
Az egészségügyi reformok
sok vihart kavarnak az elmúlt
hetekben. Hétfõ éjféltõl több
gyógyszerért is többet kell fi-
zetni az állami támogatás csök-
kenése miatt. Egyelõre bi-
zonytalan a Miskolci Nefrológiai
Központ fekvõbeteg-ellátását
biztosító ágyak sorsa, míg a
Szikszói Kórház aktív ágyaiért
élõ láncos demonstrációt szer-
veznek.

Az egészségügyi miniszter ja-
vaslata megszüntetné a Miskolci
Nefrológiai Központ fekvõbeteg-
osztályos ellátását biztosító ágya-
it. Ez jelenthetné azt is, hogy az osz-
tályt mûködtetõ cég helyett akár a
megyei kórház is átvehetné az
üzemeltetést. Még minden bi-
zonytalan, a javaslatról január 28-
ig a Regionális Egészségügyi
Tanácsnak kell döntenie.

A miniszteri javaslat nem a mû-
vesekezelést érintené, hanem a nef-
rológiai központban mûködõ bel-
gyógyászati fekvõbeteg-osztályos
ellátás ágyait szüntetné meg. A
négy intenzívvel együtt összesen
negyven ágy szolgálja itt a vese-
betegek gyógykezelését.

Ladányi Erzsébet, a Miskolci
Nefrológiai Központ orvosigazga-
tója lapunknak elmondta, bár a mi-
niszter teljes egészében meg-
szüntetné a fekvõbeteg ellátást a
Nefrológiai Központban, ez azon-
ban veszélyeztetné a megyei ve-
sebeteg-ellátást, mivel a központ
jelenti a megyében élõ vesebete-
gek számára a fekvõbetegellátó
hátteret.

Most még nem tudni pontosan,
de az is elképzelhetõ, hogy a
Miskolci Nefrológiai Központot mû-
ködtetõ cégtõl a megyei kórházra
száll a nefrológiai fekvõbeteg-ellá-
tás. Az intézmény számára ajánlott
ágyak között ugyan van 26 bel-
gyógyászati és 4 intenzív ágy, ám
azt nem tüntették fel, hogy ezek-
nek a nefrológiai, vagy más bel-
gyógyászati ellátást kell-e szolgál-
niuk. Így a Megyei Kórháztól függ-
het, hogy ezeket az ágyakat nef-
rológiai ellátásban mûködteti, vagy

más belgyógyászati tevékenység-
re használja fel.

Csiba Gábor, a B.-A.-Z Megyei
Kórház fõigazgatója szerint min-
denképpen kell valamilyen meg-
oldást találni, és elméletben – ez
azonban egyelõre szigorúan csak
elmélet – ha a már említett 24 plusz
6 ágyat erre a célra nevesítenék,
egy alvállalkozói szerzõdéssel le-
hetne üzemeltetni õket a Nefrológiai
Központban. 

Keddtõl többet kell fizetnünk a
gyógyszerek nagy részéért a pa-
tikákban. Több készítmény eseté-
ben is csökkent ugyanis az állami

támogatás. Ráadásul hamarosan
csak a háziorvosok által kiállított re-
ceptre kaphatunk gyógyszereket.
A helyzetet bonyolítja, hogy a jog-
szabályok és rendelkezések ne-
hezen értelmezhetõek, még az or-
vosok számára is. A gyógyszeré-
szek elmondása szerint a forgalom
összehasonlíthatatlanul kisebb volt
kedden a hétfõihez képest. Lesznek
majd az úgynevezett zöld sávba tar-
tozó gyógyszerek, ezek az ol-
csóbbak. Lesznek a sárga sávba
tartozóak, ezek már drágább ké-
szítmények, a pirosba pedig a leg-
drágább gyógyszerek tartoznak

majd. Az orvosok kötelesek lesz-
nek a legolcsóbbat felírni, a másik
két kategóriát pedig külön kell ad-
minisztrálni.

Január 22-én, hétfõn 13 órától élõ
láncos demonstrációt szerveznek
a Szikszói Kórház aktív ágyainak
megmentéséért. A demonstráción
részt vesz dr. Ódor Ferenc, Abaúj
országgyûlési képviselõje, dr. Tiba
Sándor, a Szikszói Kórház igazga-
tója, dr. Boholy György, Szikszó ön-
kormányzati képviselõje, Bratu
László, Encs, Molnár János, Gönc
és Madár György, Abaújszántó
polgármestere.
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Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében

MISKOLCI NAP

A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara (Bokik) rendszeresen
értékelni szokta a megye és a
régió gazdaságának éves tel-
jesítményét. Bihall Tamás elnök
elmondása szerint a kétségte-
lenül meglévõ problémák mel-
lett a mutatók azt jelzik, hogy
2005-ben megállt a térségünk
leszakadása, és erõteljes gaz-
dasági növekedés indult meg.

A megszorító intézkedéseket il-
letõen a kamara fontosnak tarta-
ná az érdemi párbeszédet, s a köz-
érthetõ, egyértelmû kommuniká-
ciót a kormány részérõl, amelybõl
az emberek is megérthetnék,
miért van szükség a nagy átala-
kításokra. 

– A kamara megítélése szerint vol-
tak gazdasági hatásai a 2006-os év
politikai eseményeinek?

