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Kiosztották
a Prima-díjakat
Eldõlt a Prima-díjak sorsa. A
Munkáltatók és Munkavállalók
Országos Szövetsége által meghirdetett program jelöltjeit hetekkel ezelõtt jelentették be. Tíz
jelölt indult tíz kategóriában, a
gyõzteseket szombat este ünnepi gálán hirdették.
Négy éve kezdeményezte a
Munkáltatók és Munkavállalók
Országos Szövetsége a Primadíjak odaítélését tíz kategóriában.
Az idén elsõ alkalommal nemcsak
országos szinten, hanem a megyékben is osztottak ilyen kitüntetõ
címeket. Több héten át tartó kampány után szombaton hirdettek
gyõzteseket, a három Prima-díjas
között ott van dr. Dobrik István mûvészettörténész, a Miskolci Galéria
Városi Mûvészeti Múzeum igazgatója, dr. Márkus Gábor, a Magyar
Triatlon Szövetség alelnöke és
Komáromy Éva színmûvész.
– Kis pontnak érzem magam, de
rendkívül jól esett ez a kitüntetés,

és úgy érzem, ezért érdemes volt
45 évig Miskolcon lenni, és nagyon
köszönöm mindenkinek – mondta Komáromy Éva a díj átvétele
után.
A három díjazottat jövõre az országos Prima-díjra is jelölik. Az
idén pedig a Borsod-AbaújZemplén megyei tíz jelölt közül
Bodonyi Csaba, Széchenyi- és Ybldíjas építész indul majd az országos programban és lehet a legjobb egy rendkívül illusztris csapatban.
A megyei Prima-díjkiosztó gálán
egy közönségdíjat és egy különdíjat is odaítéltek. Az elõbbit a
Miskolc Dixieland Band, az utóbbit Gáll András gyógypedagógus
kapta. Mindkét jelöltet közel azonos szavazatmennyiséggel támogatta a megye közönsége. Emellett
a többi jelölt is értékes ajándékokkal távozhatott a gáláról, melyen komoly- és könnyûzene is felcsendült neves elõadók tolmácsolásában.
C. Á.

Idén ünnepeljük az 1956-os
forradalom és szabadságharc
50. évfordulóját. A sorsfordító
történésekben annak idején
Borsod megye és Miskolc is
nagy szerepet játszott, helyi
egyetemisták, munkások, bányászok, értelmiségiek ezrei
csatlakoztak lelkesen a forradalmi eseményekhez.
A miskolci önkormányzat és a
város intézményei, civil szervezetei színvonalas ünnepségsorozattal készültek a jubileumra,
melyek keretében sorra felkeresik az '56-os történések helyszíneit is. A megemlékezések október 19-én délelõtt az Egyetemvárosban kezdõdtek, amelynek
diáksága központi szerepet játszott az 50 évvel ezelõtti eseményekben. Délután '56-os kiállítás
nyílt a városi könyvtárban, archív
fotók, emléktárgyak felhasználásával – itt mutatták be a közön-

AKADÁLY NÉLKÜLI MEGÁLLÓK

Tapolcán már halad az akadálymentesítés.
valamilyen okból korlátozott személyek – mozgássérültek, nehezen mozgók, kerekesszékkel közlekedõk, babakocsit tolók – részére
lesz biztonságosabb és kényel-

Együttmûködés Argentínával
Politikailag kiváló, ám gazdasági szempontból minimális az együttmûködés Magyarország és a távoli Argentína
között, ahol nagyon sok magyar él.
A dél-amerikai ország budapesti nagykövete azért jött Miskolcra, hogy gazdasági kapcsolatot találjon Észak-Magyarországon.
– Alacsony szintû a gazdasági kapcsolat a két ország között,
ami azt jelenti, hogy mindössze
nyolcmillió dollár kereskedelmi
forgalmat bonyolítunk le egymással. Argentína fõleg földimogyorót és fagyasztott halfilét szál-

lít Magyarországra, ám célunk az,
hogy növeljük gazdasági kapcsolataink volumenét. Az autóipar
területén is fejleszthetjük kapcsolatunkat, ennek elõsegítésére novemberben magyar delegációt várunk Cordovába, az argentin autóipar fellegvárába –
mondta Domingo Cullen, az
Argentin Köztársaság budapesti
nagykövete.
A rendezvényen tájékoztatót
tartottak az Észak-magyarországi Autóipari Beszállítói Klaszterrõl.
A kamara az egyetemmel közösen a Baross Gábor Pályázati
Programon nyert támogatást a
klaszter létrehozására. 360 autóipari beszállító céget keresnek és
kérnek fel a kapcsolódásra.

mesebb a helyi tömegközlekedésben való részvétel.
A beruházó munkáját partnerként segíti a Miskolc Városi
Közlekedési Zrt., a Mozgáskorlátozottak és Barátaik Miskolci
Egyesülete és a Rotary Club
Miskolc is. A beruházás a tervek
szerint az év végére befejezõdik.

számolókat olvashatnak az '56os forradalmi eseményekrõl –
korabeli archív fotókkal, illusztrációkkal – valamint értesülhetnek
a városi megemlékezések részletes programjáról is.
Sz. S.

Eladható termékeket fejlesztenek

Titánból készült emberi implantátumok, nanotinta, nanokompozitok – többek között ezeket fejlesztik majd a miskolci Bay-Nano
Kutatóközpontban. Az orosz–magyar kormányközi együttmûködés
eredményeként a Nemzeti Kutatási
és Technológia Hivatal támogatásával létrejött nanotechnológiai központban alkalmazott technológiák
a szakértõk szerint kitörési lehetõséget jelentenek a régió számára.
A Bay-Nano-n belül négy olyan
osztály mûködik majd, amely eladható új tudást hoz létre, egy
pedig a szakemberek munkájához
szükséges méréseket végzi majd.

Diákok takarították
a belvárost
Diákok szedték a szemetet
Miskolc központjában. Az AVE
Miskolc Kft. segítségével a Karacs
Teréz Középiskolai Leánykollégium kezdeményezte az akciót.
A rendhagyó akcióval a diákok
célja a példamutatás. Õk ugyanis nem tehetnek mindig rendet
mások után. A Karacs Teréz
Középiskolai Leánykollégiumban
kiemelt fontosságot tulajdonítanak
a környezeti nevelésnek. A ne-

lyezett, s a Zsolcai kapuban található emléktábláknál.
A MiNap ünnepi összeállítással
emlékezik meg az évfordulóról.
Lapunk 9–16. oldalán interjúkat,
kortárs visszaemlékezéseket, be-

Nanotechnológiai kutatóközpont épül

Nanotechnológiai kutatóközpontot hoznak létre Miskolcon. A Bay-Nano-nál budapesti, szegedi és miskolci szakemberek dolgoznak majd. Az
intézmény célja az, hogy eladható nanotechnológiai termékeket hozzanak létre, amelyeket a késõbbiekben miskolci
vállalkozások is gyárthatnának.

Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzatának beruházásában – európai uniós támogatással a Regionális Fejlesztési Operatív Program keretében – elkezdõdött Miskolc
tömegközlekedésének akadálymentesítése.
A fejlesztés a 20-as, 24/A-s, 2es, 12-es, 14-es és az 1-es autóbusz-vonalakon 61 buszmegállót
érint. Ezeken az útvonalakon a
buszmegállók, a gyalogosforgalmi csomópontok süllyesztése, a
Búza téri aluljáróban négy lépcsõjáró berendezés felszerelése,
77 db hangjelzõ készülék üzembe állítása és korszerû utcabútorok kihelyezése valósulhat meg.
A közel 100 millió Ft-os projekt
eredményeként a mozgásukban

ségnek Kis József levéltáros
Miskolc 1956 címû könyvét is.
Október 20-án miskolci emlékhelyeket koszorúztak a városi
vezetõk, valamint a pártok, intézmények, civil szervezetek képviselõi, akik elõször Romek
Strzalkowski emlékmûvénél, majd
Misley Emese emléktáblájánál
rótták le kegyeletüket.
Október 22-én tíz órakor kerül
sor a Nagy Imre utca avatására,
október 23-án pedig Miskolc
Város Elesett Hõseinek Emlékmûvénél és a Hõsök temetõjében
lesz koszorúzás. Ezen a napon
avatják fel Nagy Attila színmûvész
mellszobrát a Nemzeti Színház
elõtt, s az '56-os megyei munkástanács emléktábláját is, a megyeháza épületén. Október 24-én
és 26-án ugyancsak lesznek megemlékezések a Digép falán elhe-

velõk közremûködésével a diákok
rendszeresen takarítják a diákotthon környékét.
Az AVE Miskolc Kft. folyamatosan tart kapcsolatot az iskolákkal,
és partner abban, hogy a diákokat is bevonják a miskolci takarítási akciókba. A tervek szerint
az akció folytatódik: még a tél beállta elõtt a diákok segítségével
a város más területei is tisztábbak lehetnek.

Mostanra készült el a Bay-Logi mûhelycsarnokában az a galéria,
amelyben egy speciális steril, úgynevezett tiszta szobát alakítanak ki.
Ez azonban csak az elsõ lépés a
központ fejlõdésében. Dr. Kaptay
György, az intézet igazgatója el-

mondta, a városvezetéstõl ígéretet
kaptak arra, hogy 2007 végére,
2008 elejére zöldmezõs beruházás
keretében egy kétezer négyzetméteres területen felépülhet majd
egy új, valóban 21. századi kutatólaboratórium is.
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MEGÚJULÓ TÉR A SZÍNHÁZ ELÕTT
Õsz végére újabb közösségi térrel gazdagodhat Miskolc.
A színház elõtti volt virágbolt
bontását a hétvégén kezdték
meg. A fõutcán sétálgató emberek csodálkozva méregetik
a színház elõtti virágbolt épületét. A kirakat bontását a hétvégén kezdték meg, és hamarosan csak néhány statikailag fontos oszlop és a létesítmény törzse marad meg, az
ugyanis egy pincelejárót rejt.
Amióta Bodonyi Csaba elkészítette a teátrum rekonstrukciós
tervét, napirenden van, hogy a
színház épülete által határolt hangulatos belsõ teret is megnyitják
a nagyközönség elõtt.

– A bérlõt a korábbiakban felszólítottuk, illetve a bérleti jogot felmondtuk, tehát érvényes felmondással rendelkezünk, a bérlõnek felajánlottunk cserelehetõséget, amit nem fogadott el.
Emellett bontási engedélyünk
van, illetve bírjuk a társasház hozzájárulását a bontáshoz. Tehát
minden olyan engedéllyel és papírral rendelkezünk, ami kellett
ahhoz, hogy a kilakoltatás, illetve
a bontás törvényessé váljon –
mondta el Bernáth Attila, a
Miskolc Holding Zrt. stratégiai
igazgatója.
A tervek szerint a munkálatokat õsz végére fejezik be. A színház elõtti tér végsõ formáját a fõutca megújulásának koncepciójához illeszkedõen alakítják ki.

MÉG EGY HÉTIG
FÛTÉS-KOMPENZÁCIÓ
Még egy hétig kérhetõ a gázár-támogatás. Egyelõre a lehetséges jogosultaknak csak kevesebb, mint a fele kap ilyen
szociális kedvezményt. A kérvény beadására már csak egy hét
van, október végén ugyanis lejár a végsõ határidõ.
A szakértõk számításai szerint
egy átlagos rászorulónál a gázárkedvezmények havonta 800–4000
forint közötti összegre rúgnak.
Most tehát a távfûtéses lakásokban lakók járnak jobban: õk ugyanis, ha automatikusan jogosultak, illetve kérelmüket elfogadják, október és december között havonta
2500 forint készpénzt kapnak. Az
alacsony jövedelmû családoknál
azonban ennek is örülnek.

Dramatizált játék és diákújság

MEGEMLÉKEZÉS A JEZSUITA GIMNÁZIUMBAN IS
Rendhagyó módon emlékeznek az október 23-ra és az
azt követõ eseményekre a
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjai. A négy miskolci
egyházi gimnáziummal karöltve végigjárják az események helyszínét, dramatizált
játék formájában felidézik az
egyik, október 26-ai sortûz
emlékét és diákújságot is szerkesztenek.
Mélyebben szeretnék megismerni október 23-a és a forradalom szellemiségét a miskolci
Jezsuita Gimnázium és a további három helyi egyházi gimnázium
diákjai, ezért olyan diákújságot
szerkesztenek, amelynek cikkei,
írásai és interjúi közelebb visznek
az események megértéséhez.
– Olyan cikkek vannak benne,
amelyek érdeklik a diákokat, amit
sokszor hallanak otthon mondjuk
a nagyszülõktõl, szülõktõl, aztán
közéleti kérdésekben is téma ez

most a közelgõ ünnep kapcsán.
Ezért is próbáltunk olyan cikkeket kiválasztani, amik nem a
klasszikus, közismert témákat
dolgozzák fel – adott tájékoztatást
a lapról Pulinak Mihály, a diákújság fõszerkesztõje.
A kiadványban elsõsorban viszszaemlékezéseket, családi történeteket közölnek. Olyan emberekkel készítettek interjúkat, akik
megélték ’56 eseményeit. Az iskola vezetése azt szeretné, ha a
diákok ezáltal érzelmileg közelebb
kerülnének a forradalomhoz.
– Azt gondoljuk, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a diákság megtapasztaljon valamit
az ötven évvel ezelõtti eseményekbõl, annak az atmoszférájából, hogy itt mi történt
Miskolcon, ne csak Budapestre
figyeljünk. Azt, hogy mi volt,
ami akkor lelkesítette a fiatalokat és felnõtteket egyaránt. A
négy miskolci egyházi gimnázium közös programja áll ennek
az egésznek a központjában –

mondta el Forrai Tamás, a Jezsuita Gimnázium igazgatója.
Október 26-án, dramatizált színjáték formájában a diákok felidézik az egyik, 50 évvel ezelõtti
sortûz eseményeit, és a régi hagyomány szerint végigjárják az
október 23-ai események színhelyeit, a Kossuth utcáról indulva a Zsolcai kapun át a Petõfi térig.
A szervezõk azt szeretnék, ha a
rendhagyó megemlékezésben
Miskolc minél több polgára részt
venne.
M. B. L.

ÜNNEPI
MEGEMLÉKEZÉSEK
A Fidesz – Magyar Polgári
Szövetség Miskolc Szervezete
1956-os ünnepi megemlékezést tart október 22-én, vasárnap 17 órától Miskolcon az
Erzsébet téren, a Kossuth szobornál. Beszédet mond dr.
Répássy Róbert, a Fidesz országgyûlési képviselõje, frakcióigazgtó. Ezt ünnepi mûsor
követi, majd 17.40-tõl fáklyás

Az év végén megszûnik a sulinetes vásárlás utáni adóvisszatérítés!
Ezzel kapcsolatosan érdeklõdtünk
Miskolc méltán közkedvelt számítástechnikai szaküzletében, az Arany
Corvin Üzletházban található Szoftver ABC-ben.
Mindent tudunk már errõl a lehetõségrõl?
– Bár több éve létezik a Sulinet, ennek ellenére sokan nem tudják,
mi is ez valójában – válaszol Diószeghy Ferenc termékfelelõs. – Gyakorlatilag sulinetes számítógépet bárki vásárolhat, viszont adóvisszatérítésre az a személy jogosult, akinek van befizetett személyi jövedelemadója, és éves jövedelme a 4 millió Ft-ot nem haladja meg. A vásárolt számítógép árának 50%-át, de maximum 60 000 Ft-ot visszatérít az adóhivatal. Ezeken kívül is részletes tájékoztatást kap a hozzánk
betérõ érdeklõdõ. Segítséget nyújtunk a megfelelõ konfiguráció kiválasztásához. Nálunk a kedves ügyfél 60-féle asztali számítógép és 30féle notebook közül választhat. Tudni kell, hogy sulinetes terméket csak
az erre kijelölt üzletben vásárolhatnak! Amennyiben számítástechnikában járatlan még a kedves vásárló, mindenképpen a döntés elõtt kérje
ki véleményünket! A továbbiakban nem érheti így kellemetlen meglepetés Önöket. Olcsóbb gépet az igényekhez fejleszteni utólag nem biztos, hogy kifizetõdõ! Áruhitel igénybevételére is lehetõség van, üzletünkben
20 perces hitelbírálati idõ után a számítógép vihetõ is. Amely gép nem
található készleten, 2-3 nap átfutási idõvel megérkezik. Korábbi évek
tapasztalata, hogy év végére a kereslet 3-4-szeresére növekszik. Ezért
mindenképp a mostani idõszak ajánlott a kényelmes vásárláshoz.
Semmiképp ne hagyják kihasználatlanul ezt a lehetõséget, akinek jelenleg nincs is jártassága az informatikában, csak idõ kérdése, mikor
lesz elengedhetetlenül szükséges! Ragadják meg az alkalmat, üzletünkben
október hónapban ezen cikk felmutatójának a sulinetes számítógép árából automatikusan 4% kedvezményt adunk! Várjuk Önöket!

A MIÉP városi szervezete október 21-én tart ünnepi megemlékezést 16.30-tól a Hõsök temetõjében, ahol Miklós Árpád
megyei elnök mond beszédet.

MEGTEKINTHETÕK A HATÁSTANULMÁNYOK
Elkészült a Majoresco Kft. beruházásában Miskolc, Keleti kapu
térségében megvalósítandó
Shopping Park nevû kereskedelmi központra vonatkozó elõzetes
vizsgálati dokumentáció – elõzetes környezeti hatástanulmány
–, mely megtekinthetõ 2006. november 3-ig a Polgármesteri
Hivatal Építési és Környezetvédelmi Osztályán (Miskolc,

Városház tér 8. sz. III. udvar I.
emelet) ügyfélfogadási idõben
(hétfõ 13–16, szerda 8–17 és péntek 8–12 óra között), valamint az
Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõségen, Miskolc,
Mindszent tér 4. sz.).
Az ARCUS CENTER Kft. (3530.
Miskolc, Széchenyi u. 15–17. sz.)

Képviselôi fogadóóra

60 000 FT VISSZAJÁR!

felvonulás a Misley Emese emléktáblához, 18 órától a Zsolcai
kapui emléktáblához. Beszédet
mond Bogár Károly, az ‘56-os
DIMAG Munkástanács elnöke.

Dr. Tompa Sándor, országgyûlési képviselõ október 27én (pénteken) 13–15 óráig fogadóórát tart az Ady Mûvelõdési
Ház ügyfélszolgálati irodájában. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!
Cseh László, a 16. számú választókerület szocialista önkormányzati képviselõje tisztelettel értesíti a körzetében élõket, hogy október 26-án (csütörtök) 17 órától õszi vásárral
egybekötött fogadóórát tart a Nagyváthy J. utca 38. szám
alatti rendõrpihenõben, burgonya, hagyma, alma kedvezményesen
kapható. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!
Szebeni Péter, a 18. számú választókerület szocialista
önkormányzati képviselõje tisztelettel értesíti a körzetében élõket, hogy október 25-én (szerda) 15–17 órától õszi
vásárral egybekötött fogadóórát tart a Szentpáli Szakközépiskola melletti parkolóban. Kedvezményesen kapható burgonya,
hagyma, alma. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

elkészítette a KOALFÉM Kohászati Alapanyag és Fémfeldolgozó Kft. által Miskolc, Repülõtéri
u. 1. sz. alatti, 01426/3 hrsz-ú ingatlanon tervezett fémhulladékfeldolgozó üzem létesítésére és
üzemeltetésére vonatkozó elõzetes környezeti hatástanulmányt,
mely megtekinthetõ 2006. november 3-ig a Polgármesteri
Hivatal Építési és Környezetvédelmi Osztályán (Miskolc, Városház tér 8. sz. III. udvar I. emelet)
ügyfélfogadási idõben (hétfõ
13–16, szerda 8–17 és péntek 8–12
óra között), valamint az Északmagyarországi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõségen Miskolc, Mindszent tér 4. sz.).

Lelkisegély
Problémákkal küzdõ,
krízishelyzetben lévõ
személyeknek
ingyenesen hívható az
„Esély” Lelkisegélyszolgálat
06-80/505-512, bármelyik
napon 19–7 óráig.

A miskolci önkormányzat szociális osztályára eddig összesen 2350 kérelem érkezett, fele
gázár-, fele távhõ-támogatásra.
Akik már korábban is kaptak
kompenzációt, azoknak nem kell
külön igénylést benyújtaniuk, a
többieknek az államkincstár postázta a szükséges dokumentumokat.
– Ezek a csoportok a nagycsaládosok, a fogyatékos támogatásban, illetve a magasabb
összegû családi pótlékban részesülõk. Ezen kívül a távhõtámogatást kaphatják a nyugdíjasok is, itt jövedelemhez kötött ez
a támogatás – mondta el Hudákné Becses Ildikó, a polgármesteri hivatal egészségügyi és szociális osztályának csoportvezetõje.
A kérelmeket nemcsak a szociális osztályon lehet benyújtani, hanem a polgármesteri hivatal által a város nyolc pontján mûködtetett kihelyezett ügyfélszolgálati irodákban is. A szakértõk
október 31-e elõtt újabb nagy
igénylési rohamot jósolnak, szerintük ugyanis az emberek egy
része a meleg szeptember miatt
késõn eszmélt, és ahogy lehûl
az idõ, õk is beadják a kérvényüket.

KÖSZÖNET
A ZENEISKOLÁTÓL
Elõzõ lapszámunkban roszszul jelentettük meg az
Egressy Béni Zeneiskola köszönetnyilvánítását. Az helyesen a következõképpen
hangzik:
Az Egressy Béni Zeneiskola
– Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény tanulóifjúsága és
tantestülete köszönetet mond
a szülõknek és a zenebarátoknak, akik 2005-ben személyi jövedelemadójuk 1 százalékával támogatták az
Egressy Béni Alapítványt. A
beérkezett 23 524 forint öszszegû támogatást a zeneiskola hangszerek javítására,
karbantartására használta fel.

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

Angol vendég ismerkedett Miskolc sportéletével

AZ ELSÕ LÉPÉS MEGTÖRTÉNT
A fejlett nyugati államokban
sem képzelhetõ el a profi és
amatõr sport a gazdaság és a
politika résztvevõinek szerepvállalása nélkül. Angliából érkezett delegáció tagjai állítják
ezt, akik Miskolc sportéletével
ismerkedtek három napon keresztül.

A vendégek ellátogattak a miskolci sportiskolába is.

