig ha vala-
mikor, most nagyon jólesne neki az ingyen falat. A szépséges nagy madár
ugyanis nem tudja, honnan is tudná, hogy a kegyvesztés mögött egy
szörnyû betegség lappang. És ha az utóbbi idõben megjelent a tévé kép-
ernyõjén és egyáltalán a tömegkommunikációban, mindig a kór áldoza-
taként, vagy – ami még rosszabb – terjesztõjeként emlegették. 

Õszintén szólva nem tudom, hogy a hattyú különösen érzékeny-e a
sokat emlegetett vírusra, vagy csak arról van szó, hogy feltûnõ, messzi-
re látszó jelenség. Ráadásul, ha teheti, mindig ott van emberközelben,
mondhatni: szem elõtt. 

Sajnálom nagyon. Mert volt õ már ilyen kétségbeejtõ helyzetben.
Andersentõl hallottam, még gyerekkoromban. Õ mesélte – anyám hang-
ján –, hogy egyszer régen egy hattyútojás keveredett valahogy kacsa-
mama fészkébe. Ki is kelt egy idõben a „testvéreivel”. Ám õ nem olyan
szép sárga pelyhes apróság volt, mint a többi, hanem hosszú lábú, sete-
suta, és nem is sárga, hanem szürke. Addig gúnyolta a baromfiudvar népe,
míg nem bírta tovább cérnával és elbujdosott.  Hetekig, vagy talán hó-
napokig élte a számkivetettek magányos életét az erdõ mélyén. Míg egy
nap véletlenül meg nem pillantotta tükörképét a patak vizében. Egy gyö-
nyörû nagy fehér madár nézett vissza rá. 

Bizony kicsordult a könnyem, amikor mindenki megvetette, gúnyolta,
de még akkor is, amikor rút kis kacsából kecses hattyúvá változott. És
bevallom, most is megfátyolosodik a szemüvegem azt látni, hogyan vál-
tozik át ismét a róla alkotott kép. Csak most fordítva, mintha visszafelé ol-
vasnánk a mesét.

Kiflivéget? Még mit nem?! Hess madár, rút madár!                (bekes)

Fújtató

A RÚT KISKACSA

FELHÍVÁS
„Ezüst Nyár” pályázat

nyugdíjasok részére
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány idén is meghirdette pályázatait, köztük a nyug-

díjasokat érintõ „Ezüst Nyár” pályázatot. A pályázaton részt vehetnek azon belföldi il-
letõségû nyugdíjas vagy nyugdíjszerû ellátásban részesülõ személyek, akiknek havi nyug-
ellátása nem haladja meg a 74 100 Ft-ot (a 2005. évi öregségi nyugdíj legkisebb ösz-
szegének háromszorosát), és más munkaviszonyból vagy vállalkozásból származó jöve-
delmük nincs. A kérelem benyújtásának kötelezõ melléklete a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
2006. évi igazolásának másolata. A pályázattal elnyerhetõ támogatást a MNÜA névre
szóló üdülési csekk formájában biztosítja. A MNÜA által kibocsátott 40 000 Ft értékû
névre szóló üdülési csekk, amelybõl:

A havi ellátás összege Üdülési csekk értéke (Ft) Önrész (Ft)
50 000 Ft ellátási összegig 40 000 Ft 5000 Ft
50 001–74 100 Ft-ig 40 000 Ft 10 000 Ft

A pályázat a „PÁLYÁZATI ADATLAP 2006“ formanyomtatványon nyújtható be. A pá-
lyázat szövegét, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlapot a www.udule-
sicsekk.hu web-oldalról lehet letölteni, illetve az adatlapok beszerezhetõk a Polgármesteri
Hivatal portáján (Városház tér 8.), valamint a részönkormányzati irodákban.

Az adatlapokat postai úton a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz
kell eljuttatni. Cím: 1519 Budapest. Pf.: 563.

A pályázat benyújtási határideje: 2006. január 1.–2006. április 30.

A központi költségvetés által biztosított üdülésicsekk-program keretében a szépkorú
miskolci lakosoktól Miskolc város önkormányzata átvállalja az üdülési csekk önrészének
50%-át. A hozzájutás feltétele, hogy a pályázó miskolci nyugdíjas nyugellátásának ösz-
szege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át – a 2006. évben ez 64 500 fo-
rint –, egyedül élõk esetében 300%-át, vagyis a 77 400 forint/hó-t ne haladja meg.

A támogatás megállapítására irányuló kérelmet a pályázat megnyerésérõl szóló dön-
tés kézhezvételét követõen lehet benyújtani a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Fõosztályán (Petõfi u. 39.).

Különbözõ kategóriájú személygépkocsik,
kisteherautók 

és mikrobuszok bérlése mindennap!

Egyedi tartósbérleti konstrukciók kidolgozása
cégek és magánszemélyek részére!

Zenit-Auto Rent Autókölcsönzõ

3519 Miskolc, Miskolctapolcai u. 25. 
Tel./fax: 46/564-255 www.zenitautorent.hu 

A miniszterelnök szorgalmazza Miskolc fejlôdését.

Miskolcra látogatott a múlt héten Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a kormány több tagjával, államtitkárokkal. A látogatás
nemcsak protokolláris jellegû volt, a városvezetéssel történt egyeztetés után több fontos fejlesztés támogatásáról is biztosította
a kormányfõ a várost. Arra kértük Pellczné dr. Gáll Ildikót a Fidesz – MPSZ, T. Asztalos Ildikót az SZDSZ és dr. Simon Gábort az MSZP
nevében, hogy értékeljék a látogatást és annak eredményeit.

Értékelés a miniszterelnöki látogatás kapcsán

A GAZDASÁGFEJLESZTÉST MINDENKI
FONTOSNAK TARTJA

ÚJABB LÉPÉS AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN

Miskolcon ülésezett
a DIREKT



(Folytatás az 1. oldalról.)
A pénteki havazást leszámítva ba-

rátságos, napos idõ fogadta a fesz-
tivállátogatókat Miskolcon. Míg a kis-
gyermekes családok a kézmûves-
foglalkozásokra akartak bejutni, a
felnõttek zöme a Kortyot kortyol-
gatta, sült halat evett vagy a kon-
certek valamelyikére volt kíváncsi.
A legnépszerûbbek a Favágók vol-
tak – Vágó István és muzsikus ba-
rátai telt ház elõtt zenéltek. 

– Attól függ, a közönség mire vevõ
– mi azt játsszuk. A csápjainkkal le-
tapogatjuk, milyen a kedvük. El-
sõsorban saját szerzeményeket ve-
szünk elõ, és remélem, hogy min-
denki ugyanúgy jól érzi majd magát,
mint a korábbi koncertjeinken, meg
ahogy mi itt Miskolcon. Istenieket
eszünk, nagyszerûeket „kortyolga-
tunk” – ha ez a korty szó itt most
alkalmas… bár én még nem kós-
toltam! Állítólag valami szenzációs,
amivel a magyar hungarikumok itt
új erõre törnek. Egyszóval nagy-
szerûen érezzük itt magunkat min-
den alkalommal – mondta el a ze-
nész-mûsorvezetõ.

Helikopterekbõl szórták a békát
három napon át a nézelõdõk közé
– Vári Gyula berepülõ pilóta  nyolc-
ezret szórt szét a belváros felett a
fesztivál emblémájából, miközben

a földön folytak a szórakoztató
programok. Faragták a jégszobro-
kat a Szinva teraszon. Elõkerült a
fûrész, de a vasaló is, hogy meg-
munkálhassák a jeget. Kovaltsik
György egy modern vonalvezeté-
sû autó formáit vasalta ki a szemünk
láttára, mert mint mutatta, ez az esz-
köz geometrikus formák létreho-
zására való. De gyorsan fogyaszt-
ja a jeget – ezért nem árt vigyázni
vele! Egy malac és egy szfinx volt
a mûvész termése a Kocsonya-
fesztiválon, míg mellette Gombos
Kathi Viktor túl volt Hófehérkén, a
hét törpén és a banyán is, a kezé-
ben egy valódi almával. 

– Nagy siker ez a sorozat, örü-
lök neki – mondja a fiatalember, aki
naponta két szobrot tudott kifarag-
ni, és majd egy hétig dolgozott az
alkotásokon a Kocsonyafesztivál
elõtt. A jégtömbökkel együtt tárol-
ta a kész munkákat is, majd vala-
mennyit kamionnal szállították
Budapestrõl Miskolcra. A fesztivál
egyik közönségsikere a piszt-
rángshow volt – a Szinvába telepí-
tett halakat akarták kifogni a profik
– kevés sikerrel.  

– Hatvannyolc kiló piszt-
rángot eresztettünk a Szin-
vába ezen a partszakaszon

– sebes pisztrángokat, illetve szi-
várványos pisztrángokat. Csak a
poén kedvéért két aranypisztrángot
is hoztunk, hátha valaki kifogja és
teljesíti három kívánságát – mesé-
li Hoitsy György, a Lillafüredi
Pisztrángtelep vezetõje. – Az idõ köz-
beszólt – mondja –, a havazás, az
esõ nem kedvez a legyezõhorgá-
szatnak, az olvadás miatt bezava-
rosodott a Szinva, nem akadt semmi
a horogra – kapás is csak egy volt.   

Ami a  horgászoknak nem ment,
az egy búvárnak könnyedén –
csak õ fogott halat szombat délután
a Szinvában, így sokan ha enni akar-
tak, venniük kellett, ahogy Trokán

Péter színmûvésznek is, akivel a ver-
senyt követõen a halsütöde mellett
találkoztunk. 