– A vállalkozások, illetve a gaz-
daság szempontjából mindig kriti-
kus idõszak a politikai választások
éve, függetlenül attól, hogy ez zök-
kenõmentesen zajlik-e vagy nem –
a gazdaság normális mûködésé-
hez, fejlõdéséhez nyilvánvalóan
nyugalom, kiegyensúlyozottság kell.
Múlt évben ráadásul komoly tár-
sadalmi, politikai konfliktusok is kí-
sérték az új kormány megalakulá-
sát, kezdeti tevékenységét. A ka-
mara rendszeresen értékelni szok-
ta a megye és a régió gazdaságá-
nak éves teljesítményét. Így volt ez
a tavalyi évet illetõen is, és úgy ítél-
tük meg, hogy az említett problé-
mák mellett régiónkban javult a gaz-
daság teljesítménye. A mutatók
egyértelmûen azt jelzik, hogy 2005-
ben teljesen megállt térségünk le-
szakadása. Úgy is mondhatnám,
hogy megfordultak a korábbi negatív
folyamatok, s mind a beruházáso-
kat, mind az export-, illetve hozam-
mutatókat nézve egy erõteljes gaz-
dasági növekedés indult meg.
Ugyancsak pozitívumként értékel-
hetõ az infrastrukturális fejlõdés, az
autópálya, a miskolci ipari park, me-

lyek hatása egyre jobban érzékel-
hetõ a befektetõi érdeklõdésben.  

– Mi a kamara álláspontja a vál-
lalkozásokat is sújtó, megszorító cso-
maggal kapcsolatban?  

– Mi évek óta aggódva figyeljük
a politikai szereplõk egymásra lici-
tálását, ami talán valahol érthetõ, hi-
szen a pártok nyilván választást
akarnak nyerni. A kampányokban
azonban olyanokat is beígértek –
s részben meg is valósítottak – amik-
re nem volt meg a kellõ fedezet. Mi
bizonyos szempontból megértjük,
s el is fogadjuk a kormány meg-
szorító intézkedéseit, nem tartjuk
azonban reálisnak, ha az állam-
háztartás csupán a bevételek nö-
velésére koncentrál, ugyanakkor
nem teremti meg a vállalkozói szfé-
ra növekedési lehetõségeit. A ka-
mara mindig azt hangoztatta és vall-
ja, hogy rendkívül fontos lenne a re-
formintézkedések világos bemuta-
tása is. Olyan közérthetõ, egyértel-

mû kommunikáció, amelybõl az
emberek is megérthetnék, miért van
erre szükség. Ez segíthetne hozzá
mindannyiunkat, hogy egy jól mû-
ködõ, átlátható rendszer alakuljon
ki, amely nem termeli ki újra és újra
ezeket az össztársadalmi plusz-
költségeket. A kamara mindent el
fog követni, hogy partnere legyen
ebben a kormánynak, ugyanakkor
elvárja az abszolút egyértelmû pár-
beszédet. Erre õszintén szólva nem
nagyon tudok igazán jó példákat
mondani – kivéve talán a szak-
képzést. Itt a Szociális és Munkaügyi
Minisztériummal sikerült egy olyan
mély és szakmai megállapodást
kötnünk, amely véleményem sze-
rint már egy-két éven belül érzé-
kelhetõ változást és átalakulást hoz
a magyar szakképzésben. Elsõ-
sorban abban a tekintetben, hogy
a képzés a valós munkaerõpiaci igé-
nyekhez igazodjon.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Reformok, áremelések

FÁJDALMAS AZ EGÉSZSÉGÜGY „GYÓGYÍTÁSA”

Másfél évtizeden keresztül
állt Nyíregyházán egy olyan,
monumentálisnak nevezhetõ
szobor, amelyet Miskolc még
1987-ben rendelt meg Tilless
Béla szobrászmûvésztõl. Az al-
kotást 1989-ben ki is fizette a
város, elõször azonban a fel-
állítás körüli huzavonák miatt
húzódott a hazahozatala, ké-
sõbb pedig a jelek szerint egy-
szerûen megfeledkeztek róla. 

Mint Tilless Bélától megtudtuk,
1987-ben Miskolc országos pá-
lyázatot írt ki egy olyan köztéri al-
kotás elkészítésére, amely a ter-
vek szerint a Városház téren –
nagyjából a mai Szent István
szobor helyén – került volna fel-

állításra, és attraktív látványele-
mekkel mintegy „lezárta” volna a
sétálóutcát. A pályázatot Tilles
Béla Sugárzás elnevezésû, több
mint hét méter magas, krómacél
kompozíciója nyerte, amelyhez tíz
méter átmérõjû medencét, vízi lát-
ványelemeket, és különleges, az
avasi templomtorony harangjá-
tékához komponált fényjátékot is
tervezett a mûvész. 

Tilless Béla 1989-re készült el
a szoborral, ezt bemutatta
Nyíregyházán, és a lektorátusi
zsûri át is vette. A mûvész el-
mondása szerint ezután kez-
dõdtek a huzavonák – elõször
azért, mert a bemutatáshoz össze
kellett hegeszteni a szobrot, szál-
lítani viszont így nem lehetett.

(Folytatás a 3. oldalon.)

EGY ELFELEDETT SZOBOR
TÖRTÉNETE

MEGSZÉPÜL A MEGYEI KÖNYVTÁR
A megyei könyvtár re-

konstrukciójához még 2006
novemberében kezdett hoz-
zá a kivitelezõ. Saját forrásból,
270 millió forint ráfordítással a
fenntartó megyei önkor-
mányzat újíttatja fel a jól is-
mert épületet, amelynek ál-
lapota az elmúlt évtizedek
alatt jócskán leromlott.

A legfontosabb az épületgé-
pészeti berendezések rendbe-
tétele, ám ezen kívül sok minden
más is megújul az épületben.

Venyigéné Makrányi Margit, a
II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtár igazgatója a kérdé-
sünkre elmondta, a munkálatok
során kicserélték a nyílászárókat,
korszerûsítették a fûtési rendszert,
kicserélték a villamos vezetékeket,
és megújult az álmennyezet, illet-

ve az intézmény épületgépészeti
berendezései is.

Egy-egy szintet két részletben újí-
tanak fel a kivitelezõk, ezért a má-

sodik emelet könyvei között a lá-
togatók most nem válogathatnak,
de a könyvtárosok kérésre minden
szükséges kiadványt lehoznak
nekik. Azt tervezik, hogy január vé-
gére a második emeleti könyvál-
lomány egyik részét hozzáférhetõvé
teszik az olvasók számára is.