PÁLYÁZAT
Miskolc és környéke 10 és 20 év közötti fiataljai számára
A British Council a klímaváltozás tényének, okainak és veszélyes
hatásainak tudatosítása érdekében globális kampányt indított.
Címe: ZEROCARBONCITY, azaz SZÉNDIOXIDMENTESVÁROS.
A kampány középpontjában a „NordSouthEastWest”–
„ÉszakDélKeletNyugat” címû fotókiállítás áll, mely a világ minden
tájáról ad képi értelmezést a kampányhoz.
2006. szeptember 16. és november 31. között a Miskolc Városi
Vadaspark területén tekinthetõ meg a kiállítás. Az érdeklõdõk számos kapcsolódó programon is részt vehetnek a Városi Pedagógiai
Intézet Környezeti Nevelési Központjával közös szervezésben.
Cél: figyelemfelkeltés – ismeretterjesztés – cselekvésre ösztönzés!
A programok egyik eleme egy esszé pályázat. Olyan alkotásokat várnak, melyek – a British Council kiállításához és a Vadaspark
programjaihoz kapcsolódóan – a klímaváltozás, a globális felmelegedés témáját dolgozzák fel. (Elõnyben részesülnek a helyi témákat érintõ pályamûvek.)
A pályázat nyertesei értékes díjakban részesülnek:
I.
30 ezer Ft értékben
II.
20 ezer Ft értékben
III.
10 ezer Ft értékben
Mindhárom helyezett részére belépõjegyet ajándékoznak a
Miskolc Városi Vadasparkba.
Pályázati szabályok: A pályázatra Miskolc és a környezõ települések 10 és 20 év közötti fiatalok mûveit várják. A mû témája a
globális klímaváltozás – ezen belül lehetõleg érintse az utóbbi idõben a régióban is tapasztalható, a szokásostól eltérõ idõjárási jelenségeket. Pályázni lehet 1 példány A/4 formátumban nyomtatott
és egyúttal digitális adathordozón (CD) vagy e-mailen eljuttatott pályamûvel. Egy pályázó 1 db – más versenyen még nem díjazott –
munkával vehet részt jelen pályázaton.
Formai követelmények: 12 pontos betûméret, Times New
Roman betûtípus, 1,5 sorköz, 2,5 margó. Terjedelem: maximum 5
oldal. A kiállítás rendezõi a munkákat szerzõi jogdíj nélkül publikálhatják a téma népszerûsítése érdekében.
A beérkezés határideje: 2006. november 20.
A beküldött, felirattal és jeligével ellátott munka mellé kérik, hogy
egy másik, leragasztott, azonos jeligével ellátott borítékot mellékeljen a pályázó, melyben a következõ adatok szerepelnek: pályázó neve, postai címe, e-mail és telefonszám. A borítékot csak a
pályamûvek elbírálása után nyitják ki.
Beküldési cím: Városi Pedagógiai Intézet
Környezeti Nevelési Központ, 3525 Miskolc, Patak u. 1.

a szakismeretek cseréjére mind a
két oldalról.
– Milyen benyomásokat szerzett
Miskolc sportlétesítményekkel való
ellátottságáról?
– Számunkra igazolódott, hogy
nem minden a pénz, az együttmûködési készség olykor sokkal

Munkácsy Miskolcon
1891. október 22-én, éppen
115 évvel ezelõtt járt utoljára
Munkácsy Mihály Miskolcon.
Ebbõl az alkalomból, október
22-én, vasárnap különleges
meglepetéssel várja látogatóit a Herman Ottó Múzeum.
Ezen a napon a Görgey u. 28.
szám alatt nyílt egyedülálló, a
„Munkácsy-képek Miskolcon –
Válogatás Pákh Imre gyûjteményébõl” címû tárlat minden látogatója a belépõk mellé a 115 évvel
ezelõtti eredeti tudósítás kópiáját
kapja meg emlékül, melyet ezen
a nevezetes napon a Múzeum
1800-as években készített, úgynevezett szárazpecsétjével hitelesíthet is. A korabeli dokumentum
megtekinthetõ a múzeum honlapján (www.hermuz.hu).
Schabinszky László, a híres
miskolci fotográfus találkozása
Munkácsy Mihállyal: 1891. október
22. E pillanat újjászülethet a miskolciak részvételével: 2006. október 22., Munkácsy és Schabinszky miskolci találkozásáról a
következõket olvashatjuk a
Miskolczi Értesítõ korabeli számában: „Ugyancsak vasárnap
délelõtt a városban sétakocsizást is tett testvérével, a mely alkalommal Schabinszky fényképészt is felkereste, hogy részére
a másnapi miskolczi vásár alatt

a vásáros közönség közül felvételeket tegyen.”
Munkácsy Mihályról a híres miskolci fotográfus titkon készített fotókat, melyrõl így szól a korabeli tudósítás: „Munkácsy lefényképeztetett itt idõzése alatt Schabinszky
fényképész által, a mi azonban csak
úgy titokban történt, mert
Schabinszky kérte ugyan a mûvészt, hogy engedje magát lefényképeztetni, de Munkácsy nem
akart erre ráállni. Került mégis egy
pillanat, a melyben Munkácsy nem
is gondolva, az ügyes Schabinszky
által lefényképeztetett. Még nem
volt alkalmunk megtudni, hogy
minõ sikerrel.”
Október 22-én régimódi fotográfiákat készítenek Munkácsy emlékére. Ma már tudjuk, hogy a
fotók sikerültek! Sõt! A Herman Ottó
Múzeum tulajdonában lévõ,
Munkácsyt megörökítõ fotográfiákat elõször itt, ezen a kiállításon csodálhatják meg a látogatók.
Ezen a nevezetes napon – emlékezve a fotográfus Schabinszkyre,
aki több képet is készített a mester számára – különleges emléket
készíthet, aki október 22-én, 13 és
20 óra között látogatja meg a kiállítást: nevezetesen egy régimódi
fotót a mester hasonmásával.
Munkácsy Mihály hasonmása
Miskolcon él, maga is fotográfus, és
a múzeum munkatársa volt közel
húsz éven keresztül.

ÖSSZEFOGÁS
A MELLRÁK ELLEN

TOTÓ NYUGDÍJASOKNAK
A totó helyes kitöltésével nyerjen 2 db belépõt
a 2006. október 14–december 30. között Miskolcon megtekinthetõ
Munkácsy-kiállításra!

Az elsõ 500 helyes választ beküldõk
a kiállításra 2 személyre szóló belépõjegyet kapnak.

1. Mikor született Munkácsy Mihály?
a) 1910. január 10.
b) 1844. február 20.

c) 1950. február 21.

2. Mi volt Munkácsy Mihály eredeti családneve?
a) Lieb Mihály
b) Kovács Mihály
c) Nyilas Mihály
3. Mi volt Munkácsy Mihály édesapjának a foglalkozása?
a) festõmûvész
b) molnár
c) sótiszt
4. Melyik városban töltötte gyermekkorát Munkácsy?
a) Miskolcon és
b) Sopron
c) Munkács
Békéscsabán
5. Mikor járt utoljára Miskolcon Munkácsy?
a) Éppen 115 éve,
b) 150 évvel ezelõtt
1891. október 22-én

c) Nem járt Miskolcon

6. Miskolcon melyik múzeumban tekinthetõk meg
Munkácsy festményei?
a) Herman Ottó
b) Herman Ottó
c) Miskolci Galéria
Múzeum,
Múzeum,
Papszer u. 4.
Görgey u. 28.
7. Melyik városban élt a híres fotográfus,
aki Munkácsyról készített képeket?
a) Budapest
b) Szeged

c) Miskolc

8. Hány tagból áll Miskolc Város Idõsügyi Tanácsa?
a) 376
b) 2
c) 19
9. Melyik évben alakult meg Miskolc Város Idõsügyi Tanácsa?
a) 2004
b) 1890
c) 1980
10. Melyik napon tekinthetõ meg a Munkácsy-kiállítás éjfélig?
a) hétfõ
b) szombat
c) vasárnap

Miskolcon is megrendezik az Egészség Hídja elnevezésû figyelemfelkeltõ sétát. Az Egészség Hídja Összefogás célja az, hogy
a társadalom figyelmét a mellrák elleni védekezés jelentõségére irányítsa.
A rendezvény miskolci állomását neves közéleti személyek is felkarolták: Hernádi Judit színmûvésznõ, Seres Ildikó színmûvésznõ,
Máger Ágnes festõmûvész és Kis Alícia, a Miskolci Televízió szerkesztõriportere, mûsorvezetõje. A rendezvényen jelen lesz az Egészség Hídja
Összefogás elnöke, Körtvélyesi Éva. A séta Miskolc négy kapujából
indul, és az „Egészség Hídjához”, az erre az alkalomra rózsaszínbe
öltöztetett Szinva-teraszhoz érkezik.
Az indulási pontok: Zsolcai kapu az Andrássy Gyula Mûszaki
Szakközépiskola elõl 18.30-kor. Gyõri kapu a Herman Ottó Gimnázium
elõl 18.35-kor. Csabai kapu a Semmelweis Kórház fõbejárata elõl 18.35kor. Szentpéteri kapu a 20 emeletes bérház melletti térrõl 18.30-kor. A Szinvateraszon mûsorral, információs standokkal várják az érdeklõdõket.

Kérjük, a helyes válaszokat karikázza be,
és a totót a megadott címre
2006. október 31-ig küldje be. A nyerteseket postai úton értesítjük.
Beküldési cím:
Miskolc Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa,
3525 Miskolc, Városház tér 8.

Beküldõ neve:



Barbara közremûködésével választottuk a borsodi megyeszékhelyet, mert itt azt szerettük volna
megnézni, hogy ebben a régióban
hogyan zajlik a sportélet szervezése.
Az egyetemünknek az a célja,
hogy elõsegítse az ismeretek és a
szaktudás cseréjét. Ehhez szeretnénk hozzájárulni, azért jöttünk,
hogy átadjunk valamit a tapasztalatainkból, és bizonyos területeken
segítsünk. Pályázatunkban is írtunk
arról, hogy nemzetközi együttmûködést szeretnénk kialakítani,
ebben Magyarország, Lengyelország és Csehország venne részt.
– A miskolci tapasztalatok alapján lát lehetõséget az együttmûködésre? És ha igen, milyen területen?
– Abszolút mértékben pozitív a
véleményem. Az önkormányzattal,
a helyi sportklubokkal és az egyetemmel egyaránt sikerülhet kapcsolatot kiépíteni.
– Sûrû napokat hagyott maga
után. Mennyire sikerült megismernie a város sportéletét?
– Fantasztikus volt, hogy egy helyen szinte az összes miskolci
sportszervezet képviselõivel szót
válthattunk. Személyesen is felkerestük a város sportlétesítményeit, találkoztunk edzõkkel is. A velük
folytatott beszélgetések meggyõztek arról, hogy van lehetõség

fontosabb. Természetesen
láttunk felújításra szoruló létesítményeket is, ott pénzt
kell befektetni, de ez nálunk,
Leedsben is így van. Ugyanakkor a Jégcsarnokhoz hasonló létesítményt egész
Nagy-Britanniában sem
lehet találni, erre jogosan lehetnek büszkék a miskolciak!
– Angliában kell ösztönözni a sportolásra az egyetemre járó fiatalokat?
– Általános probléma,
hogy 6 és 14 éves koruk között a gyerekek nem mozognak eleget, gond az elhízás, a
túlsúly. A diákok nálunk is szívesebben töltik az idejüket a különbözõ szórakozóhelyeken, mint az
edzõteremben. A brit kormány
azonban jelentõsen támogatja,
hogy kialakuljon egy sportos kultúra.
Doros László

Míg élt, biztattam: Pista, szeretném már munkáid újabb kiállításán dicsérni finom ívû rajzaid míves világát. Ilyenkor jobbadán hallgatott – jó
munkához idõ kell, felelte olykor – , s csak mosolygott hamiskásan, szája
szegletében azzal a konok vonással.
Biztattuk, mert tudtuk, ha kihasználja istenadta manuális képességeit, munkáival a legnagyobbak közé emelkedhet.
Bozsik István 65 éve Miskolcon, kézmûves szülõk gyermekeként látta
meg a napvilágot. A képzõmûvészet iránti érdeklõdése hamar megmutatkozott. Talán még írni, olvasni sem tudott, amikor ügyes rajzaival már
felhívta magára a figyelmet. Innentõl fogva tehetségét a kibontakozás
útján óvó szemek és értõ kezek egyengették. Miskolcon Imreh Zsigmond
és Meilinger Dezsõ tanítványaként készült a pályára, mígnem Budapesten,
a Képzõmûvészeti Fõiskolán Ék Sándor, Pap Gyula és Barcsay Jenõ voltak a mesterei.
A vonalak szeszélyes halmazából álló, aprólékos gondossággal felépített
képei ugyanúgy elnyerték az ínyenc közönség tetszését, mint a néhány
lendületes vonással maga körül hangulatot és különös miliõt teremteni
képes skiccei. A fõiskolát követõ, néhány kiugróan termékeny esztendõ
volt az õ ideje. Sokoldalú tehetsége és kísérletezõ, újat ígérõ érzékenysége hamar elnyerte a szakma és a közönség elismerését. Indulását várakozó figyelem övezte. Hosszú éveken át országos lapokban publikált,
s kibontakozó karrierje elõtt szinte minden ajtó kitárult. A kor egyik meghatározó egyéniségét, Kondor Bélát is atyai barátjának tudhatta.
Visszaköltözvén Miskolcra, a ’60-as évek kezdeti lendülete egy darabig még itthon is elkísérte. Rajzaival rendszeresen jelen volt az ÉszakMagyarország napilapban és a megye irodalmi folyóiratában, a Napjainkban.
Bár az indulás felhajtó ereje még a ’70-es években is felszínen tartotta, a
korán kitágult horizont levegõje mégis mintha ritkulni kezdett volna körülötte. A közönség néhány gyûjteményes és egy-egy vidéki önálló kiállításon találkozhatott munkáival. Talán a körülmények, talán a lélek mélyrétegeibe rejtett néhány egyéni vonás, talán az õt sem elkerülõ hullámvölgyek, s az ilyenkor elmaradt biztatás fogták vissza energiáit.
Mindezek ellenére kiemelkedõ mûveltsége, s a mûvészetek iránti töretlen érdeklõdése megóvták õt a jövõ számára. Hosszú évtizedeken át
Miskolc mûvészeti életének karakteres egyénisége volt.
Egy hete, szombaton este azzal váltunk el egymástól, hogy másnap a
neki is oly kedves abaúji tájakra, Boldogkõváralja környékére megyünk
kirándulni. Ám amikor vasárnap reggel kerestük, õ a konyha kövén mozdulatlanul heverve kirándulni már más tájak felé indult. A szíve hagyta
cserben.
Városunk mûértõ közönsége megõrzi emlékét. Pista! Isten veled!
Bereti Gábor



Kitörési pont, fejlõdési irány lehet
a sport Miskolcon, hangsúlyozta
Orosz Lajos. Az alpolgármester
szerint a nyugati példák is igazolják, hogy a versenysport és a szabadidõs testmozgás ma már nem
választható el a piactól, a gazdaságtól.
A Leedsi-i Egyetem vendégei is
megerõsítették, hogy a nagy angliai hagyományok ellenére õk sem
tekintik önmagában a sportot, mert
az járulékai révén idegenforgalmat gerjeszt, gazdaságot erõsít.
– Magyarországhoz hasonlóan
Angliában is nagy probléma az elhízás, ezért a lakosság egészségének védelmében nálunk is rendkívül fontos a tömegsport népszerûsítése. Megyõzõdésünk, hogy
a sport ma már nem lehet öncélú,
hanem megvannak a rá jellemzõ
társadalmi, illetve gazdasági kapcsolódásai – mondta Gareth Mc
Cormich, a Leeds-i Egyetem vezetõ
professzora.
Ian Richards a Leeds Városi
Egyetem Szabadidõ és Sporttanszékének docense. A közelmúltban Az év egyetemének is
megválasztott oktatási intézményben negyvenezer (!) hallgató tanul,
hat karral mûködik, és szoros kapcsolatot ápol különbözõ profi csapatokkal is. A látogatás utolsó napján a Miskolci Egyetemen interjút
adott a MiNap-nak.
– Hogyan esett a választás éppen
Miskolcra?
– Támogatásra pályáztunk a
Yorkshire Culture nevû helyi intézményen keresztül. Dr. Szarka
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III. évfolyam 46. szám

A lovastanyán minden megtalálható

ÕSI MAGYAR ÁLLATFAJTÁK
rint ugyanis sok gyermek meglepõ színben látja például a szarvasmarhákat.
– Nagyon sok gyerek, óvodás,
iskolás nem is ismeri, csak a lila
tehenet a tévébõl, aminek lyuk
van a hasában, és milliószor kérdezik, hogy hol van az, tessék
mondani.
A ismeretterjesztés mellett
pedig az õsi génállomány megõrzése is rendkívül fontos.
tóthsz

Sokan nem tudják,
hogy melyek azok az
állatok, amelyek egykor
szinte mindegyik falusi
udvaron megtalálhatóak voltak. Sokan pedig
még sohasem látták
ezeket a fajokat. Egy
Miskolc melletti gazdaságban ezek közül jó
néhány megtalálható.
– Van például Nóniusz
fajtájú lovunk, amely nagyon jól példáz egy kihalóban lévõ fajtát. Ezen kívül
találkozhatunk a baromfiállományban mindazokkal a fajtákkal, amelyek ma a baromfiudvarokban már sajnos hiányoznak, ezek között megtalálhatók a kopasznyakú erdélyi tyúkok, kacsák, libák, pulykák, és
gyöngyösök – adott áttekintést
Balogh Sándor, a Balogh Liget

Lovas Klub tulajdonosa. – Ezenkívül találkozhatunk még a mangalicával, a mangalicának is két
õshonos fajával, a fecskehasú
mangalicával, valamint a szõke
mangalicával. A kettõ között nagy
eltérés ugyan nincsen, de a fajtajellegét tekintve az ország különbözõ részein tenyésztették
ezeket az állatokat. Ennek van
még egy harmadik fajtája, a vörös
mangalica, ami nekem sajnos
nincs. A szarvasmarhák közül
tartok szürke marhát, amely a

Mivel az Európai Unió behatárolja a minisztériumok mozgásterét, és mert a minisztériumoknak
követniük kell az uniós szabályozást, a feleslegesnek ítélt háttérintézményeket meg kell szüntetni. Így
kell eljárni a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztériumnál is,
ahol az eljárásrend a tárca nyolcezer dolgozójának elbocsátásával
és egy sor háttérintézmény, köztük a szõlészeti és borászati kutatóintézetek leépítésével, privatizálásával jár. Minderrõl Gráf József
agrárminiszter beszélt egy rádióinterjúban, ahol a példaként hozott
szõlészeti és borászati kutatóintézetekkel kapcsolatban hangsúlyozta, esetükben hatékonyabb a
piaci alapon történõ mûködtetés,
mint az állami kézben tartás.
E véleménnyel azonban ellentétes álláspontra helyezkedtek anonimitásba burkolózó intézeti szakemberek, akik azt hangoztatják,
hogy privatizált formában a szõlészeti kutatási és fejlesztési fel-

Több mint ezermilliárdos támogatás
A mezõgazdasági kérdésekrõl is szó volt a múlt csütörtöki kormányszóvivõi tájékoztatón. Gráf József szakminiszter a tárcáját érintõ kérdésekrõl tájékoztatott: eszerint az elkövetkezõ hét év alatt 1250
milliárd forint támogatás érkezik majd az agráriumba. Ennek elköltésérõl megyei fórumokat tartottak, konferenciákat rendeztek,
és az interneten keresztül is lehetett javaslatot tenni, mire költsék
ezt a sok pénzt. Ezek szerint állattenyésztés az egyik fõ kérdés, a
miniszter 5-10 százalék közötti fejlesztésre számít, hogy az állattenyésztés és a növénytermelés közötti egyensúlyt vissza lehessen
állítani. A másodlagos energetikai területek fejlesztése – például energiaerdõ, energiafû telepítése –, emellett pedig a kertészet fejlesztése is fontos téma lesz majd a következõ hét esztendõben, csakúgy, mint a versenyképesség javítása, valamint a másodlagos jövedelemforrások fejlesztése, így a falusi turizmus is.

A minisztérium és a gazdák is ellenzik
Hortobágy és a régi magyar puszta állata, õ jelenleg szimbiózisban
él nálunk egy szürke marha tehénnel, valamint egy magyar
tarka tehénnel. Ez a fajta, amelyet most már genetikailag az ország több részén tenyésztenek,
ismételten elõtérbe került, a húsa

nagyon kedveltté vált, másrészt
az igénytelensége miatt, ami a tartásában nagy elõny. Az ember társából, a kutyából is igyekszünk
minden magyar fajtából egy reprezentatív példányt tartani, a magyar vizslát, a komondort és a magyar pásztor hûséges társát, a
pulit.
Ahogy a már említett szürkemarha is egyre nagyobb szerephez jut a 21. század emberének
húsfogyasztásában, úgy a mangalica nevét is egyre gyakrabban

emlegetik a hipermarketek húsos
pultjánál.
– Nagyon érdekes emberek
vagyunk, mi magyarok, szeretünk
elfeledkezni mindenrõl, ami valamikor jó volt, hisz a magyar vidék
egyetlen hústermelõ állata a mangalica volt. Igénytelensége miatt
tartották, fiatalabb korában,
100–120 kilósan legeltették ezeket az állatokat, úgynevezett kondába járatták, majd késõbb, amikor bejött az õszi idõ, akkor befogták ezeket az állatokat hízóba.
Körübelül 50–50 százalékú a húsáru és a fehér áru a vágási eredményben, egészségügyi szakemberek állítják: koleszterinszegény húsa és zsírja miatt nagyon
egészséges fogyasztani. A mostani sertéseknél a zsír-hús aránya
15–85 százalék körül van, tehát a
mangalica jóval zsírosabb –
mondta el Balogh Sándor.
Egy igazi falusi udvar azonban
mit sem ért baromfi nélkül.
Csakúgy, mint régen élt õseink
esetében, a magyar lakosság
húsfogyasztásában a csirke és
pulyka foglalja el a vezetõ szerepet.
– A magyar vidéknek a sertés
mellett a másik húsadó állata a
baromfi volt, amely mindig megtalálható volt. Ezek az állatok
mindent biztosítottak, ami akkor
a háztartásokba kellett, tehát tojást is és húst is – tette hozzá
Balogh Sándor.
A hasonló gazdaságoknak
nagy szerepe van abban, hogy az
õshonos magyar fajokat megismertessék a nagyközönséggel.
Balogh Sándor tapasztalatai sze-

LEÉPÍT AZ AGRÁRTÁRCA?
Magánkézbe adná a szõlészeti és borászati kutatóintézeteket az agrártárca, amelynek
vezetõje úgy gondolja, ezek a
központok piaci alapon jobban
mûködhetnének.

AGRÁRHÍREK

adatokat nem lehet ellátni, tekintettel arra, hogy hosszú évekig, akár
évtizedekig tartó kutatási folyamatokról van szó. Emlékeztettek rá,
hogy a ’80-as évek elején a szõlészeti és borászati kutatóintézeteket borkombinátokhoz csatolták, az eredmény azonban három
év elteltével nem igazolta az elképzeléseket, szinte kézzelfogható volt a szakmai zuhanás.
A szakemberek azt nem kétlik,
hogy szükség lenne bizonyos átalakításokra, a magánosítás gondolatát azonban elvetik. A kutatóintézetekre, ahol a sokszor évtizedek alatt kikísérletezett biológiai alapokat õrzik, és ahol folyamatos kutatásokat folytatnak, szükség van. Pontosan úgy, ahogy
szükség van a hazai szõlõültetvények rekonstrukciójára, a fejlesztésekre, az ültetvénykorszerûsítésekre, a régi tájfajták újbóli „beüzemelésére”, és a közben megváltozott technológiai módszerekhez való igazítására. Mert ezek a
fajták segíthetnek borainkat kiemelni a „kommersz” fajták mezõnyébõl, és egyedivé tenni a magyar borászatot. Másrészt ezek az
intézetek szõlészeti és borászati
szaktanácsadást folytatnak, ismeretátadással foglalkoznak, komoly szerepet vállalnak a minõség,

származás és eredetvédett boraink védelmében. Nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek, amelyen keresztül jelentõs kutatásokban vesznek részt.
A kutatóintézetek sorsáról a
2118/2006. (VI. 30.), az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ szervezeti átalakításokról
és az azokat megalapozó intézkedésekrõl szóló kormányhatározat rendelkezik. Annak értelmében eredetileg hat mezõgazdasági szakképzõ, szaktanácsadó intézetet, iskolát és kollégiumot (Budapest, Jánoshalma,
Kétegyháza, Lengyel, Sopron,
Villány) valamint a Konzervipari
Kutatóintézetet szüntették volna
meg. A négy szõlészeti és borászati kutatóintézetet (Badacsonytomaj, Kecskemét, Eger, Pécs) –
valamint az Állami Ménesgazdaságot – elõbb gazdasági társasággá alakítanák, majd privatizálnák.
A határozat megjelentetése óta
értesüléseink szerint annyi változás történt csupán, hogy a nemzetközi hírû, és jelentõs területekkel is rendelkezõ villányi iskolát,
amire az elmúlt években összesen
400 millió forintot költöttek, nem
zárják be, és maradhat a jánoshalmi iskola is.

ÚJ KUKORICA-INTERVENCIÓS
SZABÁLYOZÁS?
Magyar szakmai szervezetek szinte biztosra veszik azt,
hogy november 1-jétõl érvénybe lép az unió új kukoricaintervenciós szabályozása
annak ellenére, hogy errõl hivatalos döntés még nem született.
Csikai Miklós, a Magyar Agrárkamara elnöke múlt csütörtöki
nyilatkozatában úgy vélte, hogy
az unióban az intervencióra szánt
kukorica felvásárlási feltételeinek
megváltoztatása egyértelmûen a
magyar gazdálkodók ellen irányul.
Ezt az agrárkamara elnöke egyoldalú és diszkriminatív lépésnek
tartja.
Szerinte ugyanis még nem volt
példa arra, hogy az Európai
Unióban az agrárgazdaságot szabályozó feltételrendszerbõl egyetlen elemet kiragadva azt megváltoztassák egyetlen ország
egyetlen termelõi csoportosulásának rovására.
Csikai Miklós emlékeztetett
arra, hogy a Magyar Agrárkamara
és további három magyar agrárérdekképviselet mind a Copa,
mind pedig a Cogeca – az európai agrárszervezetek – vezetõinek
levelet írtak ez ügyben. E szervezetek is példa nélkülinek tar-

tották a szóban forgó uniós eljárást.
Az agrárkamara elnöke utalt rá:
az unió mezõgazdasági politikájában tervezett változtatási szándékokat általában már jó elõre bejelentik. Ezeket az érintettek meghallgatása után 1-1,5 évvel késôbb
az érdekeltek véleményének figyelembe vételével vezetik be.
A Magyar Agrárkamara elnöke
ezért támogatásáról biztosította a
magyar kormány minden olyan lépését, amely a szóban forgó
diszkriminatív lépés ellen irányul.
Pótsa Zsófia, a Gabonaszövetség
fõtitkára szintén biztosra veszi, hogy
a jövõ hónap elején bevezetik az
új uniós kukorica-intervenciós felvásárlási feltételeket. A szakember
szerint a magyar kukoricatermelõknek elsõsorban az újonnan megkövetelt hektolitersúly-kritériumokkal lehetnek gondjai.
A hazai termelõknek ugyanis
várhatóan nehézséget okoz majd
teljesíteni a hektolitersúlyhoz kötött követelményeket. Emellett az
úgynevezett hõsérült szemek arányát és a nedvességtartalmat
szintén alacsonyabb szintre kell
visszaszorítani a jelenleginél.
A fõtitkár úgy véli, hogy jelenleg nem is az a legnagyobb gond,
hogy a kukoricát nem lehet eladni
jó áron, hanem inkább az, hogy

nincs elegendõ szállítási kapacitás, amellyel azt az országból ki
lehetne vinni.
Pótsa Zsófia szerint optimális
esetben havonta 400-500 ezer
tonna kukorica hagyhatja el az országot. Jelenleg azonban nem a
legkedvezõbb a helyzet e téren.
A Duna vízállása ugyanis alacsony, az uszályok terhelhetõsége így változó, vasúton pedig havonta csupán mintegy 120 ezer
tonnát lehet továbbítani. Hozzátette: igaz ugyan, hogy teherautókkal további mintegy 100 ezer
tonna vihetõ ki, de ez korántsem
éri el a kívánatos 400-500 ezer tonnás havi teljesítményt.
Gráf József agrárminiszter véleménye szerint – amelyet a csütörtöki kormányszóvivõi tájékoztatón fejtett ki – az a legnagyobb
gond, hogy a magyar termelõknek „menet közben kellene alkalmazkodni” a megváltozott követelményekhez, elsõsorban az
újonnan megkövetelt hektolitersúlyhoz. Az agrártárca irányítója
úgy vélte: a Magyarországon termelt kukorica mintegy 80 százaléka így is elsõre megfelel
majd az új követelményeknek.
Jelezte azonban, ha az új szabályozás életbe lép, akkor a magyar kormány az Európai
Bírósághoz fordul.