– Ebben a legyezõhorgászatban
sajnos nem vagyok profi – mond-
ja a Szomszédokban országo-
san is ismertté vált színész. – Ez
egy speciális mûfaja a horgá-
szatnak, amit én is csak most ta-
nulok. Ez olyan, mintha az autó-
vezetést és a motorozást hason-
lítanánk össze.

A szervezõk tehát ebben a ver-
senyben nem hirdettek gyõztest,
egy csomó más megmérettetésben
viszont igen. Több pályázatot írtak
ki: a legjobb békamese és -vers írója,
a békagiccs-verseny gyõztese, a leg-
szellemesebb dalnok, a legszebb
látványkocsonya készítõje is elis-
merésben részesült, és a közönség
ízlésére hagyatkozva kiválasztot-

ták azt a kocso-
nyástálat is, ame-
lyet jövõre kínál-
nak majd az or-
szág egyetlen Téli
Fesztiválján. Holló-
házán készítették
a mintákat, abban
a mûhelyben, amely a Kocsonya-
fesztivál idején kézmûves-foglalko-
zásokra várta a gyerekeket a Szinva
teraszon. A fazekasság, pólófestés,

az üvegmágnes-készítés is vonzotta
a kicsiket, ám a legkülönlegesebb
feladat a porcelánfestés volt.  

– A porcelánokat itt az interak-
tív mûhelyben fémoxid tartalmú
festékekkel díszítjük, melyeknek ter-
pentin az oldószere – magyaráz-
ta Juhászné Kovács Szilvia, a por-
celánmúzeum munkatársa. – Még
egy kis vastagolajat adunk hozzá,

ami terpentinpárlat. Ezeket kis fes-
tõpalettára rakjuk, és azt adjuk a
gyerekeknek. Õk választják ki, mi-
lyen figurát szeretnének, és a szí-
neket is. Vannak olyan tálkák, me-
lyeken mi már kijelöltük a kontú-
rokat, azokat csak ki kell festeni,
de jobban szeretjük, ha a kicsik
saját fantáziájukat dolgoztatják. A
saját ötletek sikerülnek mindig a
legjobban.

A három nap alatt Straub Dezsõ
volt a fesztivál házigazdája. A szín-
mûvész tíz emelet magasban kezd-
te szereplését a hétvégén Miskolcon,
de minden megpróbáltatás ellenére
a programsorozat végén is elége-
dett volt:

– Már kérdezték többen: miért vál-
laltam el a házigazda szerepét a
fesztiválon? Nemcsak azért, mert
rengeteg élmény köt Miskolchoz
mind szakmailag, mind a magán-
életben, hanem mert szeretem a jó
ötleteket. Világéletemben poén-
gyáros voltam. Cégek neve viseli
nem a kezem, hanem az agyam
nyomát. Jó egy-egy ötlettel a si-
kerhez hozzájárulni! A miskolciak ko-
csonyafesztiválja remek kezdemé-
nyezés. És az, ahogy megcsinálták,
minden tiszteletet megérdemel.
Remélem, a hagyomány folytatódik,
mert nekem már most van egy
csomó ötletem jövõre. Csak ezért
sem szabad abbahagyni. 

-czikoraági-
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Kocsonyafesztivál 2006. 

BESZÁMOLÓ EGY ZSÚFOLT HÉTVÉGÉRÕL

Fehér asztal mellõl indulnék a Carmen-premi-
erre, mikor a társaságnak úri tagjai közül valaki
megjegyzi: „Nem szeretem a Carment! – õsz em-
berként bevallhatom nektek, egész életemben Don
José voltam; megcsalt, becsapott figura, akinek
visszaéltek õszinte szerelmével.” Nana, csitítom
– láttalak én téged torreádorként is tündökölni.  –
Hát egyszer-másszor tényleg láthattál, mosolyo-
dik el az öregúr.

Megállapítjuk, hogy az élet már csak ilyen. Azaz:
különbözõ szerepekben és szerepcserék köze-
pette éljük meg. Késõbb az is eszembe jut, hogy
talán ezért (ezért is) tartotta Nietzsche ezt a ve-
risztikus mûvet az opera örök, s igaz mintaké-
pének. De hát nemcsak a darab epikus magja,
maga a történet (Mérimée) kelt izgalmat immár
131 esztendeje, hanem a zene; Bizet remeke, ami
– miként Selmeczi György említi a bemutató elé
írt remek expozéjában (Színház Esték) – 16 slá-
gerrel ajándékozta meg közönségét, közönsé-
günket. 

Mindezt persze mások is tudják, a darab ren-
dezését felvállaló zeneszerzõ-karmester azonban
sok minden mást is tud, ami csak az õ sajátja. Talán
az is eszébe jutott, hogy az Operaházat a 19. szá-
zadban még dalszínháznak nevezték. Akár gon-
dolt erre, akár nem; keze nyomán remek dalszín-
házi produkció született. Ennél nagyobb dicsére-
tet nem tudok mondani. Az atmoszféra, a drámai
feszültség, a forró líra megteremtésében nyilván
szerepe van Tömöry Péter dramaturgnak és
oroszlánrésze Bartal László karmesternek, vala-
mint mindazon színházmûvészeknek és munka-
társaknak, akiknek nevét nincs helyem felsorolni. 

Selmeczi György nem akart újat, pláne újsze-
rût nyújtani, „csak” jól akarta tolmácsolni a jót!
(Borzas színházcsinálók, figyelmezzetek!) Ez per-
sze nem jelenti azt, hogy konvencionális elõadás
született, de felvállaltatott minden fontos konven-

ció. Egységes, világos szerkezetû produkciót lát-
tunk; a jeleneteket, képeket  összekötõ (felveze-
tõ) groteszk és lírai  tánckompozíciókkal. Nóvuma
az elõadásnak, hogy valódi dramaturgiai funkci-
ót kapott Lillas Pastia kocsmáros (Kulcsár Imre),
aki cselekvõ részese, szervezõje, sõt kommentá-
tora az eseményeknek. 

Még kamasz sem voltam, mikor elõször láttam
a Carment. Munkásoknak játszotta a szegedi szín-
ház. A mellettem ülõ bácsi odasúgta a feleségé-
nek, mikor a lányok cigarettázva kitódultak a gyár
kapuján: „Emlékszel, mi is így vártunk bennete-
ket a szivargyár elõtt…“ 

Ám ennél fontosabb, hogy minden szereplõt
öregnek láttam. Jó, még kisgyerek voltam. De aztán
késõbb is… Itt most mindenki megfelel szerep sze-
rinti korának és persze a szerep kívánta énekesi,
színészi kvalitásnak. Escamillo nem egy pókha-
sú bariton, aki belehízott a torreádor szerepébe,
hanem egy kemény fiatalember (Sándor Árpád),
akit csak most kapott szárnyára a hír, s aki még
rá is tart természetes tartására. (Lásd: Hemingway
– Halál délután.) Nyári Zoltán ideális Don José.
Egy jobb (ámbár szürkébb) sors lehetõségét fel-
adva szeret, szenved és gyilkol. Micaelát mindig
szerettem és sajnáltam. Sokszor játszották jelen-
téktelennek. Pedig õ volna a jövõt hordozó anya;
a szépség és tisztaság megtestesítõje. Nahát ilyen
Herczenik Anna. Carmen – a konvenciók szerint
– vérbõ andalúziai cigánylány, „dögös csaj” pusz-
tító szenvedélyekkel. Ezúttal sikerült felmutatni, hogy
Carmen vonzó nõi testben létezõ ember, aki ösz-
töneinek, de helyzetének is rabja. A produkció-
ban (mint minden jelentõs karaktert) három sze-
reposztásban láthatjuk Carment. A premier cím-
szereplõje Mester Viktória volt. Szinte törékeny test,
de sugárzó bensõ erõ. Nagy intenzitású és vál-
takozó érzelmek – öntörvényûség. Na meg brili-
áns hang…                               Gyarmati Béla

Operapremier

CARMEN

Rózsa Edit, a fesztivál szervezôje.

Straub Dezsô volt a rendezvény házigazdája.

Sokan alig hitték el, de ez is kocsonya.

A gyôztes kocsonyatál.

2007. március 15-ére készül el a kétmilliárd
forintos beruházással megvalósuló diag-
nosztikai és szûrõközpont a miskolci
Semmelweis Kórház és Rendelõintézet terü-
letén. A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium Humán Erõforrás Operatív
Programjának keretébõl nyert 1,8 milliárdos tá-
mogatáshoz Miskolc város önkormányzata is
hozzájárult, összesen mintegy 122 millió fo-
rinttal.

Az egykori krónikus belgyógyászat épületének meg-
újulását is szolgáló projekt 2005. március 31-én kez-
dõdött. A nyár folyamán kidolgozták a létesítmény ki-
vitelezési terveit, majd novemberben
ezek alapján közbeszerzési eljárást
írtak ki az épület átalakítási munkálata-
ira. A gyõztes FK Raszter Építõ Rt. dol-
gozói ez év januárjában kezdték meg
a munkát. A fõfalazatot leszámítva a ko-
rábbi belgyógyászatot szinte teljesen le-
bontották. Jelenleg az alagsor kialakí-
tásánál tartanak, kézi és gépi erõvel napi
több száz köbméter földet távolítanak
el a mélyíteni kívánt épületrészbõl.

Tóth András (képünkön), a Térségi
Diagnosztikai Központ megvalósításá-
nak projektvezetõje kérdésünkre elmondta, hogy az
építkezés jelenleg a tervezett ütemben halad. Az épü-
let teljes felújításának és bõvítésének tervezett ha-
tárideje 2006 szeptembere, melyet minden bizony-
nyal tartani tudnak majd. Az építési beruházási rész
határideje pedig nagyban meghatározza a jövõ már-
ciusi átadási határidõt. 