A könyvtár dolgozói – alkal-
mazkodva az éppen zajló munka-
folyamatokhoz – rengeteg könyvet
mozgatnak meg, pakolnak át egyik
helyrõl a másikra. Így mód nyílik
arra is, hogy szelektáljanak a köny-
vek között és elvégezzék a téma-
körönkénti csoportosítást is. Az
igazgató szerint az építõk jó ütem-
ben haladnak a munkákkal és vár-
hatóan júniusban teljes egészében
elkészül a megyei könyvtár re-
konstrukciója.

Budai Gábor

Legalább másfélszeresére
nõ a távhõdíj Miskolcon feb-
ruártól azoknál a családoknál,
amelyek nem jogosultak gáz-
ár-támogatásra. Ez annyit je-
lent, hogy egy átlagos mére-
tû lakás fûtésköltsége egy év
alatt majd 60 ezer forinttal
kerül majd többe.

A jelentõs áremelkedést a föld-
gáz-támogatási rendszer meg-
változása indokolja, ettõl az évtõl
ugyanis nem a szolgáltató,
hanem a lakosság kap támoga-
tást. A miskolci közgyûlés janu-
ár 29-i ülésén dönt az új távhõ-
díjakról.

A novemberben meghatáro-
zott díj mindössze egy hónapig
élt. Januártól ugyanis megválto-
zott a földgáz-támogatási rend-
szer. Ennek lényege, hogy a hõ-
szolgáltató cégek piaci áron vá-
sárolják meg a földgázt, és a la-
kosság kap rászorultsági alapon
támogatást, ami arra kényszeríti
a távhõszolgáltatót, hogy a tény-
leges gázárat számlázza ki a fo-
gyasztóknak.

– Az ehhez kapcsolódó dön-
téseket, tehát az egyes városok-
ban esedékes távhõszolgálati

díjak rendezését 2006 decem-
berében, 2007 januárjában vé-
gezték el az önkormányzatok
képviselõ-testületei – mondta el
Korózs András, a MIHÕ igazga-
tója. – A jelenlegi döntéseknek
megfelelõen elkészítettünk egy di-
agramot, amely azt mutatja, hogy
az ország egyes városaiban a je-
lenlegi döntések alapján milyen
hõdíjak vannak, illetve ehhez ké-
pest a MIHÕ a január 29-i köz-
gyûlésre milyen elõterjesztést ké-
szített.

A rászorultsági alapon juttatott
támogatásért december közepe
óta lehetett jelentkezni, hiszen a
korábbi 1580 helyett 2620 Ft/gi-
gajoule kategóriával kell számol-
ni. Az elsõ és második kategóri-
ába tartozók fizetni valói – a tá-
mogatás miatt – csökkennek, a
harmadik sávban lévõké mintegy
9 százalékkal nõ, ám a negyedik
jövedelemsávban már jóval na-
gyobb mértékû, mintegy 25 szá-
zalékos lesz a drágulás. Azok,
akik nem jogosultak gázártámo-
gatásra, a jelenlegi fûtésszámlá-
juk másfélszeresét fizetik majd
februártól abban az esetben, ha
a január 29-i közgyûlés elfogad-
ja az áremelésrõl szóló elõter-
jesztést.             Juhász István 

Akár másfélszeres is lehet a fûtésszámla

Távhõdíj
rászorultsági alapon

Befejezõdött a volt E/7-es kol-
légium átalakítása. Az ún. PPP
konstrukcióban létrehozott iroda-
házban kaptak helyet az egyete-
mi gazdasági szervezet egységei,
és részben az innovációs szer-
vezetek. Az épület rekonstrukci-
ója 2005 késõ nyarán kezdõdött
meg, a teljes beruházási költség
mintegy 1,1 milliárd forint. 

Az egykori kollégiumból statikai
okok miatt vissza kellett bontani
öt szintet, az épület így nyerte el

jelenlegi formáját. A 4500 négy-
zetméter hasznos alapterületen az
irodahelyiségeken kívül szinten-
ként melegítõkonyhákat alakítot-
tak ki és két új lift is biztosítja az
itt dolgozók kényelmét. Szin-
tenként 15 irodát építettek ki, a leg-
felsõ 3 emeletet pedig bérbe adja
majd az egyetem, az egykori kol-
légium ugyanis irodaházként mû-
ködik tovább. Az új irodaházat ja-
nuár 19-én, pénteken adták át hi-
vatalosan is.

Elkészült az E/7

A könyvtár mûködik a felújítás alatt is.

ÉRTÉKELT A KAMARA

Problémák és növekedés
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Dr. Lange László, Miskolc város német kisebbségi önkormányza-
tának elnöke, elsõsorban a településünkön szórványban élõ kisebb-
séghez tartozó lakosok és minden érdeklõdõ részére 2007. január 30-
án, kedden 16 órától 18 óráig fogadóórát tart Miskolc, Tízeshonvéd út
13. szám alatti kisebbségi önkormányzat hivatalos helyiségében.
Tisztelettel és szeretettel várja az érdeklõdõket!

KISEBBSÉGI FOGADÓÓRA

Sajtónyilvános ülésen véle-
ményezte a miskolci közgyûlés
január 29-i ülésének hatáskö-
rébe tartozó napirendi pontjait
az önkormányzat városfejlesz-
tési, üzemeltetési és turisztikai bi-
zottsága. A bizottság ellenzéki
és kormánypárti tagjainak a
véleménye több ponton eltért
egymástól, fõként a távhõdíjak
február 1-jétõl tervezett emelé-
sével kapcsolatban bontakozott
ki vita. 

A bizottság egyhangúlag támo-
gatta a város építési szabályzatának
tervezett módosítását, a repülõtér
megosztására s a terület egy ré-
szének gazdasági hasznosítására,
valamint új állatmenhely kialakítá-
sára vonatkozóan. Nem volt vi-
szont egyetértés az új távhõdíjak
kialakításával kapcsolatos napi-
rendi pont tárgyalásánál, illetve vé-
leményezésénél. (Errõl lapunk 1. ol-
dalán olvashatnak.)