TÁMOGATÁS AZ ÁLLATTARTÓKNAK
Hazánkban az állatállomány
nagymértékben csökkent. Ez
elsõsorban az állattenyésztés
gazdaságosságának a romlásából adódott. A csökkenõ bevételek miatt így a rendszeres
fejlesztések is elmaradtak.
Ezért általában kevés reményük maradt a gazdáknak, hogy
az Európai Unió szabályainak
megfelelõ állattartó telepeket alakítsanak ki. Emiatt hosszú távon
még a termékek minõségének javítása is veszélybe kerülhet. Annak
érdekében, hogy a nélkülözhetetlen fejlesztéseket ösztönözzék,
a hazai rendeleteket összehangolták az Európai Unióban már érvényesülõ környezetgazdálkodási, állatjóléti és higiéniai feltételeket szabályozó rendeletekkel.
Ennek célja elsõsorban az volt,
hogy az állattartás okozta környezeti károk mérséklõdjenek,
és a haszonállatok tartási feltételei
javuljanak. Magyarországon az
állattartással foglalkozó termelõk
2009-ig kaptak haladékot az uniós
agrár-környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai elõírások által támasztott követelmények megvalósítására. Ahhoz, hogy mindezeket a feltételeket teljesíteni
tudják az érintettek, a gazdálkodók támogatáshoz juthatnak a

A környezetvédelmi és állatjóléti fejlesztésekhez igényelhetô a
támogatás.
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében. A környezetgazdálkodási, állatjóléti és higiéniai feltételeknek való megfelelés érdekében
az igényelhetõ támogatás nyolcvan százaléka uniós, míg húsz
százaléka hazai forrásokból származik. Az adható támogatás maximumát is figyelembe véve a kisebb állattartó telepek felújítását
célzó kiegészítõ beruházások a
korábbinál egyszerûbb módon, kevesebb adminisztrációval valósíthatók meg átalánykalkulációkon
alapuló támogatással. Az NVT
Európai Uniós környezetvédelmi,

állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elõsegítésére irányuló programja három
projekten, azaz alintézkedésen
keresztül valósulhat meg hazánkban. Ezek az állattartó telepek állathigiéniai, és állatjóléti beruházásaihoz kapcsolódó többletköltségek, illetve a kiesõ jövedelem pótlását, valamint a környezetvédelmi okokból az állattelepeken felhalmozódott, és folyamatosan termelõdõ szervestrágya-készletek csökkentésére
irányuló fejlesztések támogatását jelentik.

PROGRAM

2006. október 21.

Ismeri Ön az 1956-os forradalom
miskolci emlékhelyeit?

FERENCZ ISTVÁN MUNKÁI

OKTÓBER 23.,

A Zrínyi Ilona Gimnázium a
2006/2007. tanévben is meghirdeti – immár nyolcadik alkalommal – megyei idegen
nyelvû dalversenyét 14–18
éves diákok számára.
Nevezni angol vagy német nyelven elõadott énekszámmal lehet.
A jelentkezési határidõ: 2006. november 10. Zongorát, technikai
berendezést biztosítanak a szervezõk. Zenei alapról vagy kíséretrõl (CD, kazetta, zongorakísérõ) kérjük, mindenki maga gondoskodjon!

A megújuló belváros (28.)

AZ AVAS SZÁLLODA ÉS FELÚJÍTÁSI GONDJAI
Miskolc a XIX. század utolsó harmadában a diósgyõri
koronauradalomtól, valójában a Magyar Kincstártól viszszaváltotta ingatlanait, áruértékesítési jogait. Így az új
Korona szálló is már városi tulajdonként épült fel és nyílt
meg 1894-ben. Az épület homlokzata nem változott azóta
sem. Hasznosítása azonban
igen.

Az elõdöntõ idõpontja: 2006.
november 24., 15 óra.
Jelentkezni személyesen a
Zrínyi Ilona Gimnáziumban
(Miskolc, Nagyváthy u. 5. sz.) alatt

vagy telefonon a 46/344-908 számon Kunkli Csilla szervezõ tanárnál lehet.
Nevezési díj: 1000 Ft. A verseny
fõdíja külföldi utazás!

INDIAI TÁNC
A MÛVÉSZETEK HÁZÁBAN
Október 25-én, 19 órától a
Mûvészetek Házában az indiai
klasszikus tánc két legkiemelkedõbb táncmûvészének elõadását tekinthetik meg az érdeklõdõk.
Az indiai klasszikus táncnyelvet
a zene, a költészet, a színház, a festészet, a szobrászat és a filozófia
határozza meg, irányítja. Ezekre az
alapelvekre építve Alarmel Valli és

Madhavi Mudgal táncosként és
koreográfusként saját táncnyelvébõl alkotja meg költõi koreográfiáit,
produkciójuk a gazdag tánckifejezések, valamint a lírai, klasszikus
indiai zene nagyszerû ötvözete.
Az est címe Samanavaya, azaz
Találkozás, amelyben a táncosok
arra tettek kísérletet, hogy rátaláljanak a közös táncnyelvre, új dimenziókat adjanak, miközben
megõrzik saját tánchagyományaik
egyediségét.

JÁTSSZUNK ZENÉT A SZIMFONIKUSOKKAL!

méltatlan elnevezni egy vendéglátó egységet. Így lett az új név
Avas, amely töredékesen még
mindig olvasható az épület homlokzatán.
1955/1956-ban Sólyom Dezsõ
és Fesszel Alajos tervei alapján
megtörtént az épület addigi történetének utolsó rekonstrukciója. Ekkor került sor az eredeti eklektikus nyílásritmus helyreállítására, amely rendet teremtett a korábban kaotikus képet mutató
földszinti homlokzaton. Az épület
1987. december 14-ei bezárásától a végletekig lepusztult. Azóta
sorsával kapcsolatban számtalan
közgyûlési határozat született és
újságcikk látott napvilágot. Ami
napjainkban tudható, hogy a tulajdonos, a Multicasa-Colsunting
Kft. megrendelte a MIK Zrt.-tõl az
épület homlokzat-felújítását. Ez is
része a Fõutca Plaza Projektnek.
Az épület városképet meghatározó objektum, amely mûemléki
védettséget élvez. Ha el is készülnek a tervek, nyilvánvalóan
nemcsak a homlokzatra, hanem
az épület megtarthatóságára, állaga miatt a teljes felújításra is választ kell adni. Az viszont számtalan egyeztetést kíván, hogy
minden megfeleljen a mûemléki
épületekre vonatkozó elõírásoknak.
Dobrossy István

HÉTFÕ

OKTÓBER 24.,

DALVERSENY IDEGEN NYELVEN!

latóként mûködtek a végleges bezárásig.)
Az épület alkalmas volt politikai rendezvényekre, kiállítások,
tárlatok tartására, irodalmi estekre, itt volt a város legnagyobb
bálterme, s ebben a civil szervezetek farsangjai, politikai kampányok záróvacsorái. Egyszóval
az „intézmény” nagyon fontos
szerepet töltött be a város társadalmi és kulturális életében. Az
1930-as években hozzákezdtek az
épület gépészeti modernizálásához, külsõ és belsõ felújításához.
Mindez olyan költségeket emésztett fel, amelybe a bérlõ Böczögõ
József, de néhány városi vezetõ
is belebukott. A két jeles építész,
Stimm Lajos és Block Ármin által
készített tervek megmaradtak,
azok elemzése akár az új koncepció kialakításához is nyújthatna hasznos ötleteket, adalékokat.
A Koronát 1938-tól 1948-ban
történt államosításáig a Janitstestvérek irányították. Az államosítás után (valószínû a szemközti téren álló szobor és a
„Korona” fogalom nem haladó tartalma adhatta az ötletet) megváltoztatták a Korona nevét
Kossuthra. Üzemi étkezdeként
mûködött, s az odajárók úgy
gondolták, a nagy államférfiról

heti mûsora
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 18.25
Magazinmûsor (élõ): Emlékezés
’56-ra 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.25 Ötvenhat, a Miskolc Televízió
ötvenhat perces filmje 20.30
Hírháló (h) 21.00 Csapataink harcban álltak, dokumentumfilm (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

Ferencz István a kiállítás megnyitóján arról beszélt, hogy
Miskolc számos pontján, az
Avason, a Jókai lakótelepen és az
Egyetemvárosban is megtekinthetõk az általa tervezett épületek.
Az építész alkotásairól készült
fotókat egy hajóbelsõben helyezték el. Ferencz István elmondása szerint úgy érzi, hogy ma is
hazajön Miskolcra, noha 1985-ben
elhagyta a várost, és késõbb fiával, valamint annak tanítványával
együtt nyitott közös építészirodát.

A Hungarhotels szállodalánchoz tartozó szálló és vendéglátókomplexum 1987-ben zárt be
véglegesen. A város egy évtized
múlva a teljes tulajdonjogot eladta
egy budapesti cégnek. S bár az
eltelt fél évtized alatt többféle elképzelés látott napvilágot, annyi
bizonyos, hogy a tulajdonos a felújítás terveit a MIK-tõl megrendelte. A felújítási és hasznosítási
elképzelések a MIK Zrt. megbízásából Budapesten készülnek.
Annyi tûnik biztosnak, hogy az engedélyezési procedúrára még az
idén, a munkálatok megkezdésére
pedig 2007-ben kerül sor.
Az 1894-ben átadott épületet a
város idõrõl idõre, 4-5 éves ciklusra bérlõknek adta ki különbözõ feltételek mellett. Elsõ bérlõje
1894–1902 között Reidinger Béla,
majd másodszor 1913–1917 között
Bakos Károly volt. Õ a vidéki magyar városok legelõkelõbb szállodái közé sorolta a Koronát,
amelynek díszterme csodálni
való, s a „vidéki városokban elsõ
helyen áll”. Nagy lapkínálata mellett magyar és francia konyhát, európai étel- és italkülönlegességeket kínált. Õt egy korszak-meghatározó egyéniség, Böczögõ
József követte 1907–1937 között.
A szállodának ekkor 40 szobája,
két étterme, külön kávéháza, nyáron üzemelõ kerthelyisége volt.
(Ugyanazok a helyiségei, amelyek
Fapadosként, Fehér teremként és
Piros névre hallgató éjszakai mu-

A Miskolc TV
2006. október 23.–2006. október 29.

Ferencz István munkásságát
mutatták be a Kós-házban
hétfõn. Az építész neve nem ismeretlen a miskolciak elõtt, hiszen pályája kezdetén több
éven át a városban alkotott.

Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön az 1956-os forradalom és szabadságharc miskolci emlékhelyeit? Hamarosan kiderül! Tíz héten át tartó keresztrejtvény-pályázatot indítottunk. A tíz keresztrejtvényben az ötven évvel ezelõtti 1956-os forradalom és szabadságharc miskolci emlékhelyeit rejtettük el. A tíz megfejtést
egyben, egy levelezõlapon legkésõbb október 26-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.
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„Játsszunk zenét a szimfonikusokkal” címmel újra megszervezi nagysikerû nyílt délutánját a Miskolci Szimfonikus
Zenekar kisiskolások számára. A
koncerten ezúttal Hidas: Öreg
néne õzikéje címû zenés meséje hangzik el.
A rendezvény célja, hogy a gyerekek közelebbrõl megismerjék a
hangszereket, együtt zenélhessenek a zenekar mûvészeivel. A
délután mottója: Ülj közénk és
muzsikálj velünk.

GYALOGTÚRA
TARKÔRE
A Tapolcai Kulturális Egyesület
Természetjáró Szakosztálya gyalogtúrát szervez Tarkõre.
Idõpont: 2006. 10. 22., vasárnap.
Indulás: 9 órakor az Enyedi úti
nagy parkolóból autóval Bányahegyig, onnan tovább gyalog
Tarkõre és vissza.
Minden természetet kedvelõt
szeretettel várunk!

KÖZLEMÉNY
Oktatási Intézmények figyelmébe ajánljuk, hogy a
Mansfeld címû új magyar filmet
a Kossuth moziban 2006. október 25-ig csoportos látogatás esetén, elõre egyeztetett
idõpontokban 250 Ft-os helyáron tekinthetik meg. Egyéb filmek különelõadása iránti igény
és érdeklõdés: 412-228

Október 28-án, 15.30-tól a
Mûvészetek Házába várják a gyerekeket szüleikkel, nagyszüleikkel.
A hangversenyen Philippe de
Chalendar vezényletével a
Miskolci Szimfonikus Zenekar
mûvészei lépnek fel.

MOZIMÛSOR
MISKOLCON
Hevesy Klub: Október 26–november 1. között 17
óra, október 31-ig 19 órakor is:
Budakeszi srácok. Október 26–
november 1. között 21 órakor:
Randevú. Európa Filmklub november 1-én 19 órakor: Hervadó
virágok.
Kossuth mozi: október 26–
november 1. között 16.30 és
18.30 órakor: Randevú. Október
26–november 1. között 20.30
órakor: Tibor vagyok, de hódítani akarok.
Uránia terem: október 26–
november 1. között 15.30 órakor:
A Da Vinci kód.

KEDD

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
18.25 Magazinmûsor (élõ), benne:
Sport 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.25 DVSC–DVTK élvonalbeli
labdarúgó-mérkõzés közvetítése felvételrõl (ism.) 21.00 Tüzes
jég, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

OKTÓBER 25.,

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 18.25
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Iránytû, gazdasági
magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Monabunta
– Gyilkos hangyák, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

OKTÓBER 26.,

CSÜTÖRTÖK

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 18.25
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.25 Vidék Világa, mezõgazdasági magazin 19.45
Kedvenceink, az állatbarátok magazinja 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 HamuCipõke, francia film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

OKTÓBER 27.,

PÉNTEK

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 18.30
Múzsa, kulturális magazin 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.30 Gyöngykagyló, gyermek- és ifjúságvédelmi magazin 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Vérbeli hajsza 2., amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

OKTÓBER 28.,

SZOMBAT

00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 DKSK-MOR–Szolnok nõi kosárlabda-mérkõzés közvetítése
felvételrõl 17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Képújság 17.55 Mûsorismertetés 18.00 Miskolc Ma,
hírmûsor 18.30 Útravaló, autósmagazin 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.30 A gyár, a Miskolc Televízió
kisfilmje 2. rész, A kohászélet nehézségei és a szakma szeretete
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Kalózjárat, német
film (h) 23.00 A Hálózat mûsora.

OKTÓBER 29.,

VASÁRNAP

A Cine-Mis Kht.
(Cégj.:05-14000069)
3530 Miskolc Széchenyi u. 1.
2005. évi fõbb mérlegadatai:

00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00 DKSK-MOR–Zalaegerszeg nõi kosárlabda-mérkõzés
közvetítése felvételrõl 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Krónika, heti hírösszefoglaló magazin 18.30 Miskolci Montmartre
2006. (ism.) 19.00 Krónika (ism.)
19.30 Múzsa, kulturális magazin
(ism.) 20.00 Krónika (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Végzetes látomások, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

Mérlegfõösszeg: 61 489 E Ft
Mérleg szerinti
eredmény: 88 E Ft

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Béke terem: október 26–november 1. között 16 órakor:
Garfield 2. Október 26–november 1. között 18 és 20 órakor:
Match Point.
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SPORT

III. évfolyam 46. szám

A DKSK vitatja a követeléseket

MISKOLCI SIKER A BOCSA VILÁGBAJNOKSÁGON

Gyurkota ezüstöt szerzett!

FEDÉLZETEN
AZ ÚJAK
A DKSK-Miskolc Oldies Rádió
új játékosai közül csak az irányító, Szávuly Réka léphetett
pályára a bajnokság nyitányán a Kanizsai Vadmacskák
ellen. A versenykiírás 24.6. pontját a nõi tagozat intézõ bizottsága úgy értelmezte, hogy új játékost csak az a csapat igazolhat, amelyik bizonyítani tudja, hogy az elõzõ szezonból
nincs tartozása az edzõk, illetve a játékosok felé.
Nos, a találkozó idõpontjában
ennek a követelménynek a DKSK
nem felelt meg. A bizottság döntését követõen a klub vezetõi
újabb lépéseket tettek annak érdekében, hogy új szerzeményeik
pályára léphessenek, de Sólyom
Sándor, a DKSK-t mûködtetõ gazdasági társaság többségi tulajdonosának tanácsadója szerint sajnálatos módon nem minden érintett bizonyult megértõnek velük
szemben. Az elõzõ szezonban és
jelenleg is Diósgyõrben játszó játékosok, valamint az edzõk pozitívan álltak a kérdéshez, és igye-

keztek meggyõzni
volt társaikat, hogy
legyenek belátással.
Az erõfeszítések
így a múlt héten
nem vezettek eredményre, mindössze
annyit sikerült elérni,
hogy Szávuly Réka
pályára léphetett. A
nõi tagozat illetékesei ugyanis elfogadták azt az érvelést, amely szerint a
piros-fehérek irányítója a legutóbbi magyar bajnoki mérkõzését a DKSK- A DKSK második bajnoki mérkõzésén már
ban játszotta. A töb- teljes létszámú keretet küldhetett harcba.
biek (Hollie Tyler,
Tévedtem. A megszeppent fiataKovács Krisztina, Tereza Brantlok, akik minden dicséretet meglová, Irena Borecká, Sárközi
érdemelnek, sajnos, még túl keGeorgina) csak nézõként szurveset tudtak hozzátenni a játékhoz
kolhattak társaiknak. Sólyom
– nyilatkozta a kanizsaiak elleni
Sándor mindazonáltal bízott abban,
vesztes mérkõzést követõen
hogy a következõ találkozón, a
Tapodi Péter vezetõ edzõ.
Gyõr ellen már nem kell hasonló
Nos, a héten fordulat következett
probléma miatt nélkülözniük a
be! Ennek köszönhetõen valanyáron szerzõdtetett kosarasokat.
mennyi új játékos pályára léphe– Azt hittem, az élet már nem
tett csütörtökön este a Rába-parti
sodor furcsább helyzetekbe.
városban. Sólyom Sándor arról tájékoztatta a sportág iránt érdeklõdõket, hogy a játékengedélyeket két
összetevõ alapján kapta meg a
klub. Szükség volt hozzá a játékosok kompromisszum-készségére, de jogi utat is kerestek.
a nevezési díj. A leghosszabb
– A napokban ismét átnéztük
távra, illetve az 5,2 km-re vállalazoknak a játékosoknak a szerkozók 10 órakor rajtolnak el az
zõdéseit, akik már nincsenek a
Egyetemi körcsarnok mellõl, míg
klubnál. Ezekben találtunk olyan
a félmaratonisták 11 órakor kezdpontokat, amelyek alapján vitatható
hetik meg ugyanott a penzum tela velünk szemben támasztott köjesítését. A Barátság Maraton
vetelésük. Ezért ezeket a szerzõbármelyik távjának teljesítése bedéseket megtámadtuk. Négy esetleszámít a „Miskolci Ötpróba”
ben (Ambrus Erzsébet, Englert
szabadidõsport eseménysoroOrsolya, Fûrész Emõke, Angela
zatba. A célba érkezõk a helyDjelmis) áll mindez fenn. Részínen igazoltathatják le a teljeszünkrõl ez egy vitatott követelés
sítéseket, melyekért az aktuális
és egy nem elismert tartozás, ezért
ajándékokat is át lehet venni.
perelünk. A nõi liga intézõ bizottBõvebb információt a 30/269sága kiadta a játékengedélyeket,
6768-as telefonszámon, illetve a
s a jelenlegi helyzetben számunkszucsimedia@vipmail.hu és a
ra most ez volt a legfontosabb.
steveszucs@freemail.hu e-mail
Hogy milyen eredménnyel zácímeken lehet kérni.
rulhatnak a perek? Erre vonatkozóan a tanácsadó nem kívánt elõzetesen állást foglalni. Az viszont
tény, hogy a diósgyõriek második mérkõzésüket is vereséggel
zárták.
(doros)

Barátság Maraton
Hagyomány már Miskolcon,
hogy minden esztendõben megrendezik a Barátság Maraton elnevezésû futóversenyt. Az eseményre ebben az évben november 5-én, vasárnap, immáron hatodik alkalommal kerül sor. Az
Egyetemváros és Miskolctapolca
között kijelölt körpályán az 5,2 kmes, a félmaratoni (21,095 km, idén
négytagú váltóban is), valamint
a maratoni (42,195 km) távot teljesíthetik a sportbarátok. Nevezni
a verseny napján 8 órától 9.45
óráig, az Egyetemi Körcsarnokban lehet. Az 5,2 km-en indulóknak 300, a félmaratonistáknak
egyéniben 500, váltóban 1500,
míg a maratonistáknak 700 forint

!
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VALAMENNYI COOP-ÜZLETÜNKBEN OKTÓBER
18–30-IG ÚJABB AKCIÓVAL VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT!

RAMA TÉGLAMARGARIN 500 G + AJÁNDÉK PUDING
DELIKÁT 8 ÉTELÍZESÍTÕ 75 G

245 FT/CSOM.
109 FT

Egységár: 1453,33 Ft/kg

PÁPAI DARÁLT SERTÉSHÚS 400 G

149 FT

Egységár: 372,50 Ft/kg

ORSI KOLBÁSZ- ÉS SZÁRNYASKRÉM 50–65 G
EGYES PICKWICK TEÁK 20 X 2,5 G, 20 X 2 G

249 FT

Egységár: 4980 Ft/kg, 6225 Ft/kg

SNICKERS, TWIX, MARS SZELETEK 48–58 G

87 FT

Egységár: 1812,50–1581,82 Ft/kg

GYÕRI ÉDES JÓ REGGELT KAKAÓVAL, ROSTOS-FÜGÉS 50 G

69 FT

Egységár: 1380 Ft/kg

WIENER EXTRA 1 KG KÁVÉ
DARABOLT ANANÁSZ 565 G (HERBA HUNG. ZRT.)

949 FT
159 FT

Egységár: 281,42 Ft/kg

LILLAFÜREDI ÁSVÁNYVÍZ 2 LIT. PET MISKOLCI LIKÕRGYÁR

89 FT

Egységár: 44,50 Ft/l

BABASZAPPAN DUO 2 X 125 G

189 FT

Egységár: 756 Ft/kg

... ÉS MÉG SZÁMOS TERMÉK.
VÁSÁROLJON OKTÓBER 31-IG 2000 FT FELETT, HOGY
A NOVEMBERI SORSOLÁSON ÖNÉ LEHESSEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKAINK EGYIKE!