A kétmilliárdos költségvetés persze nemcsak az épü-
let átalakítására és bõvítésére szolgál, hanem új, mo-
dern gyógyászati mûszerek vásárlására is. Ezek be-
szerzése egyébként már meg is kezdõdött. Az elsõ
ütemben a kisebb települések többnyire elhagyott épü-
leteiben, mûvelõdési házaiban eddig évente egyszer
felállításra kerülõ elavult tüdõszûrõ berendezések le-
cserélését tervezik. A korszerûbb és nagyobb telje-
sítményû mobil eszközök a diagnosztikai központhoz
tartozó mozgó szûrõállomásokon kapnak majd he-
lyet, amelyek legkésõbb nyár elején kezdhetik el járni

a vidéket. A jármûvekre telepített „rendelõk” azért is
fontosak, mert segítségükkel az egészségügyi szol-
gáltatások könnyen elérhetõvé válnak azok számára
is, akik lakhelyük, anyagi helyzetük, munkaidejük miatt
csak nehezen tudnának eljutni a vizsgálatokra.

Az eszközbeszerzés második ütemében a maj-
dani diagnosztikai központban mûködõ berendezé-
seket vásárolják meg. Ezeket a mûszaki átadás után
a gyártó, szállító cég munkatársai helyezik üzembe,
és õk tanítják be használatukra jövõbeli kezelõsze-
mélyzetüket is.

Az egészségügyi komplexum földszintjén egyéb-
ként tüdõszûrést és vérvételt, az elsõ emeleten nõ-
gyógyászati és bõrrák-szûrést, a másodikon prosz-

tata- és vastagbél-daganatszûrést, a
harmadikon pedig laboratóriumi mun-
kákat végeznek majd.  A központ és
a mobil szûrõegységek mûködése
több szempontból is komoly elõrelé-
pést jelent a megye és lakói számára.
Jelenleg ugyanis Borsod-Abaúj-
Zemplén több daganatos betegséget
tekintve is vezeti a negatív statisztiká-
kat. Megyénkben mind az ilyen meg-
betegedések száma, mind pedig a be-
tegek halandósága nagyobb az or-
szágos átlagnál, a szûrõvizsgálatokon

azonban mégis kevesebben vesznek részt, mint ha-
zánk más területein. Ennek hátterében az egész-
ségügyi kultúra fejletlensége mellett gyakran a meg-
felelõ ismeretek hiánya, a rossz anyagi helyzet, a hely-
telen életvitel, a túlzott alkoholfogyasztás és a do-
hányzás, illetve a munkahelyi ártalmak állnak. 

A vizsgálatokról való távolmaradásban a lakosság
érdektelensége mellett gyakran közrejátszik az is, hogy
az egyes szûréseken különbözõ idõpontokban és in-
tézményekben kell megjelenni. Az új központ nagy
elõnye, hogy ezentúl egy helyen, viszonylag rövid idõ
alatt, „tetõtõl talpig” meg tudják majd vizsgálni a pá-
cienseket. A diagnosztikai folyamat rövidülésétõl és
egyszerûsödésétõl az orvosok a szûréseken részt
vevõk számának növekedését várják. A megelõzés
pedig nemcsak olcsóbb, de a beteg számára kevésbé
kellemetlen is, mint az utólagos kezelés, vagy a mû-
téti beavatkozás.

Kétmilliárdos fejlesztés

ÉPÜL A SZÛRÕKÖZPONT 
A SEMMELWEIS-BEN



2006. június 15–25. között
Bartók Béla remekmûvei mel-
lett a verismo irányzatához
sorolható szerzõk – többek kö-
zött Leoncavallo, Mascagni,
Alfano, Giordano operái csen-
dülnek fel. 

A verismo a XIX. század utol-
só és a XX. század elsõ két de-
kádjának jellegzetes zenei irány-
zata, amely a valóság minél hûbb
megjelenítését tûzte ki célul. A
színpadot belengõ életszag szo-

katlan volt mind a publikumnak,
mind pedig a kritikusoknak. A kö-
zönség gyakran felháborodott
egy-egy bemutató után, pedig
nem történt más, csak elkezdõ-
dött az operaszínpadon is a va-
lóságábrázolás. 

A miskolci operafesztivál prog-
ramjában egyaránt szerepelnek
a nagyközönség körében nép-
szerû darabok, kevésbé ismert
mûvek és Magyarországon még
nem játszott operák. A népsze-
rûsítõ zenetörténeti sorozatban
ezekbõl az alkotásokból, valamint

Bartók Béla munkásságából kö-
töttek csokrot neves elõadók köz-
remûködésével a szervezõk,
melyre szeretettel várnak minden
érdeklõdõt a Miskolci Galéria
Kondor-termébe. 

Ötórai tea operával – beveze-
tés a verismóba. Népszerûsítõ ze-
netörténeti sorozat a Miskolci
Galéria Kondor-termében.

Március 2., csütörtök – 17 óra:
Bartók Béla, az ember. Elõadó:
Földes Imre zenetudós, a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
tanára.

Március 23., csütörtök – 17
óra: Mi a verismo? A verista ze-
neszerzõk bemutatása, ízelítõ
mûveikbõl. Elõadó: Bócz Sándor,
az Egressy Béni Zeneiskola igaz-
gatója.

Április 13., csütörtök – 17 óra:
Õsbemutatók Magyarországon
és Miskolcon (Risurrezione, Szi-
béria, Bohémek). Elõadó: Meixner
Mihály zenetudós, a Magyar Rádió
munkatársa.

Május 4., csütörtök – 17 óra:
Ritkán játszott operák a fesztivá-
lon (Adriana Lecouvreur, Andrea
Chénier). Elõadó: Bócz Sándor,
az Egressy Béni Zeneiskola igaz-
gatója.

Május 25., csütörtök – 17 óra:
Népszerû operák a verismo je-
gyében (Carmen, Tosca, Paraszt-
becsület, Bajazzók). Elõadó:
Meixner Mihály zenetudós, a
Magyar Rádió munkatársa.

(Ingyenes belépõk a Miskolci
Nemzeti Színház jegyirodájában
igényelhetõk!)

Ezekre a kérdésekre is választ
kaphat a Miskolc Televízió mûsorá-
ból! Február elejétõl sugározzák
rövidfilmjüket, mely az uniós hi-
ányszakmákkal foglalkozik, s amely-
bõl a szerkesztõ, Tóth Szabolcs és
riportalanyai – többek között Forrai
Jánosné, az Eötvös József Szak-
képzõ és Mûvészeti Szakközépis-
kola igazgatója, Szõke Zoltán, a

MILAX Rt. vezérigazgatója, Társy
József, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
oktatási és szakképzési szakigaz-
gatója és Réka László, a B.-A.-Z.
Megyei Munkaügyi Központ mun-
katársa – segítségével megtudhat-
ja, milyen szakmunkásokra lenne
igazán szükség megyénkben. A kis-
filmet, amely ez alkalommal a kõ-
mûves szakmunkások elhelyezke-
dési lehetõségeit vizsgálja, már lát-
hatták a nézõk, akik pedig lema-
radtak róla, a következõ idõpon-
tokban tekinthetik meg: február 27.,
hétfõ, március 6., hétfõ, március 13.,
hétfõ, március 18., szombat, már-
cius 25., szombat, március 27.,
hétfõ.

A mûsorban elhangzottakkal kap-
csolatosan a következõ elérhetõ-
ségeken kaphat további tájékozta-
tást az érdeklõdõ: Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, 3525 Miskolc, Szentpáli
u. 1., tel.: 46/328-539.  Eötvös József
Szakképzõ és Mûvészeti Szakkö-
zépiskola, 3534, Miskolc, Gagarin u.
54., tel.: 46/533-402. Észak–ma-
gyarországi Regionális Munkaerõ-
fejlesztési és Átképzõ Központ,
3518, Miskolc, Erenyõ u. 1., tel.:
46/530-150. B.-A.-Z. Megyei Munka-
ügyi Központ 3530, Miskolc,
Mindszent tér 3., tel.: 46/513-200.

„Bartók + Verismo 2006” 

NEMZETKÖZI OPERAFESZTIVÁL

2006. február 25. PROGRAM/MÛSOR 5

A Miskolc TV
heti mûsora

2006. február 27–2006. március 5.

A felújítás régóta indokolt volt,
ennek elsõ, dokumentált tervei még
2002-ben elkészültek. Mivel az épü-
let kezelési jogát idõközben az
egyetem átvette, szükség volt egy
új funkcionális felülvizsgálatra s
egy új tervezési program elkészíté-
sére. A 2006 õszén induló, s 2007
szeptemberére befejezõdõ mun-
kálatok tervdokumentációját a
Mûépítész Kft. készítette el. A „kör-
bejárható, négyhomlokzatos” épü-
lettömböt keletre a növényzetében
is felfrissített tér határolja. (2000-ben
helyezték ide Somogyi Árpád: Fu-
rulyázó fiú c. szobrát, amely a tér
hangulati meghatározó eleme.) A
Zenepalota nyugati homlokzata a
Dayka Gábor utca meghosszabbí-
tásával létrejövõ új utcára néz, s az
árkádok alatt innen is kap bejára-
tot. (A városrendezési terv szerint
a Dayka Gábor u. új Szinva-híddal
csatlakozik majd a Petõfi utcához.)