Tavaszi Zsolt (Fidesz) képviselõ
hozzászólásában annak a véle-
ményének adott hangot, hogy ilyen

mértékû távhõdíj-emelésre a rend-
szerváltás óta nem került sor
Miskolcon, ez a szolgáltatást igény-
be vevõ lakosok nagyarányú anya-
gi ellehetetlenüléséhez fog vezetni.
Az ellenzéki politikus szerint jelen-
tõsen romlani fog a fizetési morál,
egyelõre becsülni sem lehet, ho-
gyan fognak alakulni mindezek kö-
vetkeztében a MIHÔ kinnlévõségei,
bevételei, gazdálkodása. Tavaszi
Zsolt hiányolta annak részletes ki-
mutatását is, hogyan alakul majd az
egyes támogatási sávokba esõ la-
kossági rétegek díjemeléssel ösz-
szefüggõ, anyagi terheinek növe-
kedése. Tompa Sándor (MSZP)
képviselõ, bizottsági elnök reagá-
lásában szólt a gázárakat érintõ vi-
lággazdasági folyamatokról, s azok-
ról a gazdasági körülményekrõl,
amelyek nem teszik lehetõvé, hogy
a kormány, illetve a költségvetés, az
eddigiekhez hasonlóan, továbbra is
átvállalja az árkülönbözetet.

Tompa Sándor arra is utalt, hogy
mindezek következtében egyre na-
gyobb szerephez jut az energiata-
karékosság, illetve az azt elõsegítõ
megoldások alkalmazása. Miskol-

con 2006-ban jelentõs emelkedést
mutat az állami, illetve önkormány-
zati támogatással, valamint a la-
kosság részbeni önerejével, a pa-
nelprogram keretében megvalósu-
ló épületrekonstrukció. A MIHÕ Kft.
saját pénzügyi forrásaival szintén
pályázatot hirdetett az egycsöves
átfolyós fûtési rendszerek rekonst-
rukciójára. Az épületek energiaha-
tékonyságot javító beruházásaival
lehet ugyanis mérsékelni az emel-
kedõ energiaköltségek és a csök-
kenõ lakossági gázár-támogatások
hatásait. A pályázati lehetõségeket
az önkormányzat, az önkormány-
zati biztos, illetve a távhõszolgálta-
tó társaság részérõl még szélesebb
körben és fokozottabb mértékben
szükséges propagálni.

Korózs András, a MIHÔ ügyve-
zetõ igazgatója ehhez kapcsolód-
va elmondta, hogy a panelprogram
keretében, az energiatakarékossá-
gi szempontok figyelembevételével
felújított, Szentgyörgy u. 1. sz. alat-
ti ingatlan lakásaiban például az
azóta eltelt idõszakban mintegy 40
százalékos hõmegtakarítást sike-
rült elérni. 

A bizottság kormánypárti több-
sége támogatta az elõterjesztést,
míg a négy ellenzéki delegált „nem”-
mel szavazott. Hasonló arányban
– négy ellenszavazattal – támogat-
ta a bizottság a Mûvészetek Háza
elektroakusztikai rendszerének be-
szerzésével kapcsolatos hatáskör-
átruházására, valamint az önkor-
mányzat által adományozott címek
és díjak odaítélésére létrehozott
kuratórium megválasztására irá-
nyuló elõterjesztéseket is. Ez utób-
binál kifogásként merült fel, hogy
idén kimaradt a kuratóriumból a civil
szervezetek delegáltja, s nem kér-
ték fel az ellenzéket sem, hogy ku-
ratóriumi tagot jelöljön. A Város-
fejlesztési, üzemeltetési és turiszti-
kai bizottság egyebek mellett véle-
ményezte még a közgyûlés elsõ fél-
évi munkatervére, a Cine-Mis Kht.
felügyelõbizottsági tagjainak meg-
választására irányuló elõterjeszté-
seket, valamint azokat a rendelet-
módosítási tervezeteket is, amelyek
az önkormányzat vagyongazdál-
kodásával, vagyonkezelésével kap-
csolatban kerülnek majd a köz-
gyûlés elé.   

Miskolc sikeresen pályázott az
Európai Unióhoz katasztrófavé-
delemmel kapcsolatos támo-
gatásért. A 2005-tõl 2007-ig tartó,
Interreg III. B Red Code elneve-
zésû pályázati projekt eddigi
eredményeirõl, részleteirõl Leskó
György polgárvédelmi alezre-
des, projektvezetõ tájékozta-
tott. 

Mint elhangzott, az elmúlt idõ-
szakban köztudomásúlag meg-
szaporodtak a természeti, illetve em-
beri tevékenységbõl adódó ka-
tasztrófák. Míg öt-hat évvel ezelõtt
évente 2-3 alkalommal kellett ilyen
esetekben a polgári és a kataszt-
rófavédelemnek intézkednie, ma
már havonta van ennyi. Az elmúlt
évek egyre növekvõ káreseményei,
katasztrófa- és válsághelyzeti tör-
ténései következtében Miskolc ve-
zetése is felismerte, hogy a haté-
kony védekezéshez jóval több
anyagi ráfordítás szükséges. Ennek
érdekében a város, Kassával kar-
öltve kidolgozott egy sikeres euró-
pai uniós pályázatot, melynek célja,
hogy közös megoldást keressenek

a térségben elõforduló veszélyfor-
rások hatásainak csökkentésére. A
pályázat a Regionális Közös Ka-
tasztrófavédelem (Interreg III. B
Red Code) elnevezést viseli, té-
maköre a környezetvédelem, erõ-
forrás-gazdálkodás és kockázat-
kezelés, szûkebben a kockázatke-
zelés és a katasztrófavédelem tá-
mogatása.