Elevenítsük fel röviden a
történteket! Az egység,
amelynek a miskolci Gyurkota
József is tagja volt (társa
szegedi), jól kezdte a párosok küzdelmeit. Az olimpiai
bronzérmes kettõs – amely
egyébként tavaly megnyerte
az Európa-bajnokságot – kategóriájában, a BC4-ben tizenhárom páros csatázott a
helyezésekért. Az elsõ lépcsõben két négyes, illetve Gyurkota József (jobbról) nem elôször szerepel jól nemzetközi versenyen.
egy ötös csoportot alakítottak
ellenfeleiket és 8–1-es sikert könySajnos, a záró, negyedik forduki. A magyarok négyesbe kerülvelhettek el. Az elõdöntõben a
lóban a portugálok igencsak betek, ahol elsõ mérkõzésükön a kíhongkongiak következtek, de õk
lelendültek, fordítani tudtak (0-3),
naiakat verték 8–2-re, utána pedig
sem tudták megállítani a mieinígy végül 4-3-as gyõzelmet arata cseheket 6–3-ra. Gyurkotáék
ket, akik 3–2-es gyõzelemmel
tak. Szomorkodásra természeteutolsó csoportriválisukkal, a spaverekedték be magukat a döntõsen nem volt semmi ok, hiszen
nyolokkal szemben ugyan 2–3-as
be.
a remek magyar páros pályafuvereséget szenvedtek, de ez nem
A fináléban a nagy rivális portása legszebb sikerét érte el.
befolyásolta magabiztos továbbtugálok (Pereira és Bruno) kö– Egyszerûen nem találok szajutásukat. Elsõként léptek tovább
vetkeztek; Gyurkotáék az elsõ jávakat az eredmény kommentáláa csoportból.
tékot 2–0-ra, a másodikat 1–0-ra
sára, ugyanis óriási fegyvertényt
A legjobb nyolc között a kananyerték, s kézzel fogható közelvitt véghez a két fiú. Nem lehet kétdaiakkal találkoztak, legyõzésük
ségbe kerültek az aranyéremséges, hogy a sportág itthoni két
nem okozott komoly feladatot a
hez. Még úgy is, hogy a harmakiemelkedõ játékosáról van szó.
kitûnõ formában lévõ egységnek:
dik játékot elveszítették 1–0-ra.
Amikor elkezdtük a közös munGyurkotáék valósággal kiütötték
kát, meg sem fordult a fejemben,
hogy ilyen sok örömet fog benne
találni. Icipici hiányzott a még nemesebb érem megszerzéséhez,
de így sincs ok a bánkódásra, hatalmas tett, amit Jóskáék elértek
Pozsonyban rendezték meg
kellett vívniuk. Az addig veretlen
Rio de Janeiróban. Csak gratulálni
Arday Péter 8–8-ig partiban volt
a Balogh György-emlékversenyt,
lehet ehhez a kiváló eredményhez
amely a junior korú párbajtõröklubtársával, de Losonczi Dávid
– mondta Lénárt György, a miszõk részére válogatóversenyezután elhúzott és 15–8-ra diakolci fiú edzõje.
D. L.
dalmaskodott. Arday ezzel a telnek is számított. A férfiaknál 97-

Bronzérem Pozsonyból

en léptek pástra, közöttük három
diósgyõri is szerencsét próbált.
Az erõs mezõnyben Sütõ Dávid
a 16 közé jutásért a junior világbajnokságot megjárt Kátayval
került szembe és szoros csatában maradt alul. A legjobb nyolc
közé két diósgyõri vívó jutott, ám
a sorsolás szeszélye folytán a
négy közé jutásért egymás ellen

LÉPCSÕFUTÁS
A Miskolci Zöld Sportok Clubja
vasárnap hatodik alkalommal rendezi meg a City-Orom-Ostrom elnevezésû lépcsõ- és hegyi futóversenyét. A rajthoz állni szándékozók délután fél négytõl jelent-

89 FT

Egységár: 1780–1369,23 Ft/kg

Nagyszerû magyar siker
született Rio de Janeiróban, ahol a sérült sportolók bocsa világbajnokságát rendezték meg. A Béres Dezsõ, Gyurkota József
páros (BC4) ezüstérmet
szerzett. A duó már nem
elõször hallatott magáról,
ugyanis a 2004-es athéni
paralimpián harmadik lett.
A brazil városban a döntõt is kitûnõen kezdték,
ám a portugál vetélytárs
nagy csatában fordított.

KORISULI
A Miskolci Jégcsarnokban
ma kezdõdik meg az õszi korisuli. A hétvégeken összesen
tíz alkalommal, szombaton és
vasárnap egyaránt nyolc órától tartják a 45 perces foglalkozásokat, amelyekre a 4-5
évesnél idõsebb gyerekeket
várják. A Népkertben található impozáns létesítményben
azonban az idõsebbek sem
lesznek tétlenségre kárhoztatva, a szervezõk lehetõséget
biztosítanak, hogy a felnõttek
is bekapcsolódjanak az oktatásba. A korisulira az érdeklõdõk még jelentkezhetnek Szunyogh Péternél
(30/365-0939).

kezhetnek a City Hotelben. A távolság 1956 méter, a szintemelkedés 56 méter. A rajt a Népkert
északnyugati sarkán, a múzeum
melletti lépcsõsor alján, a cél pedig
az avasi televíziós torony teraszánál lesz kijelölve. Az érdeklõdõk bõvebb információt a (46) 334-502es telefonszámon kérhetnek.

Birkózótoborzó
A birkózó sport iránt érdeklõdõ 1995–96–97-es születésû leányok és fiúk jelentkezését várják
Miskolcon, az avasi-lakótelepen található Leszih utcai volt óvoda
épületében. Az edzéseket nem
más tartja, mint megyénk egyetlen olimpiai bajnoka, Repka Attila.
Jelentkezni lehet személyesen
hétfõtõl péntekig minden nap
15–16.30 között a helyszínen. Bõvebb felvilágosítás a 70/269-4460as telefonszámon kérhetõ.

jesítménnyel a jónak mondható hatodik helyen végzett.
Losonczinak a döntõbe jutás
végül nem sikerült és õ így az
értékes bronzérmet szerezte
meg. A fiatal párbajtõrözõ mostani helyezésével jó eséllyel pályázik a magyar válogatottba
kerülésre a junior Európa-bajnokságra.

Vívótanfolyam!
A Diósgyõri Vívó Egyesület
tagfelvételt hirdet azon 4 és 15 év
közötti fiúk és lányok részére, akik
szeretnének megismerkedni
ezzel a nagy hagyománnyal rendelkezõ olimpiai sportággal.
Jelentkezz most! Jelentkezés:
Városi Sportcsarnok edzõtermében hétfõtõl csütörtökig 16.00
és 18.00 között, Szûcs Ervin
edzõnél személyesen, vagy telefonon a 70/371-1134.

ÉRMEK
PÁRIZSBÓL
Franciaországban nagyszabású
nemzetközi korosztályos seregszemlét rendeztek az úszók részére. Az eseményen a magyar színek képviseletében a Miskolci Club
Laguna SC három fiatalja lépett rajtkõre. A viadalon kilenc ország
sportolói vettek részt. A Lagunás
úszók kitettek magukért, hárman
15 érmet szereztek! Kádas Vivien
aranyérmes lett 100 gyorson, 100
pillangón, 200 háton, 200 vegyesen, 100 háton pedig bronzérem
jutott neki. Lavotha Flóra elsõ lett
100 pillangón és 200 háton.
Második helyen végzett 200 vegyesen és 100 gyorson. Testvére,
Lavotha Oszkár hat (!) számban
(100 gyors, 100 vegyes, 50 hát, 50
gyors, 50 mell, 50 pillangó) számban szerezte meg az elsõséget.

HIRDETÉS

2006. október 21.

Nemcsak szép, intelligens is

JÖN AZ OKOSKÁRTYA
Nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon egyedülálló kártyakonstrukciót kínál a
Raiffeisen bank már meglévõ és jövõbeli
ügyfeleinek. A pénzintézetnél október
közepétõl igényelhetõ a beszédes
nevû OKOSkártya, amely a klasszikus
hitelkártya és a hagyományos bankkártya elõnyeit egyesíti magában. A kérésre akár egyedi, a tulajdonos által választott grafikával, vagy képpel, fotóval elkészített
különleges plasztiklapocska mindent tud,
amit egy bankkártyának tudnia kell: a pénzügyeket az ügyfél számára legkedvezõbb
módon intézi, ha készpénzfelvételrõl, kártyás
fizetésrõl, hitelkeret-felhasználásról és annak
visszafizetésérõl van szó.
Az OKOSkártya tudja, hogy melyik opcióval
jár jobban az ügyfél: vásárlásnál a kiterjesztett vásárlási keretbõl költ, amely halasztott fizetési lehetõséget jelent. Így a bankszámlán lévõ pénz bármi
másra elkölthetõ, illetve megtakarításként gyarapítható. Készpénzfelvételkor ugyanakkor a bankszámlán lévõ összeget használja. Ha a számlán lévõ
összegnél átmenetileg több készpénzre van szüksége az ügyfélnek, a bankszámla-hitelkeret nyújt
megoldást. Az ügyfél megbízása alapján az
OKOSkártya akár azt is megoldja, hogy a vásárlási keret minden hónapban automatikusan visszatöltõdjön a bankszámláról, így elkerülhetõ a késedelmes fizetés, és a kamat felszámítása – ez az Okos
keretfeltöltõ szolgáltatás. Ráadásul az OKOSkártyával
havonta az elsõ két készpénzfelvétel bármely hazai
bankautomatából ingyenes. Mindezeknek köszönhetõen a cég saját számításai szerint éves szinten
akár 15 ezer forintot is megspórolhat egy átlagos
OKOSkártya-tulajdonos.
Az OKOSkártya a bankszámla minden elõnyével
rendelkezik: átutalásokhoz, közüzemi díjak kiegyenlítéséhez, internetes vásárlásokhoz is használható.
Igényelhetõ hozzá Mobilbanking-szolgáltatás, utasbiztosítás, családtagok számára pedig társkártya.
Tekintve, hogy nem dombornyomott kártyáról van
szó, az csak elektronikus
környezetben használható, így fokozott biztonságot
nyújt használójának, mégis
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TURIZMUS-VILÁGNAP
Az idegenforgalmi szakma 1980 óta hagyományosan szeptember 27-én ünnepli a turizmus világnapját. Ez alkalomból
a Miskolci Polgármesteri Hivatal Kulturális és Vendégforgalmi Osztálya „Itthon vagyunk” címmel két nyereményjátékot indított el.
Az elsõ játék keretében szeptember 27-tõl egy hónapon belül legalább négy miskolci turisztikai attrakciót kell felkeresni, melyet a megváltott belépõk bemutatásával kell igazolni. A felkereshetõ attrakciók: barlangfürdõ, diósgyõri vár, kisvasút, Kalandtúra park, Herman Ottó Múzeum,
Miskolci Galéria intézményei, Vadaspark, Diósgyõri Papíripari Gyûjtemény, Szent István- és Anna-barlang, ôskohó és Massa Múzeum, Orthodox Múzeum,
Központi Kohászati Múzeum, Mûvészetek Háza, Miskolci Nemzeti Színház.
A jegyek bemutatásának határideje: október 31., helye Tourinform iroda, (Városház tér 13.) vagy Kulturális és Vendégforgalmi
Osztály (Batthyány u. 1.)
Minden sikeres résztvevõ garantált ajándékot kap és a résztvevõk között további nyereményeket sorsolunk ki!
Második játékunk keretében négy alkalommal Miskolc látnivalóival, programjaival kapcsolatos kvíz-kérdéseket teszünk fel. A helyes megfejtõk között értékes
tárgynyereményeket sorsolunk ki. Kérjük, hogy a megfejtéseket levelezõlapon vagy borítékban október 31-ig a Kulturális és Vendégforgalmi
Osztály címére szíveskedjenek elküldeni: 3525 Miskolc, Batthyány u. 1. (elegendõ egy alkalommal, az összes választ tartalmazó megfejtést eljuttatni)
E HETI KÉRDÉSEINK:

a dombornyomott kártyákhoz hasonlóan
széles körben, világszerte elfogadják.
Az OKOSkártya éves díja 3999 forint, ha azonban az ügyfél rendelkezik valamilyen egyéb bankkártyával – legyen az bármelyik banknál – az elsõ
évben mindössze 1999 forintot kell fizetnie, ha
pedig a meglévõ kártyája a Raiffeisennél van, a fizetendõ elsõ éves díj csupán 999 forint. A három
évig érvényes OKOSkártyához tartozó vásárlási keret
150 ezer forinttól indul és maximum 750 ezres öszszeghatárig terjedhet.
Az OKOSkártya tehát egy kicsi mûanyaglapban,
mindössze egyetlen kedvezményes kártyadíjért
egyesíti magában a hagyományos bankkártyák és
a hitelkártyák valamennyi elõnyét, azoknál jóval kedvezõbb használati feltételeket kínálva tulajdonosának.
Az OKOSkártya igényléséhez a szükséges dokumentumokon kívül – személyi igazolvány, lakcímés adókártya, illetve utolsó két havi számlakivonat
arról a számláról, ahová a jövedelem érkezik – csupán egy igénylõlapot kell kitölteni, amely letölthetõ
a www.okoskartya.hu internetes oldalról. A kártyaigénylést követõen a hozzátartozó számlát bármely
bankfiókban azonnal megnyithatják az ügyfél számára. Ugyanezen a weblapon lehet igény esetén
megtervezni azt a grafikát is, amelyet aztán rányomtatnak a kártyára. Az egyedi plasztikkártyát pár
nap alatt elkészítik és postázzák leendõ tulajdonosának, aki így azonnal élvezheti az OKOSkártya
által nyújtott szolgáltatások
valamennyi elõnyét.

Pitti Szépségház
HÖLGYEKNEK, URAKNAK
V é g leges s z ô r t e le n í t é s f é ny s eb ess é gge l
CHROMOLITE-IPL-SMARTLITE technológia.
A test bármely területén maximálisan
hatékony és biztonságos!

B é r le t
10 % ke d ve z m é n ny e l
váltható!
HÖLGYEKNEK, URAKNAK
– wellness hajszabás Jaguár TC melegollóval
– amerikai satírtechnikák
– göndör hajak tartós egyenesítése
HÖLGYEKNEK, URAKNAK
– porcelán- és zselés mûkörömépítés
– manikûr, pedikûr

Bejele n t kezés: 4 6 / 353 - 114 , Mi s ko l c, S zé ch e ny i u. 12.

Szolnoktól kb. 10 km-re
fekvõ, iparvágánnyal
rendelkezô telepünkön

összesen 16 000 m2
alapterületû
fedett raktárban
(1000–5000 m2,
7 m belmagasság), valamint
betonozott, fedetlen
tárolóterületeken
igény szerint
bértárolást és egyéb
szolgáltatást vállalunk,
illetve a kapacitást
egyben vagy részenként
bérbe adjuk.
Bôvebb információkért
a 30/212-1748
telefonon várjuk hívását.

1. Melyik színészdinasztia sírboltja van 2. Ki ajándékozta az egyháznak az 3. Mi Tapolca nevezetes kápolnájának
az avasi temetõben?
orthodox templomban található Kazáni a neve?
Fekete Mária kegyképet?
A, Latabár
A, Szikla
B, Deszka
B, Csortos
A, II. Katalin cárné
C, Paulay
C, Fürdõ
B, Nagy Péter cár
D, Makláry
D, Csónakázó
C, III. Alekszej
D, Puskin

4. Melyik miskolci közlekedési eszköz
végállomásánál található a csillagvizsgáló?
A, Kisvasút
B, Villamos
D, Trolibusz
C, Autóbusz

A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet

az alábbi helyiség bérbeadására határozatlan idõre
Cím

Vetített alapterület

Megtekintés idõpontja

Szentgyörgy u. 38.
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2006. 10. 24. 15.20–15.30

A pályázat postai feladásának határideje 2006. 10. 30. A postai feladás címe 3501 Miskolc Pf. 78.
A pályázati eljárás részletes, itt meg nem határozott egyéb kötelezõ érvényû feltételeit pályázati ismertetõ
állapítja meg. A teljes pályázati dokumentáció letölthetõ a MIK Zrt. honlapjáról www.mikrt.hu
Eredménytelen pályázat esetén a fenti helyiségre a pályázat benyújtásának határideje folyamatos
a bérbeadó rendelkezéséig.
További információ: MIK Zrt. Helyiséggazdálkodási Iroda (Miskolc, Széchenyi u. 60. Tel.: 516-287).
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

COMPUTER PLANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ
Miskolc, Szinvarpark I. emelet
KIHAGYHATATLAN AJÁNLATOK!
Tartsa észben október 31-ig tartó AKCIÓNKAT, mi figyeljük Önnek a világot.

YAKUMO PDA deltaX 5 BT GPS raktárról AKCIÓBAN 74

990 Ft

YAKUMO TFT LCD MONITOROK
17” és 19” méretben már 49

900 Ft-tól

MP4 LEJÁTSZÓ-AKCIÓ!!!
1GB MP3-MP4 videolejátszó+FM rádió 16

990 Ft

GAINWARD VIDEOKÁRTYÁK RAKTÁRRÓL: 7600 GS, 7600 GT és 7950 GT

25 konfiguráció között válogathat SULINETES AKCIÓNKBAN!!! Már csak december 31-ig.
.....és még sok ezer más.
Vásárolja MA a HOLNAP technikáját a TEGNAP árain.
Az árak a 20% áfát tartalmazzák. Amíg a készlet tart, raktárról. Üzleteinkben kérdezzen minket törzsvásárlói programunkról, amivel még nagyobb kedvezményeket szerezhet.
Minden, hirdetést felmutató vásárlónk között értékes nyereményeket sorsolunk ki!!!

www.planets.hu
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KÖZÉLET

III. évfolyam 46. szám

Értelmi fogyatékosok és a sport

Elvan a gyerek

KÁKÁ PÉLDÁT MUTATOTT
A közelmúltban
Rómában rendezték
meg az értelmi fogyatékosok ifjúsági
kontinentális sportversenyét, amelyen
borsodi sportvezetõk
is részt vettek. A rendezvény egyik fõvédnöke a brazil focifenomén, Káká
volt, aki személyes
példát mutatva támogatta a fogyatékosok sportrendezvényét.
Kazincbarcikán komoly hagyománya van
a fogyatékos sportnak,
hiszen a városban
közel egy évtizede rendeznek különbözõ
szintû versenyeket értelmi sérült emberek- A magyar
nek. S nem csak versenyeket rendeznek, hanem sportolnak is Borsodban. A Magyar
Speciális Olimpia Szövetség társelnöke, Varga Ferenc „civilben” az
Edelényi Fogyatékosok Otthonának igazgatója. Az asztalitenisz
szakágat Dobi Zoltán, az edelényi
Szabó Lõrinc Általános Iskola testnevelõ tanára vezeti, míg a torna

fiatalok Rómában.
szakág elsõ embere a kazincbarcikai Göndör Judit. A napokban tért
haza Rómából, az Ifjúsági Európa
Játékokról a magyar delegáció.
Mint Göndör Judittól megtudtuk,
a Speciális Olimpia történetében
elsõ alkalommal rendezett olyan
kontinensviadalt, ahol elõre meghatározták a résztvevõk életkorát.

A római játékokon így 57 ország
1400, 12 és 21 év közötti fogyatékos sportolója vett részt, akiknek
mintegy 400 edzõ, 2000 önkéntes
és 3000 családtag segített. A viadal egyik védnöke az AC Milan
sztárja, a brazil Káká volt, aki egy
egész napot töltött a gyerekek között, feledhetetlen perceket sze-

TÖBBET FORDÍTANAK KUTATÁS-FEJLESZTÉSRE
kai hivatal „Kutatás és fejlesztés
2005” címû elemzése szerint 2005ben a K+F ráfordítások GDP-hez
viszonyított aránya emelkedett,
azaz megfordult a csökkenési tendencia. A korábbiakhoz képest,
mind százalékban, mind abszolút
értékben összesen 207,8 milliárd
forintra növekedtek a magyarországi kutatás-fejlesztési ráfordítások. Az Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal stratégiai céljának megfelelõen elkezdõdött a
kutatás-fejlesztési erõforrások koncentrálása, hiszen a források nö-

SELMECBÁNYAI AVATÓ
Hivatalosan is felavatták Selmecbányán azt a csillét és rönköt,
amelyeket a Miskolci és a NyugatHa bármilyen panasza,
észrevétele van lapunk terjesztése kapcsán, ezentúl
hívhatja a 46/503-501/100-as
telefonszámot. Hívjon, és
üzenetrögzítõnkön hagyjon
üzenetet!

JÓ ÚTRA TERELÕ
Reggelente óriási közlekedési dugók alakulnak ki Ongán, a 37-es
fõútról a faluba terelt forgalom igencsak próbára teszi mind az ott
élõk, mind az áthaladók türelmét. Van itt minden, ami a magas vérnyomás kialakulásának kockázati tényezõjévé fejlõdött, keskeny hidacskák, ahol a szembejövõnek elsõbbséget kell adni, vasúti átkelõhely, sebességmérõ radar, negyven kilométeres sebességkorlátozás. Persze, ha negyvennel lehet menni, az már áldás.
Hosszú-hosszú ideig várakoznak szegény emberek a gyalogátkelõhelyek elõtt, és joggal azt gondolják, hogy a másik oldalra születni kell, képtelenség, hogy elfogadható idõn belül biztonságban átérjenek. Ez akkor a legnagyobb gáz, ha jön a busz, amire fel kellene
szállni, váróterem az van, váróbusz ugye nincs, át kell szervezni az
életet, bekalkulálni a zebra elõtti olykor félórás álldogálásokat. És mi
mindennel kell még számolni, amivel egy fõúton nem találkozik az
autós: rengeteg biciklis, lovas kocsik, tehéncsorda, kutyák, traktorok…
És mi mindennel kell számolni a helyben lakóknak, amivel egy normális ongai napon nem kellett: a végeláthatatlan, lassan araszoló kocsisorral, a megnövekedett hang- és légszennyel, a szabálytalanul
elõzõkkel, az arcoskodó, egymásra morduló sofõrökkel, a csendesebb idõszakokban a falun nyolcvannal átrobogókkal, és kisebb, de
annál nagyobb bosszúságot okozó dolgokkal, mint például a temérdek csikkel a vasúti átkelõhely közelében, ahol nemcsak a helyben
kivégzett cigaretták tetemei gyûlnek, hanem a várakozás perceiben
magukat imigyen feltalálók hamvvedreinek tartalmai is.
Ha elkészül a fõút négynyomúsításának elsõ szakasza, ez a sors
vár Gesztelyre is: e falu fõutcájára fog átterelõdni a forgalom. Vajon
kárpótolják-e majd valamivel, és ha igen, mivel, ezeket a településeket. Egyáltalán, kárpótlás-e ezekért az elszenvedett hetekért, hónapokért az, hogy esetleg újraaszfaltozzák az érintett utakat. Megértem,
hogy sokan azt gondolják: nem az elégtétel a fontos, hanem az, hogy
legyenek minél hamarabb túl ezen az egészen.
Vass Tibor

Kedvenceink

DÍSZMADARAK BETEGSÉGEI

Innovációs hírek

Növekedett Magyarország kutatási-fejlesztési ráfordítása a KSH
adatai alapján: 2005-ben a GDP
0,95 százalékát költöttük erre a
célra. Az állam innováció-politikájának és a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal pályázati programjainak is köszönhetõen a legnagyobb növekedést a vállalatok
produkálták. 2004-hez képest
2005-ben 20 százalékkal többet
költöttek kutatás-fejlesztésre, de jelentõs volt a felsõoktatási intézmények ráfordításainak több mint
17%-os növekedése is. A statiszti-

rezve ezzel a versenyzõknek.
– Éremesõ, felhõtlen
hangulat, igazi csapatszellem és krokodilkönnyek – összegezte tapasztalatait
Göndör Judit. – A tornászok 7 fõs delegációval vettek részt a
versenyen, hiszen a
négy rendkívül tehetséges fiatal mellett
három felnõtt kísérõ
munkálkodott. Így utólag elemezve mindenkire 2,5 érem jutott, hiszen 5 arany, 7 ezüst és
4 bronzérmet szereztünk, ami azt gondolom, szép és elismerésre méltó eredmény.
A 10 nap után krokodilkönnyeket hullajtott
mindenki a hazautazás elõtt. Köszönjük a
lehetõséget és a sikereket! A következõ nagy megmérettetés a jövõ évi, kínai olimpia
lesz, tehát pihenni nincs idõ, s már
most szervezni kell a kazincbarcikai, jubileumi, 5. Timpanon Kupát!
Cs. L.

Magyarországi Egyetem hallgatói toltak el saját városukból az alma materig, a Selmecbányai Akadémiáig.
A diákok ezzel tisztelegtek a világ
elsõ mûszaki felsõoktatási intézménye és neves professzorai elõtt
az alapítás 240. évfordulóján. Az
úgynevezett Deklaráció öt évvel
ezelõtti aláírásáról is megemlékeztek, amelynek értelmében a miskolci
és a soproni egyetem az alma
mater jogutódja.

vekedése mellett az egy kutatóhelyre esõ kutatók száma 5,9-rõl
6,3-ra nõtt. A KSH adatai alapján
míg 2004-ben 14 904, 2005-ben
15 878 kutató volt hazánkban, bár
a kutatóhelyek száma 2541-rõl
2516-ra csökkent, a 100 kutatóra
jutó témák száma pedig 152-rõl
144-re esett vissza. A sikeres katalizáló szerepének következtében az NKTH az innovációs ráfordítások további növekedését
várja, hisz az idei pályázatokon 45,6
százalékban vállalkozások nyertek,
és a vállalatoknak a támogatásnak
megfelelõ összegû önrésszel kell
a pályázatokhoz hozzájárulniuk.

