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

MISKOLCI NAP

A Vízszennyezés Tényfeltáró
Bizottság elõzetes jelentése
szerint is olyan rendkívüli ese-
mény okozta a vízszennyezést
Miskolcon, amely igen ritkán
fordul elõ, és amelyre nem le-
hetett számítani.

Ugyanakkor több ajánlást is le-
írtak a jelentésükben olyan in-
tézkedésekre, melyek megaka-
dályozhatják a jövõben a ha-
sonló esetek elõfordulását. Káli
Sándor polgármester kemény fel-
lépést ígér, és vizsgálatokat azok-
kal szemben, akik szennyezik a
karsztvizet. A Városházán sajtó-
tájékoztató keretében ismertették
a bizottság jelentését, mely kap-
csán Káli Sándor hangsúlyozta, egy
elõzetes jelentésrõl van szó, vég-
leges csupán akkor lesz, ha a
másik két vizsgálat – ügyészségi
és a környezetvédelmi minisztéri-
um által indított – is lezárul.

Kádár Sándor, a bizottság ve-
zetõje elmondta, a miskolci víz-
forrás nagyon jó, egyetlen hibá-
ja, hogy a csapadékvízbõl kapja
az utánpótlását, ami így annak
függvénye. Az idei esõzés pedig
olyan magas karsztvíz-szintet
okozott, amire nem volt példa. Ezt
jól érzékelteti, hogy két hét alatt
218 milliméter csapadék esett le,
míg az évi átlag 700 körül van.
Ez 16 millió köbméter vizet jelent,
melybõl 6 millió került be a
karsztvízbe, és olyan dolgokat
mosott be magával, amit koráb-
ban sosem, jelentette ki Kádár
Sándor. A bizottság ezt jelölte
meg okként, a szennyezõdés
pontos forrását azonban nem
lehet megállapítani. A bizottság
vezetõje ugyanis kifejtette, a ta-
polcai forrás Répáshuta, Bükk-
szentkereszt térségébõl is kap
karsztvizet, tehát hatalmas terü-
letrõl van szó.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Miskolc Megyei Jogú Város
Közgyûlése július 6-ai ülésén
döntött a Búza téri piac külsõ
tõke bevonásával, a kor köve-
telményeinek megfelelõ fej-
lesztése és uniós elõírások sze-
rinti rekonstrukciója mellett. Ezzel
lezárta a másfél éve zajló pá-
lyáztatási és tárgyalási folya-
matot.

A város a piac hosszú évek óta
húzódó rekonstrukcióját és fej-
lesztését az Ikeron Rt.-vel együtt-
mûködve kívánja megvalósítani,
mely terveit egyeztette a KISOSZ-
szal is. Az önkormányzat és a be-
fektetõ a megújuló piac üzemelte-
tésére 20 évre közös fejlesztési tár-

saságot hoz létre, Miskolci Piac-
fejlesztõ és Üzemeltetõ Zrt. néven.
A piac területe önkormányzati tu-
lajdonban marad, melynek hasz-
nálatáért a város ez idõ alatt föld-
használati díjra jogosult. 

A 2,6 Mrd Ft-os beruházás a ter-
vek szerint várhatóan ez év végén,
jövõ év elején kezdõdhet el, és nagy-
jából 12 hónapot vesz igénybe. A
fejlesztés a buszpályaudvar, a
Szendrei utca és a Zsolcai kapu által
közrefogott, jelenleg is piacként
mûködõ, mintegy 13 ezer m2-es te-
rületre terjed ki. A tervezett beépí-
tés mértéke közel 60%, a létrejövõ
hasznos alapterület 4330 m2 lesz.

A frekventált helyen található,
igen rossz állapotú piac rekonst-

rukciója szervesen illeszkedik a
belváros megújítását célzó erõfe-
szítések közé. Ennek keretében a
Vásárcsarnok – tekintettel annak
mûemlék voltára – funkcióját jól el-
látó épületegyüttesbe illesztés mel-
lett, a Kulturális és Örökségvédel-
mi Hivatal jóváhagyásával, felújításra
kerül. A jelenlegi csarnok környe-
zetében található egyéb épületek
és építmények lebontásra kerülnek,
helyet adva az új épületrészeknek. 

A Vásárcsarnok épületéhez ke-
leti és nyugati irányban hozzáépí-
tett zárt csarnok két szintjén üzlet-
helyiségek, vendéglátóegységek,
irodák és szociális blokkok kerülnek
kialakításra. Elsõdleges szempont
a jelenleg is mûködõ kereskedelmi,

vendéglátóipari és egyéb
szolgáltatási tevékenység,
a piac jellegének más, kul-
turáltabb formában való
megõrzése. A piac terüle-
tén elhelyezkedõ asztalos
elárusítóhelyek, virágüzle-
tek és vendéglátóegysé-
gek felújítva, modernizálva,
fedett és nyitott helyekre,
modern, kulturált környe-
zetbe kerülnek. 

A fejlesztés során nem marad-
nak figyelmen kívül az uniós nor-
mák által meghatározott környe-
zetvédelmi szempontok sem, to-
vábbá az épület és a nyitott terek
akadálymentesítése is megoldottá
válik (liftek, mozgólépcsõk). 

Fontos, hogy az építkezés ideje
alatt, ugyan ideiglenes helyen, de
nyitva tart a piac. Egy elõre kidol-
gozott – a Városgazda Kht.-val
egyeztetett – intézkedési terv sze-
rint az árusok nagy része ideigle-
nes helyre, a volt nagybani piac –
jelenleg parkolóként mûködõ – te-
rületére átköltöztetésre kerül. A par-
kolási gondokon a város ideiglenes
parkoló kialakításával igyekszik eny-
híteni. 

A jelek szerint nem múlik el
nyár diósgyõri „esemény” nél-
kül. A labdarúgás honi barátai
megszokták már, hogy a káni-
kulai napokban a DVTK háza tá-
járól mindig érkezik egy-két
váratlan hír.

A legújabb: hiába állapodott
meg egymással Sallói István ügy-
vezetõ és Yago Aguilar Azón, a 27
esztendõs spanyol szakember
mégsem lesz a piros-fehérek edzõ-
je. Errõl Sallói István informálta la-
punkat, akit megdöbbentett a ka-
talán tréner viselkedése. Június 26-
án megkezdõdött a felkészülés, ám
a spanyol tréner csak nem akart
megérkezni. Különbözõ idõpon-
tokat jelölt meg, ezek egyikét sem
tartotta be, végül pedig mindösz-
sze annyit nyilatkozott, hogy meg-
lehetõsen furcsa szerzõdés-terve-
zetet kapott a diósgyõriektõl.

– Ekkor fogyott el a türelmünk
és megszakítottuk kapcsolatunkat
Azónnal. Számomra megdöb-
bentõ, ami történt. Ha valakivel
kezet fogok, és az illetõ a szavát
adja, akkor azt elfogadom.
Rendkívül sajnálatosnak tartom,
hogy a spanyol trénernél más-
képpen mûködnek a dolgok,
ugyanis hosszú idõn keresztül
csak hitegetett bennünket, s köz-
ben másokkal is tárgyalt – kom-
mentálta a történteket érthetõ csa-
lódottsággal a hangjában Sallói

István, a DVTK ügyvezetõje. Azt is
elmondta: a tulajdonosok a hét
végén ülnek össze, s kiválasztják
a szóba jöhetõ edzõk közül azt,
akire rábízzák az együttes szakmai
munkájának az irányítását. Minden
bizonnyal itthoni tréner ülhet majd
le a piros-fehérek kispadjára –
akár Pajkos János visszahívása is
elképzelhetõ. Távozott a DVTK-tól
Farkas Norbert, a védõ az Omonia
Nicosia csapatához szerzõdött.

Az edzéseket továbbra is Benczés
Miklós pályaedzõ dirigálta, a csa-
pat elsõ elõkészületi mérkõzését
szombaton 10 órától hazai kör-
nyezetben a Bõcs KSC ellen játsz-
sza. Fontos információ, hogy a
Magyar Hivatásos Labdarúgóliga
magára vállalta a 3,1 milliárd fo-
rintos reorganizációs hitel rende-
zését, így az öt adós (FTC, Újpest,
Fehérvár, Honvéd és DVTK) in-
dulhat a bajnokságban.  (doros)

Másfél évtizeddel ezelõtt,
1991-ben vetõdött fel a Déli
Hírlapban egy olyan újság-
cikk-sorozat elindításának a
gondolata, amely megismer-
teti a miskolciakkal – illetve a
város iránt érdeklõdõkkel –
azokat a történeti, építészeti
emlékeket, értékekek, ame-
lyeket az elõdök hoztak létre,
s amelyekre ma is méltán le-
hetnek büszkék az itt élõk.

A cikksorozatból 1994-ben vá-
logatás-kötet jelent meg – száz
rövid írással és háromszáz il-
lusztrációval – melyet aztán to-
vábbiak követtek. Dobrossy István
„Miskolc írásban és képekben”
címû, 1994-es könyvének most
újra megjelentetett, bõvített, át-
dolgozott kiadását a szerzõ és
Fedor Vilmos alpolgármester mu-
tatta be. 

Fedor Vilmos beszédében rö-
viden áttekintette az elmúlt né-
hány évtized miskolci történelmét,
az ’50-es évek erõltetett iparosí-
tásától, a lakosság „felduzzasz-
tásától” a ’90-es évekig, amikor
Miskolc újra elkezdte keresni régi
önmagát, identitását. Mint mond-
ta, az 1960-as, ’70-es években úgy
tûnt, Miskolc beleszürkül a „ma-
gyar Ruhr-vidék” szerepébe, az
iparvárosi jelleg nagyon sokat
eltüntetett azokból a tárgyi, épí-
tészeti emlékekbõl, amelyek meg-
határozták a régi arculatot. A ’80-
as években  már tapasztalható
volt, hogy az itt élõ emberek újra
elkezdték „keresni” a városukat,
a régi Miskolcot – igazi változást
az évtized második fele hozott
ebben a tekintetben, amikor elõ-
ször készült program a belváros
rekonstrukciójára. A ’90-es évek-

ben méginkább felerõsödtek ezek
a lokálpatrióta törekvések, ennek
az egyik jele volt a Déli Hírlapban
kezdõdõ, helytörténeti cikksoro-
zat is. Az írások a város középü-
leteirõl, tereirõl, szobrairól, temp-
lomairól, iskoláiról szóltak, de he-
lyet kaptak a vendéglátóhelyek,
eredeti hangulatukba visszava-
rázsolt iparos, kereskedõ és pol-
gárházak is. A cikkekbõl 1994-ben
válogatáskötet jelent meg – száz
rövid írással, és háromszáz il-
lusztrációval – melyet aztán to-
vábbiak követtek. A sorozatnak
minden évben a város napjához,
május 11-éhez kötõdve jelent
meg egy-egy kötete, magában
foglalva az adott év aktualitása-
it, fontos eseményeit is. Az
1994–2003 között megjelent tíz
kötet több mint 3000 oldalon,
másfél ezernél több illusztráció-
val, Miskolc történetének több

mint félezer témáját
dolgozta fel.

Fedor Vilmos kö-
szönetet mondott
Dobrossy Istvánnak
nagyszabású mun-
kájáért, mellyel je-
lentõsen hozzájárult,
hogy az itt élõk újra
felfedezzék maguk-
nak Miskolcot, és
újra megtanulják
szeretni a várost. Az
alpolgármester utalt
a városfejlesztési be-
ruházásokra, a bel-
város rekonstrukci-
ójára is – mint mond-
ta, Miskolc ma már
olyan város, amely
joggal lehet büszke
önmagára. 

Dobrossy István
arról szólt, hogy a

városról szóló könyvsorozat elsõ
kötete most bõvített és átdolgo-
zott kiadásban jelenik meg újra,
hiszen az 1994 óta eltelt idõben
számtalan változás történt
Miskolcon. Épületek újultak meg,
új szobrok, köztéri létesítmények
kerültek kihelyezésre, változott,
szépült – és most is egyre szé-
pül – a város arculata. – A XX. szá-
zad vége, és a XXI. század eleje
között valami megváltozott
Miskolcon – hangoztatta a szer-
zõ, aki szerint nagyon fontos,
hogy a város képes legyen a múlt-
jából egy jövõképet kialakítani. –
Aki együtt él a várossal, épülete-
ivel, szobraival, temetõivel, pon-
tosan tudja, látja a változásokat.
Nagyon sokat változott a város,
és nagyon fontos ennek doku-
mentálása írásban és képekben
is – mondta Dobrossy István.  

(szepesi)

JELENTÉS A VÍZSZENNYEZÉSRÔL

Szankciók
és intézkedések

MEGÚJUL MISKOLC „ÉLÉSKAMRÁJA”

Dobrossy István könyvei társaságában.

A város értékei

MISKOLC ÍRÁSBAN ÉS KÉPEKBEN

Ki ül a DVTK kispadjára?