Az Interreg III. közösségi kezde-
ményezés, célja az Európai Unió
gazdasági és társadalmi kohézió-
jának erõsítése a határ menti, a
transznacionális és interregionális
együttmûködés támogatása révén.
A Red Code projekt transznacionális
együttmûködési program (Interreg
III B). lényege, hogy adott szem-
pontból egy egységként értelmez-
hetõ, több országból álló területek
közösen keressenek megoldásokat
a térséget érintõ problémákra. Az
uniót és szomszédos területeit 13
makro-térségre osztották fel.
Magyarország a közép-európai–ad-
riai–dunai–délkelet-európai térség
(Central Adriatic Danubian South-
Eastern European Space – CAD-
SES) részét képezi. 

A katasztrófavédelem köztudo-
másúlag határokon átnyúló, nem-
zetközi érdek. Kassa és Miskolc test-
vérvárosok, nem csupán történel-
mi, társadalmi és kulturális gyöke-
reik kötik õket össze, hanem a közös
veszélyforrások (Hernád folyó, ipari
veszélyeztetettség, veszélyes anyag
szállítása) illetve ezek hatásainak
csökkentése, illetve az erre irányu-
ló törekvések is. Ennek érdekében
dolgozott együtt a pályázatban a két

város válsághelyzet kezelésért fe-
lelõs szakmai szervezete. A projekt
150 ezer eurós (mintegy 36 millió
forint) uniós támogatásban része-
sült. 

A Red Code célul tûzte ki mód-
szertanok és nemzetek feletti akci-
ók létrehozását, egy nemzetek fe-
letti megállapodási jegyzõkönyv
alapjainak kimunkálását, együtt-
mûködést a súlyos csapások ke-
zelésére, ellenõrzésére és meg-
elõzésére. Ki szeretnék dolgozni a
legjobb gyakorlatokat és közös el-
járásokat, amelyeket a kockázatok
és katasztrófák kezelésébe bevont
összes potenciális szereplõ meg-
oszthat majd európai szinten. 

– A program megvalósítása a la-
kosság és anyagi javainak védel-
mére, az általános biztonság meg-
erõsítésére szolgál. A fenntartható
fejlõdés alapja a biztonság, mely
össztársadalmi ügy, mindenki szá-
mára közös érdek. Reméljük, a
program célkitûzéseinek megvaló-
sítása megnövelt biztonságot jelent
az itt élõk számára is – hangsúlyozta
Leskó György. A pályázati projekt
március 28–30-án egy közös, nem-
zetközi rendezvénnyel zárul. 

Sz. S.

Az újjáalakult Avasi Részön-
kormányzat 2007. január 10-én tar-
totta elsõ ülését. 

A tagjainak száma: 11 fõ. Elnök:
dr. Bistei Attila Miskolc, Nemzetõr
u. 27. Tagok: Fodor Zoltán Miskolc,
Hajós u. 17., dr. Varga Zoltán Miskolc,
Cseresznyés u. 3., Kocsis Ferenc
Miskolc, Korach M. u. 19., Szakos
István Miskolc, Szentgyörgy u. 71.,
Kiss Tibor Miskolc, Szilvás u. 22.,
Soltészné Széles Lúcia Miskolc,
Leszih u. 25., 2/3., dr. Meleghné dr.
László Judit Miskolc, Eszterházy u.
20., Fábián István Miskolc, Szilvás
u. 22., 10/2., Farkas László Miskolc,

Szilvás u. 6., 1/3., Kosztica Patrik
Miskolc, Sályi u. 3., 1/3. 

A részönkormányzat postalá-
dákat helyezett ki, melyek az aláb-
bi címeken találhatók: 

1. Avastetõi Általános, Magyar–
Angol Két Tanítási Nyelvû Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény Széchenyi István Tag-
iskolája, Miskolc, Hajós u. 5. 

2. Munkácsy Mihály Általános és
Mûvészeti Iskola, Miskolc, Szilvás
u. 38. 

3. Avas Polgárõr Egyesület,
Miskolc, Áfonyás u. 

4. Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Avasi Ügyfél-
szolgálati Irodája, Miskolc, Klapka
Gy. u. 15–17. 

Kérik a Tisztelt avasi lakosokat,
hogy kérdéseiket, panaszaikat,
észrevételeiket szíveskedjenek írás-
ban a postaládákban elhelyezni. 

Pártok – porták

Új megyei elnök
az MDF-ben

Sikeresen pályáztak

KATASZTRÓFAVÉDELMI EGYÜTTMÛKÖDÉS

Leskó György tájékoztatott a
pályázatról.

Gyógyászati segédeszköz
szaküzletbe szakirányú vég-
zettséggel eladót keresünk.
Tel.: H–P-ig: 06/30-99-65-538.

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

Mindenkit érhet jogeset

Dr. Varga Zoltán, a 8. számú választókerület szocialis-
ta önkormányzati képviselõje 2007. január 22-én (hétfõn)
17 órától lakossági fogadóórát tart a Kazinczy Ferenc Ál-
talános Iskolában (Miskolc, Középszer u. 3.). Minden ér-

deklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Fodor Zoltán, a 9. számú választókerület önkormányzati
képviselõje lakossági fogadóórát tart január 22-én (hétfõn)
17 órától a Széchenyi István Általános Iskolában (Hajós u. 5.
szám alatt). Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Szilágyi Gizella, a 12. számú választókerület szocialis-
ta önkormányzati képviselõje 2007. január 23-án (kedden)
16 órától lakossági fogadóórát tart a 4-es Számú
Bölcsõdében (Hadirokkantak u. 26.) Minden érdeklõdõt tisz-

telettel és szeretettel vár!

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA

BIZOTTSÁGI VITA A TÁVHÕDÍJAKRÓL

Veres Edit egyetemi oktatót
választották a Magyar Demok-
rata Fórum új, Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei elnökévé. A fi-
atal poltikus január 19-én mu-
tatkozott be a sajtó képviselõi-
nek, amikor szólt eddigi közéleti
pályafutásáról, terveirõl, célki-
tûzéseirõl is. 