A kedvtelésbõl tartott állatok között nagy népszerûségnek örvendenek a díszmadarak. Ezeket a
kedves kis állatokat könnyû tisztán,
higiénikusan, az ember társaként
lakásban is tartani. Magyarországon a legnépszerûbb fajták a
díszpintyfélék, a papagájok és a
díszgalambok. Minden egészséges
madár évente egyszer vagy kétszer
vedlik. Ásványi anyagok, napfény
hiányában a folyamat megszakad
és rendellenes vedlés alakul ki.
Hasznos minden vedléskor a
madár eleségébe A- és D-vitamint
keverni, illetve magasabb hõmérsékletet biztosítani. Kopaszodás is
elõfordul szûk helyen tartott díszpintyeknél. Vitaminadagolás és
napfény biztosítása mellett a ma-

darakat nagyobb kalitkába kell áttelepíteni. A kalitkában tartott madaraknál gyakori a karmok és a
csõr túlnövése. Itt a túlnõtt részeket éles ollóval le kell vágni. A karom
vágásánál vigyázzunk, a vékony
érbe ne vágjunk bele, csak az elszarusodott részt csípjük le. A láb
fedõpikkelyeinek hámosodását, a
lábszár szennyes szürke felrakódását, varasodását, az úgynevezett
meszes lábat a madár-rühatka
okozza. Ilyenkor a nem szûnõ viszketést a madár gyakori csipkedéssel igyekszik megszüntetni,
ami a láb kisebesedéséhez, vérzéséhez vezet. Az ilyen elváltozást
atkaölõ szerekkel, majd a sérült területet antibiotikumos és puhító kenõccsel kell kezelni. Az atkásság

esetén nemcsak a madarat, hanem a
kalitkát és az ülõfát is fertõtleníteni kell!
A túl sok, nedves vagy zöld eledeltõl, romlott lágy eleségtõl a madárnál bélhurut alakulhat ki, ami
megfázástól, illetve baktériumos
fertõzõdéstõl is adódhat Ilyenkor
borzolt tollazattal, bágyadtan, szárnya alá dugott fejjel ül a madár. Ürüléke híg, zöldes, tejes vagy mézszerû. A beteget mindenképpen vigyük állatorvoshoz, aki vízben oldódó gyógyszert fog ajánlani.
Vízben vagy teában hasfogót is adagoljunk kiegészítésként. Nehezen
emészthetõ táplálék székrekedést
okozhat. Megszüntetésére adjunk
néhány csepp olajat, etessünk salátát, gyümölcsöt, reszelt sárgarépát. Amikor a madár a fejét rázza,
orrnyílásából váladék ürül, csõrét a
kalitkához vagy a lábához dörzsöli, gondoljunk az orr- és légcsõhurutra. Súlyos formájában a légzés
nehezítetté válik és nyitott csõrön
át történik. A megbetegedést okozhatja huzat, baktériumos eredetû
megfázás. Minden estben forduljunk
állatorvoshoz. A madarat betegsége ideje alatt tartsuk huzatmentes,
száraz, de meleg helyen.
Dr. Puskás Gábor
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Az 1956-os forradalomra emlékezünk
Az ötvenedik évfordulóját ünnepeljük az 1956-os forradalom és szabadságharcnak, mely október 23-án robbant ki Magyarországon. Már aznap délután eljutott Miskolcra a fõvárosi események híre, 25-én pedig fiatalok csoportjai indultak Budapestre, hogy részt vegyenek a harcokban. Ezen a napon felvonulást, illetve gyûlést is tartottak Miskolcon. Lapunk az ünnep alkalmából készített összeállítást a miskolci forradalmi eseményekrôl. A szemtanúk elbeszélésébõl, a korhû fotókból rajzolódnak ki a felemelõ, ugyanakkor megrendítõ események.

Koszorúzások a Miskolci Egyetemen
Az 1956-os forradalom és szabadságharc Miskolci Egyetemen történt
eseményeire emlékeztek a campuson. Az eseményeket a diákok generálták 50 éve a városban és szerepük a történések alakulásában számottevõ. Az évfordulón megkoszorúzták az egyetemi emlékhelyeket,
kitüntetéseket osztottak és kiállítást
nyitottak.
A szervezõk elmondása szerint
az intézmény idén
is lehetõséget kívánt teremteni
arra, hogy a régi
barátok, diák- és
harcostársak újra
találkozzanak ifjúságok feledhetetlen történéseinek a helyszínén,
és közösen emlékezzenek az 50
évvel ezelõtti, sorsfordító eseményekre. Csorba
István, a városi
'56-os kuratórium elnökének elmondása szerint már elõzetesen is nagyon sokan jelezték részvételüket az
egykori diákparlament még élõ tagjai, az akkori egyetemisták és egyetemi dolgozók közül. Ezúttal szán-

dékosan nem hívtak országosan ismert vendéget, elõadót, hogy még
bensõségesebb legyen az ünneplés.
„A diákparlament október forró
napjaiban nem pusztán vitafórum,
hallgatói önkormányzati testület volt,
hanem a forradalom megkerülhetetlen intézménye is, eredetileg vállalt funkcióihoz hamarosan közéle-

ti feladatok, az információszolgáltatásban, sõt a fegyveres rendvédelemben való részvétel is társult” –
mondta az diákok ’56-os szervezetérõl, a miskolci forradalmi események
generálójáról Fazekas Csaba, a

a helyiségben felállított emléktáblát.
A kegyelet virágait az ’56-os emlékparkban és a Miskolci Egyetem I-es
kollégiuma fõbejárata elõtt is elhelyezték. Ott arra a két áldozatra emlékeztek, akik életüket vesztették az ’56os események folytán.
– Itt, ezen a helyen találtuk meg a
sebesülteket, minden véres volt, de
az oroszok elõször nem hagyták, hogy
ellássuk õket. Késõbb aztán jöttek
mentõautók és elvitték a sebesülteket és a halottakat – mondta el
Szabó István, az ’56-os diákparlament
tagja.

Miskolci Egyetem
bölcsészkarának
dékánja, az ünnepség szónoka.
A történész szerint az ötvenéves
jubileum jelentõsége, hogy sok
egykori és mai
hallgató is összegyûlt az emlékezés pillanatában.
– Különösen felemelõ érzés azok
között az egyetemisták között lenni,
akik elindították, megszenvedték a
forradalmat. Üzenete van annak,
hogy ezek a fiatalok a kezükbe vet-

Kordokumentumok a könyvtárban
1956-os emlékkiállítás nyílt a
miskolci városi könyvtár Mindszent téri központjában, archív
fotók, dokumentumok, emléktárgyak felhasználásával. Az érdeklõdõk a helyszínen megtekinthetik a Miskolc Városi Televízió háromórás dokumentumfilmjét a
kortársak visszaemlékezéseivel, és
meghallgathatják a Magyar Rádió
korabeli hangfelvételét is, amelyen
Nagy Attila színmûvész szavalja a
Nemzeti dalt.
A tárlat számos korabeli fotóval
idézi meg az '56-os, miskolci forradalmi események hangulatát, ezek
többségét kivetítõn is megtekinthették a megnyitó résztvevõi. Az ün- Csorba István (balról), Kis József, Dobrossy István.
nepségen jelen volt az '56-os események több szereplõje is – így Bogár ipari és kereskedelmi osztályának ve- levéltáros Miskolc 1956 címû könyvét
(bõvebben lásd cikkünkben), melyet
Károly (1956-ban a megyei munkás- zetõje).
A kiállítás megnyitóján mutatták be Dobrossy István kiadó, a Borsodtanács egyik alelnöke) és Csorba István
(1956-ban a megyei munkástanács elõször a nagyközönségnek Kis József Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár igazgatója ajánlott a jelenlévõk figyelmébe. Dobrossy István arról is szólt,
hogy 1956 eseményeinek megítélése
ma sem egységes. Akik átélték, vagy
látták a forradalmi történéseket, és
mindazt, ami odáig vezetett, azokban
nyilván másként él ez, mint azokban,
akik késõbb születtek, és az akkori
rendszer propagandájában szocializálódtak. S valószínûleg azon fiatalokban sem kerültek még igazán helyükre ezek az események, akik a
rendszerváltás után kezdtek történelmet tanulni. A levéltárigazgató szerint
50 év az a határvonal, amikor a politika már történelemmé válik, s így lehetõség nyílik az objektív megítélésre – Dobrossy István kifejezte reményét, hogy hamarosan az ’56-os történelmi események az õket megilletõ
emelvényre kerülnek a köztudatban,
az 1848-as forradalom mellé.
A Miskolc 1956 címû könyvet is bemutatták.

ték a történelem fonalát – mondta
Fazekas Csaba.
Az ’56-os diákparlament tagjai az
I-es elõadóban jöttek össze az emlékünnepségre, ahol a szónok mellett
Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora, Dornbach Gyula, ’56-os diákparlamenti vezetõ és mai hallgatók is
mondtak beszédet, majd több mint
nyolcvan emlékérmet osztottak szét az
egykori egyetemisták vagy hozzátartozóik között, aztán megkoszorúzták

Az egyetem fõbejáratánál felvonták Miskolc zászlaját az ünnepségen
és a galériában kiállítást nyitottak forradalmi relikviákból, dokumentumokból.
A délutáni programok keretében
’56-os kiállítás nyílt az Egyetemi
Galériában, majd egy baráti találkozón, az I-es elõadóban levetítették
az „Óriások voltunk” címû dokumentumfilmet, Novobáczky Sándor
rendezésében.

Megemlékezések
1956 évfordulóján
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1956-os forradalom
és szabadságharc 50. évfordulója
tiszteletére koszorúzási ünnepségeket, megemlékezéseket rendez
az emlékhelyeken.
2006. október 22-én, vasárnap 10 órakor a Nagy Imre utca avatása. 11 órakor a Földes Gimnáziumnál megemlékezés a Széchenyi-táblánál.
2006. október 23-án, hétfõn 10 órakor a Mindszent téren koszorúzási ünnepség Miskolc Város Elesett
Hõseinek Emlékmûvénél. 11 órakor
a Hõsök temetõjében koszorúzási ünnepség az ’56-os emlékmûnél, az ’56os hõsök sírjánál és az emléktáblánál. 13 órakor emléktábla-avatás a megyeháza épületén a megyei munkástanács megalakulásának tiszteletére.
14.30 órakor Nagy Attila mellszobrának avatása – Balogh Géza szobrászmûvész alkotása – a Miskolci
Nemzeti Színház elõtti posztamensen. 17.30 órakor a mindszenti templomban ökumenikus istentisztelet az
1956-os forradalom és szabadságharc
emlékére. 18.15 órakor a Miskolc
Város Elesett Hõseinek Emlékmûvénél – Mindszent tér – gyertyagyújtás az 1956-os forradalom és
szabadságharc tiszteletére.

2006. október 24-én, kedden 10 órakor megemlékezés a Digép falán elhelyezett emléktáblánál.
2006. október 26-án, csütörtökön 10
órakor megemlékezés a Zsolcai kapuban lévõ emléktábláknál.

Tollas Tibor

Október
23.
Rian a föld, a falak dõlnek,
Kék harsonákkal zeng az ég.
S barlangjából a dohos kõnek
Az ember újra fényre lép.
Fonnyadt testünket záporozza,
Sápadt arcunkra hull a nap,
S szédülten, szinte tántorogva,
Szabadság, szívjuk sugarad.
Sötétbõl tárul ki a szívünk:
Nyíló virág a föld felett.
A szolgaságból fényt derítünk,
Fegyver nélkül is gyõztesek.
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Miskolc 1956

Hõsök, áldozatok, emlékek
Kis József, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár munkatársa
egyetemista kora óta kutatja az 1956os forradalmi események Miskolcot,
illetve a megyét érintõ eseményeit,
korabeli fotók, dokumentumok, kortárs tanúk visszaemlékezései alapján.
Kis József újabb könyve Miskolc 1956
címmel ezen a héten, az ünnepi évforduló kapcsán kerül a könyvesboltok polcaira, a Levéltári füzetek sorozatban. A szerzõvel a forradalom helyi
eseményeinek kevésbé ismert részleteirõl beszélgettünk – a megtorlás túlkapásairól, a sokáig elfeledett sírhelyekrõl, a miskolci sortûz felelõseinek
kiderítésére indított nyomozás eredményeirõl.

dája, elvesztek a temetõi feljegyzések.
Egy pontatlan másolatból kellett kutatni. 2004-ben hat holttestet exhumáltak, s méltó módon újratemettek
az áldozatok közül a Hõsök temetõjéhez csatolt új parcellában. Név szerint: Soltész Józsefet, Jakab Andrást,
Hullár Gábort, Bartha Bélát, Kolozsi
Istvánt és Varga Pétert.
1956-tól 1961-ig mintegy 900 embert
állítottak bíróság elé a forradalmi
eseményekben való részvétel miatt ebbõl mintegy 240-et Miskolcon. A megyében 17 halálos ítéletet hajtottak
végre, 1 sátoraljaújhelyi, 4 ózdi és 12
miskolci személyt végeztek ki. A megtorlások során Miskolcon született az

– Ilyen távlatból lehetséges még hitelesen minõsíteni és szétválasztani a megtorlás „módozatait”?
– Ez valóban bonyolult feladat, ma
már nem könnyû hiteles dokumentációk alapján megkülönböztetni, mely
esetek voltak a karhatalmisták túlkapásai, melyek voltak az ítélet nélküli,
és melyek a hivatalos eljárást követõ
kivégzések. Tény azonban, hogy az
1956-os forradalmat követõ megtorlás
egyik legdurvább eszközeként tartja
számon a közvélemény az ítélet nélküli kivégzéseket, bár ezeknek az eseteknek már a puszta bebizonyítása sem Újratemetés.
kis feladat, a megyénkben erre dokumentálhatóan nem találunk példát. elsõ halálos ítélet, és itt is hajtották azt
A túlkapásokat azonban nem azono- elõször végre egy Soltész József nevû
síthatjuk az ítélet nélküli kivégzések- felkelõn. Õt egy volt harcostársa árulkel, noha a rendvédelmi szervek által ta el, és azért ítélték el statáriálisan,
elkövetett bántalmazások igen gyako- mert fegyvert találtak nála, amikor csatriak voltak. Errõl számolnak be az egy- lakozni akart a bükki partizánokhoz.
kori sértettek, de a pártbizottsági jegyzõkönyvek is. A brutalitásokról érte– Miskolcon mikorra bontakoztak ki '56
sülve a párt- és állami vezetõk eltérõ- októberében a tömegmegmozdulások, s hoen reagáltak. Marosán György például, gyan reagáltak erre a hivatalos szervek?
a Legfelsõbb Ügyészségen tartott,
– Már október 23-án délután elju1957. február 4-i értekezleten igen tott a városba a fõvárosi események
egyértelmûen fehíre, 25-én pedig
„1956-tól 1961-ig mintegy 900 a fiatalok csoportjezte ki magát: „A
karhatalom ellen embert állítottak bíróság elé a for- jai indultak Budasok panasz fut be. radalmi eseményekben való rész- pestre, hogy részt
Szeretnénk
az vétel miatt.”
vegyenek a harügyészségrõl is
cokban. Ezen a
ilyen híreket hallani... Nem vagyunk napon felvonulásra, illetve gyûlésre is
hívei a hatalmi szervek kilengéseinek, sor került Miskolcon, melyek résztvede jobb, ha ilyen kemény, mint ha lel- või hazafias dalokat énekeltek, versekesedik érte az ellenforradalom, mert ket szavaltak, és szovjet-, illetve Rákosisemmit nem csinál.”
és Gerõ-ellenes jelszavakat skandáltak.
Persze voltak ettõl eltérõ reagálások
Az események és a tömegmegmozis. A megyei pártbizottság vezetõinek dulások híre eljutott a BM Borsod
egy része kifejezetten felháborodott az Megyei Fõosztályára is. Ennek vezeindokolatlan erõszakról szóló törté- tõje október elsõ napjaiban K. László
netek hallatán. Az egyik funkcionári- lett, aki intézkedéseket tett a városi
us kitörésének köszönhetjük azt is, rendõrkapitányság, valamint a fõoszhogy fény derült egy fiatalember erõ- tály épületének védelmére, a rend
szakos halálára. Oszip István, a me- helyreállítására. Odarendelt a Tizesgyei párt intézõ bizottságának 1957. honvéd utcai karhatalmista laktanyámárcius 30-i ülésén felháborodásának ból három rajnyi (kb. 40 fõ) géppiszadott hangot, hogy a régi munkatár- tollyal, és rajonként egy golyószórósaitól kellett megtudnia, miszerint val felszerelt, sorállományú karhatalegy 18 éves, Policsek nevû fiút a rend- mista alegységet, valamint egy másik
õrök vagy a karhatalmisták õrizetbe – 25 fõs – karhatalmista alegységet is,
vettek, és olyan súlyosan bántalmaz- Sajóbábonyból. A megyei fõosztály
ták, hogy másnap reggelre belehalt a épületének a védelmét összesen kösérüléseibe. A halotti anyakönyvi ira- rülbelül 150 fõ látta el.
tok között sikerült rábukkanni a történet másik részére is. A fiút Policsek
– Mi vezetett végül a sortûzhöz és a linBéla Lászlónak hívták, és 1957. már- cseléshez?
cius 17-én halt meg. A bejegyzés sze– Október 26-án, reggel fõleg körint a halál oka: „zsírembólia”.
zépiskolás diákokból álló tömeg gyûlt
össze a Sötétkapunál. Szavalatok, szó– Sokáig a megtorlások áldozatainak a noklatok hangzottak el, majd a városírhelye sem volt ismeretes.
si rendõrkapitányság épületéhez vo– Miskolcon, nem messze a nultak, mert olyan hírek terjedtek el,
Deszkatemetõtõl egy bozóttal benõtt hogy itt forradalmár fiatalokat tartaterületen volt néhány olyan sír, ame- nak õrizetben. Jenei Imre közrendlyekrõl csak néhány éve derült ki, hogy védelmi parancsnok tagadta, hogy
az 1956-os forradalom után kivégzet- bárkit is õrizet alatt tartanának, a
tek földi maradványait rejtik. A kuta- tömeg azonban nem adott hitelt a szatást megnehezítette, hogy annak ide- vainak, és öttagú bizottságot válaszjén leégett a miskolci köztemetõ iro- tottak, akik bementek az épületbe,

majd tanúsították, hogy tényleg nincsenek ott fogvatartottak. A több ezer
fõs tömeg ezt követõen a megyei BM
Fõosztály Zsolcai kapui épületéhez vonult, ahol ugyancsak a letartóztatottak
kiadását követelte. A fõosztály vezetõi
itt is hozzájárultak, hogy egy kisebb küldöttség bemenjen az épületbe, s ellenõrizze a fogdákat. A küldöttség hamarosan visszatért néhány kiszabadított fogollyal. A tömeg azonban ezt kevesellte, olyan hangok hallatszottak,
hogy több foglyot már kivégeztek és
holttestüket a pincében a szén alá rejtették.
Néhányan megpróbáltak behatolni
az épületbe a fõbejáraton keresztül.
Antal Gyula fõtörzsõrmester – a kapuõr – rövid sorozatot adott le a
mennyezetbe géppisztolyából, hogy
megállítsa a behatolókat. A nyomozási
iratok szerint megállapítást nyert,
hogy valaki a tömegbõl válaszul egyes
lövést adott le az épületre – mások viszont cáfolják ezt. A ma Egerben élõ
Rehn Oszkár például, aki a forradalmi küldöttség tagjaként az épületben
volt, ma is állítja, hogy neki megmutatták a rendõrök a falban a golyónyomot. Mindenesetre tény, hogy az
állítólagos belövés hatására a benntartózkodó rendõri és ÁVH-s állomány
tagjai közül ezt követõen többen riasztólövéseket adtak le. A lövedékek
ekkor még csupán a szemközti épületek falába fúródtak. A tüzelés láttán
azonban az elsõ emeleten lévõ és a kapuõrségben tartózkodó egyenruhások
már a tömegre irányították a fegyvereiket: a sortûzben 16-an kaptak halálos sebet. Hriczu Béla 49 éves fényképész, Csontos István 69 éves könyvelõ, Daragó István 23 éves munkalapértékelõ, Gál József 36 éves hentes,
Mislei Emese 13 éves tanuló (fotónkon),
Dvorszki Bálint 47 éves lakatos, Fésüs
Ferencné 25 éves mûszaki rajzoló,
Pergalecz Lajos 35 éves hegesztõ, Nagy
István 52 éves vasöntõ, Kovács István
46 éves asztalos, Molnár Lajos 55 éves
vájár, Kóczán Imre 47 éves segédmunkás, Grómusz Mária 18 éves ta-

Gyermekáldozat.

nuló, Vincze Sándor 49 éves kõmûves,
Duzs László 16 éves kereskedõsegéd
és Faragó Barnabás, 44 éves portás.
Emellett mintegy 80-an szenvedtek
még különbözõ, részben maradandó
fogyatékosságot okozó, személyi sérülést.
– A forradalmi hatóságok próbáltak valamilyen módon beavatkozni, és elejét
venni az erõszaknak?
– Röviddel a sortûz után a helyszínre
érkezett a Lenin Kohászati Mûvek
munkástanácsának küldötte, Miklós
Zoltán, aki felelõsségre vonta a fõosztály vezetõit a történtekért. A vitát követõen megállapodás született, hogy
Miklós Zoltán gépkocsiján Gáti Gyula
õrnaggyal az LKM-be megy, hogy
megtárgyalják a történteket és a további
teendõket a munkástanács vezetõivel.

Felvonulás a belvárosban.

Távozásukat követõen a tüntetõk a
Zsolcai kapu–Malinovszkij utcák sarkán körbefogták és bántalmazták õket.
Miklós Zoltánt – miután igazolta
magát – elengedték, Gáti Gyula számára azonban nem volt irgalom.
Meglincselték, majd holttestét egy
autó után kötötték, végül pedig felakasztották a Zenepalota elõtti szovjet emlékmûre. Ugyancsak lincselés áldozata lett egy helyszínen tartózkodó
budapesti kereskedõ (Freimann Lajos),

A Zenepalotánál.