A Zenepalota elõtti tér és az épü-
let „elõzményei” a XX. század ele-
jére vezethetõk vissza. A város
1907-ben írt ki erre a területre egy
tervpályázatot, amely egyrészt a
zene oktatásának, másrészt a le-
ányok ipari oktatásának, ismeret-
elsajátításának kívánt lehetõséget
biztosítani. (A kiírásban 14 tanterem,
2 igazgatói és 2 is-
kolaszolgai-gondno-
ki lakás szerepelt, s
természetesen az,
hogy „a zeneiskola
hangversenytermé-
nek legalább olyan-
nak kell lennie, mint
a Korona, vagy
Horváth-szálló nagy-
terméé.” Az akkor
„Luther-téri iskola-
palota” terveit Välder
Gyula budapesti
egyetemi tanár ké-

szítette, s átadása után Miskolc „leg-
artisztikusabb” épületének tartották.
(A Búza téri vásárcsarnokhoz és a
Tízeshonvéd utcai városi bérhá-
zakhoz, vagy a Hodobay-lakótelep
házaihoz hasonlóan ez is az ekkor
kapott amerikai bankkölcsönbõl
épült.) A Zenepalota már átadá-
sakor felvette Hubay Jenõ nevét,
aki a konzervatóriumnak adomá-
nyozta ezüstözött bronz mell-
szobrát. (A szobor Ligeti Miklós al-
kotása, amely 1912-ben készült,
Hubay 40 éves zenészi jubileumát
köszöntendõ. A szobrot, amelyrõl
a helyi sajtó terjedelmesen számolt
be, a díszteremben helyezték el.)
Az épület átadásától kezdve szá-
mos kiemelkedõ zenei, irodalmi,
mûvelõdési rendezvénynek adott
helyet. (Dísztermében 465 ülõhe-
lyet alakítottak ki, így valóban meg-
felelt a Koronával, vagy a Három
Rózsával szemben támasztott el-
várásoknak.)

Az érdekességek között lapoz-
gatva említsük meg, hogy 1928-ban
itt ünnepelték Reményi (Hoffmann)
Ede születésének centenáriumát,
1933-ban – halála elõtt néhány hó-
nappal – felolvasóesten itt járt Móra
Ferenc is. 1993-ban pedig itt került
sor Miskolc városnapjának (május

11.) elsõ megünneplésére, az elsõ
ünnepi díszközgyûlésre. A korabe-
li sajtóból értesülünk arról is, hogy
2000 decemberében Miskolc város
közgyûlése „határozatlan” idõre a
Miskolci Egyetem használatába
adta a Zenepalotát. Ezzel kezdõdött
az a folyamat, amelynek „végkifej-
lett” állapota 2007-re várható, s
egy új épületegyüttest eredményez
a városképben.

A Mûépítész Kft. (Mûép-250-01.
törzsszám alatt) megfogalmazott és
elkészített tervei szerint a Zenepalota
keleti fõbejárata átalakul, az épület
tengelyében új fõbejárati lépcsõ
épül meg. A fõbejárat mögött (a
mostani háromkarú lépcsõ lebon-
tásával és a belsõ udvar átalakítá-
sával) üvegtetõvel fedett új aulatér
jön létre, amely szervesen kapcso-
lódik majd az elõcsarnokhoz. A
belsõ építészeti értékek megma-
radnak, csak a funkcióváltozás
miatt megkívánt, elengedhetetlen
változtatásokat végzik el. (Ilyen lesz
pl., hogy a gyakorlótermek és az
igazgatási egységek új helyre köl-
töznek.) Az újonnan tervezett rész
földszintjén, az árkádok alatti bejá-
rat mögött alakítják majd ki az új
hangversenytermet, a hozzá kap-
csolódó stúdióval. A nagy belma-
gasság miatt a könyvtár galériás ki-
alakítású lesz. A bõvítmény elsõ
emeletén gyakorlótermek és raktá-
rak, a második emelten énekkari
próbaterem és gyakorlótermek lesz-
nek. Az épületbõvítés különleges

„átközlekedési” meg-
oldásokat is kíván, s
komoly figyelmet kel-
lett fordítani az akusz-
tikai elõírásokra és
elvárásokra is.

Hasonlóan az
1927-es „használat-
bevétel”-hez, az új
épületegyüttes is ar-
tisztikus együttes-
ként jelenik majd
meg a miskolci vá-
rosképben.
Dobrossy István

A Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenemûvészeti Intézete 2007-ben
az átalakított és nyugati irányban bõvített épületegyüttesében ün-
nepelheti a „Zenepalota” felépítésének és átadásának 80., vala-
mint az intézet egyetemhez „tartozásának” 10. évfordulóját. 

Ezért Miskolc (10.)

A BARTÓK TÉRI ÉS A ZENEPALOTA FELÚJÍTÁSA

FEBRUÁR 27., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00A Hálózat mûsora 17.30Képúj-
ság 17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.20Magazin-
mûsor (élõ) 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.20 Hiányszakmák. A kõmûves
19.45 Múltkor, tallózás a Miskolc
Televízió archívumában. Zenés ösz-
szeállítás Kulcsár Sándor, a DFC tá-
madójának góljaiból 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00 A
kard útja, hongkongi film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

FEBRUÁR 28., KEDD
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Kép-
újság 17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.20 Maga-
zinmûsor (élõ), benne: Sport 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.20 Buxa, pénz-
ügyi magazin 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00 Bot-
rányos szerelem, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

MÁRCIUS 1., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 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.) 19.20Védõháló, bûnmeg-
elõzési magazin 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30Hírháló (h) 21.00Börtön-
bosszú, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

MÁRCIUS 2., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00A Hálózat mûsora 13.00A Mis-
kolc Városi Képviselõtestület köz-
gyûlésének közvetítése felvételrõl
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.20 A
Miskolc Városi Képviselõtestület
közgyûlése közvetítésének folyta-
tása 23.00 A Hálózat mûsora (ha a
közgyûlés közvetítése hamarabb ér
véget, akkor kapcsoljuk a Hálózat
TV mûsorát. Amennyiben a köz-
gyûlés közvetítése nem ér véget 23
óráig, akkor pénteken reggel hat órá-
tól tekinthetõ meg a befejezõ rész.)

MÁRCIUS 3., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Miskolc Ma
(ism.) 06.20 A Miskolc Városi Kép-
viselõtestület közgyûlése közvetí-
tésének befejezése, vagy a záró rész
ismétlése 08.30 Képújság 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55Mûsorismertetés 18.00Miskolc
Ma, hírmûsor 18.30 Múzsa, kultu-
rális magazin 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.20 Lenyomatok, emlék-
mûsor Lenkey Zoltán grafikusmû-
vész születésének 70. évfordulója
alkalmából 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Loch Ness
mélyén, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

MÁRCIUS 4., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 Sport 17.00 A Hálózat mûso-
ra 17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hírmû-
sor 18.20 Magazinmûsor, válogatás
a hét témáiból 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.20 Kocsonyafilm 2006. (1.
rész) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.30 Szökés a valóság-
ból, amerikai film (h) 23.00A Hálózat
mûsora.

MÁRCIUS 5., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 Sport 17.00 A Hálózat mûso-
ra 17.30Képújság 17.55 Mûsorismer-
tetés 18.00Krónika, heti hírösszefog-
laló magazin 18.30 Kocsonyafilm
2006. (2. rész) 19.00 Krónika (ism.)
19.20 Múzsa, kulturális magazin
(ism.) 20.00Krónika (ism.) 20.30Hír-
háló (h) 21.30 Láthatatlan mama,
amerikai film (h) 23.00A Hálózat mû-
sora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön Miskolc március 15-i emlékhelyeit? Hamarosan
kiderül! Öt héten át tartó keresztrejtvény-pályázatot indítunk. Az öt keresztrejt-
vényben egy-egy miskolci március 15-i emlékhely nevét rejtettük el, melyet
nemzeti ünnepünkön bejárnak és megkoszorúznak. Az öt megfejtést egyben,
egy levelezõlapon legkésõbb március 29-ig juttassák el a Miskolci Kommunikációs
Kht. címére: 3525 Miskolc, Dózsa György út 30. A helyes megfejtéseket be-
küldõk között az Arany Könyvesbolt (Miskolc, Arany Corvin Üzletház, Arany
János u. 11-13.) által felajánlott könyvet sorsolunk ki.

ISMERI ÖN MISKOLC 
MÁRCIUS 15-I EMLÉKHELYEIT?

KOSSUTH
ART MOZI

KOSUTH ART TEREM
Matura Filmklub: Tibor va-

gyok, de hódítani akarok (szí-
nes magyar vígjáték) (12), már-
cius 2-án, 16.30 óra.

Tibor vagyok, de hódítani
akarok (színes magyar vígjáték)
(12), március 2-án 18.30, 20.30
óra, március 3–március 8., 16.30,
18.30, 20.30 óra.

HEVESY ART TEREM
TIT Filmklub: A bálnalovas

(színes magyarul beszélõ új-zé-
landi–német filmdráma) (0), már-
cius 2., 16.30 óra.

A gépész (színes feliratos
spanyol thriller) (18), március 2–
március 7., 19, 21 óra, március
8-án 21 óra.

Budapest Animációs Film-
klub, animációsfilm-sorozat:
Legendás sorozatok magyar
rövidfilm-összeállítás, március
3-án 17 óra.

Maszájok (színes feliratos
francia filmdráma) (12), március
4–március 8., 17 óra. 

Európa Filmklub: Csodálatos
Júlia (színes magyarul beszé-
lõ kanadai–amerikai–magyar–
angol vígjáték) (12), március 8-
án, 19 óra.

HEVESY MATINÉ
A bûvös körhinta (színes

magyarul beszélõ francia ani-
mációs film) (0), március 5-én,
13 óra.

2006. 02. 27., hétfõ 07.30-08.00: Mi történt az
elmúlt négy évben? Vendég: dr. Szinay Attila, a Fidesz
– MPSZ képviselõjelöltje.

2006. 02. 28., kedd 07.30-08.00: Mi történt az
elmúlt négy évben? Vendég: Halmai István, az MDF
képviselõjelöltje.