Veres Edit politológiai, szocioló-
giai, irodalomtudományi képesí-
téssel rendelkezik, jelenleg a Miskolci
Egyetemen oktat. 2004-tõl szakér-
tõként részt vett az Antall József
Alapítvány munkájában, 2005-ben
az Ifjúsági Demokrata Fórum (IDF)
miskolci elnöke, 2006-ban az MDF
országgyûlési képviselõjelöltje. Múlt
év õszén az IDF országos alelnö-
kévé választották, õ volt a Demok-
rata Fórum edelényi polgármester-
jelöltje, a párt helyi szervezetének
elnöke. 

Az MDF új megyei vezetõje cél-
jairól szólva elmondta: új, lendüle-
tes, felelõs politizálással határozot-
tabb arculatot kíván teremteni a párt-
nak megyénkben. Mint elhangzott,
a Demokrata Fórum az elmúlt évek
viharos átalakulásai után szerve-
zetileg letisztult, nyugodt szakasz-
ba ért, s az országgyûlési, önkor-
mányzati választásokon bebizo-
nyította, hogy komoly, felelõs sze-
replõje a hazai közéletnek, valós
igény van arra az irányvonalra, amit
képvisel. 

– Továbbra is harcolunk a meg-
osztottság ellen, elutasítjuk a feke-
te-fehér típusú, kétpólusú politikai
morált. Felelõs és õszinte politizá-
lásunk, szakmai javaslataink, az ér-
demi döntéshozatalban együtt-
mûködési készségünk eredmé-
nyeként az elmúlt hónapokban is
sikerült jelentõs mértékben növel-
nünk – egyes közvélemény-kutató
cégek szerint megkétszereznünk –
a támogatottságunkat – hangsú-
lyozta Veres Edit. A megyei elnök
azt is elmondta, hogy új politikájuk
alapja a szemléletmód-váltásban rej-
lik, amely az eddiginél erõteljeseb-
ben koncentrál a megyei problé-
mákra. Készül az MDF megyére vo-
natkozó, új politikai stratégiája,
amely az átfogó politikai program
mellett az egyes szakágakban önál-
ló szakmapolitikai javaslatokat, kez-
deményezéseket is tartalmaz. 

– Az MDF nyitott a felelõs, kor-
szerû konzervativizmus programját
elfogadó személyek felé. A fiatalok
fogadókészséget mutatnak politikai
programunk iránt, vezetésem alatt
a megyében mûködõ IDF szerve-
zetek száma ötszörösére nõtt, tag-
jaink száma pedig meghétszere-
zõdött az elmúlt másfél év során –
hangoztatta Veres Edit. – Ezt a szer-
vezési dinamikát próbáljuk átültet-
ni a párt hálózatfejlesztésébe is,
programunkat az elkövetkezõ évek-
ben lehetõségeink szerint a megye
minden érdeklõdõ lakosának be-
mutatjuk – tette hozzá.         Sz. S.

Veres Edit, az új megyei elnök és Halmai István elnökségi tag.

Újjáalakult
részönkormányzat 

A Majoresco Kft. megbízásából
a Miskolc, Keleti kapu térségében
tervezett Miskolc Shopping Park el-
nevezésû kereskedelmi központ lé-
tesítése tárgyában az Észak-ma-
gyarországi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség elutasító határozatot
hozott. A határozat megtekinthe-
tõ 2007. január 31-ig a polgár-

mesteri hivatal építési és kör-
nyezetvédelmi osztályán (Miskolc,
Városház tér 8. sz., III. udvar, I. eme-
let) ügyfélfogadási idõben (hétfõ
13–16, szerda 8–17 és péntek 8–12
óra között), valamint az Észak-ma-
gyarországi Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felü-
gyelõségen (Miskolc, Mindszent tér
4. sz.).

Megtekinthetõ
a határozat
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(Folytatás az 1. oldalról.)
– A kamarai tagság elfogadja a re-

formintézkedéseket?
– Ezt nehéz megmondani, az or-

szágosan negyven-, a megyében
pedig közel háromezres tagság
nyilván nem homogén, politikai ér-
telemben is sokféle álláspontot kép-
visel. Annyi bizonyos, hogy Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében – ahol
jóval az országos átlag alatti muta-
tókkal, rosszabb feltételek mellett mû-
ködnek a vállalkozások – még sú-
lyosabban hat a kormány adócso-
magja – mondja Bihall Tamás (fo-
tónkon). – Különösen problematikus
az élõmunka-terhek növekedése,
ami sok esetben kizárja, vagy leg-
alábbis nagyon megnehezíti, hogy
bõvüljön a foglalkoztatottak köre. Me-
gyénkben és Miskolcon pedig
amúgy is kritikus szinten van a fog-
lalkoztatás – még akkor is, ha az el-
múlt idõszakban jelentõs javulás tör-
tént ezen a területen. Magas mun-
kanélküliséggel, alacsony jövedel-
mekkel pedig nem lehet piacot bõ-

víteni sem – a vállalatok többségé-
nek tehát az idei évben nemigen lesz
módja fokozni a termelést, növelni
az árbevételt, mert a megszorító in-
tézkedések terheit nem tudja piac-
alapon korrigálni. Amit itt leginkább
hiányolunk, az megint egy makro-
gazdasági összefüggés: nem lá-
tunk olyan intézkedéseket, ame-
lyek a gazdaság serkentésére, élén-
kítésére szolgálnának. Nem szabad
és nem is lehet annyira „lehûteni” a
gazdaságot, hogy tartósan bénult ál-
lapotba kerüljön, mert akkor nem biz-
tos, hogy esetleg 2009-ben, amikor
fel akarjuk ébreszteni, magához tud
majd térni. 