Miskolc belvárosában június második felétõl 2-2 sávban lehet köz-
lekedni a Corvin és a Vörösmarty utca keresztezõdése között. A
napokban megkezdõdik a Corvin utca és a Népkert közötti sza-
kasz négysávosítása a fák kivágásával. A Görgey és Corvin úti
jelenlegi Y-elágazásában egy körforgalmú csomópontot alakíta-
nak ki, amely biztosítja majd az idõnkénti nagyobb forgalmú bel-
városi közlekedés szabályozását.

TOVÁBB NÉGYSÁVOSÍTANAK



III. évfolyam 27. számKÖZÉLET2

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÔ KFT.

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.

Tel.: 303-4738 • Fax: 303-4744 • http://www.observer.hu

Megjelenik Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 85 000 példányban, térítésmentes. Kiadó: Miskolci Kommunikációs Kht. Felelôs kiadó: KAROSI IMRE ügyvezetô.
Felelôs szerkesztô: HORVÁTH IMRE. Fômunkatárs: Szepesi Sándor. Fotó: Kaderják Csilla. Marketingigazgató HORVÁTH EDIT: 30/6634-425.

Terjeszti az Inform Média Kft. Terjesztéssel kapcsolatos információ munkanapokon 8–16 óráig: 46/503-509. Tördelés: Mikom Kht. Nyomda: Színeskép Kft. Miskolc. Szerkesztôség:
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. Telefon: 46/503-506. Fax: 46/358-200. E-mail: minap@mikom.hu. Hirdetés: 46/503-509. ISSN 1785-6590

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy „Mindenkit érhet jogeset” cím-
mel folyamatosan mûködik ingyenes jogsegélyszolgálatunk. Amennyiben
jogi természetû problémájuk, kérdésük van, úgy kérjük, írják azt meg,
és küldjék el szerkesztôségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.
A borítékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. Lehetôségük van e-ma-
ilben is elküldeni kérdésüket, ezt az info@mikom.hu címre várjuk. Jogi
szakértõink, dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvédek áll-
nak szíves rendelkezésükre.

Mindenkit érhet jogeset

Riba Istvánné, a 21. számú választókerület szocialista ön-
kormányzati képviselõje július 12-én (szerdán) 16 órától a
Nyitnikék Óvodában (Andrássy u. 53/a) és július 14-én (pén-
teken) 16 órától a Vasgyári Közösségi Házban fogadóórát tart.

Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Képviselôi fogadóóra

Állóképes testületi ülés

HOLDING: VITA ÉS KONSZENZUS
Alapvetõen konszenzus lát-

szott kibontakozni a júliusi köz-
gyûlés legfontosabb és leg-
nagyobb érdeklõdéssel kísért
napirendi pontjánál, amely az
önkormányzati tulajdonú
cégek úgynevezett holding-tí-
pusú összevonását tárgyalta.
Viták csupán a megalakítan-
dó, egységes gazdasági tár-
saság döntéshozatali, ellenõr-
zési mechanizmusait illetõen
alakultak ki. 

A közgyûlés november 17-ei
ülésén döntött arról, hogy az ön-
kormányzati tulajdonú gazdasá-
gi társaságok hatékonyabb mû-
ködtetése 2007. január 1-jétõl a
vállalatcsoport holding típusú irá-
nyításával valósuljon meg. A vár-
ható szakmai hatások között
egyebek mellett említésre került,
hogy ilyen módon javul a válla-
latok mûködésének hatékonysá-
ga, kihasználásra kerülnek a
közös mûködésbõl eredõ meg-
takarítások, javul a lakosság szá-
mára nyújtott szolgáltatások szín-
vonala, valamint létrejön a válla-
latok stratégiai irányítása és kont-
rollja. Az egységes irányítás lé-
nyegesen leegyszerûsíti az ön-
kormányzat feladatát, a testüle-
teknek nem tucatnyi, hanem egy
gazdasági társaságot kell kont-
rollálni, míg a szakmapolitikai el-
várások közvetítésére, illetve a
fõbb tulajdonosi döntések meg-
hozatalára továbbra is lehetõsé-
gük van. Csökken az önkor-
mányzati támogatási igény, az ön-
kormányzat mûködési és fejlesz-
tési támogatása, a vállalatcsoport
alkalmassá válik új önkormány-
zati befektetések, vállalkozások
feltételeinek megteremtésére, pá-

lyázati lehetõségek igénybevéte-
lére, projektszemléletû mûkö-
désre. Az IFUA Horváth & Partners
szakértõi támogatásával, az ön-
kormányzat és a tagvállalatok
részvételével létrejött a projekt irá-
nyító bizottság (PIB) a holding-
alakítás elõkészítõ munkáinak el-
végzésére. 

A téma vitája során T. Asztalos
Ildikó az SZDSZ-frakciója nevé-
ben örömét fejezte ki az átalakí-
tás kapcsán, megemlítette annak
várható elõnyeit, mint mondta,
csupán az a sajnálatos, hogy
erre nem korábban, hanem most,
a választási ciklus végén kerül sor.
Juga György, a Fidesz–MDF–Ösz-
szefogás-frakció vezetõje kifo-
gásolta, hogy a megalakítandó
holding igazgatóságába és felü-
gyelõ bizottságába – amelyek
kezében a város egészének éle-
tét befolyásoló, komoly hatalom
összpontosul – csupán kor-
mánypárti tagokat delegált a vá-
rosvezetés. Az ellenzéki politikus
antidemokratikusnak nevezte az
eljárást, s elmondta, hogy frak-
ciójuk ilyen körülmények között
nem kíván részt venni az elõter-

jesztés további vitájában. Kobold
Tamás, a kereszténydemokrata
képviselõcsoport vezetõje ugyan-
csak aggályát fejezte ki a holding
felügyelõ bizottságánál és igaz-
gatóságánál összpontosuló „ha-
talmi koncentráció” miatt, amely
véleménye szerint sok komoly
döntést kivesz a közgyûlés ha-
táskörébõl, és lényegében „dísz-
let” szerepre kárhoztatja azt. A hol-
ding alapgondolatát mindazo-
náltal Kobold Tamás is támoga-
tásra érdemesnek nevezte. Dr.
Varga Zoltán MSZP-s képviselõ
annak a véleményének adott han-
got, hogy ilyen fontos kérdésben
a „demonstratív politikai attitûd”-
ök helyett a fejlõdést, a józan gaz-
dasági megfontolásokat kell szem
elõtt tartani. A tervezett átalakítás
nem ötletszerûen, hanem nem-
zetközi példák alapján került ki-
dolgozásra, az önkormányzati
társaságok holding-típusú mû-
ködésére Magyarországon is több
pozitív példa van. Egyebek mel-
lett a fideszes irányítású
Debrecenben is, ahol a holding-
ba tömörülõ vállalatok befizetõ-
nek számítanak a város kasszá-

jába, míg Miskolcon a város cégei
jelenleg önkormányzati támoga-
tással mûködnek. 

Káli Sándor polgármester a
vita lezárásaként elmondta, hogy
a holding megalakítását illetõ
alapvetõ kérdésben konszenzus
van a közgyûlés képviselõcso-
portjai között. Jogos kérdés, ho-
gyan alakul majd a döntéshoza-
tal a megalakítandó, összevont
gazdasági társaságnál, s hogyan
tudja ezt a közgyûlés ellenõrizni.
Káli Sándor azonban annak a vé-
leményének adott hangot, hogy
az önkormányzati cégek mûkö-
dését jelenleg is igen kevéssé tud-
ják ellenõrizni, ez is indokolja,
hogy új megoldást keressenek. A
gazdasági hatásokról szólva a
polgármester elmondta, mini-
málisra kell csökkenteni a válla-
latok párhuzamos tevékenysé-
gét, és meg kell találni azokat a
tartalékokat, amelyek ezekben a
cégekben rejlenek.         Sz. S.

A képek illusztrációk.

Két listát készítettek

Az MSZP Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei szövetsége
szombat délelõtt megtartotta kül-
döttgyûlését, amelyen döntöttek
az õszi önkormányzati választá-
sokon, a megyei listákon szerep-
lõ személyekrõl. Miután még nem
tisztázott, hogy a megyerend-
szer milyen átalakulásokon megy
keresztül, ezért két listát készí-
tettek elõ.

A küldöttek ellenszavazat nél-
kül, öt tartózkodás mellett elfo-
gadták a jelöléseket. A sajtótájé-
koztatón Szabó György elmond-
ta: két listát állítottak, függõen
attól, hogy a parlament külön vá-
lasztókörzetnek nyilvánítja-e a
100 000 lélekszám alatti telepü-
léseket. Mindkét esetben a lista
elsõ helyére Gyárfás Ildikót jelöl-
ték a küldöttek.

Két lista esetén a 100 000 fõ
alatti települések választókörze-
tének jelöltlistáján Kormos Dénes
áll az elsõ helyen. Amennyiben
egy lista lesz, akkor Gúr Nándorral
együtt alelnöki pozíciót töltenének
be. Szabó György azt is el-
mondta, hogy õ jelen megbíza-
tását nem tudja a jövõben foly-
tatni.

A Fidesz szerint „álreform”

A kormány tervei szerint a fel-
sõoktatásban bevezetésre kerü-
lõ – sokak által csak tandíjnak ne-
vezett – „fejlesztési részhozzájá-
rulás”-ról tartott sajtótájékoztatót
Miskolcon Pelczné dr. Gáll Ildikó,
a Fidesz alelnöke. Az ellenzéki po-
litikus „álreform”-nak, „egyszerû
pénzbeszedés”-nek nevezte a

tervezett intézkedést, melyet a
Fidesz semmiképpen nem fog tá-
mogatni. 

Pelczné dr. Gáll Ildikó az elõz-
ményekrõl szólva vázolta, hogy
a Bokros-csomag intézkedései
között egyszer már bevezetésre
került a tandíj az államilag finan-
szírozott felsõoktatási intézmé-
nyekben, ezt az Orbán-kormány
1998-ban eltörölte. Az új
Gyurcsány-kormány megalaku-
lásáig a kérdés nyugvópontra
jutott. Ezzel szemben a kormány
megalakulását követõen elõször
az úgynevezett „utólagos képzési

hozzájárulás”-t akarták bevezet-
ni a felsõoktatásban, most pedig
már arról van szó, hogy 2007-tõl
fejlesztési részhozzájárulásnak
nevezett, azonnali tandíjat fizet-
tetnek az államilag finanszíro-
zott, felsõoktatási képzésben
részt vevõ hallgatókkal. 

Pelczné dr. Gáll Ildikó szerint a
tervezett intézkedés, és annak kö-
vetkezményei szegényebb csa-
ládokból származó fiatalok tízez-
rei számára nehezítik meg, vagy
teszik lehetetlenné, hogy beke-
rüljenek a felsõoktatásba, és dip-
lomához jussanak.

A Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola
az észak-magyarországi régióban

a „Lépj egyet elõre” program keretében
az alábbi szakokat indítja:

FELHÍVÁS

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 33 8933 02
ÁPOLÁSI ASSZISZTENS OKJ 31 5012 01

A képzésekre 8 általános iskolai végzettséggel
és szakmával még nem rendelkezõk jelentkezését várjuk.

A KÉPZÉS HELYSZÍNEI:

Miskolcon a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola
Egerben a Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium

JELENTKEZNI LEHET:

személyesen vagy írásban
a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskolában

(3529 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.),
telefonon: 06 46 508 095,

interneten a www.ferenczi.hu honlapon.

Postacím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.

PÁRTOK – PORTÁK
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Mint ismeretes, múlt héten,
az állítólagos jégesõrõl szóló
szóbeszédek miatt miskolci
autósok százai próbáltak jár-
mûvükkel fedett helyre jutni –
felüljárók, fák alá, mélygará-
zsokba, parkolóházakba, ben-
zinkutakhoz zsúfolódtak az
autók.

Aki sehová nem jutott be, az kar-
tonpapírral, takaróval fedte be jár-
mûvét. A pánik miatt sokfelé kao-
tikus helyzet alakult ki, a közterü-
let-felügyelet azonban csak azok-
ban az esetekben bírságolt, ha a
torlódó gépjármûvek már felvonu-
lási területeket, hatósági, tûzoltósági,
rendõrségi útvonalakat zártak el.