(Mikó János felvétele.)

osztály akkori vezetõje, valamint F.
István (a bûnügyi osztály akkori nyomozója).
K. László, a fõosztály akkori vezetõje az eljárás során tagadta, hogy parancsot adott volna fegyverhasználatra az épület védõinek. Mint vallomásában elõadta, valóban történtek intézkedések az objektum megvédésre,
tekintettel azonban arra, hogy vezetõi tisztét röviddel az események elõtt
foglalta el, alig-alig rendelkezett még
hely- és személyi ismeretekkel. A védelem megszervezésével így rendõri
helyettesét, néhai V. B. Istvánt bízta
meg. K. László azt is elmondta, hogy
ez okból az épületbe vezényelt karhatalmi egységekkel sem õ tárgyalt,
hanem V. B. István, aki nem tájékoztatta õt intézkedéseinek valamennyi
részletérõl.
Több tanú megerõsítette K. azon állítását is, hogy a sortûz idején hivatali dolgozószobájában tartózkodott, és
éppen a forradalmi küldöttség tagjaival tárgyalt. A lövések hallatán pedig
azonnal intézkedett a tûz megszüntetésérõl.
A nyomozás adatai alapján megállapítható, hogy a tüntetõkre fõként a
Zsolcai kapui épületszárny elsõ és
második emeletérõl lõttek. 1956-ban
az épület ezen részén az elsõ emeleten voltak a bûnügyi osztály helyiségei.

aki fennhangon helytelenítette a történteket.
A BM Borsod Megyei Fõosztály
épületének közelében volt a Bocskai
– Milyen eredménnyel végzõdött az ellaktanya, melyben akkor Zombori járás?
Sándor alezredes parancsnokolt. A sor– A terhükre rótt, emberiség elleni
tüzet követõen egy eddig beazonosí- bûncselekmény elkövetését tagadták
tatlan munkástanács-tag telefonon fel- a gyanúsítottak. Az ellenük felhozott
szólította a fõosztály vezetõit, hogy a tanúvallomások – a periratokban fogtovábbiakban tartózkodjanak az erõ- laltak szerint – különbözõ okokból
szak alkalmazásától, ellenkezõ esetben „nem bírtak vádemeléshez szükséges,
bevetik ellenük a Bocskai laktanyában bizonyító erõvel”. Noha a gyanúsítotállomásozó katonaságot. A fõosztály ve- tak – az 1956-os eseményekkel kapzetõi – valószínûleg erre is tekintettel csolatos – korábbi, valamint a nyomozás
– olyan parancsot adtak az épületben során tett kijelentései néhol ellenttartózkodók számára, hogy rejtsék el mondásosak voltak, nem sikerült bia fegyvereiket, és – ki hogy tudja – hagy- zonyítani, hogy tettlegesen közremûják el az épületet.
ködtek a számta„Az 1956. október 26-i, miskol- lan emberéletet kiKésõbb az ormosi és rudabá- ci sortûzzel kapcsolatban majd' oltó cselekménynyai bányászokkal négy évtizeddel késõbb, 1993- ben.
megerõsödött tö- ban rendeltek el nyomozást.”
A Budapesti
meg betört a fõÜgyészségi Nyoosztály épületébe. Ezt feldúlták, az ira- mozó Hivatal nyomozást megszüntetokat szétszórták, s különbözõ mér- tõ határozatában foglaltak szerint:
tékben bántalmazták az egyenruhás ál- „K. László, F. István és H. Zoltán esetlományt. Köztük további hat rendõrt, leges felelõsségével kapcsolatos bizoilletve ÁVH-st olyan súlyosan, hogy éle- nyítékok fentebb részletezett értéketüket vesztették. Az állomány tagjai lésének összegzéseképpen megállaközül többeknek – fõként a sorállo- pítható, hogy a nyomozás olyan adamányú ÁVH-soknak – oly módon si- tot, amely alkalmas bizonyítékul szolkerült megmenekülniük, hogy gálhatna a vádemelésre, nem tárt fel.
Zombori Sándor parancsnok átkísér- Megállapítható az is, hogy a nyomotette õket a Bocskai laktanyába.
zás során az összes, az eseményre vonatkozó okiratot felkutatták, besze– Mikor történt az elsõ kísérlet a sortûz rezték, nagyszámú tanút kihallgattak,
felelõseinek a kiderítésére?
akiknek kihallgatására pedig nem ke– Az 1956. október 26-i, miskolci sor- rült sor, azok idõközben elhunytak,
tûzzel kapcsolatban majd' négy évti- ezen okokból a nyomozás folytatásázeddel késõbb, 1993-ban rendeltek el ról sem a gyanúsítottak felelõssége
nyomozást. Ennek három gyanúsítottja megítélését illetõen, sem pedig az 1956.
volt: K. László (az események idején október 26. napján Miskolcon töra BM Borsod Megyei Fõosztályának téntek további részletezésére nincs levezetõje), H. Zoltán Mihály (a bûnügyi hetõség”.
(szepesi)
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Oláh Miklós

'56 fiatal miskolci
mártírja
A Miskolci Megyei Bíróság forradalmi cselekményeiért 1957-ben
halálra ítélte Oláh Miklós vasúti
raktárnokot, s az ítéletet a Legfelsõbb Bíróság külön tanácsa is jóváhagyta. A 21 éves fiatalembert
1957. április 12-én végezték ki.
Az ítélet indokolási részében foglaltak szerint Oláh Miklós 1956. október 26-án több társával együtt végigjárta a miskolci megyei rendõrkapitányság épületét, s ott pisztolyt,
géppisztolyt, valamint lõszert vett magához. Ezt követõen egy napig a nemzetõrséghez csatlakozott, majd a géppisztolyt leadta a munkástanácsnál,
a pisztolyt azonban megtartotta, elrejtette a lakásán.
A kifosztott Borsodi Nyomda.
December 9-én munkahelyén, a
Lenin Kohászati Mûvekben éjjeli a rettegésnek, a kitelepítéseknek,
mûszakban értesült róla, hogy annak a hazug elnyomásnak, amit
Miskolcon újabb forradalmi esemé- nem lehetett megszokni. Azt hittük,
nyek vannak kibontakozóban. most már minden jó lesz, s mikor beMásnap délután – pisztolyát magá- jöttek az oroszok, hiába mondták,
hoz véve – részt vett a Borsodi hogy most már visszaállnak a dolgok
Nyomda megtámadásában, elfogla- a régi kerékvágásba. Semmi nem volt
lásában, ahol megpróbált
további fegyvereket szerezni. Csak 8 töltényt tudott szerezni, ezért az idõközben hozzá csatlakozott
Lukovics Lászlóval és más
társaival együtt Sajóbábonyba indultak, hasonló
céllal. Közben azonban
meggondolták magukat,
s Miskolcon maradtak.
Elõbb egy munkásõrt fegyvereztek le – géppisztolyát
Lukovics László kapta –
majd egy katonatiszttõl,
illetve a fõposta õrségétõl
próbáltak még fegyvert
szerezni, de nem jártak si- Oláh Miklós a húgával.
kerrel.
Ekkor értesültek róla, hogy tünte- többé olyan, mint a forradalom elõtt,
tés van a Tizeshonvéd laktanya elõtt, a terror, a megfélemlítés dacára
s odaindultak. A helyszínen, egy na- sem. Az emberek megízlelték a szagyobb csoport élén hátul behatoltak badságot, és még a bukás után is idõa laktanyába, s közben néhány lövést rõl idõre fellángoltak a tüntetések a
is leadtak, ijesztésül. Összetûzésbe megszállók ellen.
Oláh Judit könnyezve mutatta
kerültek a kiszorításukra küldött õrMiklós
megmaradt fényképeit, emséggel, s hátrálás közben Oláh Miklós
egy, Lukovics László pedig két lövést léktárgyait. Mint mondta, az éladott le. A lövések egyike halálosan sportoló fiatalembert nagyon sokan
megsebesítette Oprendek Sándor
õrnagyot – hogy melyik, az az eljárás során végig nem derült ki.
Oláh Miklós ezt követõen csoportjával a Hunyadi utcára
ment, ahol benzinespalackokat
töltöttek, s megtámadtak egy
szovjet harcjármûvet. A 21 éves
fiatalembert 1957. január 15-én
tartóztatták le, majd elsõ és másodfokon egyaránt halálra ítélték, kegyelmi kérvényét elutasították.
Oláh Miklós egyetlen testvére, Judit ma is Miskolcon él. Mint
mondta, az események idején 17
éves volt – azóta sok évtized elmúlt, idõsebb lett, unokái születtek – a történteket azonban
máig nem tudta a család fel- Oprendek Sándor ôrnagy.
dolgozni. Az édesapjuk még
megélhette Miklós elsõ emléktáblá- ismerték, szerették, temetésén minjának felavatását, fiának rehabilitá- den titkolózás dacára több ezren vetlását – tönkrement életüket, a pó- tek részt.
– Nagyon sokan eljöttek a temetétolhatatlan veszteséget azonban már
sére, a hatóságok viszont csak úgy ennem lehet helyrehozni, kárpótolni.
– Maguk, fiatalok nem érthetik gedélyezték a szertartás megkezdését,
meg azoknak a napoknak a hangu- ha csupán a közvetlen hozzátartozók
latát – mondta beszélgetésünkkor az maradnak a sír környékén – mondidõs hölgy. – Valami gyermeki hit és ta Judit asszony. – Hosszú-hosszú
õszinteség volt mindenkiben, vad- órákba telt, mire szétoszlott a tömeg.
A hölgy szerint bátyja teljesen áridegen emberek csókolóztak össze az
utcán... Mindenki örült, hogy vége tatlan volt Oprendek Sándor halá-

lában, az a fiatalember, aki valóban
rálõtt az õrnagyra, késõbb Kanadába
disszidált, s onnan megírta ezt valamennyi illetékes magyar hatóságnak,
nehogy mást vonjanak érte felelõsségre. Oláh Miklós azonban ekkor
már halott volt...
– Abban az idõben statárium volt,
és pörögtek az események... – emlékezett Oláh Judit. – Januárban letartóztatták, márciusban már az elsõ
fokú ítélet is megvolt. A szüleink kegyelmi kérvényt adtak be az Elnöki
Tanácshoz, de hiába: áprilisban másodfokon is halálra ítélték. A mai
napig döbbenetes számomra az a hihetetlen lelkierõ, amellyel búcsúlevelében bennünket vigasztalt. Mindig
magam elõtt látom például azon sorait, hogy „borúra jön a derû, és az
élõk szívét öröm fogja eltölteni...”.
Ma már több tábla, illetve emlékhely is õrzi Miskolcon a fiatalon kivégzett forradalmár emlékét. A
Földes Ferenc Gimnáziumban – egykori iskolájában – egy tárlaton is megtekinthetõ volt a köztársasági elnök
által adományozott díszoklevél és a
kitüntetés, melyekben Oláh Miklóst
posztumusz részesítették.
– Mindig életvidám, egészséges,
sportszeretõ fiú volt – mondja húga
beszélgetésünk végén. – Sífutásban
országos versenyen harmadik helyezést ért el, ki tudja, milyen sikerek
álltak volna még elõtte, és mindöszsze 21 évig engedték élni...
(szepesis)

2006 11

„Kegyelmet
nem kérek”
Nagy Imre az – 1956-os forradalom
és szabadságharc mártír miniszterelnöke – az utolsó szó jogán a következõket mondta:
„Úgy érzem, eljön az idõ, amikor
ezekben a kérdésekben nyugodtabb
légkörben, világosabb látókörben, a
tények jobb ismerete alapján igazságot lehet szolgáltatni az én ügyemben is. Úgy érzem, súlyos tévedés áldozata vagyok.
KEGYELMET NEM KÉREK.”
Súlyos, szívet megrázó, határozott,
haláltól sem félõ szavak.
„1958. június hó 16. napján reggel
5 órakor Nagy Imrét, Maléter Pált
és Gimes Miklóst kivégezték” – áll a
jegyzõkönyvben.
Az idõ, Nagy Imre szavai szerint
Miskolcra is eljött.
2006. október 22-én 10 órakor
utcát nevezünk el Nagy Imrérõl, és
emléktáblát helyezünk el az utca
falán. Az utca a Széchenyi és a Régiposta utca között helyezkedik el,
összekötve a Kazinczy utcát a
Szentpáli utcával. Ezért köszönet illeti a város önkormányzatát, annak
minden tagját, akik egyhangúlag
megszavazták a Nagy Imre utcát.
Köszönjük!
Ki volt és mit tett Nagy Imre?
Nagy Imre az 1950-es évek ismert
politikusa volt, a lakosság minden szavát figyelte, tõle várták az elviselhetetlen politikai és gazdasági elnyomás
enyhítését. Sok jót tett a lakosságnak
már 1952–55-ös évek idején is:
 megszüntette a kötelezõ beszolgáltatást
 megszüntette a recski és a hortobágyi internáló táborokat
 új mezõgazdasági politikát hirdetett
 támogatta a tudományos kutatásokat
 lehetõvé tette a termelõszövetkezetekbõl történõ kilépést.
Rákosi és Gerõ ezért sovinisztának
és nacionalistának ítélte a népért tett
küzdelmét, a miniszterelnökségbõl leváltották, sõt a pártból is kizárták.
Abban az idõkben ezek súlyos következményekkel járó döntések voltak.
A fokozott népnyúzás, jogtalanság,
az elkeseredés forradalmi hangulatot idézett elõ. Megmozdultak az
egyetemisták – Miskolcon is – kitört
az 1956-os forradalom és szabadságharc. Fegyvert fogott a nép.

Szabadságot, jogot, többpártrendszert követeltek a felkelõk. „Vesszen
Rákosi” – hangzott.
A forradalomnak szüksége volt
egy, a nép által ismert és támogatott
politikusra. Nagy Imre így lett ismét
miniszterelnök. Azonnal átvette a forradalom irányítását, hazai és külföldi delegációkat fogadott és tárgyalt
a szovjet hadvezetéssel a hadsereg kivonulásáról. Az egész világ szimpátiája kísérte munkáját, az ország
örült, ujjongott és éltette a forradalmat. Életével, de különösen hõsi
halálával kitörölhetetlen része maradt
jelenünknek és jövõnknek.
Miért?
 õ volt az a miniszterelnök, aki egységes kormányt tudott maga mögött
 õ volt az, akinek programja megegyezett a magyar nép akaratával
 õ volt az, aki haláláig kitartott eszméje, a szabadság mellett
 õ volt az, aki nem kért kegyelmet
gyilkosaitól
 õ volt az, akinek újratemetése hatalmas lendületet adott a rendszerváltozásnak
 õ volt az, akinek újratemetése erõt
adott a jelenkori politikusoknak az
1956-os követelések megismétlésére,
mint:
 lépjünk ki a Varsói Szerzõdésbõl
 menjenek haza az orosz katonák
 legyen szabad választás
Ezekre az eseményekre még szinte mindannyian emlékszünk. Nekünk, akik átéltük 1956-ot, ismerõs
mondatok voltak ezek és teljesen
egyetértettünk azokkal.
1956-ból a mai politikusainknak is
tanulniuk kell, erõt kell abból meríteniük, hogy képesek legyenek a választóik igénye szerint politizálni, egységes Magyarországot kialakítani, és
a népet szolgálni.
Nagy Imre mártír volt, sajnos õ is
a magyar messiások sorsára jutott,
melyet Ady Endre írt meg megrázó
soraiban:
„Sósabbak itt a könnyek
S a fájdalmak is mások.
Ezerszer Messiások
A magyar Messiások
Ezerszer meghalnak
S üdve nincs a keresztnek,
Mert semmit sem tehettek,
Oh, semmit sem tehettek.”
Joósz Gábor
a NIT megyei elnöke

Könyvek a forradalomról
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára jelenik
meg Kis József levéltáros Miskolc
1956 címû könyve. A szerzõ a XX. század második felének politikatörténetével foglalkozik, kutatásainak középpontjában az ’56-os forradalom
elõzményei, eseményei, majd a megszállást követõ megtorlások állnak.
Kis József több éves kutatómunkája
anyagából ötkötetes sorozat lát napvilágot – ennek elsõ része a Miskolc 1956,
amely a Levéltári Füzetek 45. darabjaként jelenik meg.
Néhány hónap múlva napvilágot lát
a szerzõ következõ könyve is, amely a
sátoraljújhelyi és a szerencsi járás ’56os eseményeivel foglalkozik – majd
újabb kötetben jelennek meg az abaújszántói, az edelényi és az encsi járás
anyagai, Kazincbarcikával kiegészítve.
Önálló kötet foglalkozik a mezõkövesdi,
a mezõcsáti és a miskolci járások településeinek ’56-os dokumentumaival,

Kis József a levéltárban.

majd további összekapcsolódó járások
anyagai alkotják a sorozat utolsó kötetét.
Valamennyi kiadvány egységes szerkesztõi-szakmai elvekre épül: terjedelmes tanulmány mutatja be az adott
település történetét 1956 októbere–decembere között, s ha a források azt
megkívánják (fõleg ítéletek esetében),
ezen az idõhatáron túl is. Ezt követõ-

en a témához tartozó kordokumentumokat mutatják be, idõrendi sorrendben, teljes terjedelmükben.
A kötetek harmadik részei archív fotókat tartalmaznak, részben a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Levéltár, részben magánszemélyek anyagaiból válogatva.
A kötetek kiadója és szerkesztõje,
Dobrossy István levéltár-igazgató az
alábbi szavakkal ajánlja az olvasók figyelmébe a Miskolc 1956 címû munkát: „... Kis József korrekt, hiteles, széleskörû kutatáson nyugvó munkát végzett. Ez a munka része a Miskolc monográfia VI. korszak-kötetének, amely
a város történetét 1950–1990 között mutatja be. Ebbõl következik, hogy a szerzõ nem csupán 1956-ról, hanem egy
korszakról is ír, amelynek résztvevõi,
átélõi közöttünk élnek, tanulságául
annak, hogy a demokráciának, a közös
út érdekében vállalt összefogásnak
meghatározó szerepe van a történelem
alakulásában, alakításában”. Sz. S.
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„Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk...!”

Egységben a munkások és az egyetemisták
Csorba István 1956-ban a megyei
munkástanács ipari osztályát vezette, majd deportálták, hazatérése
után letartóztatták, a Történeti
Hivatal dokumentumai szerint évtizedeken át megfigyelték, 1970-ben
„revizionista platform alapján kifejtett káros politikai tevékenység”
miatt rendõrhatósági figyelmeztetésben részesítették. 1990 óta vezeti a Történelmi Igazságtétel Bizottság miskolci szervezetét, az ’56os megemlékezések lebonyolítására szervezett városi kuratórium elnöke. A szemtanú szubjektív benyomásaival vall a miskolci forradalmi eseményekrõl.
– A városban
szinte a kezdetektõl szoros, szim- Az egyetemi nagygyûlés.
bolikus összefogás
bontakozott ki az Rudolf is egyetértett a diákok és a
egyetemi hallga- munkások követeléseivel, csatlakotók és a munkás- zott az elképzeléseikhez, s késõbb
tagja lett a megyei munkástanácsnak
ság között...
– Az egyete- is. A forradalom 13 napja alatt
men már 22- Miskolcon egyetlen köztörvényes
Csorba István.
én
megkez- bûncselekmény sem történt,
dõdtek a forradalmi események, Budapesten, a betört kirakatokban
akkor ült össze a diákparlament, és ott voltak az áruk, senki nem nyúlt
ezen a nagygyûlésen születtek meg hozzájuk, s nyitott ládákban gyûjazok az elképzelések, gondolatok, töttek pénzt az áldozatok családjáamelyekbõl aztán megalkották a di- nak – mai szemmel szinte elképákparlament 11 pontját. A fõ köve- zelhetetlen ez az egység, összefogás
telések – mint országosan – itt is a és tisztaság.
semlegesség, a szovjet csapatok ki– Milyen körülmények között válaszvonulása, a korábbi vezetõk leváltátották meg az elsõ, egységes városi forsa, stb. voltak.
Ezt követõen október 23-án, a radalmi képviseleti szervet, tanácsot?
– Az elõzményekkel kapcsolatban
nagyüzemeknél is megalakultak a
munkástanácsok, én akkor a Lenin meg kell említeni, hogy a miskolci
Kohászati Mûveknél dolgoztam, a munkástanácsok vezetõi elhatározták:
mûszaki ellenõrzési osztályon. delegációt küldenek Budapestre Nagy
Nálunk, a kohászatban is 23-án ala- Imre miniszterelnökhöz, a diákparkult meg a munkástanács, külön- lament és a munkástanácsok pontjaival, véleményét,
külön az egyes
„Szinte hihetetlen volt az az támogatását kérrészlegeknél is – a
mûszaki ellenõr- órák alatt kialakult összefogás, ve. Ahogy emlékzési osztályon en- összetartás, ami 1956 õszén meg- szem, ennek a
tagjai voltak Földgem választottak valósult.”
vári Rudolf, Bomeg a tanács vezetõjévé, aztán pedig delegáltak a gár Károly, Turbók Gyula, és az egyenagyüzemi munkástanácsba is. Ezt tem részérõl talán Rehn Oszkár – bár
nagy megtiszteltetésnek tekintettem, ebben nem vagyok biztos.
Ez a delegáció – ahogy én tudom
hiszen 23 éves fiatal mérnökként,
nem túl régen kerültem a kohászat- – elég kalandos és nehéz körülmények között jutott fel a fõvárosba, de
ba.
Október 24-én a diósgyõri gép- elérték a céljukat, átadták a miskolgyár munkástanácsa egy nagy, ösz- ciak pontjait Nagy Imrének, aki telszevont gyûlést szervezett, és ott õk jesen egyetértett a követelésekkel, sõt,
is megfogalmazták a követeléseiket. ki is egészítette azokat: mint mondEz volt a Dimávag 25 pontja, amely ta, õ még többet szeretne elérni az
nagyrészt megegyezett a diákparla- ország javára.
Idõközben, október 25-én jött
ment elképzeléseivel, de itt már
létre Miskolcon az a spontán nagyhangsúlyosabgyûlés, amely a diósgyõri nagyüzeban meg voltak
mektõl indult. A tömeg a Gyõri kaemlítve kifejepuban jött végig, közben állandózetten a munan duzzadt, egyre többen csatlakásság követekoztak. A menet bejött a Széchenyi
lései is.
utcára, majd a Villanyrendõrnél a
A diákparlaCsabai kapu felé fordultak, és kiment és a dimentek az egyetemre, hogy Miskolc
ósgyõri munlakossága és nagyüzemi munkássákástanács a köga az egyetemi ifjúsággal közös
vetkezõ napoknagygyûlésen fejezze ki akaratát, köban valóban Földvári Rudolf.
veteléseit, véleményét. Ez a tömeg
szoros kapcsolatot alakított ki egymással, és ez az akkor már a becslések szerint megabszolút egység jellemzõ volt az haladta a 30-35 ezer fõt.
Az egyetemen az aula tetején volt
összes nagyüzemre, Miskolc és a
megye egész népére is. Szinte hi- a „szónoki emelvény” – én is ott volhetetlen volt az az órák alatt kiala- tam – ahol Nagy Attila színmûvész
kult összefogás, összetartás, ami és egy egyetemista elszavalta a
1956 õszén megvalósult. Mindenki Nemzeti dalt. Hátborzongatóan felérezte, hogy amit az elõzõ rendszer emelõ volt, ahogy a több tízezres
csinált és hirdetett, az nem volt igaz, tömeg együtt zúgta a szónokokkal:
hazugságon alapult – azt hirdették „A magyarok Istenére esküszünk, esvalóságnak, amit legfeljebb szeret- küszünk, / Hogy rabok tovább nem
tek volna elérni. Egyedülálló volt az leszünk…!” Itt, közfelkiáltással váországban, hogy a megyei pártbi- lasztották meg az elsõ központi vázottság akkori vezetõje, Földvári rosi munkástanácsot.

nem a karrierért, nem anyagi érdekbõl tesszük amit teszünk, hiszen
egy fillért sem kaptunk a munkánkért, fel sem merült ilyesmi.

ajtót, s berontott hat, géppisztolyos
szovjet katona, hogy „Fel a kezekkel!”.
Igazoltattak, megnézték a nevemet
egy listán, majd beállítottak egy sarokba, feltartott kézzel. Negyedóra
– Meddig tudtak dolgozni?
múlva levittek a földszintre, majd egy
– November 1-jén egy újabb de- nyitott páncélautóra ültettek, s belegáció utazott fel Nagy Imréhez, vittek a Rudolf laktanyába, ahol viés a miniszterelnöktõl azt az in- szontláttam a megyei munkástanács
formációt kapták, hogy a dolgok többi tagját. Innen este 9 óra körül
jól alakulnak, ígéretet kapott a egyenként levittek minket a földszovjetektõl, hogy kivonulnak az or- szintre, és egy katonai sebesültszálszágból. Nyilvánvalóan õt is félre- lító autóval, szoros õrizet mellett a
vezették, de akkor mi ezt nem tud- debreceni szovjet katonai repülõtértuk. A delegáre szállítottak. Ott
„...arra az elhatározásra jutot- várt minket az a
ció hazajött, beszámolt a ked- tunk, hogy nincs más választás: bizonyos vezérõrvezõ fejlemé- a szovjetekkel erõszakkal nem nagy, aki közölte
nyekrõl, ezért lehet szembeszállni...”
velünk: neki ponmegvalósíthatos információi
tónak látszott az általunk kitûzött vannak róla, hogy mi Borsodban vacél, a munka november 5-i, általá- lamiféle ellenkormányt alakítottunk.
Ez után következett október 26-a, nos felvétele. Aztán következett a hi- Tréfásan szoktam mondani, hogy
amely köztudomásúlag gyászos napja degzuhany, november 4-e, amikor a akkor eszerint néhány óráig én volvolt itt Miskolcon a forradalomnak. szovjet csapatok Miskolcra is bevo- tam az ország ipari minisztere.
Ekkor történt a sortûz és a lincselés nultak. Képviselõik felkeresték a me(bõvebben lásd a Kis Józseffel készült gyei munkástanácsot, és szinte ulti– Aztán következett a deportálás?
interjúban).
mátumszerûen követelték, hogy is– Így is lehet mondani, bár én tumerjük el Kádár János kormányát. lajdonképpen megúsztam ezt. Az
– Hogyan lett tagja a megyei mun- Mi azt mondtuk, hogy szó sem lehet ungvári börtönbe szállítottak, aztán
kástanácsnak?
errõl, azt sem tudjuk, milyen körül- pedig – november 13-án – Lvov kör– A Budapestre, Nagy Imréhez kül- mények között, kik választották ezt nyéki Sztríj börtönébe. Megítélésem
dött delegáció tagjai már visszaútjuk a kormányt. Magyarországnak Nagy szerint nem ide, hanem jóval meszközben hallottak a 26-ai, szomorú ese- Imre a legitim miniszterelnöke. szebb akartak minket szállítani, egy
ményekrõl, és elhatározták, hogy November 5-én délelõtt az akkori me- vagonszerelvény volt az állomásra
létre kell hozni egy olyan megyei gyei tanács épületében voltuk, ami- beállítva, s egy-egy vagonba körülmunkástanácsot, amelyik ura tud kor újra jöttek az oroszok délelõtt az belül 50 magyart raktak be. Az
lenni a helyzetnek – s amelynek tag- ultimátummal – mi ugyanazt vála- ENSZ viszont november 12-én fogjait a munkahelyükön választották és szoltuk, erre azt mondták: a mun- lalkozott a magyar üggyel, és hatádelegálták. Én is egy ilyen személy kástanács jelöljön ki egy delegációt, rozottan követelte a szovjetektõl a
magyar deportálások leállítását.
Szerintem ezért nem vittek tovább,
ezért raktak ki Sztríjben, ahol november 25-ig tartottak fogva. Akkor
visszahoztak Ungvárra, november
végén pedig haza, Magyarországra.
Mint utóbb kiderült, ezt annak köszönhettük, hogy a nagyüzemek
képviselõi nem fogadtak el más
tárgyalópartnert a sztrájk feloldásával kapcsolatban. A hatalomnak
szüksége volt olyan személyekre,
akikkel szóba állnak, akik közvetíteni tudnak. Így engem is visszahelyeztek abba a funkcióba, amelyben a forradalom alatt voltam, újra
ipari osztályvezetõ lettem. Magunk
között sokat tárgyaltunk róla, milyen
álláspontra helyezkedjünk, végül
arra az elhatározásra jutottunk,
hogy nincs más választás: a szovjetekkel erõszakkal nem lehet szemDiákparlamenterek elôzetes letartóztatásban – (balról) Pallagi Sándor, Székely
beszállni, az országnak pedig szükJános, Tóth Tihamér, Dornbarch Gyula.
sége van a termelésre – beszélünk
voltam – tulajdonképpen az akkor amelyik elutazik tárgyalni Szolnokra, a nagyüzemek dolgozóival, hogy
húszezer embert foglalkoztató Lenin a Kádár-kormányhoz. Három fõ vegyék fel a munkát, mi pedig megKohászati Mûvek delegált – bevá- azonban maradjon itthon a tanács- próbálunk az adott körülmények kölasztottak az október 28-án megala- ból, mert este hatkor jön egy szovjet zött minél többet megmenteni a forkult megyei munkástanácsba, és fia- vezérõrnagy, és azt fogadni kell. Így radalom vívmányaiból.
tal mûszaki mérnökként a tanács maradtunk hárman: Fekete László
Ez elõször, az elsõ napokban,
ipari osztályának a vezetésére kap- egyetemi adjunktus, Zombori Sándor mikor visszahoztak minket, úgy nétam megbízást. Egyik fõ feladatunk helyõrségparancsnok és én. A többiek zett ki, sikerül is. December 5-én pélaz volt, hogy az általános sztrájk el- bementek a szovjet parancsnokság- dául megjelenhetett az akkori megyei
lenére biztosítani tudjuk a város és ra, az oroszok pedig odahívták a már napilapban az általunk megszövea megye szén-, illetve energiaellátá- újraalakuló helyi pártbizottság né- gezett kiáltvány, amely többségében
sát, a másik pedig, hogy a forradal- hány tagját, akik ismét megpróbál- azokat a követeléseket tartalmazta,
mi követelések teljesülése esetén ták rávenni munkástanácsunk ott amelyeket októberben megfogalmegszervezzük a sztrájk beszünteté- lévõ tagjait, hogy ismerjék el a Kádár- maztunk, csak kicsit finomabb forsét, és a munka elkezdését a nagy- kormányt. Mikor ez nem sikerült, le- mában. Földvárit megválasztották a
üzemek vezetõivel folytatott tárgya- tartóztatták õket.
megyei tanács elnökévé, minket
lások során. Ez az idõpont novempedig – pl. engem is – a megyei taber 5-re volt kitûzve, ekkorra ter– Ön meddig maradt szabadlábon?
nács végrehajtó bizottság tagjaivá.
veztük, hogy felvesszük a munkát.
– Én semmirõl nem tudtam, fél hat- Késõbb persze kiderült, az új hataEl kell mondanom: munkám során kor bementem fogadni a vezérõrna- lom részérõl mindez csak csel volt.
hihetetlen támogatást és szimpátiát gyot az akkori megyei tanács elnöki 1957 február elejéig maradtam a
kaptam a nagyüzemek vezetõitõl – szobájába, de meglepõdve láttam, megyei tanácsnál, mint ipari oszpártállásuktól függetlenül. A nehéz hogy sem Zombori alezredes, sem tályvezetõ, majd visszatértem a kokörülmények ellenére szinte könnyû Fekete László nincs ott. Így érkezett hászatba, régi munkahelyemre, ahol
volt a munka, hiszen nagyon együtt el a hat óra, továbbra sem jött senki, megválasztottak a mûszaki ellenõrtudtunk dolgozni, éreztük, hogy amit én pedig egyre idegesebb lettem. zési osztály vezetõ-helyettesévé.
akarunk, az mindannyiunk közös ér- Egyszerre ládbobogást, szaladgálást Március 8-án tartóztattak le.
deke. Valószínûleg õk is látták, hogy hallottam a folyosón, feltépték az
(szepesi)
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Pesti bíró segített