A talponmaradás a cél
– Mit vár 2007-tõl?
– A kamara a 2006-os év gazda-

sági erõsödését egy jó alapnak
tartja. Ez nagyon fontos kérdés,
emiatt nem számítunk arra, hogy a
helyi vállalkozások tömegesen tönk-
remenjenek a megnövekedett ter-
hek miatt. Az viszont igaz, hogy 2007
és 2008 nagyon szigorú évek lesz-
nek, és sok vállalkozás számára a
talponmaradás lesz a legfontosabb
cél. Rendkívül fontos lenne, hogy
2007-ben ne ismétlõdjön meg a múlt
évi békétlenség és zûrzavar. Az
ilyen kiélezõdött események óha-
tatlanul kényszerpályára tolják a
közéleti szereplõket – a felfokozott
hangulatban nehéz úgy támogatni
valamit, hogy ne tûnjön megalku-
vásnak, s úgy kritizálni, hogy az ne
tûnjön „lázadozásnak”. Mi minden
esetben a szakmai szempontokat
próbáljuk megfogalmazni, azon va-
gyunk, hogy vállalataink, vállalko-
zóink véleményének summázatát
tolmácsoljuk a kormányzat felé.
Ugyanakkor ez egy történelmi hely-
zet, mert egyrészrõl ugye van egy
konvergencia-program, amit végre
kell hajtani, s ami alapvetõen meg-
szorításokat jelent a vállalkozások
számára. Másik részrõl pedig itt a
Nemzeti Fejlesztési Terv, amelyben
igen komoly összegek állnak ren-
delkezésre, a gazdaságfejlesztés
tekintetében is. Véleményünk sze-
rint ezeket a forrásokat csak igen ko-
moly együttmûködés mellett lehet
megfelelõ hatékonysággal lehívni, a
Regionális Fejlesztési Tanács, az
önkormányzatok, az egyetem és a

gazdasági élet képviselõi, szereplõi
– nevezzük most kamarának – kö-
zötti együttmûködéssel. Úgy érzem,
a szándék megvan erre.  

Öt területen segítenek
– Vannak eszközei, illetve elkép-

zelései a kamarának, hogyan segít-
se tagjait a nehezedõ körülmények
között, az egyre keményebb ver-
senyhelyzetben? 

– A kamara természetesen min-
den rendelkezésére álló eszközzel
megpróbál segíteni – nevesíteni is
lehet négy, vagy inkább öt olyan te-
rületet, amelyek esetében úgy lát-
juk, hogy a tagságot illetõen muszáj
lépni és segítséget nyújtani. 

Az elsõ inkább egy „filozófiai ter-
mészetû” dolog, és az összefogás-
sal kapcsolatos. Úgy látjuk, hogy a
kisvállalkozásoknak nincs más ki-
törési esélyük, csak ha képesek
megtalálni az együttmûködés alap-
elemeit – nevezzük ezeket klaszter-
nek. Ezért is nagyon örvendetesnek
tartom, hogy a múlt év végén el-
kezdhettük az egyetemmel az au-
tóipari klasztert. Ez egy olyan be-
szállítói program, melyen keresztül
reményeink szerint sok helyi válla-
latot be tudunk kapcsolni a világ ipa-
rának egyik húzóágazatába.

A másik terület az innováció. Ha
a vállalatok nem képesek a mai fel-
gyorsult világban, versenyhelyzetben
innovációt befogadni, innovációt ge-
nerálni, és ebben az értelemben
megújítani a technológiájukat, a
szoftvereiket, szellemi szolgáltatá-
saikat – akkor nem fognak tudni ver-
senyképes termékkel, versenyké-
pes pozícióban megjelenni. Itt ugyan-
csak kiemelt szerepe van az egye-
temnek és a kamarának is, amely
jelzi és összehangolja a gazdaság
igényeit az oktatási intézménnyel.

Ugyanakkor rendkívül fontos sze-
repe van a szakképzésnek is – ez
a harmadik terület – ugyanis nagy
ellentmondás, de bármennyire sok
a munkanélküli, egyes iparágak-
ban mégis munkaerõhiány jelent-
kezik. Hiába vannak sokan állás nél-
kül, a munkanélküli státuszban lévõk
jelentõs része már nem hozható be
arra a munkára, amire szükség van.
Meg kell értetni a családokkal is, hogy
a gyereket nem olyan képzésre cél-
szerû beíratni, amely a szülõknek
esetleg szimpatikus vagy divatos,
hanem olyanra, amely iránt valós
igény van a munkaerõpiacon.

– Említette, hogy helyben nemigen
lehet bõvülõ piacokkal számolni,
ami pedig fontos feltétele lenne a fej-
lõdésnek

– Teljesen világosan látszik, hogy
helyben nem lesz nagyobb a ke-
reslet, nem lesz több pénz az em-
berek zsebében, s az önkormány-
zatok is takarékosságra kénysze-
rülnek. Ezért emelem ki negyedik
fontos területként a kereskedelem-
fejlesztést. A piacszerzés érdekében
nyitni kell – mégpedig az eddiginél
jóval erõteljesebben és tudatosab-
ban – a Kárpát-medencei magyar-
ság által lakott területek felé.
Gondolok itt a Felvidékre, Erdélyre,
Kárpátaljára, ebben a körben nekünk
nagyon erõsnek kellene lennünk.
Most szervezünk ezzel kapcsolatban
egy nagy programot január 30-án.

Határokon átívelô
együttmûködés

Olyan gazdasági konferenciát hí-
vunk össze, amelyen reményeinek
szerint száznál is több Kárpáti-me-
dencei magyar vesz részt. A ren-
dezvénynek az lenne a célja, hogy
megvizsgáljuk, milyen módon le-
hetne erõsíteni, megújítani a ma-
gyarlakta területek közötti régi, ha-
gyományos gazdasági kapcsolato-
kat. Hogyan lehetne határokon át-
ívelõ kooperációkat, befektetése-
ket, együttmûködéseket létrehozni.
Ezeket a folyamatokat véleményem
szerint mindenképpen el kellene in-
dítani.