Múlt hét csütörtökön, reggel
érte el az országot egy hideg-
front, amely heves záporokat, zi-

vatarokat, viharos széllökéseket
okozott. A vihar fákat döntött ki,
a hirtelen lezúdult esõ utcákat
és pincéket árasztott el a nyu-
gati és a közép-magyarországi
megyékben. Az intenzív ziva-
tarlánc fokozatosan kelet felé vo-
nult, a zivatarokat többfelé vi-
haros széllökések elõzték meg,
egyes helyekre jégesõ, felhõ-
szakadás zúdult. A vihar legin-
kább Vas, Tolna, Veszprém,
Somogy, Fejér és Bács-Kiskun
megyét érintette. Máig tisztá-
zatlan körülmények között olyan
hírek terjedtek el, hogy az íté-
letidõ Miskolc felé tart, s óriási
jégesõt okoz majd a városban.
A vihar azonban végül elkerül-
te Miskolcot, a hidegfronttal ér-
kezõ zivatarsávnak csak a széle
érintette Borsod-Abaúj-Zemplén
megyét. A korábbi tapasztalatok

miatt azonban a miskolciaknak
már a jégesõrõl szóló szóbe-
szédek is elegendõnek bizo-
nyultak a pánikhoz, az SMS-ben,
interneten terjedõ „riasztások”
után autósok százai igyekeztek
jármûvükkel fedett helyre, felül-
járók és fák alá, mélygarázsok-
ba, parkolóházakba húzódni –
nemigen törõdve a parkolási és
forgalmi szabályokkal.  

Papp Tamás, a Közterület-fel-
ügyeleti és Település-rendészeti
Fõosztály vezetõje érdeklõdé-
sünkre elmondta: több száz vagy
ezer esetben lehetett volna bír-
ságot kiróni, a közterület-felü-
gyelõk azonban figyelembe vet-
ték a körülményeket, és kellõ to-
leranciával kezelték a helyzetet. 

– Ismerve a két évvel ezelõtti
jégesõ pusztítását, érthetõ, hogy

az emberek megijedtek a hírek-
tõl – hangoztatta a fõosztályve-
zetõ. – S egy tízezer forintos bír-
ság nem is biztos, hogy kellõ visz-
szatartó erõvel bír olyan esetek-
ben, amikor a jég több százezer
forintos kárt okozhat az autóban. 

Mint megtudtuk, öt alatt volt
azon esetek száma, amikor tény-
legesen bírságolásra került sor –
olyan esetekben, amikor a torlódó
gépjármûvek már felvonulási terü-
leteket, hatósági útvonalakat zártak
el. Papp Tamás kihangsúlyozta,
hogy a mostanihoz hasonló hely-
zet kialakulására eddig még nem
volt példa Miskolcon, és a tapasz-
talatok elemzése, illetve a hasonló
esetekre való, megfelelõ felkészü-
lés összehangolt intézkedéseket
igényel a hatóságok részérõl. 

Sz. S. 

Az autósok lehetetlennek tûnô helyekre is beálltak.
Fújtató

LOVAG A KOCSIVAL
Büszkén tolom a drótkocsit az áruházban. Azt hiszem, jogos ez

az érzés, hiszen a két kezemen meg tudnám számolni, hogy raj-
tam kívül hány férfiembert látok itt. Igaz, hogy a máskor vevõktõl
nyüzsgõ bevásárlóközpont is feltûnõen néptelen. 

Ha többet nem mondanék, talán akkor is kitalálnák, hogy a foci-
vb egyik döntõ fontosságú mérkõzését közvetítik ezekben az órák-
ban. A sportág szerelmeseit, a férfiakat pedig ilyenkor dinamittal
sem lehet kirobbantani a tévé-fotelbõl. Kivéve persze az olyan szik-
laszilárd jellemû, önzetlen, családszeretõ egyedeket, akik most is
önként és dalolva vállalják a bevásárlás nyûgének ötven százalé-
kát, azaz a kocsi tologatását nejük oldalán.

Pedig még itt bent a boltban is nagy a csábítás. Ha ügyesen kor-
mányozza az ember a járgányt, fél szemmel odalát a mûszaki osz-
tály hatalmas méretû plazmatévéire és elkaphat egy-egy izgalmas
jelenetet. Sõt, lelassíthat, de még meg is állhat egy-egy percre, mint-
ha mondjuk a leárazott mosógépek billentyûzete érdekelné mód-
felett. 

Ám én legyûröm a csábító gondolatokat és tolom tovább elszántan
az egyre nagyobb rakományt. Hisz kár lenne a talmi örömök oltá-
rán feláldozni azt a szép illúziót, hogy vannak még igazi lovagok,
és lám én is közéjük tartozom. Ilyenek lehettek azok a talpig vitéz
férfiak, akik ott ültek körben Artúr király asztalánál, amikor éppen
nem küzdöttek keresztesként, halált megvetõ bátorsággal a szent
sírért, vagy a varázserejû grálért. 

Mielõtt még könnyekig meghatódnék nagyságomtól, szerencsére
közbeszól a józan ész, és azt súgja, hogy nem is oly nehéz le-
mondani arról a vb-rõl, amihez nekünk magyaroknak tulajdonképpen
semmi közünk sincs. Hisz szurkolni is csak úgy tudunk, hogy ki-
választunk egy nekünk tetszõ színt, bordót, kéket avagy sárgát és
elhitetjük magunkkal, hogy aki ilyet hord, az a mi emberünk vala-
hány. Ez azonban – lássuk be! – nem az igazi. Vigasztalhat-e ben-
nünket az a tudat, hogy tulajdonképpen nem is kell nekünk
Németországig menni egy kis izgalomért? Van itthon is éppen elég
ezen a nyáron. Hisz folyamatosan pályán van, játszik a csapatunk,
csak sajnos… Címeres mezt hord ugyan mindegyik, és mégis –
szinte hihetetlen – néha úgy tûnik, hogy nem egyfelé kergetik a
labdát. Sok a rossz passz. Vagy azért, mert hihetetlenül ügyetlen
egyik-másik játékosunk, vagy talán nem is akarja, hogy kiugorjon,
és gólt lõjön a másik. Így aztán a lelátó népe olykor azt sem tudja,
hogy tapsoljon vagy fütyüljön. Pedig egy pillanatig sem vitás, hogy
bõrünkre megy a játék. 

Korántsem mindegy, hogy mennyit kell majd fizetni, mondjuk jö-
võre azért az áruért, amit most nagy büszkén tologatok a drótko-
csiban.                                                                        (bekes)

Jégesõ-pánik

MEGÉRTÕ KÖZTERÜLET-FELÜGYELÕK

NEM NYOMOZNAK
A Miskolci Rendõrkapitányságon tett feljelentést a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-he-
lyettese ismeretlen tettes ellen, aki a miskolci közintézmények felé
olyan bejelentést tett, amely álláspontjuk szerint „alkalmas volt
arra, hogy az állampolgárok tömegét megtévessze, félrevezesse
és ezzel pánikhelyzetet alakítson ki.”

Utóbb kiderült, hogy Miskolc polgármestere, Káli Sándor kérte
kollégáit, hogy tájékoztassák a város lakóit – mivel alig egy hét-
tel korábban súlyos károkat okozott a jégesõ az autókban és in-
gatlanokban is. 

A Miskolci Rendõrkapitányság a híradásokkal ellentétben nem
rendelt el nyomozást rémhírterjesztés miatt, mivel a nyomozó ha-
tóság elsõdleges megállapítása szerint – a rendelkezésre álló ada-
tok alapján – nem meríti ki a Btk. 270. §-ában megfogalmazott
tényállását, ami történt.

A rendõrségnek a büntetõ eljárás alapján 15 nap áll rendelke-
zésére arra, hogy úgynevezett feljelentés-kiegészítésben vizsgá-
latot folytasson annak megállapítására, történt-e bûncselekmény
vagy sem, terhel-e valakit büntetõjogi felelõsség az eset kapcsán.
Erre tekintettel a nyomozó hatóság megvizsgálja a rendelkezés-
re álló adatokat, tényeket annak érdekében, hogy megállapítsa
vagy kizárja a bûncselekmény gyanújának megalapozottságát.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Azt a vizsgálat megállapította,

hogy a május 24-i mintavétel al-
kalmával még tökéletes volt a víz.
Azt is külön kiemelték, hogy a
bakteriális szennyezõdés teljesen
más az opálosodást okozó me-
chanikai szennyezõdéssel szem-
ben. Az opálosodást a víz meg-
növekedett sebessége miatt ki-
mosott agyag-, kõzetszemcsék
okozzák.

Azonnali, illetve a következõ
évekre vonatkozó intézkedések
között a bizottság a klórozás fi-
nomítását, a katasztrófavéde-
lemhez hasonló riasztás rend-
szerének kidolgozását, a hálózat
rekonstrukcióját, a védõterületen
lévõ szennyezõ források felszá-
molását javasolja. 

Káli Sándor polgármester el-
mondta, a jelentés tanulmányo-
zását követõen is egyértelmûen
kijelenthetõ: rendkívüli esemény
történt, viszont ezentúl ezt kell
alapszintként kezelni. 

– A bázisvédelmi programot
folytatni kell, én harcolni fogok
mindenhol, a parlamentben is,
hogy ez folytatódjon! – jelentette
ki a polgármester. Káli Sándor
hozzátette, a szennyezés pontos
forrása már nem állapítható meg,
még az sem kizárt, hogy illegá-
lis ürítés történt. 

– Nagyon szigorú intézkedé-
seket fogunk meglépni! Uta-
sítottam a vízmû igazgatóját,
hogy vizsgálja meg az esetleges
személyi felelõsség kérdését,
és ha van ilyen, akkor a legsú-
lyosabb fegyelmi eljárást kérem.
Ugyanakkor a monitoring-rend-
szer erõsítésére is szükség van.
A folyékony kommunális hulla-
dék szállításával foglalkozó cég-
gel is felvesszük a jövõ héten a
kapcsolatot, és az érintett ré-
szeken vizsgálni fogjuk, hogy a

vízfogyasztáshoz képest meny-
nyi a szennyvízürítés mértéke, és
ahol szabálytalanságot tárunk
fel, ott szankcionálni fogunk!
Keményen vizsgáljuk majd a
szennyvízrendszerbe bekötött
esõcsatornákat is – tette hozzá
Káli Sándor. 

Az ivóvízszennyezés kapcsán
a város költségei 15 millió forint-
ra rúgnak, míg a Mivíz 12-15 mil-
lió forintért kompenzál, és 50 mil-
lióba kerül a rendkívüli intézkedés.

A bizottság jelentése teljes
egészében megtekinthetõ Mis-
kolc város honlapján: www.mis-
kolc.hu 

Jelentés a vízszennyezésrôl

SZANKCIÓK
ÉS INTÉZKEDÉSEK

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyûlésének Ifjúsági, Idõsügyi és
Családpolitikai Bizottsága pályázatot hirdet a 2006. évi Szociális Alapra.

Pályázatukat szociális jellegû feladatokat is ellátó – lega-
lább egy éve bejegyzett – alapítványok, egyesületek, szerve-
zetek (a továbbiakban: szervezet) adhatják be.

Felosztható alap összege: 2 661 000 Ft.
Az elnyerhetõ legnagyobb támogatás összege: 300 000 Ft.

Elsõsorban a már mûködõ kríziskezelõ programokra, illetve ak-
ciókra:

– hátrányos helyzetbe került családokat támogató programokra,
– munkanélküli problémák kezelését,
– drog- és szenvedélybetegek kezelését,
– hátrányos és veszélyeztetett helyzetben élõ gyermekeket, 
– idõseket és 
– szociálisan rászorultakat segítõ programokra ítélhetõ meg a

támogatás.

Elõnyt élveznek a hátrányos helyzetû családokat támogató
programok.

A pályázathoz csatolni kell:
a) a civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételérõl szóló ki-

vonat 90 napnál nem régebbi másolatát,
b) a civil szervezet alapszabályát vagy mûködésének egyéb alap-

dokumentumát,
c) 30 napnál nem régebbi APEH-igazolást arról, hogy esedé-

kessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs,
d) a pályázatot megelõzõ év pénzügyi beszámolóját,
e) a civil szervezet utolsó mérleg-beszámolójának másolatát.

A pályázaton elnyert összeg felhasználásáról a pályázót el-
számolási kötelezettség terheli. 

A hiányosan benyújtott pályázat a pályázatból való kizárást
vonja maga után!

Nem pályázhatnak azok a szervezetek, akik elõzõ években az
alapból elnyert pénzeszközök pénzügyi elszámolási kötelezettsé-
gének nem tettek eleget.

Pályázatot csak Miskolc város közigazgatási határain belül
mûködõ szociális jellegû feladatokat ellátó szervezetek nyújt-
hatnak be. Egy szervezet csak egy programra pályázhat.

A pályázat benyújtásának módja és feltételei:
– a pályázat csak a pályázati adatlappal együtt adható be.

Az adatlap beszerezhetõ:
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Egészségügyi, Családvédelmi és  
Foglalkoztatáspolitikai Fõosztályán 

(3530 Miskolc, Petõfi Sándor u. 39.)
A pályázati felhívás és adatlap letölthetõ a www.miskolc.hu ol-

dalról.

A pályázatokat postai úton „Miskolc Megyei Jogú Város
Szociális Alap” jeligére a Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Családvédelmi és
Foglalkoztatáspolitikai Fõosztályára 3530 Miskolc, Petõfi Sándor
u. 39. címre kérjük beküldeni 2006. augusztus 4-ig. 

PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS ALAPRA 
(II. FORDULÓ)

Klimatizált személygépkocsik, 
kisteherautók 

és mikrobuszok bérlése minden nap!
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

autorent@t-online.hu 
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Beszélgetés Marton Évával, a „Bartók + Verismo 2006” fesztivál kapcsán

A MÛVÉSZETI VEZETÕ, A MENTOR
ÉS AZ OPERAÉNEKES 

Marton Éva, a világhírû szop-
rán hármas „szereposztásban”
lépett fel idén a miskolci
„Bartók + ...” operafesztiválon.
A mûvésznõvel a fiatal ope-
raénekesek mentoraként mint
a tanárral; Fedora-alakítása
kapcsán mint az énekmûvész-
szel; a jövõ évi „Bartók+...
2007”-re készülve pedig mint
a miskolci operafesztivál mû-
vészeti vezetõjével beszélget-
tünk.

– Tanár, operaénekes, mûvé-
szeti vezetõ – hogyan tudja ösz-
szeegyeztetni ezeket az egyenként
külön-külön is egész embert kí-
vánó feladatköröket?

– Végsõ soron mindegyik a szak-
mámhoz tartozik. Ezért nagyszerû
dolog elõadómûvésznek lenni. A ze-
neakadémia felkérése egyébként
több évig húzódott. Nehéz volt
magammal elhitetni, hogy az a he-
lyes, ha visszajövök Magyaror-
szágra, és ott segítek, ahol a zenei
képzésem gyökerei vannak.

– Mennyiben változott meg az
élete, amióta tanít?

– Nagyon. Korábban csak ma-
gamnak és a családomnak éltem,
csak a magam problémájával
voltam elfoglalva, most mások pá-
lyájának indulását próbálom se-
gíteni. Az ember az énektanításon
keresztül pedig nem csupán a
technikai finomságokat adja át,
hanem a szakma egészére készíti
fel a növendékeket. Arra a gon-
dolkodásmódra szoktatom õket,
amelyben én is élek.

– Mint a Fedora-alakítást az idei
fesztiválon?

– Amikor erre készültem, csak
magammal foglalkoztam. Minden

áldott nap próbáltam, komoly
munkát végeztünk a karmester-
rel, Joseph Rescignóval, és ter-
mészetesen a tanítványokkal –
Wagner Adriennel és Potyok
Dániellel. Azt akartam megmutatni
nekik a próbák során, hogyan dol-
gozunk mi kint, külföldön: rögtön
tökéletesen tudni kell a szerepet,
mert nem mindig van idõ arra,
hogy hosszú próbafolyamatban
formálódjon egy produkció. A
Fedorára készülve azonban
mégis megszûntem tanárnak
lenni, hiszen a színpadon már
mindenki magáért vállalja a fele-
lõsséget!

– Beszéljünk a mûvészeti igaz-
gatói szerepérõl is. A tavalyi
„Bartók+Bel canto” a formabon-

tó rendezésekrõl, az idei „Bar-
tók+Verismo” az ismeretlen ope-
rák magyarországi õsbemutatói-
ról marad emlékezetes. Nagy me-
részségnek tûnik olyan mûvekkel
csábítani a közönséget, amelye-
ket az elmúlt száz évben nem hall-
hattak hazai színpadon...

– A fesztivál számára fontosak
ezek az operák, és bemutatásuk
illeszkedik abba az irányvonalba,
amelyet a „Bartók+...”-nak ad-
tunk. A cél, hogy olyan darabok
is eljussanak hozzánk, amelye-
ket soha nem játszottak Magyar-
országon. Ilyen volt az idén
Umberto Giordano Szibériája és
Franco Alfano Feltámadása. De
sem Giordano Fedoráját, sem
Leoncavallo Bohémek címû ope-

ráját nem játszották több mint
száz éve Magyarországon! Már-
pedig egészen más hangulatú
ezeket a mûveket élõben látni a
színpadon, mintha lemezen hall-
gatnánk. A különlegességeknek
ezt a luxusát csak a miskolci ope-
rafesztivál tudja megengedni
magának, hiszen egy színház
aligha fogja ezeket felvenni a re-
pertoárjába. A ritkaságok be-
mutatása mellett másik törekvé-
sünk, hogy teret adjunk a Bartók-
opera, A kékszakállú herceg
vára újszerû feldolgozásainak.

– Hogyan érinti, hogy ilyen
zakla– A jövõ évi „Bartók+...” mi-
lyen mûvészeti elképzelések
mentén körvonalazódik?

– A francia repertoár felé sze-
retnénk nyitni. Ravel, Charpen-
tier, Gounod, Rameau hang-
zásvilága teljesen eltér a veriz-
mustól, viszont Bartók muzsi-
kájához nagyon jól illik. Debussy
zenei kompozíciói például ha-
tottak Bartók munkásságára is.
A következõ fesztiválig azonban
szeretnénk õsszel egy kis
Mozart-fesztivált rendezni,
benne Kovalik Balázs figyelem-
re méltó Mozart-maratonjának
egyik részletével. És el akarjuk
hozni a fesztiválra a Zenemûvé-
szeti Egyetem növendékeit is,
hogy méltó helyen léphessenek
a közönség elé.

Méhes László

Giuseppe Giacomini és Marton Éva. (Fotó: Vajda János)

Az íróknak a valóság ütõerén kell tartaniuk a kezüket – hirdették
az ötvenes évek magyar, illetve moszkovita ideológusai. Így hát Ör-
kény István is – miután megtért a hadifogságból, s még kinn írt
Voronyezs címû drámájával, meg más szépirodalmi mûveivel
hiába próbálkozott – Sztálinvárosba indult, hogy „mint a lélek mér-
nöke” satöbbi, satöbbi… Riportútjának van nyoma is, válogatott mûvei
között. Ez azonban az irodalomtörténészekre tartozik. Mi marad-
junk az érkezését követõ epizódnál.

Szereplõk: Illetékes elvtárs, Palotai Boris írónõ (aki hasonló cél-
lal érkezett, mint pályatársa, csak kicsit elõbb) és természetesen
Örkény. Az elszállásolásnál keletkezett valami félreértés, mire
Illetékes elvtárs kiment irodájából, hogy személyesen intézkedjen. 

Örkényben, a huzavona miatt felment a pumpa. – Ide figyelj Boriska!
– fordult a pályatárshoz – ha nem adnak rendes szállást, úgy itt-
hagyom az egész szocialista brancsot, mint Szent Pál az oláhokat.
Palotai Boris mutatóujját szájára szorítva, az ismert jellel figyelmeztette
kollégáját: a falnak is füle van! Aztán még a telefonra is rámutatott
– lehallgathatnak bennünket... 

Na, ha „szavainkra kémek leskelõdnek” – gondolá Örkény – akkor
fordítunk a dolgon. S hozzá is kezdett, valahogyan így: „Megvallom
neked Boriska, amíg szét nem néztem ebben az épülõ városban,
fogalmam se volt, hogy mi folyik itt… Hát ez egy szocialista met-
ropolisz! Az új típusú ember alkotó munkájának a csúcsteljesítménye;
a szovjet sztahanovisták példája nyomán. Hálás vagyok a Pártnak,
hogy itt lehetek, hogy szerény írói eszközeimmel…a szocialista rea-
lizmus követelményeinek megfelelõen…”

És folytatta volna még tovább is Örkény, maga is egyre jobban
élvezve a vonalas vakert. Ám Palotai felragadott egy papírlapot, s
gyorsan ráírta: SOK! Csak ennyit, de tiszta nagybetûvel. 

A történet, ami azt hiszem Karinthy Ferenc nyomán jutott hoz-
zám, sokszor eszembe jut az utóbbi idõben. Némely választási ígé-
reteket már én is a fenti három betûvel minõsítettem – kicsit meg-
mosolyogva a szónokot. De van itt valami (egy újságkivágás az asz-
talomon), amin nem tudok mosolyogni, ám eltépni sem akarom a
fecnit. Szabó István filmrendezõ elsõ reflexiója ügynökmúltjának
feltárásakor. Ide másolom: „Hálás vagyok a sorsnak és utólag büsz-
ke lehetek a történésekre. Életem legbátrabb, legvakmerõbb cse-
lekedete volt az állambiztonsági munka.”

Palotai Boris szellemkeze vezeti a ceruzám, mikor a cetli szélé-
re firkantom, vagy inkább a papírba vésem: SOK! 

(gyarmati)

Különleges hangszerkiállí-
tással kezdõdött a Kaláka
Fesztivál Miskolcon. A kortárs
hangszermûhelyekben készült
alkotásokat a Herman Ottó
Múzeum Papszeren lévõ mû-
emléképületében tárják nyil-
vánosság elé. Csütörtökön a
hagyományos nyitókoncert-
re a Városház téren és a
Felleghini Klezmer Gipsy kon-
certjére a zsinagógában is sor
kerül. 

Kitûnõ minõségû mesterhe-
gedûk, egyedi készítésû histori-
kus és népi hangszerek, újítások,
felszerelések, alapanyagok, szer-
számok is láthatók a tárlaton, me-
lyet remek hangulatban nyitottak
meg a Kaláka fesztivál elsõ ak-
kordjaként. 

A világon egyedülálló hang-
szer-különlegességet, a lant-
csemballót is megszólaltatták a
kiállítás-megnyitón. A barokk kor-
ban oly népszerû, és azóta nyom-
talanul eltûnt instrumentumot
Romanek Tihamér ezüstkoszorús
mester rekonstruálta. 

Az utolsó hagyományõrzõ te-
kerõkészítõ, Bársony Mihály, a
népmûvészet mestere páratlan
néprajzi értékû mûhelye is meg-
tekinthetõ a Kaláka fesztivál kap-
csán az idén Miskolcon. A tárla-
ton e mellett olyan hangszerké-
szítõ családok tagjainak alkotásait
mutatják be, akik több nemze-
déken át neveltek mestereket a
szakmának. 

Ezen a hét végén immár 27.
alkalommal rendezik meg a
Kaláka fesztivált a diósgyõri vár-
ban. Az ötnapos rendezvényen
többek között fellép a Misztrál,
Ferenczi György és a Racka
Jam, a Palya Bea Quintett,
Szalóki Ági és a Kaláka együt-
tes. 

A helyszínen a kortárs albán
mûvészek legismertebb fest-
ményei is megtekinthetõk.
Szombat reggel Gryllus Vilmos
mesél a gyerekeknek. A fut-
ballrajongók számára vasár-
nap este a vb-döntõ óriás ki-
vetítõn nézhetõ a várárokban.
Részletes program: www.kala-
kafesztival.hu

Budapesten, a Barabás vil-
lában tartották a Miskolci
Operafesztivál záró sajtótájé-
koztatóját. A rendezvényen
értékelték az idei operamust-
rát és szót ejtettek a jövõ évi
tervekrõl is.

Egy csokor virággal köszönte
meg Bátor Tamás, az Opera-
fesztivál Kht. igazgatója az idei
operafesztiválon fellépõ mû-
vésznõk munkáját a program-
sorozat budapesti záró sajtótá-
jékoztatóján. Az idei volt az egyik
legsikeresebb az eddigi feszti-
válok közül, a fõ rendezvények-
re 20 ezren vettek jegyet, a kí-
sérõ programokra pedig össze-
sen mintegy 130 ezren látogat-
tak el.

A nagy érdeklõdés még a szer-
vezõket is meglepte. Bátor Tamás
lapunknak elmondta, õk sem
számítottak arra, hogy a kevés-
bé ismert verista darabokra is
ennyire sokan lesznek kíván-
csiak, majd hozzátette, hogy a
2007-es évben is nagyobb teret
engednek majd a ritkábban ját-
szott daraboknak. Az igazgató
hangsúlyozta, hogy idén több
olyan mû is szerepelt a fesztivál
programjában, amelyet Magyaror-
szágon elõször itt mutattak be,
sõt, a Szibéria címû operát a mis-
kolci premier elõtt csak Moszkvá-
ban játszották, így az elõadás tu-
lajdonképpen innen indult „vi-
lágkörüli útjára”.

Az operafesztivál mára Európa-
hírû rendezvénysorozattá nõtte ki
magát. A programok színvonalát
az is mutatja, hogy olyan neves
elõadók is vállalták a fellépést
Miskolcon, mint Agnes Baltsa
vagy Giuseppe Giacomini, és
annak ellenére, hogy idõ hiányá-
ban számos rangos nemzetközi
felkérést is visszautasítottak
ebben az idõszakban, a milánói
Scala énekkara is vendégszere-
pelt a borsodi megyeszékhelyen.

A fesztivál azonban nem csak
Miskolc számára tartogat lehetõ-
ségeket. Káli Sándor úgy véli,
Miskolcnak, mint régióközpontnak
feladata, hogy a rendezvényso-
rozatba bevonja a környezõ tele-
püléseket, sõt az olyan távolabbi
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
városokat is, mint Sátoraljaújhely
vagy Aggtelek. Fontos ugyanis,
hogy ne csak a miskolciak, hanem
az egész megye érezze, hogy az
övé is a fesztivál.