Börtön forradalmi tevékenységért
már szét volt cincálva a rendõrség,
nem voltak ott rendõrök, az iratokat
lefoglalták és elvitték. Õk is csak azért
mentek oda, mert a Winterpach húgának egy rendõrtiszt udvarolt, és
meg akarta nézni, hogy minden
rendben van-e vele, nem esett-e baja.
A munkatársa azonban rosszban volt
a feleségével, és az feljelentette a férfit, akit le is tartóztattak. Azonban azt
Papp László festômûvész a Nem- állította, hogy nem volt a rendõrzeti Bizottság egyik vezetõje volt. ségnél, hanem Winterpachhal együtt
Késõbb letartóztatták, és bíróság elé jöttek el a munkahelyükrõl, és együtt
állították. A bírósági eljárás körül- voltak. Erre õt is letartóztatták.
ményeirõl, a börtönben töltött idõ- Verték, ütötték, de õ nagyon szívós
volt, korábban bokszolt is, úgyhogy
rõl kérdeztük.
jól bírta a kínzásokat. Nemsokára
– Hogyan zajlott a bírósági tárgyalás? azonban becsúsztattak egy levelet a
– A Nemzeti Bizottság vezetõi ellen cellája ajtaja alatt, amelyben a munnagyon súlyosak voltak a vádak, én katársa azt írta, hogy már nem bírja
a harmadrendû vádlott voltam, de a kínzásokat, és azt találta ki, hogy
elõször I/1 volt a minõsítésem, majd valljanak be valamit, amiért nem
ezt csökkentették I/2-re. Akkor az íté- kaphatnak komoly büntetést. Mondleteket nem a bíróságokon hozták, ják azt, hogy ott voltak a feldúlt
hanem a pártbizottságokban. Mi rendõrségi épületben és egy kézi
heten voltunk vádlottak, az egyik tár- kasszából kivettek ötszáz forintot.
Winterpach sokat
sam volt dr. Szo„...a tárgyalások után mindig gondolkodott a
boszlai Ferenc,
aki úgy került jött a nagy fekete autó és „segí- dolgon és végül
elvállalta, utána
bele a bizottság- teni akartak...”
meg is szûnt a kínba, mint Pilatus a
credoba. Én voltam a levezetõ elnök zása. A tárgyalásokról mindig moaz alakulásnál és kértem, hogy min- solyogva jött vissza, hogy jó úton
denki delegáljon egy-egy fõt, az or- halad az ügye, a bíró is nagyon renvosok pedig közfelkiálltással Szo- des vele és nem lesz baj. Amikor aztán
boszlait választották meg. A sógora megvolt az ítélet, ott kiabálta, hogy
az ügyészségen, vagy a bíróságon dol- öt évet kapott. Mondtam neki, hogy
gozott, ezért összeférhetetlenség ne nyugodjon bele és addig felmiatt nem tarthatták Miskolcon a tár- lebezzen, amíg nem történik valami.
gyalást. Így nekiláttak keresni bíró- Ezt tette kitartóan és egy év múlva
ságot, amelyik vállalja, de sem ki is engedték.
Egerben, sem Debrecenben nem áll– Milyen volt az élet a börtönben?
tak kötélnek, megvolt a maguk baja.
Nagy szerencsénkre a Pest Megyei
Bíróság alelnöke, dr. Majoros Miklósné elvállalta az ügyet. Pestrõl jött
le õ is a tárgyalásokra, az ügyész és
az ülnökök is. A bírónõ lehetõséget
adott nekünk, hogy kibújjunk a hu1945 után Miskolcon megjelent
rokból. Nem engedte magát befolyásolni a pártbizottságtól. Késõbb irodalmi folyóirat neve Kohó volt,
jóban lettünk, és elmesélte, hogy a jelezvén, hogy nagyipari megyétárgyalások után mindig jött a nagy ben élünk. Késõbb Kazinczy
fekete autó és „segíteni akartak”, de Ferencet tisztelve Széphalom volt
mindig ügyesen elhárította. Végül a a címe. A Szovjetunió Kommunista
legsúlyosabb ítélet két év volt, melyet Pártjának huszadik kongresszusa
Tóth Dezsõ titkár kapott. Engem után nálunk folytatódott Nagy
nyolc hónapi vizsgálati fogság után Imre 1953-as politikájából eredõhat hónap felfüggesztett börtön- en az írók haladóbb szellemû megbüntetésre ítéltek. Amint szabad- nyilvánulása.
lábra helyeztek, felmentem BudaA ’30-as évek kiváló népi írói közül
pestre a bírónõhöz, és felháborodottan kérdeztem, hogy miért ítélt többen jártak Miskolcon és Diósel. Azt mondta erre nekem: „Ide fi- gyõrben. Utánuk és mellettük már
gyeljen, maga jogot végzett ember, ifjabb nemzedék lépett színre.
akkor tudnia kell, hogy ha nem adok Megyénkbõl Fekete Gyula, Szebevalamilyen formális büntetést, akkor rényi Lehel és Gergely Mihály.
A tõlük fiatalabbak közül kitûnt
meghosszabbították volna a fogvatartását, és most nem lenne itt.” 1958. Miskolcon Bihari Sándor, a Mûvelt
október 31-én aztán másodfokon Nép címû folyóiratban megjelent
„Miskolci Kocsonya” címû országos
felmentettek.
hírûvé vált írásával. B. Nagy László
– Milyen volt a börtön, mit kellett ki- esztéta, a lap munkatársa patronálta Biharit. Bihari a Tudományos
állnia egy politikai fogolynak?
– A rendõrségen elég kellemetlen Ismeretterjesztõ Társulat kulturális
volt, de a börtönben már nem. 1957 munkatársa volt. Az 1956. évi progáprilisában tartóztattak le. Ekkor ramjában kiváló írók meghívása szemár a nemzetközi szervezetek erõ- repelt.
Kónya Lajos részére 1956. július 5sen tiltakoztak és kifogásolták a hatóságok durva bánásmódját, amit a ére szervezett találkozót. Kónya az iroletartóztatott úgynevezett ellenfor- dalomról beszélt, de a provokátorok
radalmárok ellen elkövettek. Minket másról. A hallgatóság soraiban volmár fizikailag nem bántottak. De vol- tak ávósok is, akik a pártnál készítak ott sokan olyanok, akiket koráb- tett meghívóval jöttek be. Az összeban tartóztattak le, és csúnyán meg- jövetelt Bod Andor – több nyelven bevertek, megkínoztak. Volt például egy szélõ – gimnáziumi tanár, a Hazafias
Winterpach nevû munkás, aki akkor Népfront városi titkára vezette.
már ült pár hónapja. Tulajdon- Szoborépítésre gyûjtött pénzt, amiképpen nem vett részt a rendõrség bõl Megyessy Ferencnek állítottak
ostromában, hanem délután egy szobrot. Sokan voltak, hasznos megmunkatársával együtt elment meg- nyilvánulások hangzottak el, új isnézni, hogy mi van ott, hiszen akkor mereteket szereztünk.

– A leveleket, amiket onnan írhattunk, cenzúrázták, ellenõrizték, csak
jót lehetett írni. Ilyeneket írtam én is
például: „Kedveseim, életemben nincs

és elkezdett méregetni, mintha azt
nézné, nem fogja-e szorítani a nyakunkat a kötél. Kérdezte tõlem, miért
vagyok itt, mire azt válaszoltam, hogy

A szovjet megszállás után kiadott felhívás.

semmi különös változás, nagyon gyorsan repülnek a napok, hetek kellemes idõtöltés közepette.” A fegyõrökkel nem volt különösebb gond,
egyszer jött egy pocakos férfi, és a többiek mondták, hogy õ a nevelõtiszt,
õ fog megnevelni. Odajött hozzánk

nem tudom. Aztán elmondtam, hogy
festõmûvész vagyok, és majd küldenek be nekem papírt, és akkor rajzolni fogok. Viccbõl mondtam, de õ
komolyan vette, és elkezdett kiabálni, hogy mit képzelek, hová jöttem,
mûvésztelepre? Nem tudtam akkor,

csak késõbb, hogy ez a férfi köztörvényes fogoly volt korábban is, aki gicscseket másoltatott magának a tehetséges foglyokkal. Késõbb kivitt magához és láttam a lakását, hát ami
giccsek ott voltak, az nem volt
semmi. Mivel azt mondtam, festõmûvész vagyok, ezzel elültettem a
bogarat a fülében és elment a megyei tanácsba, és utánajárt, hogy valóban van-e ilyen nevû festõ. Mivel
ott megerõsítették, jött aztán hozzám, hogy kipróbál, és azt akarta,
hogy másoljak neki, de erre nem
voltam hajlandó. Mondtam neki,
hogy inkább szedjen kint virágot,
hozzon egy kancsót hozzá, és akkor
festek neki csendéletet. Onnantól
egy külön cellában volt a mûtermem és rendszeresen hozta a festeni való vásznakat. Közben hoztam-vittem a híreket, és kaptam cigarettát is. Nagy Attilával is egy cellában voltam, akinek az édesapja
jó barátom volt. Õ állandóan vitázott a nevelõtiszttel, fõleg politikai
kérdésekben, és többször nagyon
lehordta.
– Megmaradt valami azokból a
munkákból, amit odabent festett?
– Egyetlen munkám van, amit
rögtön a szabadulás után festettem.
Az van rajta, amit fentrõl láttunk
a cellaablakból. Ahogy megérkezett
a rabomobil és elõtte áll a rab, búcsúzva a társaitól. Csináltam börtönrajzokat is, legalább harminc
darab volt belõle, amikor szabadultam, a civil kabátom hátába varrtam
be, de motozásnál észrevették és elvették. Hiába kértem vissza utána, elégették, így megsemmisültek…

Irodalmi élet Miskolcon 1956-ban
Bihari írásához hozzászólt Földvári
Rudolf, a megyei pártbizottság elsõ
titkára is, B. Nagy Lászlóval vitatkozva.
Az én hozzászólásom címe: „Vezetõk
Borsodban” volt.
Szekrényesi Lajos, a Széphalom
munkatársa a Kazinczy könyvesbolt
melletti Avasi kávéházat Pilvaxnak nevezte el, jelezvén, hogy az 1848-as
márciusi ifjak szellemében kívánunk
tevékenykedni. Képviselõ voltam és
szabadon utazhattam. Egy alkalommal elmentem Pestre, a Keleti pályaudvaron B. Nagy László tájékoztatott a fejleményekrõl.
Hazajõve a Pilvaxban már vártak,
és a népes társaságnak továbbadtam,
amit hallottam. Gyárfás Imre az idõsebb nemzedékhez tartozott. Õ volt
a Széphalom fõszerkesztõje. Mellette
tevékenykedett Szekrényesi Lajos,
akinek – fõleg a faluról szóló – kiváló írásai jelentek meg. A havi folyóirat már kevésnek bizonyult a
sok írás megjelentetésére. Pesti tapasztalatom alapján javasoltam, hogy
a Széphalomnak legyen egy kéthetenkénti kiadványa. Szekrényesi
nyomban rávágta: – Legyen a neve
Kilátó. Így lett õ a lap keresztapja és
fõszerkesztõje. Négy szám jelent meg
a Kilátóból. Az egyik számban megjelent Földvári Rudolf: Értsük, becsüljük meg egymást, fogjunk munkához címû nagy jelentõségû írása.
Pesten az írók körében egyre növekedett a Földvári iránti tisztelet és
elismerés. Az utolsó számban Nemzeti összefogást címen megjelent írásomban Nagy Imrének a közéletbe
történõ újbóli bevonását követeltem.
Bár nem irodalmi téma, de közreadását fontosnak tartom. 1956. jú-

lius 31-én az országgyûlésben felszólalt Földvári Rudolf és többek között azt mondta: „Borsod a magyar
Ruhr-vidék vagy Ural, a kulturális élet
egyes területein Szabolcs-Szatmár
megyével van egy szinten.”
1956. október 14-én a megyeházán
a Hazafias Népfront rendezésében
összejöttek a hajdani koalíciós pártok megyei vezetõi. Nem kiáltottuk
ki a többpártrendszert, két hét múlva
megtette ezt Nagy Imre miniszterelnök. A Bajcsy-Zsilinszky Endre
emlékére állított emléktábla Rákosi
idején eltûnt. 1994-ben nekem volt
alkalmam a sajtóház déli falára viszszahelyeztetni.
Bihari Sándor programjában
benne volt Szabó Lõrinc meghívása
is. Fazekas Csaba – ma dékán a
Miskolci Egyetemen – A ciklon szélcsendjében címû könyvében sokan
emlékeztek Szabó Lõrincre. Gyõri
Erzsébet emlékezésében olvastam
Szabó Lõrinc mondását: „Szülõvárosom sose lesz szemed kóbor fiadon”. Valószínû Bihari Sándor is ismerte ezt a versidézetet. Levelezés,
személyes találkozás az írókongreszszuson érlelte a miskolci találkozó dátumát: 1956. október 23. Budapestrõl
gépkocsival jött Miskolcra a Szabó és
az Illyés házaspár, Gáborjáni Klára,
Szabó Lõrinc lánya.
Kónya Lajost Bihari Sándor hívta,
Szabó Lõrinc meghívásában már
Földvári Rudolf, a megyei elsõ titkár
is bekapcsolódott. Ott volt az esten
Szabó Lõrinc és Illyés Gyula társaságában. Szabó Lõrinc egy levelében
dicsérõ szavakkal emlékezett a borsodi pártvezetésre (név nélkül), de
ezen Földvári volt értendõ. Miskolcon

más területekhez viszonyítva rend
volt.
Csorba Zoltán a Szabó Lõrinc-est
megnyitóján mondta – írja: én úgy
vettem észre, õ (Szabó Lõrinc) ezt a
kék napot a kavargó élet megfigyelésére használta fel. Benyomásokat
gyûjtött.
Nagy Attila – kiváló színész, aki verset mondott az esten, késõbb Szabó
Lõrinccel és Illyéssel diskurált.
Október 25-én a Nemzeti dalt szavalta több helyen és néhány napig a
megyei munkástanács elnöke volt.
A két költõvendég látta a felvonulókat, tõlük hallották: Mars ki, ruszki! Szabó Lõrinc Illyésnek mondta:
Gyula! Hogy ezt a verset nem én találtam ki!
A Kordos házaspár – a két Klárit
– Szabónét és Illyésnét látta vendégül napokon keresztül, merthogy a
két család tagjai nem együtt utaztak
Pestre.
Szabó Lõrinc Kossuth-díjat kapott
és abból küldött a raboskodó Bihari
Sándornak.
Kovács Ferencné, Irénke 1956-ban
negyedikes gimnazistaként ott volt az
esten. Késõbb a férjével és anyósával együtt ápolták Szabó Lõrinc emlékét.
Szabó Lõrincrõl iskolát neveztek el,
és ott szobra is van. A róla elnevezett könyvtár udvarán is mellszobra
van. A Kossuth utca 11. számú épületen emléktáblát állítottak, mert itt
volt a nevezetes irodalmi est.
Szabó Lõrinc irodalmi munkásságát dr. Kabdebó Lóránt professzor
úr ápolja.
Hegyi Imre
a Tokaji Írótábor alapítója
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Egyéni és kollektív emlékezet – ’56-os történetek

Mozaikok egy konferenciáról
Újszerû megközelítésbõl tárgyalták az ’56-os eseményeket azon
a konferencián, melyet a Miskolci
Egyetem Kulturális és Vizuális
Antropológiai Tanszéke, valamint
az Új- és Jelenkori Magyar Történeti
Tanszék szervezett. A kutatási téma
középpontjában azokra a kérdésekre kerestek választ: hogyan jelenik meg a történeti emlékezetben
1956 és hogyan változott ez az elmúlt idõszakban?
A konferencián bemutatták azt a
kiadványsorozatot, melynek elsõ
száma jelent meg a napokban „A jelenkor történetútjai” címmel. Öt
doktoranduszhallgató elsõ kutatásai olvashatók a tanulmánykötetben
– közöttük egy anyag ’56 kapcsán is.
A konferencia Fekete Pál emlékiratai, mint történeti tanúságtétel, a
Lágerhumor, valamint a Folyamatos
és lezárt múltak címû témákat követõen dokumentum-filmvetítéssel
folytatódott. Négy, az ’56-os forradalomról készült alkotást mutattak be
Gulyás Gyula filmrendezõ vezetésével.
BÁN ANDRÁS
vizuális antropológus
’56 fotói címû elõadásáról
„A történész
szakma szempontjából rendkívül izgalmas
2006 õsze, mert
lehetett gondolni, hogy az elmúlt
16 évben a rendelkezésre álló források döntõ többségérõl tudomást le-

hetett szerezni, az archívumok többségében szerepelnek a szemtanúk, áldozatok, résztvevõk beszámolói.
Tehát, bár ’56 értelmezése messze
nincs nyugvóponton, de a források,
gondolhattuk, rendelkezésre állnak.
Nagyon meglepõ azonban, ami történik, legalábbis a vizuális források
tekintetében, mert részben az ismeretlenségbõl kerülnek elõ képanyagok, fotók, rajzok, amelyek ’56
októberében, novemberében készültek, részben pedig már ismert,
nem lappangó, de egészében nem látott felvételek jutnak nyilvánosságra.
Ami ebben a különleges pillanatban számomra nagyon zavaró, hogy
a vizuális anyag forráskezelésének
tisztességes módja, gyakran még a
minimuma sem történik meg. Az elmúlt 15 évben is tapasztaltuk, de
most fölerõsödve látszik, hogy sokszor különféle fontos történelmi
összefüggésekben bukkannak fel
források megnevezés nélkül, a fotós
nevének feltüntetése nélkül, a kép
eredetérõl semmit sem tudunk, és
arról sem, hogy maga a negatív került-e elõ vagy van magántulajdonban, esetleg köztulajdonban, vagy egy
másolat, vagy egy másolat másolata
forog. És ez nemcsak a történeti forráskezelés tisztességessége miatt fontos, mert nincs egy ilyen történeti
precízkedés vagy aprólékosság,
hanem azért, mert ezek a képek nem
illusztrációi az eseményeknek. Nem
tisztességes, ha úgy kezeljük ezeket,
mint illusztrációit egy általunk elmondott történetnek, hanem úgy
gondolom, hogy tisztességesebb úgy
kezelni, hogy ezek is megpróbáltak
létük folyamán többször nekifutva el-

mondani egy történetet. Ezekre a
történetekre, vizuális narratívákra
való oda nem hallgatás, ezek figyelmen kívül hagyása azzal jár, hogy
ezeket a fotókat kiszolgáltatja. Egy
fotóra könnyen aggathatnak rá különféle értelmezéseket, más-más jelentést. Ezt az ötvenhatos publikációk tovább erõsítik egy konkrét
emlékanyag kapcsán.”
DOBOS MARIANNE
közíró „Forradalom
és csataképek” 1956-ból címû
elõadásáról
„Nekem is volt
egy elõre megírt
elõadásom ugyanolyan narratívával,
toposszal,
identitással és más
egyebekkel tele,
mint amilyet itt a tudós történész és
antropológus elõadók elmondtak.
Nekem ezt jóval nehezebb elõadni,
merthogy nem tanult szakmám.
Tanulni úgy szoktam ezeket, hogy olvasom a trilógiámmal kapcsolatos recenziókat, kritikákat. Közben azonban az az ötletem támadt, hogy nem
olvasom fel az elõadásomat. A hallgatóság soraiban lévõ antropológus,
politológus, történész hallgatókban,
tehát az ifjúságban nem az fog megmaradni ebbõl a konferenciából,
amit a szövegértelmezések kapcsán
elõadtak, hanem a személyesebb beszámolók. Ezért meséltem Kopácsi
Sándorról, akivel én csináltam az elsõ
interjút 1989 márciusában, emlegettem Végvári Vazul atyát és hogy
Miskolchoz közelebb kerüljünk, az itt

meggyilkolt fiatalembernek, Oláh
Miklósnak az édesanyja emlékirataiból és búcsúbeszédébõl idéztem. Az
én témám címe az volt, hogy Forradalmi és csataképek, amire Jókairól
mentem át 1956-ra – ezek a mesék,
elbeszélések, melyek Jókainál egy hatalmas nagy életmûre állnak össze,
nálam ebben a trilógiában, az Akkor
is karácsony volt kötetekben összegzõdnek az elmúlt századnak második felérõl.
Az emlékezõk mindig valami utólagos tanúságot szeretnének a történeteikben tenni és megmagyarázni az utókornak bizonyára azt, hogy
voltunk mi és voltak õk és meghatározni azt, hogy a miénk volt a tökéletes, a jók, az életmentõk csoportja. Erre való tekintettel egy 14 éves
gyerek ’56-os emlékeirõl beszélni
különlegesen nehéz. Én, aki több száz
óra interjúanyagot csináltam és
adtam közre életemben, most bizony
úgy érzem, hogy tizedannyi gondolatot sem mondhatok el saját magamról, azaz az akkori 14 éves gyerek élményeirõl. Megismerni Szabó
Lõrincet és megismerni Illyés Gyulát
egy hihetetlen, fantasztikus élmény
volt. Az õ verseiket hallgatni, egy igazi
élõ költõt látni egy 14 éves gimnazista kislány számára felfoghatatlan
nagy élmény. Amikor kijöttünk az irodalmi estrõl, édesanyám jött elénk,
amin el is csodálkoztam, mert anynyira nagy lánynak már éreztem
magam, aki a Kossuth utcáról a
Katalin utcáig egyedül is el tud
menni. Édesanyám mesélte akkor,
amit a rádióból tudni lehetett, hogy
valami történik. Nem lehetett azt még
abban a pillanatban forradalomnak

Ötven év után…

Egy egyetem – két út
AKI ELMENEKÜLT...