2006. 03. 01., szerda 07.30-08.00: Mi történt
az elmúlt négy évben? Vendég: Bátai István, az SZDSZ
képviselõjelöltje helyett T. Asztalos Ildikó megyei elnök.

2006. 03. 02., csütörtök 07.30-08.00: Mi történt az elmúlt
négy évben? Vendég: dr. Tompa Sándor, az MSZP képviselõjelöltje.

MESTERBÉRLET
A Miskolci Szimfonikus Zene-

kar február 27-én, a Mesterbérlet
keretében tartja következõ kon-
certjét a Miskolci Nemzeti Szín-
házban, 19.30 órai kezdettel. A
„hangszerek mesterei” elneve-
zésû sorozat hétfõi koncertjé-
nek szólistája Szentpáli Roland
nemzetközileg elismert tuba-
mûvész, aki saját tubaversenyét
adja elõ. A koncerten elhang-
zik még Brahms Variációk egy
Haydn-témára címû mûve és
Dvorák VI. D-dúr szimfóniája. A
zenekart Philippe de Chalendar
vezényli.

Szeretné tudni, milyen szakmákra van szükség az Európai
Unióban? Melyek azok a foglalkozások, melyeket túl kevesen
ûznek, és amelyekkel akár Ön is sikeresen elhelyezkedhet más
tagországokban? Milyen szakemberekbõl van igazán kevés
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, illetve a régióban? Milyen
esélyei vannak egy kõmûvesnek az elhelyezkedésre itthon és
az unióban?

Hiányszakmák az Európai Unióban

ÚJ MÛSOR A MISKOLC
TELEVÍZIÓBAN
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Az AVE Miskolc Kft. újra lomtalanítási akciót szervez, melynek keretében térítésmentesen elszállítja a háztartásokban felgyülemlett és feleslegessé
vált lomokat. 

A lomtalanítás a szemétszállítási napoknak megfelelõen munkanapokon 6.00 és délután 17.00 óra között zajlik. Ezúton kérünk mindenkit,
hogy a közterületek tisztántartása érdekében csak az elszállítást megelõzõ napon helyezzék ki a hulladékgyûjtõ edény mellé felesleges lomjai-
kat. Amennyiben a lomtalanítási napot követõen kerül kihelyezésre lom, azt csak térítés ellenében tudja a cég elszállítani.

A lomtalanítás nem tartalmazza a veszélyes hulladék (gumiabroncs, akkumulátor, pala), építési törmelék, falevél és gally elszállítását. Ezek szállí-
tását külön megrendelés alapján végezzük. 

LOMTALANÍTÁS

További kérdések esetén forduljon bátran munkatársainkhoz: 

AVE Miskolc Kft. Tel.: 46/500 236, 46/500 321

2006. 02. 27.
HÉTFÕ

Aulich L., Perczel M., Kós Károly

Úttörõpark
Almáskert, Benedekalja, Csemetekert
Haladás, Jegenyés, Kapitány
Káplár, Kürt, Pillangó, Sátor, Síp
Tábortûz, Vadrózsa, Zászló

Tapolca
Abaúji, Bagoly, Bakony, Barlang
Denevér, Dési, Esze Tamás
Fajdos, Fecske, Fürj, Gerle
Harkály, Hattyú, Jogász
Károlyi Mihály, Kisbenedek
Kiss József, Kócsag, Márta
Mérnök, Páva, Sirály, Szitakötô
Tanító, Trencséni, Vadgalamb
Verne Gyula, Zárda, Zempléni

Martin-Kertváros Rendezô pu. oldal
Komlóstetô
Báthory, Gorkij sor, Láditelepi
Töbrös, Szeder, Orgona
Szegedi, Pajtás, Lomb, MÁV-telep
Szántó K. J., Vörösbérc
Cserfa, Olvasztár, Komlóstetô
Hengerész, Örömhegy, Sas
Nádastó-dûlô

2006. 02. 28.
KEDD

Üveggyár, Meggyesalja
Avasalja, Barcsay Á.
Bercsényi M., Csillag
Damjanich J., Ernye bán, Füzes
Gábor Áron, Gerô János
Gyár, Hold, Hutás
Kalló, Karacs T., Kender, Kiss Ernô
Leiningen, Meggyesalja
Nagysándor J., Nagyváthy fele
Nap, Orsó, Petôfi, Rácz Gy.
Reisinger, Reményi, Ruzsini
Salétrom, Schweidel
Szövô, Tatár, Teleki B.
Tímár malom, Tompa M.
Toronyalja, Tulipán
Wesselényi M.

Martin-Kertváros Tiszai pu. oldal
Görömböly
Beniczky, Ács, Asztalos, Bádogos
Bizony J., Bognár, Borbély, Cement
Cseresznyés, Csermák, Cukrász
Dapsy László, Deák Ferenc
Déli, Dohány, Egyetértés
Erzsébet kir.-né, Eszperantó
Esztergályos, Farkas A., Görgôs
Kaffka Margit, Kárpitos, Kovács, Kômûves
Lakatos, Lavotta J., Pöltenberg
Simándy P., Szabó K.
Szabó Zoltán, Szûcs S., Vízirózsa
Szabó Ervin

Avas pincesor
Földes Ferenc, Domb
Papszer 2-28-ig, Tóth sor
Mélyvölgy, Muszkás-telep
Lövei sor, Teleki sor

2006. 03. 01.
SZERDA

Ómassa

Vargahegy
Batthyány sor, Csermôkei
Hajnal, Kokilla, Magashegy-d.
Martinász, Muszásoldali-d.
Vargaoldali-d., Vasöntô

Nagy Avas közép, Nagy Avas felsô
Kis Avas, Toronyalja
Tetemvár 170-191.

2006. 03. 02.
CSÜTÖRTÖK

Tapolca
Aradi, Baghy Gy., Barabits
Bencések, Beregi, Branyiszkó
Brassói, Csabai, Enyedi Ernô
Fagyöngy, Fenyô, Görömbölyi
Gyôri, Homonnai, Iglói
Isaszeg, Katona J., Kiss József
Léva, Lôcsei, Miskolctapolcai
Nyitrai, Pákozdi, Rozsnyói
Szatmári Kir. P., Thaly Kálmán
Újjáépítés, Ungvári, Viola
Zárda, Zilahi

Komlóstetô
Nyárfa, Olvasztár 2-4-6-8.
Szántó K. János 70-tôl
Komlóstetôi út 98-tól fölfelé

Görömböly
Cserép, Felhô, Ginzery S.
Hordó, Lehár F., Madár
Meredek köz., Szôlô, Tárogató

Bábonyibérc
Alsó sor, Bruckner, Feszty Á.
Marjalaki, Nagy Ferenc
Nimród, Szent László
Tinódi, Toldi M.

Szamóca köz, Május 1. telep

2006. 03. 03.
PÉNTEK

Csabai kapu – Népkert
Apáczai Cs. J., Balogh Ádám
Benke J., Bezerédj István
Bottyán J., Budai József
Csabai kapu, Derkovits
Dessewffy A., Dobozi M.
Dugonics A., Eötvös L.
Esterházy A., Farkas Jenô
Gyöngyvirág, Írisz, Jászi O.
Kankalin, Kinizsi P., Knézich
Korányi S., Lázár V.

Lévay József, Medgyessy F.
Mikes Kelemen, Mûhely, Nárcisz
Park, Petneházy D., Semmelweis
Sibrik Miklós, Szabadságharc
Szigligeti E. tér, Szigligeti M.
Szilágyi Dezsô, Váncza, Vasvári
Vécsey K., Venyige, Vezér
Zrínyi Ilona

Bedegvölgy – Tetemvár
Aggteleki, Andor út, Bedegvölgy
Bodó sor, Dóczy J., Kôporos
Közdomb, Major, Margittai, Méhész
Muskátli, Napfény, Napfürdô, Nyírfa
Pacsirta, Szegfû, Szivárvány
Tetemvár alsó s., Tetemvár felsô
Tetemvár közép

Hejôcsaba – Almáskert
Balassi Bálint, Bárczay, Boglárka
Cement, Cementgyári
Csaba vezér, Dália
Dr. Kalocsai K., Egri, Fogarasi
Futó, Gárdonyi Géza
Gátôr, Hejô, Híd, Hock János
Igazság, Izsó Miklós
Kázmér, Kertész, Koboz, Kô
Málnás, Malom, Mécses, Mész
Mésztelep, Mésztelepi kol.
Nádas, Nagyszebeni, Negyvennyolcas,
Rodostó, Rozmaring, Segesvári,
Szeretet, Szirmai, Szózat, Tallér
Templom, Töltés, Világ, Szalag

2006. 03. 06.
HÉTFÔ

Avas I. ütem
Áfonyás, Felsôruzsin, Gesztenyés
Ifjúság, Korach M., Középszer
Mandulás, Nyíri D., Sályi
Szentgyörgy, Szilvás, Szôlôskert
Testvérvárosok

Kilián-észak-dél
Alkotás, Árvíz, Bálint
Benedek Elek, Budai N. Antal
Dorottya, Erdélyi, Gagarin, Hunfalvy
Irinyi János, Iványi, Kacsóh P.
Kandó Kálmán, Kempelen F.
Könyves K., Lányi Ernô
Lorántffy Zs., Mónus Illés
Munkás, Szinyei M. P.