Az idei operamustrán a Bartók-
életmû darabjai mellett a verista
operáké volt a fõszerep, és most
elsõ alkalommal a társmûvésze-
tek alkotásaiban is gyönyörköd-
hettek a fesztiválozók. Jövõre a
nagy magyar szerzõ mûvei mel-
lett a francia operáról ad majd át-
fogó képet a Miskolci Opera-
fesztivál.

petruskó

Hangszerkiállítással
nyitott a Kaláka

NYÁRI SZÍNHÁZ
Július 8-án megnyitja kapuit a miskolctapolcai Akropolisz nyári

színháza. A Fel is út, le is út címû darabot tekinthetik meg az ér-
deklõdõk – Koncz Gábor, Nyertes Zsuzsa, Csala Zsuzsa, Straub
Dezsõ, Felföldi Anikó, Ábel Anita és Kautzky Armand közremû-
ködésével. 

A nyár folyamán további népszerû színdarabokkal lepnek meg
bennünket a mûvészek. Többek között a Néma levente, a Doktor
úr, az Egy csók és más semmi és a Második szereposztás címû
színdarab látható majd.

Bartók + Verismo

SIKERES VOLT
AZ OPERAFESZTIVÁL

szuperolcsó redônyök,
reluxák, harmonikaajtók,

szúnyoghálók, napellenzôk, 
szalagfüggönyök,

hevederzárak, garanciával.

MRÁZ
Árnyékolástechnika
46/329-681, 20/942-8888

SUZUKISUZUKI DIÓSGYÔRDIÓSGYÔR
JJúúlliiuuss  3300--iigg  aa  SSwwiifftteekk  ééss

IIggnniisseekk  aakkcciióóss  áárroonn  kkaapphhaattóókk..

PÓTKERÉK KFT. 3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 53.
Telefon: 46/339-907 e-mail: d.suzuki@yahoo.deSUZUKI DIÓSGYÕR

CCOO22 kkiibbooccssááttááss  ((vveeggyyeess))::  112222--117700  gg//kkmm..   
FFooggyyaasszzttááss  ((vveeggyyeess))::  44,,66--66,,99  ll//110000  kkmm..

Kedvezõ 
hitelfeltételek: 

0% kezdõrészlet, 
120 hónapos 

futamidõ, 
10%-tól 

cascomentesen

Autóbuszos utak: Paralia: 07. 31. apartmanban 49 900 Ft/fõ, 
Sarti: 08. 04., 08. 11. apartmanban 49 900 Ft/fõ
Repülõvel: Kos: 07. 16. apartmanban 55 900 Ft/fõ
Rodosz: 07. 17. apartman 55 900 Ft/fõ, 07. 24. apartman 65 900 Ft/fõ
Korfu: 07. 22. apartman 65 900 Ft/fõ, Kréta: 07. 22. apartman 69 900 Ft/fõ
Ciprus: 07. 22. hotel** fp. 103 900 Ft/fõ, Málta: 07. 15. hotel*** reg. 86 990 Ft/fõ
Tunézia: 07. 25. hotel****fp. 86 900 Ft/fõ, hotel***all inc. 94 900 Ft/fõ
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w.vilaglatoutazas.hu

LAST MINUTE AJÁNLATAINK:

Szombati krónika

SOK, AMI SOK
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Újabb kincsek bukkantak
elõ a tapolcai bencés apátság
romjainál folyó régészeti fel-
táráson. Az épületegyüttes 16.
századi pusztulásának idejébõl
származó ezüstpénzeket a
múlt héten találták meg. Az
apátság romjai felett emlék-
keresztet és emlékkövet avat-
tak vasárnap délután.

Emlékkeresztet és emlékkövet
avattak hétvégén Miskolctapolcán,
a bencés apátság feltárás alatt
álló romjainál. Az ünnepségen Káli
Sándor polgármester mondott
beszédet, majd dr. Seregély István
egri érsek áldotta meg a felállított
keresztet. 

A Miskócz-nemzetség által ala-
pított tapolcai apátságot már az
1200-as évek elején is említik
írott források. A kolostor XVI. szá-
zad közepére tett pusztulását
követõen a környezõ dombokról
lemosódott hordalék teljesen be-
temette a maradványokat.
Késõbbi, XVII. századi leírások
még megemlékeznek a romokról
a melegvizû források mellett, de
a XIX. század végére már fele-
désbe merült ezek pontos helye. 

A hévforrásokhoz közeli dom-
bokon elõkerült régészeti leletek
téves értelmezése miatt a törté-
neti kutatás az apátságot sokáig
nem a tényleges helyén, hanem
a közeli Szent Benedek hegyen
kereste. A szórványos régészeti

adatok, valamint az apátság he-
lyét leíró, XVII. századi források is-
meretében a miskolci Herman
Ottó Múzeum 2004 telén szon-
dázó jellegû régészeti kutatást
végzett Tapolcán, a hévforrások
mellett, az egykori Anna szálló he-
lyén. A kutatások során elõkerül-
tek az egykori apátsági templom,
valamint a kolostorépület marad-
ványai, idén áprilisban pedig újabb
épületrészeket találtak. A feltárás
miatt azonban csúsztak a
Barlangfürdõ bõvítési munkála-
tainak határidõi, több mindent át
kellett tervezni, s így jelentõs több-
letköltség is keletkezett. 

Az európai mércével mérve is
nagy jelentõségû leletek komoly

vitákat gerjesztettek, hiszen már
2001-ben is érkezett jelzés a szak-
hatóságokhoz a leletek pontos he-
lyérõl, s ha akkor ezzel érdemben
foglalkoznak, a Barlangfürdõ bõ-
vítési terveit már ennek figyelem-
bevételével lehetett volna kidol-
gozni – megelõzve a kellemet-
lenségeket és a pluszköltségeket.
Az ünnepségen egyebek mellett
elhangzott, hogy a maga nemé-
ben páratlan lelet együttes újabb
idegenforgalmi vonzerõt jelent-
het Tapolca számára. A további
feltárásokig a területen elhelyezett
kereszt és emlékkõ fogja jelezni
a látogatók számára, hogy meg-
szentelt helyen járnak.

Sz. S.

1985-ben a régészeti feltárá-
sok a Széchenyi I. u. 8. számú
ház Szinvára nyúló, s mellék-
épületekkel zsúfolt szalagtelkén
középkori kõfalnyomokat ta-
láltak. Nagy a valószínûsége,
hogy a maradványok a diós-
gyõri pálosok egykori kúriájá-
ból származnak. Az 1381. évi
adományozást egy 1478-ból
származó oklevél erõsítette
meg. Az ezt követõ, s 1702-bõl
származó írás viszont már nem
tesz említést a korabeli épület-
rõl. A most felújításra váró „iker-
házat” egy Stajovics Péter nevû
görög kereskedõ építtette. A
homlokzatfelújítás tervezõje
pedig a SzeletA Arch. Kft.

A 18. századi feljegyzések
Gombos-telekként említik ezt a
széles, Szinvára lenyúló szalag-
telket, amely a század közepén
egy gazdag görög kezébe került.
A 19. század elején már az õ ne-
véhez kötõdik az a maga korában
fényûzõnek számító építkezés,
amely megõrizte eredeti formá-
ját, s ma is szép, hangulatos
eleme az utcaképnek. Az építés

dokumentumai nem maradtak
fenn, de a 20. század elejének úti-
kalauzai megjegyzik, hogy „meg-
tekintésre érdemes a Széchenyi
u. 8. számú, 1812-ben épült ház,
s emeleti folyosójának vasrácso-
zata”. (Az épületet 1960-ban mû-
emlékké nyilvánították, ma már
nem tekintik annak, „csupán” a
belváros helyi védelem alatt álló
Széchenyi utca házainak egyike.)

A 19. századi városképi met-
szetek, vagy az avasi domboldal-
ról készült fényképfelvételek jól ér-
zékeltetik, hogy ez az épülete-
gyüttes a tömb legnagyobb be-
építése. A két háború közötti ké-
peslapok, vagy a fõutcáról készült
amatõr felvételek pedig jól láttat-
ják a klasszicista homlokzatalakí-
tás tipikus jegyeit. A homlokzat ak-
kori ritmusát igen mértéktartó,
egyenlõ magasságú ablakok sora
adta meg. A jelenlegi, de az eme-
letráépítéssel megváltozott hom-
lokzat tízaxisú, ebbõl négy a kö-
zéprizalitban, három-három pedig
az oldalszárnyakon helyezkedik el.
Az oldalszárnyak centrális tenge-
lye azáltal hangsúlyozott, hogy a
középsõ ablak egy enyhén kiug-
ró falmezõben kap helyet, amely

a párkányra ültetett csigás, akan-
tuszos mûkõ oromdísszel záródik.
Az elsõ emeleti zónában az 1–2.
és a 6–7. ablakok között kaptak he-
lyet a konzolokon álló, rózsás bõ-
ségszarut tartó, mûkõ gyermekfi-
gurák. (Ezek mint a fõhomlokzat
díszei, a felújítás után is helyükön
maradnak.)

Az „iker-épület” egykor két, ke-
letre esõ kocsibejáróval rendel-
kezett, de az 1980-as évek végé-
nek átalakítása elõtt már csak a
nyugati, kosáríves kapu volt meg,
s ez a középrizalit két jobbszélsõ
tengelyében helyezkedett el. (A
kapu egyik kerékvetõ köve 1985-
ben még dokumentálható volt.) Az
átalakítás megtartotta a jobboldali
kapubejárót, s a fölötte lévõ két
nyílászáró közé helyezte a kon-
zolon álló gyermekfigurát. Ahhoz,
hogy a másik kapu megnyitható
legyen, a tervezõ megváltoztatta
az épület korábbi szimmetriáját.
A homlokzat 3–4–3 tagolása he-
lyett 2–3–2–3 tagolást választott,
s így az épület keleti felében kia-
lakította (igaz, nem az eredeti he-
lyén) a bejáratot, amelyben üzle-
tet helyezett el. A homlokzat négy-
féle színsávjával érdekessé tette,
ugyanakkor meg is szüntette az
egység kézenfekvõ látványát.

A SzeletA Arch. Kft. felújítási
terve változatlanul hagyta a hom-
lokzati tagolást, s a földszint már
megszokott képét, a kapubejá-
róktól jobbra elhelyezkedõ por-
tálokat és üzletbejárati ajtókat.
Megtartotta a fõhomlokzat keleti
és nyugati részének színkü-
lönbségét, de „visszafogta” azt.
A párkány fölött a keleti fõhom-
lokzat homokszínû, a nyugati
halványzöld lesz. Az ablakkere-
tek, párkányok törtfehérben je-
lennek meg, míg a földszinti por-
tálok és kapubejárók sötétbarna
színûek lesznek.

Dobrossy István

A Miskolc TV
heti mûsora

2006. július 10–2006. július 16.

2006. július 10., (hétfõ): 07.00 – 08.00.
Híróra, összefoglaló a hétvége eseményei-
rõl. 09.00 – 10.00 Egészségóra. Téma: Tej-
termékek, mikor és mennyit?

2006. július 11., (kedd) 08.00 Vendég: Juhász Tamás politológus. Téma:
Az elmúlt hét politikai eseményeinek elemzése. 08.30 Téma: A pe-
dagógusok aktuális helyzete.
2006. július 12., (szerda) 07.30 – 07.45 Parlamenti körkép dr. Tompa
Sándor országgyûlési képviselõvel. 08.00 – 09.00 Diósgyõri Mozaik. A
Rádió Diósgyõr közéleti és kulturális ajánlómûsora. E heti témáink:
Kaláka Folkfesztivál a diósgyõri várban. A tapolcai Barlangfürdõ nyári
mûködése. Programajánló.
2006. július 13., (csütörtök) 08.00 Vendég: Csont Csaba, Az ÉKÖVÍZIG
sajtóreferense. 08.30 Vendég: Dobrossy István, a Megyei Levéltár
igazgatója. Téma: A múlt héten megjelent új könyv bemutatása.
2006. július 14., (péntek) 07.30 Vendég: Dr. Tompa Sándor országgyû-
lési képviselõ.
2006. július 15., (szombat) Ismétlések a hét legérdekesebbnek tartott
riportjaiból. Aktuális, közérdekû információk. Továbbá a Rádió Diósgyõr
óránként országos, félóránként pedig helyi érdekû hírekkel jelentke-
zik. Valamint minden reggel 08.05 perckor útinformmal jelentkezünk.

JÚLIUS 10., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.25 Magazinmûsor (élõ),
Benne: közgyûlés utáni beszél-
getés a frakciók képviselõivel
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Vidék Világa, mezõgazdasági
magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Dr. Wai, a
láda szelleme, hongkongi film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

JÚLIUS 11., KEDD
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.25 Magazinmûsor (élõ),
benne: Sport 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.30 Miskolci hõforrások 1.
rész, Miskolctapolca 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Végveszélyben a Föld, kanadai
film (h) 23.00 A Hálózat mûsora.