A diákparlament tagjai, azok az egyetemisták
gyûltek össze az ötvenedik évfordulót ünnepelni Miskolcon, akik ’56-ban az eseményeket generálták a borsodi megyeszékhelyen. Minden lehetséges táblánál, szobornál elhelyezték az emlékezés virágait az egykori hallgatók, akik történelmet írtak a Miskolci Egyetemen. Több sebesültje és két áldozata volt a forradalomnak a
campuson – rájuk emlékezve mesélte történetét
egy olyan, akkor negyedéves gépészmérnök-hallgat, Szabó István, aki ötven év után most, az emlékünnepségen járt elõször Magyarországon.
’56 november negyedikén huszonnégy társammal együtt jöttünk vissza a Miskolci Egyetemre
Kazincbarcika mellõl, egy kis faluból, ahová korábban a rendõrök vittek bennünket. Addigra már
egy tank fogadott a város határában. Nem állta el
az utat, csak ott volt és mi tudtuk, hogy itt valami
történik. Hallottuk a zajokat az egyetem felõl, és
ahogy keresztüljöttünk az Avason, a hatos kollégiumnál két ikergéppuskát láttunk felállítva. Az út
szélén vonultunk és nálunk is voltak puskák, de
mit sem értek volna a golyószórók ellen. Az oro-

szoknak azonban nem volt céljuk, hogy minket lõjjenek. Láttuk, ahogy a katonák rohangálnak fel s
alá, majd elszedték a fegyvereinket. Az egyes kollégiumnál láttuk a sebesülteket és két halottat is.
Vér folyt mindenhol. Elõször nem engedték, hogy
elszállítsuk a betegeket, de késõbb láttuk, hogy mentõautó jön értük.
Február közepén aztán visszajöttek az egyetemre az úgynevezett pufajkások és elkezdték a megtorlássorozatot. Mindenki célpont volt, aki a forradalomban részt vett. Elvitték vagy megverték õket
– lányokat, tanárokat is. Én akkor beláttam, hogy
nincs itt jövõm és a barátommal együtt március
3-án léptük át a határt Sopronnál. A történet érdekes, mert éjszaka volt, amikor az osztrák kis faluba érkeztünk, felültünk egy vonatra, ami Bécs
felé tart, de az elõbb visszajött Magyarországra.
Ez háromszor történt meg velünk, úgyhogy harmadik próbálkozás után tudtuk csak elhagyni az
országot. Ausztriába mentünk, és mi voltunk az utolsók, akiket a diákok segélyszervezete révén
Kanadába menekítettek. Onnan Amerikába utaztunk és most, ötven év után elõször tértem vissza
erre a helyre.

...ÉS AKI ITT MARADT
Többen viselték még az egyetemi megemlékezésen is azt a karszalagot, melyet az ’56-os események sodrában húztak föl elõször. Így Császár
Béla is, aki ötödéves gépészhallgató volt a forradalom idején. Bár elkerülték a véres események, van mire emlékeznie.
– Amikor felkészültünk az orosz támadásra, akkor
kaptam ezt a karszalagot s azért van rajta a tüzér
jelzés, mert a negyed- és ötödéves évfolyamot bevetették volna a tüzérvezetésbe, mivel mi a tüzértiszti iskola tananyagát végigtanultuk. Az elsõ és
harmadik évfolyam a gyalogosok lettek volna. De
nem tudtuk felvenni a harcot, mert az oroszok a

lövegekbõl, amit a diósgyõri gyárból kaptunk
volna, kiszerelték a lövegzárat. Aztán jöttek a megtorlások. Én aztán egy évig dolgoztam, majd bekerültem a budapesti szerszámgépgyárba, de ott
is kísértett ötvenhat emléke, ezért felmondtam. A
bányászati tervezõintézetben aztán – bár szakmámmal teljesen ellentétes – olyan embereket ismertem meg, akik gyárigazgatók voltak korábban
és hadmérnökök, igazi szakemberek és sokat tanultam tõlük. Ennek köszönhetem, hogy egészen
ez év, azaz 2006 januárjáig ott dolgoztam.
A karszalagot viszont azóta – ötven
éve õrizgetem. Hol
eldugtam, hol a lexikonban rejtegettem, hol elõvettem
és most, hogy szabadon feltehetem,
elhoztam az ünnepségre is. Mindig
büszke voltam rá!

nevezni, de valami történt. A rákövetkezõ napokban megpróbáltunk
egy icipicit részt venni, ahogy lehetett. Emlékeim között van a tank, a
kétségbeesés, hogy mi lesz ebbõl.
Perceim vannak abból, ahogy késõbb
a Recsket is megjárt nagybátyám, az
’56-os munkástanács vezetõje eljött
Miskolcra és mesélte a történéseket.
Illetve emlékszem osztálytársnõm
átlõtt karjára – mellette halt meg
Misley Emese. Az õ történetük az
elsõs gimnazista gyerekben maradandó nyomot hagyott egy életen át
és tovább foglalkoztatott gondolataimban. Nem voltam hõs, de nem vettek fel a bölcsészkarra és el kellett
telnie két évtizednek a kohómérnök
és hõkezelõ szakmérnök életébõl,
mire visszafordulhattam saját valahai humán önmagamhoz és elkezdtem írni.”
GYÁNI GÁBOR
történész „Trauma és kultusz –
1956 emlékezete címû elõadásáról”
„1956 történetének legalább
olyan fontos része, hogy hogyan
emlékezünk rá,
mint az, hogy mi
történt valójában. Az emlékezet a hagyománnyá
válás útja, miként épül a történeti
köztudatba. A mechanizmus például az emlékezés, a memoár, azok a
képek, fotók, filmek vagy ismeretek,
amelyek elõkerülnek. Ez segít életben tartani, illetve újraértelmezni
’56-ot, amely nemcsak egy rituális
emlékezésnek, hanem nemzeti identitásunknak, a magyar identitásnak
is nagyon fontos része. Amit az élõ
emlékezet nyújt (és ennek miskolci
vonatkozásai is vannak) azok például
az országot 1956-ban elhagyó, késõbb Kádárék által disszidenseknek
nevezett fiatalok, akik közül tízezrek kerültek például Kanadába,
nagyon sok értelmiségi, a Soproni
Erdészeti Fõiskolások részben tanári
karral együtt kimentek illetve a
Miskolci Egyetem mûszaki hallgatói
is nagy számban kerültek, az imént
említett országba, ahol nagy szükség volt rájuk, mert nem nagyon voltak mérnökök. Velük, közülük számos emberrel, családdal volt alkalmam most találkozni egy torontói
konferencián. Az õ életük teljesen
másként alakult, mint az itthon
maradottaké, akik üldöztetést szenvedtek és végigélték a Kádár-rendszert. Ezek az emberek pedig némi
hányódás után, amit egy országváltoztatás, egy idegen kultúrába való
beilleszkedés jelent, megtalálták a
helyüket, és nagyon jól beépültek a
kanadai társadalomba. Sikeres emberekké váltak. Az ’56-ra való viszszaemlékezéseiket ez színezi.
Beszéltem ott egy újságíróval, egy
idõs emberrel, aki azt mondta: „ez
a kivándorlás embert próbáló feladat volt, de megérte. Mindenki vándoroljon ki egyszer, mert akkor
derül ki, hogy mit ér, mire képes.
Rólunk kiderült. Egy olyan nagy kaland volt, amely akár életprogram
is lehet. Igen, ebbõl a perspektívából így néz ki ez a történet. Akik
azonban itthon maradtak – a többség – azok számára viszont teljesen
más a perspektíva. Egy megkeseredett élet, kompromisszumok sorozata, rossz szájízzel végzett kollaboráció – együttmûködés – a rendszerrel, némi érvényesülés anyagi
vagy más tekintetben. Más a konklúzió minkét esetben.”
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Egy forradalmár szemszögébõl

Két sortüzet élt túl
a miskolci fiatalember
A Miskolc Televízió október 23án magazinmûsorral és kisfilmmel
emlékezik a forradalom eseményeire. A magazinmûsorban többek
között vitéz lovag Kozma Józseffel
beszélgetnek, aki végigélte a miskolci eseményeket és szemtanú
volt. Ebbõl az interjúból adunk
közre részletet.

Hatvant elhagytuk, akkor megállított
minket két ÁVH-s, és megkérdezték,
hogy hová megyünk. Mondtuk, hogy
a Corvin közbe, mire azt válaszolták,
hogy ne menjünk sehová, mert ott
már helyreállt a rend, forduljunk
vissza. De mi erõsködtünk, hogy
meg akarunk gyõzõdni róla, hogy
rend van-e, ha már ilyen hosszú utat
megtettünk. Látták, hogy erõsködünk, és ekkor balról egy tájszólásos férfi szólt, hogy vigyázzatok,

volt és sok sebesült, és amíg vajúdtunk egymással, gyorsan körülkaptak a katonák, és bevittek a nagygombosi laktanyába. Akik nem voltak sérültek, azokat bezárták egy
sárga épületbe, ott voltunk reggelig.
Vasrácsos ablak volt, fegyveres õrök
járõröztek kint.

– Volt önökben félelem?
– Hogyan emlékszik vissza, hogyan kez– Igen, volt. Fegyvereink voltak,
dõdött, legalábbis az ön szemszögébõl a
amit elvettek, de nekem sikerült elforradalom?
dugnom egy pisztolyt,
– Október 23-án, amikor kitört
amit ott kaptunk a nyoma forradalom, akkor én Lyukóda elõtt. Nagyon kellebányán dolgoztam, Perecesen lakmetlen volt, mert nem
tam. Onnan bejöttük Miskolcra,
tudtam hová tenni.
Diósgyõrbe a Marx térre, és ott várReggel bejött egy õr, áltunk, gyülekeztek össze az embelítólag politikai tiszt volt,
rek. Jöttek a Lenin Kohászati Mûés felírták az adatainvekbõl, jöttek Diósgyõrbõl rengekat. Azt gondoltam, most
teg ismerõsünk, bányászok, és
van itt az alkalom, hogy
onnan bejöttük Miskolcra a
a pisztolytól megszabaVárosház térre, ahol rengetegen
duljak, ki akartam menni
voltak, nyüzsögtek, jött egy harca vécére, de azt mondkocsi is. Az emberek sodorták egyta, nem mehetek sehová,
mást be a kapu alá, ki, majd leüljek le, és majd akkor
mentünk a Villanyrendõrhöz, és ott
mehetek, ha engedélyt
voltunk sokáig. Ekkor jött egy fikapok. Leültem a padra,
atalember és kiabált, hogy menjünk
és szépen kitettem a piszfel segíteni Pestre, mert óriási hartolyt. Volt egy kétajtós
cok folynak a Corvin közben. A
szekrény, ahhoz odament
Szabad Európa Rádió folyamatoés papírokat szedett ki
san tájékoztatott arról, hogy mi törbelõle, én meg közben
ténik a fõvárosban, a Széna téren,
visszamentem a helyemKossuth téren. Innen lementünk
re. Felvették az adataina nyomdához, ott állt egy üres Tefu A Dimávag fôbejárata volt a beszédek helyszíne.
kat, majd azt mondták,
gépkocsi, le volt nyitva a bal oldahogy visszavisznek Misla, arra felszálltunk, és amikor meg- mert riasztólövés. Az ÁVH-sok eltá- kolcra. Úgy is volt, kaptunk reggetelt, akkor elindultunk, hogy men- volodtak az autótól, majd le-fel kap- lit, aztán kikísértek az állomásra, és
jünk segíteni a Corvin közieknek. csolták a lámpát, és bal oldalról kap- a vonat utolsó kocsijára szálltunk fel,
Késõ este volt már, sötét, és amikor tunk egy sorozatlövést. Több halott az volt lefoglalva. Behoztak Miskolcra,

Egy irodalomtörténész professzor vallomása

Forradalmi hangulatban.

leszállítottak a Tiszain, majd összetereltek és azt mondta az egyik fõtörzsõrmester: „Na, ide figyeljetek,
taknyosok! Ezer szerencsétek, hogy
én borsodi vagyok, mert különben
nektek annyi lenne…”

joltam az oszlop mögül, és a férfi
akkor fényképezett.

– Ezek után mentek az egyetemre. Ott
mi történt?
– Amikor kiértünk, már nagy
tömeg volt, fenn állt az épület tete– Ön akkor tizenkilenc esztendõs volt. jén Nagy Attila és szavalta a Talpra
– Igen. Utána mindenki ment a magyart, utána a diákok tizenegy
maga útjára, vilpontból álló kö„Az ÁVH-sok eltávolodtak az veteléseit felollamos nem volt,
gyalog mentünk autótól, majd le-fel kapcsolták vasta, és onnan
a Városház térig. a lámpát, és bal oldalról kaptunk elindultunk
a
Közben bennem egy sorozatlövést.”
Dimávagba. Ott
volt a félelem
már várt ránk
végig, hogy valahonnan kapunk egy Papp Miklós, a megyei munkástanács
sortüzet. Figyelgettem a háztetõket, elnökhelyettese, akit akkor ismertem
hogy cserepet nem húznak-e fel va- meg, õ is tartott beszédet, és onnan
lahol, vagy ablakokat nem nyitnak-e. indultunk be Miskolcra. Ott azt
Megfordultam hátrafelé, és akkor mondták, hogy menjünk a Rudas
láttam, hogy a szovjet emlékmûvel Lászlóra, ott vannak a diákok bezárva
szemben van egy erkély, ahová ki- és szabadítsuk ki õket. Odavonult a
jött egy férfi fekete kabátban, feke- tömeg, és követeltük a szabadon bote kalapban, és volt egy dudor a csátásukat, de azt mondták, hogy
kabát alatt. Azt gondoltam, gép- nem ott vannak, onnan már elvitték
fegyver van nála, és jó lesz fedezékbe õket a Zsolcai kapuba. Akkor elinmenni, úgyhogy odamentem a dultunk oda és nagyon sokan csatZenepalota árkádja alá, és a har- lakoztak még hozzánk a Búza térrõl
madik oszlop mögé álltam be. Hiába is. A nagy tömeg a rendõrség elõtt
vártam, nem történt semmi, kiha- állt meg, és követelték a diákok szabadon bocsátását. Ki is engedtek öt
diákot, de mondták, hogy vannak
bent többen is azok, akik ott álltak
az ajtónál. Verték az ajtót, kiabáltak,
sikerült kinyittatni az ajtót és többen
bementek. Ezek után kezdtek el lövöldözni, én szerencsére beugrottam
az óvoda udvarára, úgyhogy megúsztam, és nem sérültem meg.

Szabó Lõrinc-est
Miskolcon

ezek mindig félreérthetõvé tesznek
egy költõt, meg mindig mélyrepülésben vannak poétikailag. Ugyanakkor Szabó Lõrincnek néhány
verse közvetlenül is kapcsolódik a
történelemhez, jellegzetesen épp
szülõvárosához.
Kérdezték egy interjúban tõlem,
hogy 1956 mit jelent számomra? Erre
az egyik válaszom, hogy mint miskolcinak azt jelenti, hogy Szabó
Szabó Lõrinc költészetének – nem Lõrinc újra itt találkozott össze szüa magánember életének – jellegze- lõvárosa közönségével, mert függettessége, hogy nagyon kevés, úgyneve- lenül a történelmi eseményektõl – azt
zett történelmi vagy közéleti kötõdé- utólag látjuk egyben, hogy okt. 23- Balról: Csorba Zoltán, Szabó Lôrinc, Földvári Rudolf, Kordos László, (kissé takarva)
se van a költészet és történelem kora án kitört a forradalom – ugyanakkor Déri Ernô, Szekrényesi Lajos (az elôtérben takarva).
között. Ami nem azt jeleni, hogy ki- ünnepelték a költõt. És ugyanakkor
szakítani lehetne korszakából, de ezek keletkezett, kezdõdött és alakult az a vers- rácsony volt címû ’56-os interjúköteté- Illyés Gyula és Flóra asszony, a feleséaz ilyen alkalmi jellegû megverselések ciklusa, melyet Meglepetések címmel is- ben a fotokópiáját is láthatjuk annak a ge emlékezetben rögzítették a verset,
hiányoznak az õ költészetébõl. Mert merünk. Dobos Marianne Akkor is ka- háromrészes versnek, melyet a Kossuth és aztán úgy írták le. A másik történet,
utcai emléktáblára is rávéstek. hogy a Meglepetések címû ciklus elsõ
A vers másik sajátossága, hogy darabja a hagyatékából az özvegye által
ennek megszövegezése nem- a ’60-as évek elején a Borsodi Szemcsak Szabó Lõrinc, hanem az itt lében induló Széphalom rovatban meg
jelen volt legközelebbi barátjá- is jelent. Mi, akik kértük, a szerkesztõ
nak, Illyés Gyulának is köszön- és én, az akkor ifjú kezdõ irodalmár nem
hetõ, mert együtt írták épp eze- tudtuk, csak kértünk egy verset a „nagy
szülöttõl” és az özvegy elküldte Megket a mondatokat.
De hogy még Szabó Lõrinc lepetések címmel az elsõ részt és ez
és Miskolc kapcsolatához két mindjárt a konszolidáció elején meg is
történetet fûzzek, megjegyzem, jelent. Utóbb tudtuk meg, hogy a forhogy itt kezdték el írni emlé- radalomra való reagálásnak elsõ dakezetbõl az Egy mondat a zsar- rabja, rendkívül jellegzetes Szabó
nokságról címû Illyés-verset, Lõrinc-vers.
Dr. Kabdebó Lóránt emeritus professzor
ami aztán a forradalmi irodalnyilatkozata alapján.
Szinvavölgyi József és Gáborjáni Klára (Szabó Lôrinc lánya), közöttük ismeretlen résztvevô. mi újságban jelent meg. Mert

– Mikor és hogyan tartóztatták le?
– 1957 tavaszán tartóztattak le,
mert fényképrõl felismertek. Kaptam
egy idézést, behívtak a Zsolcai kapuba
a rendõrségre, fényképeket raktak
elém, hogy kiket ismerek. Bár nagyon
sok embert ismertem fel, de azt
mondtam, hogy senkit. Akkor azt
mondták, hogy nem létezik, ezek bányászok, kohászok, kell hogy ismerjem õket. Látták, hogy nem megy a
dolog, úgyhogy kicsit „megpuhítottak”, levittek a pincébe, bezártak.
Másnap megint felhívtak, megint
erõszakoskodtak, egy fiatal vékony
nyomozó volt ott, aki arcul ütött,
nekem pedig olyan rosszul esett, hogy
visszaadtam neki. Egy pillanatra öszszeesett, de aztán kirohant, rám
csukta az ajtót. Utána jöttek hárman,
és alaposan helybenhagytak. Arra ébredtem fel, hogy borzasztóan fáztam,
a pincebörtönben találtam magam.
A fogam ki volt verve, a lábamról a
körmöt letaposták, kezemet eltörték,
és aztán benntartottak tizenhét napig.
Utána kiengedtek, én pedig beálltam a nemzetõrségbe, és jártam ki
fegyveres õrségbe Lyukóbányára,
Perecesre az aknákat õrizni, nehogy
berobbantsák. Vártuk, hogy bejönnek
az ENSZ csapatok, átveszik a hatalmat, segítenek, de talán szerencsénk
is, hogy nem jöttek be, mert, ha bejöttek volna, akkor lehet, hogy komoly
háború tört volna ki.
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A forradalom miskolci eseményei
TÖMEG AZ UTCÁKON

Október 25-én a miskolci munkások demonstrációval kívánták nyomatékosítani a követeléseiket. Elõször a Nehézszerszámgépgyár dolgozói indultak meg, majd csatlakoztak hozzájuk a Dimávag,
és a Lenin Kohászati Mûvek munkásai is. Eredetileg a város központjában lévõ Búza tér lett volna
a tömeg úti célja, a szervezõk azonban el akarták kerülni az összetûzést a közelben székelõ ÁVHval. Fekete Simon diákparlamenti elnök és a városi pártbizottság között lefolytatott tárgyalás eredményeképpen, a tömeget az Egyetemvárosba irányították, ennek érdekében motoros egyetemistákat indítottak a felvonulók elé. Útközben nagy számban csatlakoztak a tüntetõkhöz a város lakosai, végül már hatalmas, 35-40 ezres tömeg hömpölygött az utcákon. Útközben a lakások ablakaiban is megjelentek a nemzetiszínû zászlók, és a sokaságban is rengeteg háromszínû lobogó
tûnt fel. Útközben több vörös csillagot levertek, ezt egy csoport követelésére Szinvavölgyi József
tanácselnök a tanács épületérõl is eltávolíttatta. (Mikó János felvétele.)
EGYETEMI NAGYGYÛLÉS

Október 25-én, az Egyetemvárosban már szervezetten fogadták az odaérkezõ tömeget. A nagyelõadó tetejérõl Dornbach Gyula köszöntötte az egybegyûlteket, majd ismertették a különbözõ forradalmi követeléseket. A debreceni egyetemisták pontjait a városból érkezõ Galánffy Lajos,
a miskolci Zenekonzervatórium igazgatója ismertette, majd hozzáfûzte ehhez a konzervatórium követeléseit is. A miskolci diákparlament 11 pontos felhívását Rácz Károly hallgató, a Dimávag
12 pontos kiáltványát Papp Miklós anyagbeszerzõ, üzemi munkástanácstag olvasta fel. A felszólalók között volt Zombori Sándor alezredes, aki a honvédség, és Urbancsok Mihály, aki a
megyei pártbizottság egyetértésérõl biztosította a tömeget.
FIATAL SZÍNÉSZ A FORRADALOMBAN

Mind az egyetemi, mind az ugyanaznap délután, a Petõfi téren megrendezett nagygyûlésen
rendkívüli hatást gyakorolt az emberekre Nagy Attila, a népszerû, fiatal miskolci színész, aki
mindkét helyszínen elszavalta a Himnuszt és a Nemzeti dalt. Nagy Attila fontos szerepet játszott a rend helyreállításában az október 26-i sortüzet és lincseléseket követõ zûrzavarban is,
amikor az események hatására a megyei munkástanácsban alig néhányan maradtak. Nagy Attila
ekkor Papp Miklóssal együtt látott hozzá a rend helyreállításához, akit még október 24-én választottak be az üzemi, majd másnap a megyei munkástanácsba. Megegyezésük értelmében Papp
a megyei, Nagy Attila pedig a városi ügyeket intézte. (Mikó János felvétele.)
SZOVJET KATONÁK A TANÁCSHÁZ TÉREN
A szovjeteknek november 4-én, hajnali négy órától érdemi ellenállás nélkül sikerült megszállniuk Miskolcot. A honvédegységek, laktanyák ellenállás nélkül tûrték lefegyverzésüket. A

2. üteg tüzelõállás-elfoglalásakor azonban a szovjetek eddig ismeretlen okból tüzet nyitottak,
és megsebesítettek egy magyar katonát. Az üteg lefegyverzett katonáit és tisztjeit néhány órán
keresztül fogva tartották, majd még azon a napon szabadon engedték. A szovjet csapatok fokozatosan szállták meg Miskolcot, utoljára – reggel fél hét tájban – a laktanyákat foglalták el.
A lefoglalt gyalogsági fegyvereket a Pingyomra szállították, a magyar katonák többsége szétszéledt.

TÛZHARC AZ EGYETEMEN
A megszállás során csupán az Egyetemvárosban került sor tûzharcra. Az I. számú diákszállónál felállított õr, Benyõcs Ferenc hallgató a sötétben mozgó alakokat látott, és mivel nem reagáltak a felszólítására, figyelmeztetésképpen a levegõbe lõtt egyet. Mint kiderült, a mozgó alakok szovjet katonák voltak, akik azonnal viszonozták a tüzet. Az egyetemi õrség néhány további tagja erre szintén tüzet nyitott, majd a puskaropogásra felébredõ hallgatók egy része is. A
harcban két egyetemista, Kölber Gábor és Kiss Gábor vesztette életét. (Mikó János felvétele.)

TÖMEGPEREK
A miskolci lincselésekkel kapcsolatban két tömegpert indítottak el. Az elsõ, 21 vádlottat felsorakoztató perben (fotónkon) elsõ fokon 14, másodfokon 7 embert ítéltek halálra. Balázs Gézát,
G. Tóth Lászlót, Szász Zoltánt, Komjáti Ferencet, Sikó Dezsõt és Nagy Zoltánt 1957. július 20án, Lengyel Lászlót 1957. szeptember 5-én végezték ki, Budapesten. Az eljárás során a nyomozó szervek számos törvénysértést követtek el. A per kimenetelének biztosítása érdekében meg
kellett változtatni az eredeti orvosszakértõi véleményeket, ezért a két boncolást végzõ orvost letartóztatták, és okirat-hamisítás vádjával eljárást kezdeményeztek ellenük. Hathetes fogság után
mindketten visszavonták elõzõ szakértõi véleményüket.
A második per során – amelyet Szarka József és társai ellen folytattak – halálbüntetés kiszabására nem került sor, a vádlottak közül többeket felmentettek, a többieket 2 évtõl életfogytig
tartó börtönbüntetésre ítélték.