Diósgyôr
Árpád, Csóka, Fülep J., Kondor
Kuruc

2006. 03. 07.
KEDD

Avas II-III. ütem
Adler Károly, Hajós A.
Jósika M., Klapka Gy.
Kölcsey, Leszih A.
Mednyánszky, Pattantyús

Vologda + Jókai, Szt. István
Anna, Batthyány L., Dayka G.
Déryné, Dóczy József
Dózsa Gy., Fazekas, Hunyad
Jókai M., Kandia, Kossuth
Laborfalvi R., Malomszög
Mátyás kir., Nagyváthy, Pallós
Palóczy L,, Papszer, Patak
Rácz Gy., Rákóczi F.
Szepessy P., Szt. István
Tárkányi, Tizeshonvéd
Uitz B., Városház, Vologda

2006. 03. 09.
CSÜTÖRTÖK

Gyôri kapu-észak
Andor, Andrássy, Avar, Bíró, Brigád
Elôd, Fadrusz, Gépész
Görögszôlô, Gyôri kapu
Gyula, Károly, Kohász, Liszt F.
Maros, Miklós, Ôrs, Pál, Rácz Á.
Szamos, Szerdahelyi K.
Újítók, Zoltán

Szentpéteri kapu
Ady, Álmos, Blaskovics
Botond, Bulcsú, Gyóni, Horváth
Huba, Huszár, Kassai
Katowice, Latkóczy, Lehel
Levente vezér, Lovarda
Madarász, Megyei Kórház
Régiposta, Szeles, Széles
Szentpáli, Szûcs L., Zombori

2006. 03. 10.
PÉNTEK

Gyôri kapu
Aba, Acél, Bársony J., Béla
Bokréta, Böngér, Csatorna, Fém
Ferenc, Gállfy, Gergely
Gyôri kapu, Gyula
Herman O., Jánosi F., József
Kabók L., Kalapács, Kavics, Kohó
Kôporos csh. rész, Réz, Thököly
Vas, Vászonfehérítô, Virág

Bulgárföldi lakótelep
Bertalan, Kiss tábornok
Fazola H., Stadion

Selyemrét
Kôrösi Csoma, Selyemrét
Augusztus 20., Bolyai J.
Éder György, Zielinszky
Latabár Endre, Baross Gábor
Bajcsy-Zsilinszky

Szirma

2006. 03. 13.
HÉTFÔ

Berekalja
Bartók köz, Békés, Berekalja
Berkenye, Bükk, Csemete
Csendes, Endrôdi, Eper
Erdô, Erdôalja, Fényesvölgyi

Hársfa, Havas, Hegyes, Homok
János, Juhász Gy., Karinthy F.
Kökény, Körmöczi, Majláth I.
Móra Ferenc, Puskás T.
Rozgonyi P., Somlyó Z.
Székely, Szikla, Tapolcarét
Tölgy, Vár, Tópart, Vasverô

Számos utcák + Bulgárföld
Ballagi K., Endresz Gy.
Ilyés Gy., Kárpáti, Móricz Zs.
Szabadság, Tamási Á., Vasgyári

Bányásztelep
Vájár, Róna, Bányamécs, Aknász

Belváros – Vörösmarty
Arany J., Belegrád köz
Bem József, Bocskai
Bors vezér, Corvin
Dankó Pista, Gizella
Görgey A., Hadirokkantak
Kazinczy, Király, Gombos Pál
Kont István, Lenke, Mádai Lajos
Martinovits, Mártírok
Melinda, Sarolta, Soltész Nagy K.
Szabó Lôrinc, Széchenyi
Szemere, Uitz Béla, Vörösmarty

2006. 03. 14.
KEDD

Alsó-felsô Hámor
Kosztolányi, Losonczy I.
Palota, Vadas Jenô

Diósgyôr, Majláth-dél
Alsó Papírgyár, Árpád, Blaha L.
Bölcs, Ferenczy S., Hajdú
Hegyalja csh. páratlan
Hóvirág, Kemény, Költô
Köztársaság, Lilla, Madách I.
Márton bíró, Mokri Mészáros
Nagy L. kir., Nyár, Páfrány
Pálma, Papír, Puskás T., Rigó
Szervezet, Diófa

Vasgyár
Alsó Szinva, Ballagi, Felsô Szinva
Fürdô, Glazer Miksa, Gózon, Irma
Jászai M., Jedlik Á., Kerpely
Kórház, Kristály, Lónyai M.
Mányoki Ádám, Mester, Örös
Puskin, Técsey, Téglagyári, Topiczer J.

Pereces
Akna, Alma, Bánya, Dalárda
Farbaky I., Fülemüle, Honszerzô
Nefelejcs, Péch Antal, Szén
Taksony, Tárna, Vadász, Vasút

Bábonyibérc – Vologda
Árok, Bábonyibérc alsó
Bábonyibérc felsô, Bábonyibérc
Balázs diák, Bércalja, Borostyán
Börzsöny, Cserhát, Csermely
Estike, Eszter, Felmezô
Forrásvölgy, Mecsek, Pilis
Pintes, Sellô, Sólyom, Tag, Temetô

2006. 03. 16.
CSÜTÖRTÖK

Bükkszentlászló

Tatárdomb
Bánat, Boldog, Boróka, Cinka
Csákány, Csille, Tokaji Ferenc
Fenyves, Mária, Mogyoró, Mongol
Tatár, Tatárárok, Verseny

Diósgyôr – Majláth
Árnyas, Bánfolyás, Bánki
Baráthegyalja, Béke, Cserje
Csipkés, Elôhegy, Erdész, Fülep
Gyertyán, Hegyalja csh. páros
Holló, Ibolya, Jázmin, Mohás
Ôz, Partos, Rózsa, Sas, Szépvölgy
Tóth Árpád, Tömörkény I.
Törökverô, Vajda J.

Diósgyôr-észak
Ákos, Bánki, Béke, Elôhegy, Gôz
Kiss tábornok, Kondor Béla
Lankás, Sugár, Telepy Gy.
Vas G., Vince, Vörös, Zenta

2006. 03. 17.
PÉNTEK

Pereces
Bimbó, Bodza, Bollóalja, Csábi L.
Csajkovszkij, Csehov, Cséti Ottó
Debreczeni M., Erdô sor, Erenyô
Faller Jenô, Fátyolka
Finkey József, Hérics
Jószerencse, Kodály Zoltán
Lauday, Liszkay G.
Som, Szentistványi

Testvériség – Daru
Daru, Nemzetôr, Tátra, Testvériség
Torontáli

Zsolcai kapu – Zsarnai telep
Állomás, Besenyôi, Buzogány
Eperjesi, Fonoda, Gyimesi
Éder György, Halász, Harmat
Hatvanötösök, Hodobay-telep
József A.-telep, Kartács, Kruspér
Pázsit, Víkendtelep
Szekerész, Szendrey J., Szinva
Szondi Gy., Tölgyesi, Tömösi
Tüzér, Üteg, Vágóhíd
Vásárhelyi, Vereckei, Vitéz
Zsigmondy V., Zsolcai kapu

RWE-123
Kis kôkötô, Kôpad, Nagy kôkötô
Rézmûves, Szûrcsapó
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HÚSVÉT BELFÖLDÖN 
04. 14–04. 17. 4 nap/3 éj

Esztergom Htl. Oktáv 14 590 Ft
Kõszeg Htl. Írottkõ 19 190 Ft
Parádfürdõ Park Htl. 33 190 Ft
Eger Htl. Eger Park 30 690 Ft
Pécs Htl. Palatinus 20 690 Ft
Gyula Htl. Hõforrás 15 190 Ft
H.szoboszló Wellness Htl. 42 790 Ft
Zalakaros Termál Liget 9990 Ft
Debrecen Htl. Aquaticum 67 390 Ft
Bogács Silver Panzió 13 900 Ft

ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK!

MEGJELENT 2006. ÉVI KATALÓGUSOK!

Horvátország � Szlovénia � Görögország
Társasutak, városlátogatások.

Utazás egyénileg, busszal, repülõvel. 

ELÕFOGLALÁSI KEDVEZMÉNYEK!

CAR-TOUR
International Kft.
3530 Miskolc, 
Arany János u. 11-13.
fszt. 5.
(Arany Corvin Üzletház)

Tel.: 46/506-299
Fax: 46/506-300

Honlap: 
www.car-tour.hu

E-mail: 
miskolc@cartour.hu

OIH (IKIM): 1753/1998

3525 Miskolc, Kossuth u. 2.

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

Pótkerék Kft. 
3533 Miskolc, Loránttfy Zs út. 53.
Telefon:46/339-907
E-mail: d.suzuki@chello.hu

SUZUKI DIÓSGYÕR

ÚJ AÚJ AUTÓK NUTÓK NAAGY VÁLASZTÉKBANGY VÁLASZTÉKBAN
Én nem hagynám ki!

Kedvezõ hitellehetõségek:
– 0%-os kezdõrészlet
– 120 hónapos futamidõ 
– Casco-mentes hitel   

Az akció a készlet erejéig érvényes.
A képen látható autó illusztráció.

KAMASZ-ÁSZ
Miskolc, Széchenyi u. 94.

(Tulipán-tömb hátulja) 

KIDDY-S
Miskolc, Széchenyi u. 19.

(Weidlich-udvar)

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

Már Miskolcon vannak, a város útjain tartják
„fõpróbájukat” az autóbusz-rekonstrukció kere-
tében vásárolt elsõ Neoplan Centroliner típusú
jármûveink. A próbajáratokra azért van szükség,
hogy a „premierre” minden rendben legyen, és
a lehetõ legmagasabb színvonalon kezdõdhes-
sen meg utasaink szállítása.

A csuklós autóbuszok átadására 2006. már-
cius 1-jén 11.00 órakor kerül sor az Újgyõri fõté-

ren, ahonnan az ünnepséget követõen a jármû-
vek azonnal forgalomba állnak az 1-es, 1A-s, 101-
es, 101B-s, 2-es, 12-es, 31-es és 34-es vonalakon.

Jöjjenek el Önök is, próbálják ki elsõként, mi-
lyen egy modern, alacsonypadlós, biztonságos
jármûvön utazni! Sok szeretettel várunk minden
kedves érdeklõdõt!