JÚLIUS 12., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.25 Magazinmûsor (élõ)
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Kéznyújtásnyira, a fogyatékkal
élõk magazinja  20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Szabadulás az Édenbõl, amerikai
film (h) 23.00 A Hálózat mûsora. 

JÚLIUS 13., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.20 Magazinmûsor (élõ)
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25
Múltkor, tallózás a Miskolc Televízió
archívumában 19.40 Kedvenceink,
az állatbarátok magazinja 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.00 Kisvárosi vagányok, ameri-
kai film (h) 23.00 A Hálózat mû-
sora.

JÚLIUS 14., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.30 Múzsa, kulturális
magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.30 Cégablak, hasznos infor-
mációk a vállalatok életébõl 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.00 Capoeira – Csak az erõs
gyõzhet, amerikai film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

JÚLIUS 15., SZOMBAT
00.00Képújság 07.00Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 Magyarország–Finnország
férfi röplabdamérkõzés Miskolcon
(ism.) 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsorismer-
tetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor
18.25 Magazinmûsor, válogatás a
hét témáiból 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.30 Miskolci hõforrások 2.
rész, Lillafüred 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30Hírháló (h) 21.30Sasok
London felett, olasz–francia–spa-
nyol film (h) 23.00 A Hálózat mû-
sora.

JÚLIUS 16., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Kép-
újság 15.00 Bp. Honvéd-DVTK él-
vonalbeli labdarúgó mérkõzés,
2006 tavasz (ism.) 17.00 A Hálózat
mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Krónika,
heti hírösszefoglaló magazin 18.30
Magazinmûsor, válogatás a hét té-
máiból 19.00 Krónika (ism.) 19.30
Múzsa, kulturális magazin (ism.)
20.00 Krónika (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00 Az ötödik támadás,
amerikai–jugoszláv film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

A megújuló belváros (11.)

GÖRÖG KERESKEDÕHÁZ
A DIÓSGYÕRI PÁLOSOK TELKÉN

KEGYHELY
AZ APÁTSÁG ROMJAINÁL

A diósgyõri születésû zenei
polihisztor, a V’ Moto-Rock, a
Dogs, a Bergendy, a Tûzkerék és
más legendás magyar zenekar
oszlopos tagja idén ünnepli 60.
születésnapját. Ebbõl az alka-
lomból július 12-én (szerda) este
9 órakor jubileumi koncerttel ör-
vendezteti meg a miskolci rajon-
gókat. A közel kétórás bulin olyan
neves zenészek állnak Rózsi mö-
gött a színpadon, mint Solti János,
az LGT dobosa, Menyhárt János,

a V’ Moto-Rock gitárvirtuóza,
Závodi Gábor, Vass Attila billen-
tyûsök, Vincze Tamás (percus-
sion) és Kovács Barna (basz-
szusgitár). A vokalisták táborát
képviseli Demeter Gyula (XL
Sisters) és Bársony György. A szu-
perkoncerten felcsendül a Jég-
szív, a Hogyan tudnék élni nél-
küled, a Sajtból van a hold, Várj,
míg felkel majd a nap és a többi
nagy sláger, melyeket még ma is
örökzöldként játszanak a ma-
gyar rádiók. A koncert záróak-
kordjaként útnak indul a diósgyõri
szerelemvonat, ami remélhetõleg
még nagyon sokáig fog zakatol-
ni a lelkes közönség szívében. Az
elõadás fedett színpadon zajlik,
rendkívüli idõjárás esetén azon-
ban másnap, 13-án tartják meg a
szervezõk. A koncertre elõvétel-
ben kedvezményes árú jegyek
kaphatók: a TNS jegyirodában, a
Szinvaparkban található Fehér
Fotó üzletben, a színház melletti
antikváriumban, a diósgyõri vár-
ban és az Adyban.

Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön a diósgyõri vár nyári programjait? Hamarosan ki-
derül! Öt héten át tartó keresztrejtvény-pályázatot indítunk. Az öt keresztrejtvény-
ben egy-egy júliusi, augusztusi programot rejtettünk el, melyeknek a diósgyõri
vár ad otthont. Az öt megfejtést egyben, egy levelezõlapon legkésõbb augusz-
tus 3-a éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Kht. címére: 3525 Miskolc,
Kis-Hunyad u. 9. A helyes megfejtéseket beküldõk között az Arany Könyvesbolt
(Miskolc, Arany Corvin Üzletház, Arany János út 11–13.) által felajánlott könyvet
sorsolunk ki. Elõzõ játékunk nyertese Virányi Judit miskolci olvasónk, nyeremé-
nye átvételérõl levélben értesítjük. Nyereményéhez gratulálunk!

ISMERI ÖN A DIÓSGYÕRI
VÁR PROGRAMJAIT?

Széchenyi u. 8. sz. homlokzati terve.

60 éves

DEMJÉN-KONCERT



A közeli napokban újjáala-
kultak a Magyar Labdarúgó
Szövetség különbözõ bizottsá-
gai. A versenybizottság elnöke
dr. Bajáky Gábor közismert mis-
kolci ügyvéd lett, akinek kötõ-
dése, sportágszeretete nem
ismer határt.

– Ön visszatérõ ember a szövet-
ségben!

– Ez igaz, hiszen a Laczkó
Mihály-, majd a Kovács Attila-érá-
ban kereken tíz évig dolgoztam az
MLSZ-ben. Elõször a fellebbviteli bi-
zottság tagja, késõbb az elnöke let-
tem. Amikor Kovács Attilát emléke-
zetes módon „kitúrták”, akkor ele-
gem lett az egészbõl, testületileg le-
mondtunk. Bozóky hat éve alatt a
lábamat sem tettem be a szövet-
ség kapuján, egyáltalán nem tet-
szett, hogy a testület szinte pénz-
nyelõ automataként mûködött,
ugyanakkor a legcsekélyebb ered-
ményt sem érte el. Ezért különösen
jól esett, hogy nem felejtettek el.

– Miért mondott igent ennyi év
után a felkérésre?

– Kisteleki Istvánt szigorú, kö-
vetkezetes, ambiciózus embernek
ismertem meg. Jómagam is azt val-
lom, hogy rend a lelke mindennek!
Ha ez nincs meg a szövetségben,
akkor sehol sem kérhetõ számon
az átláthatóság. Az elnök személyi
titkára keresett meg, a javaslatra
pedig egyhangúlag rábólintott az
MLSZ vezetése.

– Mi a versenybizottság konkrét
feladata?

– A legjelentõsebb a nevezések
elbírálása. Az NB I-tõl az NB III-ig
bezárólag mi döntjük el, melyik csa-
patnak fogadjuk el a jelentkezését,
kinek kell pótlólag igazolást be-
szerezni, s kit utasítunk el. Érdekes
a Kazincbarcika esete! A nevezési
díj, illetve a tagdíj befizetése köte-
lezõ, aztán igazolás kell arról, hogy

nincs köztartozása a futballszerve-
zetnek. A barcikaiak minderrõl
megfeledkeztek, ám tudomásom
szerint az eltelt idõben pótolták mu-
lasztásukat.

– Mi lesz azokkal az NB I-esek-
kel, akiknek nem fogadták el a ne-
vezését?

– Minden csapatnak fizetnie kell!
Úgy tudom, hogy körvonalazódik a
megoldás, így elméletileg nem lesz
akadálya az indulásnak. Az elnök-
ség szigorú döntése megszünteti
a kivételezést, minden csapat azo-
nos elbírálás alá esik.

– Önt nem keresték meg, hogy
miskolci lévén, segítsen a DVTK-
nak?

– Nem. Nagyon sokan gratulál-
tak a kinevezésemhez, de ilyesmi-
ben egyébként sem lehetnék part-
ner. Éppen ezért nem járok a di-
ósgyõri mérkõzésekre, nekem a
tisztségembõl adódóan függetle-
nítenem kell magamat attól, hogy
hol élek.

– Milyen a bizottság összetétele
és munkamegosztása?

– Öten vagyunk, s mindenkinek
jut feladat. Eleinte ketten jobbára
csak haszontalanul múlatták az
idõt, de aztán helyrebillentettem a
dolgokat. Havonta két-három alka-
lommal utazok Budapestre, ezek a
kiruccanások egész napos elfog-
laltságot jelentenek.

Doros László

Bizonyára nagyon sokan
emlékeznek az áprilisban
Miskolcon megrendezett divió
I-es junior jégkorong-világ-
bajnokság izgalmas és látvá-
nyos csatáira. Akkor fehéren
és feketén újólag bebizonyo-
sodott, hogy a borsodi me-
gyeszékhelyen nagyon szere-
tik az emberek ezt a varázs-
latos sportágat.

A napokban a Miskolci Je-
gesmedvék Jégkorong Sport
Egyesület vezetõi találkoztak tá-
mogatóikkal, leendõ partnereik-
kel, valamint a médiát képvise-
lõkkel. Ezúttal elsõ ízben igazi ott-
honukban, hiszen korábban min-
dig albérletbe kényszerültek.

Az OB I-es bajnokságban sze-
replõ jégkorongcsapat vezetõi
büszkén tekintettek vissza az el-
múlt negyedszázadra. Igaz, a
név változott, a lényeg azonban,
hogy a sportág gyökeret vert és
meghonosodott Miskolcon, fiata-
lok százai ismerkedtek meg az
alapokkal és lettek késõbb kor-
osztályos válogatottak.

Egri István, az MJJSE új elnö-
ke arról beszélt, hogy tavaly 15 mil-
lió forintból gazdálkodott az egye-
sület. Ennek az összegnek a
többszöröse szükséges ahhoz,
hogy ütõképes, az elsõ négyben
magának helyet követelõ alaku-
latot tudjanak kialakítani.

– Terveink szerint augusztus el-
sejétõl megyünk jégre. A Jég-
csarnok üzemeltetõjétõl ugyanis
azt az ígéretet kaptuk, hogy a jel-
zett idõpontban alkalmas pálya
lesz. A felnõtt gárda negyvennél
több mérkõzést játszik egészen

április végéig. Júliusban min-
denképpen szerzõdést kötünk
az új edzõvel, akinek a személyét
egyelõre homály fedi, tárgyalunk.
Senki nem vonhatja kétségbe,
hogy a magyar jégkorongsport
lendületben van, biztos vagyok
benne, hogy a világszínvonalú
népkerti létesítménnyel, erõs után-
pótlásunkkal egyre nagyobb sze-
repet töltünk majd be a honi ho-
kiéletben – fogalmazta meg vé-
leményét Egri István.

Jelen volt az összejövetelen
Studniczky Ferenc, a Magyar
Jégkorong Szövetség elnöke is,
aki szerint három-négy éven belül
Miskolc akár résztvevõje is lehet
az országos felnõtt bajnoki dön-
tõnek! Kiemelte a pozitív hozzá-
állást, s ígéretet tett arra vonat-
kozóan, hogy ahol tudja, támo-

gatja és segíti az MJJSE ügyét.
Orosz Lajos, Miskolc sportért is fe-
lelõs alpolgármestere nyomaté-
kosan leszögezte, hogy a város
támogatására továbbra is szá-
míthatnak a Macik.             D. L.

Szlovéniában rendezték
meg a korosztályos tájfutó
Európa-bajnokság küzdel-
meit.

A viadalnak Skofja Loka adott
otthont, és a magyar együttesben
két diósgyõri, Bertóti Regina, va-
lamint Zsigmond Vanda is szere-

pelt. Elõször a serdülõk között a
sprintversenyben álltak rajthoz, s
mindketten a középmezõnyben
végeztek (elõbbi a huszonnegye-
dik, utóbbi a huszonkilencedik
helyet szerezte meg). A Diósgyõri
TC tájékozódási futói ezt követõ-
en a klasszikus számban rajtoltak.
Bertóti a 15., Zsigmond pedig a 21.
lett. A váltóra a házigazdák egy jól
futható, technikás pályát jelöltek
ki, kivetnivalót a szakemberek sem
találhattak benne. A váltót a cse-
hek nyerték, megelõzve az orosz
gárdát, a harmadik helyen a sváj-
ciak végeztek. Roppant kevés hi-
ányzott a magyar éremhez, ugyan-
is a negyedik helyezett magyarok
utolsó futóját a helvétek záró em-
bere körülbelül húsz méterrel elõz-
te meg. Szomorkodásra így sincs
ok, a váltóban elért negyedik hely
rendkívül szép fegyvertény.

A Fim Speedway Grand Prix
2007 Salakmotor Egyéni Világ-
bajnokság Kvalifikációja Mis-
kolcon, a Népkerti Speedway
Arénában lesz. Program július 8.,
szombat, 14.30: kapunyitás
15.00: szabadedzés. A belépés
ingyenes! Július 9., vasárnap
9.00: kapunyitás 10.40: rajtcere-
mónia 11.00: elsõ futam startja.
A belépés gyermekeknek 12
éves korig ingyenes! Nyugdíjas-
és diákkedvezményekhez a jo-
gosultság (érvényes igazolvány)

felmutatásával: 1800 Ft. Belé-
põjegy: 3000 Ft, jegyváltás ki-
zárólag a helyszínen! A ren-
dezvényre érvényes VIP-,
MAMS- és Média jogosultsá-
gokkal a bejáratnál történõ re-
gisztrációt követõen lehet be-
lépni. Keresse az esemény hi-
vatalos kiadványát, a Salakport!
A szervezõk kérik, hogy Miskolc
város parkolási rendjét betart-
va helyezze el mindenki a gép-
jármûvét, és gyalogosan köze-
lítse meg a stadiont.
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Élvezhetik a város támogatását

LENDÜLETBEN A MACIK

HAT ÉVIG A LÁBÁT SEM TETTE AZ MLSZ-BE

Rend a lelke mindennek!

Az elmúlt évek hagyomá-
nyaihoz hûen az idén is nyári
táborozáson vettek részt Szend-
rõben a Diósgyõri BC sportolói.

Az edzõtábor résztvevõit szép
környezetben, a város fürdõjének
vendégszobáiban szállásolták el. A
tréningeket, melyeken harminc fiú
és tíz lány vett részt, a helyi általá-
nos iskola tornacsarnokában két
szõnyegen tartották. A hagyomá-
nyos eseményt a Szendrõi VSE
szakosztályával közösen szervez-
te a DBC. A diák- és a serdülõko-
rú versenyzõk között szerencsi,
encsi, miskolci, szendrõi és ka-
zincbarcikai sportolók is voltak. A
tábor lehetõséget biztosított az
encsi diák fiú-, valamint a lány ma-
gyar bajnokságra való felkészülés-

hez. Az edzéseken elsõsorban a
technikai elemeket finomították a je-
lenlévõk. A tábor támogatói: Miskolci
Sportiskola, Mészáros László fek-
venyomó világbajnok, Szendrõ
Város Polgármesteri Hivatala,

Szendrõ Városi SE, Szendrõi Álta-
lános Iskola, Szendrõ, Paszti
Cukrászda. Edzõként Repka Attila,
a Miskolci Sportiskola mestere és
Istenes László, a Szendrõ VSE ve-
zetõedzõje dolgozott a fiatalokkal.

Következô szezonban már a jégcsarnokban játszanak.

SALAKMOTOR EGYÉNI
VILÁGBAJNOKSÁG

Megkezdõdött az országos tenisz-csapatbajnokság. A Szuperligában
szereplõ MIVAS SE férfigárdája jobban nem is mutatkozhatott volna
be, ugyanis magabiztos játékkal, fölényes, 7–2-es gyõzelmet aratott
a Tálentum SE ellen. A Miskolc-Pünkösdhegyi Teniszcentrumban le-
bonyolított összecsapáson a házigazdák érvényesítették a papírfor-
mát, igaz, Tóth László elnök alaposan megerõsítette csapatát.
Légiósként a román Gabriel Morarut szerzõdtette, a magyarok közül
a sportág barátai bizonyára jól ismerik Kisgyörgy Gergely, Kiss Sebõ,
Tatár Zsolt vagy Noszály Sándor nevét. A miskolciak valamennyi egyé-
ni mérkõzésüket megnyerték, mindössze a két párost veszítették el,
ennek azonban már nem volt különösebb jelentõsége.

Jól kezdett a MIVAS

�� vásárlásra �� felújításra 

�� építésre �� szabad felhasználásra 

TELJES KÖRÛ HITELÜGYINTÉZÉS!!!

Tel.: 06-70/383-37-45
Miskolc, Arany Corvin Üzletház

fsz. 22., Hiteliroda

JELZÁLOGHITELEK

KOHULÁK MÁRIA

Helytálltak az Eb-n

Táboroztak a birkózók

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyûlésének Ifjúsági, Idõsügyi
és Családpolitikai Bizottsága pályázatot hirdet a 2006. évi
Fogyatékosügyi Alapra.

Pályázatukat fogyatékosügyi feladatokat ellátó – legalább egy
éve bejegyzett – alapítványok, egyesületek, szervezetek (a to-
vábbiakban: szervezet) adhatják be.

Felosztható alap összege:1 910 000 Ft. Az elnyerhetõ legna-
gyobb támogatás összege: 300 000 Ft.

Az Alapot a szervezetek pályázati önrészként és szakmai prog-
ramokra igényelhetik.

A pályázathoz csatolni kell:
a) a civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételérõl szóló ki-

vonat 90 napnál nem régebbi másolatát,
b) a civil szervezet alapszabályát vagy mûködésének egyéb alap-

dokumentumát,
c) 30 napnál nem régebbi APEH-igazolást arról, hogy esedé-

kessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs,
d) a pályázatot megelõzõ év pénzügyi beszámolóját,
e) a civil szervezet utolsó mérleg-beszámolójának másolatát.

A pályázaton elnyert összeg felhasználásáról a pályázót el-
számolási kötelezettség terheli. 

A hiányosan benyújtott pályázat a pályázatból való kizárást
vonja maga után!

Nem pályázhatnak azok a szervezetek, akik elõzõ évben az
alapból elnyert pénzeszközök pénzügyi elszámolási kötelezettsé-
gének nem tettek eleget.

Pályázatot csak Miskolc város közigazgatási határain belül
mûködõ fogyatékosügyi jellegû feladatokat ellátó szervezetek
nyújthatnak be. Egy szervezet csak egy céllal pályázhat.

A pályázat benyújtásának módja és feltételei:
– a pályázat csak a pályázati adatlappal együtt adható be.

Az adatlap beszerezhetõ:
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Egészségügyi, Családvédelmi és 
Foglalkoztatáspolitikai Fõosztályán

(3530 Miskolc, Petõfi Sándor u. 39.)
A pályázati felhívás és adatlap letölthetõ a www.miskolc.hu ol-

dalról.

A pályázatokat postai úton „Miskolc Megyei Jogú Város
Fogyatékosügyi Alap” jeligére a Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Családvédelmi és
Foglalkoztatáspolitikai Fõosztályára 3530 Miskolc, Petõfi Sándor
u. 39. címre kérjük beküldeni 2006. augusztus 4-ig. 

PÁLYÁZAT FOGYATÉKOSÜGYI ALAPRA
(II. FORDULÓ)
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KÖZLEMÉNY
Értesítjük Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a nyári nagyjavítási munkák miatt 

az Avasi és a Belvárosi lakótelep
távfûtött lakásaiban 

2006. július 10-én 0.00 órától 
elõreláthatólag július 14-én 24.00 óráig 

a  használati melegvíz szolgáltatása szünetel.

Felhívjuk a T. Felhasználóink figyelmét, hogy a Társaságunk által végzett nagyja-
vítás kizárólag az épületeken kívüli távhõvezeték-hálózatot érinti.

Az épületeken belüli fûtési rendszerek nem kerülnek leürítésre, azaz a radiátorok
nyomás alatt maradnak, így azokban a nagyjavítás munkálatai alatt is víz lesz!

Kérjük szíves megértésüket. Tisztelettel: Mihô Kft.

Suzumis BT.
Suzuki és nyugati
autóalkatrészek

Miskolc, Jókai u. 9–11.
(a Petôfi tértôl 200 m)

Tel./fax: 46/359-452
Mobil: 20/377-3923

Nyitva:
hétfô–péntek: 8–17,

szombat: 8–13

JÚLIUSI AKCIÓK:

FÉKALKATRÉSZEK,
VEZÉRMÛ- 

ÉS ELEKTROMOS 
ALKATRÉSZEK

Karosszéria, 
olajok, szûrôk, adalékok

Repüljön a cívis fõvárosból, Debrecenbõl:

Korfu július 19., 26. Apartmanban önellátással, 
repülõvel 64 900 Ft/fõ-tõl

Korfu július 19., 26. *** szállodában 
félpanzióval, repülõvel 109 900 Ft/fõ/hét

Kréta július 17. Apartmanban önellátással, 
repülõvel 49 900 Ft/fõ/hét
79 900 Ft/fõ/2 hét!!!!

Törökország, Kemer július 18., 25. 
*** szállodában félpanzióval, repülõvel 

86 900 Ft/fõ/hét

Az árak nem tartalmazzák: illeték, transzfer, pót-
díj, foglalási díj, stornobiztosítás, BBP biztosítás 

Utazásához váltsa meg nálunk valutáját!!!
Kedvezõ árfolyamok.

VVáárrjjuukk  iirrooddáánnkkbbaann::
IBUSZ Utazási Iroda

MMiisskkoollcc,,  SSzzéécchheennyyii  uu..  1144..
TTeell..::  4466//550088--221100

EE--mmaaiill::  ii006699@@iibbuusszz..hhuu  

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

Szabad felhasználásra

1 M Ft havi 6990 Ft-tól

Tel.: 06-30/62-40-540
Miskolc, Arany Corvin Üzletház

fsz. 22., Hiteliroda

JELZÁLOGHITELEK

TÓTH ANITA

SZUPER ÁRON  miskolci indulású, autóbuszos társasutak!
Székelyföldi barangolás 07. 20–24. 32 900 Ft

Svájc-Liechtenstein 08. 16–20. 48 300 Ft
Tirol-bajor kastélyok 08. 23–27. 59 000 Ft
Dél-erdélyi körutazás 08. 03–07. 34 400 Ft 

Erdélyi csillagtúra 08. 06–10. 41 900 Ft
Nosztalgia-hétvége Kárpátalján 08. 11–13. 23 300 Ft

Görög tengerparti nyaralás Leptokárián 7-10 éjszakás turnusokban 
egyénileg és autóbusszal

Érdeklôdni: Golden Tours Utazási Iroda 
3530 Miskolc, Széchenyi u. 26. I. emelet (színházzal szemben)

Tel./fax: 46/506-089, 46/506-088 � info@goldentours.hu

goldentours



Már hagyomány, hogy a leg-
ismertebb magyar orvos,
Semmelweis Ignác születés-
napján elismeréseket adnak át
azoknak az egészségügyi dol-
gozóknak, akik kimagasló tel-
jesítményt nyújtottak a szakte-
rületükön. Idén két minisztériu-
mi kitüntetés kerül Miskolcra,
míg helyben csaknem harminc
dolgozó és osztály kapott díjat.

Az ünnepség megnyitóján szó
esett olyan aktuális változásokról
is, amelyek a magyar egészségügyi
rendszert érintik. Szûcs Erika,
Miskolc szociális ügyekért is fele-
lõs alpolgármestere azonban min-
denkit megnyugtatott.

Így például a megelõzés, a re-
habilitáció területén vannak lehe-
tõségei a vállalkozásoknak, de a
táplálkozással és szépséggel kap-
csolatos, az egészségügyi szol-
gáltatásokat kiegészítõ tevékeny-

ségek is sikeresek lehetnek. 
Dr. Molnár Lajos egészségügyi mi-
niszter szakmai elismeréseket ado-
mányozott Semmelweis Ignác szü-
letésének 188. évfordulója alkal-
mából, melyekbõl megyénkben is
többen részesültek.

Batthyány-Strattmann László díj-
ban részesült több évtizeden ke-
resztül végzett, kimagasló szakmai
munkásságának elismeréseként:
Prof. Dr. Lombay Béla, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház Gyermek-

radiológiai Osztály osztályvezetõ fõ-
orvosa.

Egészségügyi Miniszteri Dicséret-
ben részesült eredményes, példa-
mutató tevékenysége elismerése-
ként: Dr. Török Pál, a Tiszaújváro-
si Városi Rendelõintézet fõigazga-
tó fõorvosa. Az Egészségügyi
Miniszter Díszoklevele elismerésben
részesült több évtizedes kiváló
szakmai munkája elismeréseként:
Dr. Fehérvári Szabolcs, Sátoraljaúj-
hely Város Önkormányzat Erzsébet
Kórháza Röntgenosztály osztály-
vezetõ fõorvosa, Figeczki Balázsné,
a Miskolc Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Semmelweis Kórház-
Rendelõintézet asszisztense.

Az Egészségügyi Miniszter
Elismerõ Oklevele elismerésben
részesültek együttesen végrehaj-
tott kiemelkedõ tevékenységükért:
a Miskolc Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Semmelweis Kórház,
Egyetemi Oktatókórház Pathológiai
Osztály dolgozói. A kitüntetést
Figeczki Balázsné, rendelõintéze-
ti asszisztens vette át. Illetve Sátor-
aljaújhely Város Önkormányzat Er-
zsébet Kórháza Központi Sterilizáló
Részleg dolgozói, a kitüntetést
Timkó Miklósné vezetõ asszisztens
vette át.