Kellemes utazást kívánunk! 
MVK Zrt.  „A megbízható útitárs”

Új autóbuszok utasaink szolgálatában!

HÖLGYEKNEK, URAKNAK

VVVVéééégggg lllleeeeggggeeeessss     sssszzzzôôôôrrrr tttteeee lllleeeennnníííí ttttééééssss
fffféééénnnnyyyysssseeeebbbbeeeessssssssééééggggggggeeee llll

CHROMOLITE-IPL-SMARTLITE technológia.

A test bármely területén maximálisan 
hatékony és biztonságos!
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HÖLGYEKNEK, URAKNAK
– wellness hajszabás Jaguár TC melegollóval
– amerikai satírtechnikák
– göndör hajak tartós egyenesítése

HÖLGYEKNEK, URAKNAK
– porcelán- és zselés mûkörömépítés
– manikûr, pedikûr

PPitti Szépségházitti Szépségház
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Gyermektáboroknak, kézmûves-
foglalkozásoknak, vetítéseknek,
bibliai elõadásoknak és evangeli-
zációknak ad majd otthont a gesz-
telyi református közösség készü-
lõ imaháza. A létesítményt a régi
lelkészi hivatal helyén alakítják ki.
Az egykori parókiát ugyanis meg-
lehetõsen rossz állapota miatt le-
bontották, majd késõbb a mellet-
te lévõ templom túloldalán építet-
ték újjá. Az épület helye sokáig üre-
sen állt, egy évvel ezelõtt azonban

a gesztelyi hívõk elhatározták, kö-
zösségi célokra hasznosítják a te-
rületet. Az alapok kiépítéséhez
egy jótékonysági bál bevételébõl
kezdtek hozzá, azóta pedig a gyü-
lekezeti tagok – akik maguk is te-
vékenyen részt vesznek az épít-
kezésben – az önkormányzat és
helyi vállalkozók támogatásával
több, mint kétmillió forintot fordí-
tottak a munkálatokra. Az imaház
elkészültéig azonban még így is
nagyon sok a teendõ. Az anyagi

lehetõségek továbbra is korláto-
zottak, ezért a Gesztelyi Refor-

mátus Gyülekezetért Alapítvány
újabb jótékonysági bált szervez,
amelynek bevételével az építkezés
költségeihez szeretne hozzájárul-
ni. Az alapítvány egyébként tíz éve
segíti különbözõ programokkal,
rendezvényekkel, illetve az azok-
ból befolyó pénzösszegekkel a
helyi református közösséget és
presbitériumot. A leendõ imaház
célja a szeretetteljes légkör, a nyu-
galom és a feltöltõdés lehetõsé-
gének megteremtése nemcsak a
helyiek, hanem minden oda betérõ
számára.

Debrecen vételi ajánlatot tett
a Miskolci Vízmûvek (Mivíz) Rt.
49,9 százalékos tulajdonára kiírt
pályázaton, s együttmûködést
is ajánl a borsodi megyeszék-
hely vezetésének. 

Kósa Lajos debreceni polgár-
mester miskolci sajtótájékoztatóján
elmondta: elképzelésük szerint
Miskolc, Debrecen és Nyíregyháza
együttmûködésével létre lehetne
hozni egy olyan jelentõs magyar vízi
közmûvállalatot, amely meggátol-
hatná, hogy a hazai vízszolgálta-
tás mindenhol külföldi, multina-
cionális vállalatok kezébe kerüljön,
s a létrejött konzorcium a Kárpát-
medence más területein is ter-
jeszkedni tudna. 

A miskolci önkormányzat Mivíz-
privatizációra kiírt pályázatára –
melynek hétfõn, fél órával a sajtó-
tájékoztató elõtt járt le a határide-
je – hat érvényes, többségében kül-
földi ajánlat érkezett. Kósa Lajos be-
jelentette: meg kívánják vásárolni
az eladásra szánt tulajdonhánya-
dot úgy, hogy együttmûködést ja-
vasolnak a két város között. A pol-

gármester szerint a két városnak,
és a két vízmûnek össze kellene
fognia, s az együttmûködésbe be
kellene vonni azokat a nagy ön-
kormányzatokat – például Nyíregy-
házát – is, amelyek hajlandóságot
mutatnak erre. Az így létrejött kon-
zorciummal fel lehetne vásárolni
elõször a felsõ-tiszai vízgyûjtõ te-
rület vízi közmûszolgáltatatását,
utána pedig hasonló érdekeltsé-
geket szerezhetnének külföldön
is. A bevételi pénzeket így „haza-
hoznák”, nem pedig a külföldi
multinacionális vállalatok vinnék ki
innen, mint az számos privatizáció
esetében történik. 

Káli Sándor, Miskolc polgár-
mestere a debreceni ajánlattal kap-
csolatban úgy nyilatkozott, hogy az
elképzelés voltaképpen illeszkedik
abba a térségi együttmûködési
koncepcióba, amely – egyelõre
kulturális alapon – már elkezdõdött
a DIREKT társulásban. Azonban,
mint fogalmazott, pusztán attól,
hogy valami külföldi, még nem fel-
tétlenül rossz, és attól, hogy magyar,
még nem feltétlenül jó. A pályá-
zatok elbírálásánál mindenekelõtt
a gazdasági racionalitásokat és a
vízbiztonságot, azaz Miskolc biz-
tonságos vízellátását kell majd
szem elõtt tartani. 

A Mivíz-privatizációra a következõ
cégek adták be pályázataikat:
Energie AG Wasser, Pannonplast
Polifina-Aquaplus Kft.-GW Borsod-
víz Kft. konzorcium, Remondis Kft-
Aquaplus GMBH. konzorcium,
RWE-SUEZ konzorcium, Civisvíz

konzorcium, Veolia-ÉRV Rt. kon-
zorcium, Biwater PLC. Szakértõ
vizsgálatok, értékelések után, elõ-
reláthatólag március 20-án szüle-
tik döntés arról, mely pályázatok jut-
nak tovább a második fordulóba.

Sz. S. 
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Gyûjtenek és saját maguk építkeznek a gesztelyiek.

Regionális együttmûködést szeretnének

DEBRECENI AJÁNLAT A VÍZMÛRE

A Miskolcról Hernádkak felé vezetõ úton egy év szünet után a
táj ismét némán tûri, hogy fát vágjanak a hátán. Még útban van a
maradék, gyönyörû fasor, az utat négysávosítani kell, a megnöve-
kedett forgalmat a régi pálya már nem bírja sokáig „felvenni”. 

A nagyobb rönköket a hivatásos kitermelõk szállítják el, a ki-
sebbeket a környéken élõ, minden bizonnyal hívatlan lakók. Csak
sejteni lehet, hogy engedéllyel teszik-e vagy sem, írott vagy íratlan
szabályok szerint hagyják az apraját a rászorulóknak. Akár még örül-
hetnek is neki, hogy eltüntetik a szemetet. 

A környéken éjjel-nappal nagy a sürgés-forgás, számtalan bal-
esetveszélyes helyzetet produkálnak a nem fûrészelésbõl élõk. Látni,
kik jöttek az alkalmi munkások közül messzebbrõl, kik azok, akik
nem maguknak viszik az anyagot: az élelmesebbek (tehetõsebbek)
kisteherautókkal jönnek-mennek, a többség azonban rozoga ke-
rékpárra, szabályos rendbe pakolja az azonos méretûvé varázsolt
ágakat, gallyakat. Az õ esetükben lehetünk csak biztosak abban,
hogy a megboldogult fák nagyjából ugyanazt a levegõt kormolják
majd, amelyet élve még tisztítottak: a nehéz fuvart nem tolhatják
túl messzire.  

A csupaszításnak köszönhetõen Hernádkakon érezhetõen na-
gyobb lett a zaj. És nem a csupaszítás, hanem a forgalom zajáról
beszélek. Sokan aggódnak, milyen hangzavar lesz, ha az összes
fát kivágják. Márpedig nincs kegyelem egyetlen darabnak sem. 

Kisiskolás koromtól, a hetvenes évek közepétõl járok Hernádkakra,
a fûrész alá kerülõ fák többsége már akkor a helyén állt. Azaz, ha
most ültetnének új fasort, az három évtized múlva sem lenne ilyen
szép, akkor sem mûködne olyan hatékony zaj- és porfogóként, mint
a most elmúlásra ítélt. Persze, örülünk, hogy az út elkészültével
gyorsabban és biztonságosabban haladhatunk majd, megrövidül
a menetidõnk. De nem lehet az ember fából: joggal szomorkodunk,
hogy megrövidítenek bennünket ezekkel a növényekkel, hisz ki tudja,
igyekeznek-e majd pótolni. Isten útjai kifürkészhetetlenek. Fái saj-
nos nem kifûrészelhetetlenek. Vass Tibor

Elvan a gyerek

FASORBAN SEM

A Városgazda Kht. dolgozói maguk készíthetik a teát.

(GESZTELY) Imaházat építtet a gesztelyi református közösség.
Az építkezés – a hívek kezdeményezésére és támogatásá-
val – már tavaly márciusban elkezdõdött, a rendelkezésre
álló anyagi források azonban igen szûkösek, ezért a gyüle-
kezet tagjai jótékonysági bálok és koncertek szervezésével
próbálják elõteremteni a munkálatok folytatásához szüksé-
ges pénzt.

IMAHÁZRA GYÛJTENEK 
A GESZTELYI REFORMÁTUSOK

(MEGYE) Az úgynevezett hideg
munkahelyeken tartott vizsgálatot
az ÁNTSZ a napokban. Az or-
szágban összesen 265 munka-
helyet ellenõriztek, ahol több,
mint négyezer munkavállalót fog-
lalkoztatnak hidegnek minõsülõ
munkakörnyezetben. Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében ösz-

szesen 19 munkáltatót ellenõrzött
a megyei ÁNTSZ. A törvény sze-
rint ugyanis a hideg munkahe-
lyeken a munkáltatóknak kell biz-
tosítaniuk az ötvenfokos cukros
teát, gondoskodniuk a dolgozók
megfelelõ védõöltözetérõl, vala-
mint a melegedõ- és szociális he-
lyiségrõl. Bocsor Krisztina, a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
ÁNTSZ szóvivõje elmondta, az el-
lenõrzött egységek közül két
munkahelyen nem tartották be a
hideg munkahelyre vonatkozó
elõírásokat. A vezetõkkel szem-
ben bírságot szabtak ki. Az or-
szágban minden ötödik munka-
helyen találtak szabálytalansá-
got az ellenõrök, a kiszabott bír-
ság kétmillió forint. A legtöbb
munkáltató az alacsony hõmér-
séklet miatt kötelezõ forró tea adá-
sát mulasztotta el, de nagy szá-
zalékban nem adták ki az órán-
ként járó pihenõidõt sem. A
Városgazda Kht. Miskolc terüle-
tén 12 telephellyel rendelkezik. A
külsõ munkahelyen dolgozók,
mint a hómunkások ezeket a
szociális létesítményeket keres-
hetik fel melegedés és teafo-
gyasztás céljából. Kertész Béla,
a Városgazda Kht. mûszaki igaz-
gatója elmondta, a többi céggel
ellentétben a dolgozóiknak nem
készen adják ki a teát, hanem
mindenki akkor fõzi meg magá-
nak, amikor úgy érzi, hogy szük-
sége van rá. 

D. T.

Megyénkben jobb a helyzet, mint máshol

A HIDEG MUNKAHELYEKET
ELLENÕRIZTÉK

(Folytatás az 1. oldalról)
A szakemberek arra kérik a

megye lakóit, hogy a házuk elõtti
árkokat tartsák tisztán, mert ha ezek
eldugulnak és a víz nem tud el-
folyni, akkor akár a lakóépületek-
ben is keletkezhet kár. A folyók ára-
dása egyelõre nem okoz gondo-
kat. Mivel az olvadás eddig vi-
szonylag lassú volt, csak a
Bodrogon és a Tiszán alakult ki ki-
sebb árhullám, ám ezek nagysá-
ga nem indokolta készültség el-
rendelését. A Sajó és Hernád
egyes szakaszait teljes széles-
ségben jég borítja, ahogy a Tiszát
és a Bodrogot is. A jég azonban
csak ez utóbbi folyókon okozhat
problémát abban az esetben, ha
egy lassabb lefolyású, kisebb ár-
hullám érkezik. Az ugyanis feltör-
heti a jeget, és torlaszokat is épít-
het. Éppen ezért Tokajnál, Tisza-
dobnál és Kiskörénél összesen 6
jégtörõ hajó áll készenlétben.

A megyeházán tartott sajtótá-
jékoztató másik fõ témája a ma-
dárinfluenza emberre is veszélyes
vírusának, a H5N1-nek a magyar-
országi megjelenése volt. Dr.
Gönczi Károly Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei fõállatorvos
hangsúlyozta: a kórokozót még
nem észlelték a megyében. A H5-
ös vírusnak mintegy 30 altípusa
van, ezek közül csupán az egyik
a H5N1. A betegség elsõsorban
a vízi szárnyasokat, a vadkacsá-
kat, libákat, hattyúkat és gázló-
madarakat támadja meg. Ezek
megyénkben csak a Bodrog-
közben, illetve a nagyobb tavak
mellett fordulnak elõ, ezért egy
esetleges fertõzés is ezeken a te-
rületeken jelenhet meg. Gönczi
Károly hangsúlyozta: más vad-
madarak, mint például az ember
közelében élõ verebek vagy ga-
lambok megfertõzõdése szinte
teljesen kizárt, mint ahogy az is,

hogy a baromfitenyészetekben üti
fel a fejét a H5N1. A madarakat
zárt térben nevelik, így azok nem
érintkezhetnek vadon élõ társa-
ikkal. A háztáji baromfi sem ve-
szélyeztetett, mert a vízi szár-
nyasok a kutyák, macskák miatt
nem szállnak le az udvarokban.
Attól sem kell félni, hogy négylá-
bú kedvenceink esetleg egy fer-
tõzött madár elfogyasztása után
terjeszthetik kórt, mivel a vírust a
gyomorsav elpusztítja. Gönczi
Károly szerint továbbra is biz-
tonságos a boltokban vásárolható
baromfihús fogyasztása, mert a
hazai állategészségügyi szabá-
lyoknak megfelelõen már a ta-
karmányt is ellenõrzik, de felü-
gyelik a tartást, szállítást és a hús-
feldolgozást is. Ha valaki mégis
fertõzött húst enne, akkor sincs
baj, mert a H5N1 70 Celsius fok
feletti hõmérsékleten elpusztul.
Ember csak egy esetben kaphatja

el a madárinfluenzát, mégpedig
akkor, ha nagy mennyiségben lé-
legzi be a vírust hordozó mada-
rak ürülékének porát. Ez pedig
csak akkor fordulhat elõ, ha va-
laki huzamosabb ideig együtt él
a fertõzött szárnyasokkal.

A betegség egyébként már rég-
óta ismert hazánkban. Magyar-
országon már 1969-ben kimutat-
ták a madárinfluenzát vadon élõ
madarakban, sõt 1975-ben még
egy kisebb járvány is pusztított a
Hortobágyon. A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Állategészség-
ügyi és Élelmiszerellenõrzõ Állo-
más terve már elkészült arra az
esetre, ha megyénkben mégis
megjelenne a vírus.  Ez pontosan
meghatározza a szükséges in-
tézkedéseket, a legapróbb rész-
letekig leírja, hogy kinek mi a fel-
adata. Ez a szabályozás egyéb-
ként szigorúbb annál, mint amit az
Európai Unió elõír. tóthsz

(MEGYE) Idén mintegy négy-
milliárd forintot fordíthatnak or-
szágosan a szakmával nem
rendelkezõ felnõttek beiskolá-
zására. A Foglalkoztatási Hiva-
tal által koordinált, „Lépj egyet
elõre” nevû átképzési program
Miskolcon is február 15-én kez-
dõdött. Jelentkezni az oktatá-
si intézményekben lehet.

Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében 56 és 58 ezer között
mozog a regisztrált munkanél-
küliek száma. Nagy részüknek
azért nincs állása, mert olyan
szakmával rendelkeznek, ame-
lyek nem keresettek a munkae-
rõpiacon. Nekik kínálnak esélyt a
munkaügyi központ által támo-
gatott átképzések. Szabó József,
a B.-A.-Z. Megyei Munkaügyi
Központ igazgatója elmondta, az
eddig gyakorlat szerint is elõny-
ben részesültek a hiányszak-
mákhoz kapcsolódó képzések.
Ilyenek például a vendéglátó-

ipari és az építõipari foglalkozá-
sok. Ezekre a tanfolyamokra
azonban csak munkanélküliek
jelentkezhettek, a most kezdõdött
program viszont azoknak a hát-
rányos helyzetûeknek is lehetõ-
séget ad a részvételre, akik annak
ellenére, hogy dolgoznak, nem
rendelkeznek szakképesítéssel. A
„Lépj egyet elõre” névre keresz-
telt programban így összesen 11
ezer ember tanulhat új, verseny-
képes szakmát. A Foglalkoztatási
Hivatal meghatározta azoknak a
létszámát is, akik az egyes régi-
ókban jelentkezhetnek a képzé-
sekre. Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében ez 900 fõt jelent. A kur-
zusokra február 15-tõl lehet je-
lentkezni, de nem a munkaügyi
központokban, hanem az oktatási
intézményekben. A program költ-
ségvetése összesen mintegy
négymilliárd forint. Ennek há-
romnegyedét európai uniós, egy-
negyedét pedig kormányzati for-
rásból finanszírozzák.

tóthsz

Belvíz és madárinfluenza-vírus

NINCS VÉSZHELYZET MEGYÉNKBEN

Négymilliárd átképzésre

ÚJ SZAKMÁT TANULHATNAK

Uniós forrásokból az elmúlt idõ-
szakban számos fejlesztés valósult
meg Borsod-Abaúj-Zemplénben.
Miskolcról és a megye egészébõl
több mint kétezer pályázatot nyúj-
tottak be a kiíró szervezetekhez.
Eddig az irányító hatóságok csak-
nem kilencszáz projekt részére
ítéltek meg támogatást, ami közel
38 milliárd forintot jelent a térség-
nek és a helyi gazdaságnak.

A Nemzeti Fejlesztési Hivatal
elõrejelzése szerint Magyarország
2007 és 2013 között összesen
24,6 milliárd euró, hozzávetõlege-
sen 6174 milliárd forint fejlesztési for-
rásra tehet szert. Egyetlen lehetõ-
ség a felkészülésre és a 2006 vé-
géig még rendelkezésre álló ösz-
szegek lehívására a tájékozódás és
a tanulás. Ehhez nyújt hatékony se-
gítséget a március 7-én Miskolcon
megrendezendõ PályázatVadász
Infómaraton 2006 ingyenes pályá-
zati konferencia.

Az egész napos rendezvényen
a kis- és középvállalkozások, az ön-
kormányzatok, a nonprofit szerve-
zetek és a magánszemélyek a
pénzhez jutás fenti módjairól tájé-
kozódhatnak. A rendezvény idõ-
pontja március 7-e, 9–16 óráig a
Hotel Pannóniában.

PÁLYÁZATI
KONFERENCIA