A „magyar FBI“-nak is nevezett
Nemzeti Nyomozó Iroda az
Egyesült Államok Szövetségi Ügy-
nökségének segítségével fogta
el az osztrák határon a harminc-
éves nõt, aki ellen bûnszervezet-
ben elkövetett, kábítószerrel való
visszaélés bûntettének alapos
gyanúja miatt folytatnak eljárást.
A hatóságok már régóta körözték

a bûnszervezet utolsó és egyben
legmeghatározóbb tagját. A gya-
núsított társaival 2000. és 2005. kö-
zött csempészett kábítószert. A fu-
tárok Magyarországon megkapták
a Dél-Amerikába szóló repülõje-
gyet és egy kevés készpénzt a fel-
merülõ költségekre. Az úti cél
többnyire Venezuela vagy Ecuador
volt. A kábítószert átvették, majd
preparált cipõben, testüregben,
esetleg poggyászban, alkalman-
ként 3-4000 euró fizetség ellené-
ben repülõjáratokon Madridba
vagy Amszterdamba csempész-
ték. A nyomozás jelenlegi szaka-

szában a felderített bûnszervezet
minden tagja büntetõeljárás alatt
áll. Lichy József, a vádlott ügyvédje
lapunknak elmondta: védence
két másik személyt nevezett meg
az üggyel kapcsolatban, saját
magát nem tartja a kábítószer-há-
lózat vezetõjének. A gyanúsítottat
a városi bíróság 30 napos elõze-
tes letartóztatásba helyezte, ezu-
tán kerül csak sor ennek felül-
vizsgálatára. A védõügyvéd sze-
rint óriási jelentõsége van annak,
hogy a sárospataki nõ önként je-
lentkezett a helyzet tisztázása ér-
dekében, mert ebbõl következtet-
ni lehet arra, hogy a gyanúsított
együtt akar mûködni a hatósá-
gokkal. Magyarországon 12 sze-
mély ellen folyik a nyomozás, kö-
zülük 4 személy elõzetes letar-
tóztatásban van. 

Hollósy András

Végre itt a nyár, a kirándulá-
sok, a kikapcsolódás ideje. A
baleseti statisztikák ugyan ja-
vultak megyénkben, de azért
nem árt az óvatosság. Még min-
dig sokan törik össze magukat.
A leggyakoribb balesetet ki-
váltó ok a gyorshajtás. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
útjain az elsõ fél évben 469 személyi
sérüléses közlekedési baleset tör-
tént, ami 16 százalékkal kevesebb,
mint az elõzõ év hasonló idõsza-
kában. 25-en vesztették életüket,
193-an súlyos és 435-en könnyû
személyi sérülést szenvedtek a
rendõrség kimutatása szerint. A bal-
eseti okok között hagyományosan
a gyorshajtás vezet (184 eset),
amelyet az elsõbbség meg nem
adása (97) és a kanyarodás sza-
bályainak megsértése (64) követ.
Utóbbi kettõ arra utal, sok sofõrnek
hiába van jogosítványa, de nem is-
meri a KRESZ-t. Ittas állapotban 72-

en okoztak balesetet. Továbbra is
igaz a mondás: ön dönt, iszik vagy
vezet! A legtöbben (315) a miskol-
ci kapitányság területén, a legke-
vesebben (19-19) pedig Sárospatak
és Tiszaújváros térségében sérül-
tek meg. 

– A balesetek a körülmények el-
sõdleges vizsgálatai alapján elke-
rülhetõk lettek volna, ha a közúti
közlekedésben résztvevõk – le-

gyen az jármûvezetõ vagy gyalogos
– nagyobb körültekintéssel, saját
maguk és utastársaik testi épsé-
gére, egészségére tekintettel, a
passzív biztonságtechnikai eszkö-
zök használatával és a közlekedé-
si szabályok betartásával vezet-
nek – értékelte a statisztikát
Kompoltiné Jakab Ilona õrnagy, a
megyei fõkapitányság kommuni-
kációs irodájának vezetõje.

A rendõrség szervezetének át-
alakításáról szólnak a hírek. Egye-
lõre nem tudni, a változások meny-
nyiben érintik majd megyénket.
Személyi változásokról viszont
máris hírt adhatunk. Nagy Gábor
(59) alezredes, Kazincbarcika rend-
õrkapitánya június utolsó napjával
nyugállományba vonult. Munkájá-
nak elismeréseként (1991-tõl volt
a kapitányság vezetõje) soron
kívül nyugállományú rendõr ezre-
dessé léptették elõ. Utódjává dr.

Mecser Tamás (39) alezredest ne-
vezte ki a megyei fõkapitány, aki
eddig a szomszédos edelényi
rendõrkapitányságot vezette. A le-
köszönõ kapitány a következõ-
képpen méltatta utódját: „szemé-
lye garancia arra, hogy Kazincbar-
cikán és térségében továbbra is
stabil maradjon a közbiztonság.”
A rendõrtiszt munkája mellett vé-
gezte el a szakirányú fõiskolát,
majd 1999-ben a pécsi egyetemen
jogi diplomát szerzett. Nõs, egy fiú-
gyermek édesapja.

Az edelényi kapitányi poszt sem
maradt betöltetlen. A megyei fõka-
pitány dr. Antal István (37) alezre-
dest bízta meg a feladat ellátásá-
val, aki szolgálati feladatai teljesí-
tése mellett folyamatosan képezte
magát, elvégezte a felsõfokú rend-
õri szaktanfolyamot, majd a Pécsi
Tudományegyetem Állam- és Jog-
tudományi Karán folytatott tanul-
mányait követõen 2005 decembe-
rében jogi doktorrá avatták. Nõs, fe-
leségével három gyermeket nevel. 
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Kevesebben sérültek meg balesetekben

A GYORSHAJTÁS A FÕ OK

Mégiscsak hálásak lehetünk azért a sok vízért, amit az utóbbi
hetekben a barátságtalan idõjárásnak köszönhetõen kaptunk. A
rengeteg esõ és a Hernád áradása miatt soha nem látott magas-
ságokban álló talajvíz olyan óriásira növesztette az udvarunkon álló
cseresznyefa terméseit, hogy hat szem sem fér belõle a fél mar-
komba. Nem vagyok ugyan nagyon markos legény, de azt se mond-
hatjuk, hogy bébiméretû lenne a tenyerem. Szinte nem múlik el
nap, hogy az átlagosnál jóval nagyobbra nõtt gyümölcsökbõl ne
lakmároznánk. Pedig voltak évek, amikor szinte még a kóstolásu-
kig sem jutottunk el, minden a seregélyek martaléka lett. 

Furcsa, de idén nem jönnek ezek a ricsajozó madarak, és tá-
volról sem hallom szokásos, eget verõ veszekedéseiket. Meglepõ
ez a csend, hisz ilyentájt rendre állt nálunk a ramazúri, mintha a
környék összes seregélye a fékevesztett dáridója közepette csak
a mi fánkon akarta volna lerendezni a nézeteltéréseit. Csapataik
érkezését felderítõik elõhangjai jelezték: ám az elõre küldött hír-
szerzõk is hamar összevesztek a zsákmányon, s egy rövid idõ múlva
a két veszekedõbõl több tíz lett. Talán épp a hírszerzõk lármája volt
az egyezményes jel: zsákmányra leltek a seregély-bajtársak…

A minap felmerészkedtem majdnem a fa legtetejébe, egy közel
harmincéves cseresznye-lény esetében ez már jókora magasság,
és bizony meglepõdtem, hogy sûrû koronájából kikukkantva fel-
tûntek a Bükk hegyláncai. Szüleim házának padlásablakából gyak-
ran figyelgettem ezeket a vonulatokat, de e fa tetejérõl még nem
volt szerencsém. Mostanra nõtt meg csak akkorára, hogy tetejé-
bõl túllátni a Hernád partján állomásozó erdõsávon. S az a sáv vajon
miért nem nyúlt ily töretlenül az ég felé? Elmélkedésem közepet-
te köpködhettem a magot, fújolhattam a kukacoktól, mígnem hir-
telen megzavart egy közvetlenül mellém szálló seregély. Nem is
tudom, melyikünk ijedhetett meg jobban. Talán õ: hisz én csak idén
hiányoltam, õ azonban évekig nem láthatott e szokatlan helyen. Azt
mondta, még visszajön. Vass Tibor

Elvan a gyerek

FAMÁSZÓ

Semmelweis-nap

ELISMERÉSEK ÉS ÜNNEPSÉG

A egészségügyi dolgozók ünnepeltek.

Egy európai felmérés szerint az
unió 254 régiója közül az észak-ma-
gyarországi régió gazdasági muta-
tói szerint a 249. helyen áll. Az egy
fõre jutó GDP alapján felállított rang-
sorban már csak a lengyel régiók
vannak mögöttünk. 

A szakemberek a lemaradás okai
között említik a kutatás és fejlesz-
tés, valamint az innováció hiányát
a helyi vállalkozásoknál. 

Minden régióban a térség gaz-
daságának stabilitását az határoz-
za meg, hogy az ott lévõ kis- és kö-
zépvállalatok mennyire erõsek, ha-

tásukat pedig az, hogy mit tudnak
befektetni a kutatás-fejlesztésbe. 

Hosszú távon ugyanakkor ugyan-
azon a piacon versenyeznek, aki töb-
bet tud befektetni, értelmesebben és
olcsóbban, az lehet a befutó. 

Az uniós átlag szerint 10 munka-
vállalóból három kutatással foglal-
kozik, ugyanakkor a magyar átlag
még az 1-et sem éri el. 

A felzárkózásban és a jobb gaz-
dasági eredmények elérésében a
non-profit szervezetek és a kis- és
középvállalkozások is sokat segít-
hetnek.

ÚTFELÚJÍTÁS
Miskolc Megyei Jogú Város

ebben az évben az önkor-
mányzati utak burkolatának fel-
újítására – pályázati pénzek be-
vonásával – közel 800 millió fo-
rintot különített el. A most fel-
újítandó utcák között található
olyan út vagy útszakasz, amely
a tavaly megkezdett burkolati
felújítások folytatása. Július11-
tõl (kedd) a Vologda utca – a
Dózsa György utcától a ben-
zinkút bejáratáig – 700 m hosz-
szon kap új burkolatot. A mun-
kák ideje alatt forgalomkorlá-
tozásra is számíthatnak az arra
közlekedõk. A felújítás befeje-
zése után teljessé válik az
északi tehermentesítõ útbur-
kolatának felújítása, a Petõfi tér-
tõl egészen a Thököly utcáig.

Elfogták a hegyeshalmi határon azt a harmincéves nõt, aki ala-
posan gyanúsítható azzal, hogy ismerõsei révén miskolci lako-
sokat szervezett be dél-amerikai kábítószer-csempészetre. A fia-
talokat jelenleg is embertelen körülmények között õrzik az ecua-
dori börtönökben. Az ügyben a hatóságok tovább nyomoznak.

Miskolcról indultak a futárok

DÉL-AMERIKÁBA CSEMPÉSZTÉK A DROGOT

Innovációs hírek

KUTATÁS, FEJLESZTÉS,
INNOVÁCIÓ HIÁNYZIKNyugdíjba ment a barcikai kapitány

SZEMÉLYCSERÉK A RENDÕRSÉGNÉL

Kétórás fennakadás volt pénte-
ken reggel Miskolc közlekedésé-
ben. A Búza tér mellett a közleke-
dõk arra figyeltek fel, hogy egy kis-
teherautóról zsákok esnek le, s
azokból fehér színû, szemcsés ál-
lagú anyag szóródik ki és borítja
be az úttestet. A Miskolci Rendõr-
kapitányság járõrei, a katasztrófa-
védelem munkatársai is a hely-
színre vonultak, a forgalmat lezár-
ták, a miskolci telephelyû cég
ugyanis rendelkezik az ipari rob-
banóanyag gyártására és belföldi
szállítására vonatkozó szükséges
engedélyekkel, így feltételezhetõ
volt azonnal, hogy robbanóa-
nyagról van szó. Mint kiderült, az
úttestre szóródott AnDo-Prill 1.5. D.
típusú robbanóanyag hõ hatásá-
ra nem, csak más robbanóanyag-
gal elegyítve okoz robbanást, ilyen
formában közvetlen veszély nem
fenyegetett senkit.

A Miskolci Rendõrkapitányság
foglalkozás körében elkövetett gon-
datlan veszélyeztetés miatt indít el-
járást az ügy részleteinek vizsgá-
lata érdekében.

ROBBANÓANYAG
AZ ÚTTESTEN

ÚSZÁSOKTATÁS A
BARLANGFÜRDÔBEN

Miskolcon a Barlangfürdôben
július 17-tôl kéthetes turnusokban
úszásoktatás indul ovisoknak,
iskolásoknak, igény szerint fel-
nôtteknek. Naponta 16-tól 17-ig,
17-tôl 18 óráig. Bôvebb informá-
ció: 70/283-5192 telefonszámon.