Az utolsó terület pedig a tõkeel-
látottsági kérdés, amelyre jó példa
lehet a Széchenyi-kártya. Bízom
benne, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Terv gazdaságot segítõ fejezeté-
ben sikerül olyan programokat ki-
alakítani, amelyek a garancia, a fe-
dezetek oldaláról is támogatást
nyújtanak a vállalkozásoknak.
Jelentõs probléma ugyanis, és sok
jó vállalkozói ötlet vérzik el a meg-
felelõ hitelfedezet hiányában. Ennek
megoldásához kellene program, il-
letve egy olyan alap, amely képes
lenne ezt biztosítani. Véleményem
szerint 2007-ben már kialakulhatnak
ezek a konstrukciók. 

Emellett mindenképpen meg kell
említeni, errõl sokat beszélgetünk a
városvezetõkkel is: nyilván a törvény-
adta lehetõségeken belül, de nagyon
tudatosan kellene szervezni és tá-
mogatni a helyi produkciókat.
Nagyobb városi beruházásoknál a
helyi vállalkozókat elõnyben része-
síteni, ahol csak lehet, helyi termé-
keket használni és fogyasztani. A vi-
lágon mindenütt így csinálják ezt, hi-
szen az erõs, fizetõképes helyi vál-
lalkozások létrejötte, mûködése az
önkormányzatnak is érdeke. 

Sz. S.

Értékelt a kamara

PROBLÉMÁK ÉS NÖVEKEDÉS
A HELYI GAZDASÁGBAN

(Folytatás az 1. oldalról.)
A miskolciak azt akarták, hogy

a szobrász saját költségén bont-
sa szét és szállítsa helyére, õ
azonban erre nem volt hajlandó.
Már csak azért sem, mert mint
mondja, az alkotás „raktárba”
került volna, tervezett helyére
idõközben mást építettek, s a ki-
egészítõ látványelemeket is le
akarták „spórolni”. Aztán azon
folyt a vita évekig, hogy hol legyen
a szobor új helye. Tilles Béla sze-
rint rosszabbnál rosszabb javas-
latok születtek a város részérõl –
például, hogy tegyék a szobrot a
tapolcai csónakázótó közepére,
vagy a Búza téri piac mellé, stb.
– amiket nem tudott elfogadni. Õ
a szobrot hosszas környezetta-
nulmányok után a Városház térre
tervezte, úgy, hogy harmonizáljon
az avasi templommal, a város
szimbólumának tartott kilátóval –
egyáltalán nem volt tehát mind-

egy, hol állítják fel, olyan helyet kel-
lett (volna) találni, ahol megfele-
lõen érvényesülhet. Közben telt-
múlt az idõ, többször változott a
város vezetése, a szobor pedig
jobb híján Tilless Béla egy nyír-
egyházi barátjának az udvarán
várt a sorsára. 

2003 környékén aztán a mûvész
üzent Fedor Vilmos alpolgármes-
ternek – tájékoztatta az ügyrõl, kö-
zölte, hogy Miskolcnak van egy „el-
feledett” szobra Nyíregyházán,
amelynek a tulajdonjoga hama-
rosan visszaszáll õrá, ha nem
veszi birtokba a város. 

Fedor Vilmos lapunknak el-
mondta, igen meglepte a dolog,
s haladéktalanul lépéseket tett a
helyzet tisztázása érdekében.
Ismét elkezdõdtek a tárgyalások
a szobrászmûvésszel, s az al-
kotás végül 2005-ben Miskolcra
érkezett, ahol az Avason állítot-
ták fel. 

Mint Fodor Zoltán avasi terüle-
ti képviselõtõl megtudtuk, õ 2005-
ben értesült a dologról, ekkor
kérték ki a véleményét, mit szól-

na hozzá, ha a körzetében állí-
tanák fel az alkotást. Elutazott
Nyíregyházára megtekinteni a
szobrot, úgy találta, az illik az Avas
hangulatához, s egy újabb esz-
tétikus látványelemmel, közterü-
leti alkotással gazdagodhat a kör-
zet. A szobrászmûvésszel foly-
tatott eredményes tárgyalások
és a Lektorátusi Hivatal jóváha-
gyása után a szobrot az Avasi
Gimnázium közelében állították
fel. Fodor Zoltán elmondása sze-
rint egyelõre csak egy pihenõpark
kialakítására volt, van pénz, kö-
rülötte díszburkolattal, virág-
ágyással, pihenõpadokkal – így
szeretnék átadni a Sugárzást ta-
vasszal, a város napján. Késõbb,
ha rendelkezésre állnak majd a
szükséges anyagi források, re-
mélhetõleg sikerül megvalósíta-
ni a medencét, fényjátékot, és a
többi látványelemet is. 

Sz. S. 

Lassan megszokottá válik január derekán legyet hajkurászni a
lakásban. Pedig nagyszüleink még azokra a példányokra is babo-
nás tisztelettel néztek, melyek egy csendes zugban megbújva meg-
élték a karácsonyt idebent. Úgy tartották, hogy az ilyen mázlista
szerencsét hoz a ház népére. Ezért aztán agyon nem ütötték volna
semmi pénzért, inkább tapintatosan kitessékelték az ablakon, de
óvatosan ám, nehogy szárnya, lába törjön. Hogy aztán mi lett vele
a téli fagyon, az más lapra tartozott. Õk megtették, amit az illem pa-
rancsolt, és aztán egész évben várták, hogy a jó szerencse beko-
pogtasson hozzájuk, nyerjenek a sorsjátékon vagy belebotoljanak
egy tele bukszába az utcán.

Sajnos, mi már nem reménykedhetünk egy vagy több januári légy-
gyel a hátunk mögött sem, mert tudván tudjuk, hogy nem Fortuna,
hanem a klímaváltozás hírnökei õk. Ezt azonban nem azért mon-
dom, mert a felmenõk nyakába akarom varrni sorsunk ilyetén ala-
kulását. Hisz olyan emberek éltek közöttük szép számmal, mint drága
nagyapám, aki – jobb késõn, mint soha –, túl a hatvanon mondott
le a Csongor szivar élvezetérõl. Igaz, hogy nem éppen jószántából,
hanem élete párja unszolására, de mit számít az, hiszen e bátor lé-
pése megszabadította a lakást a bûzös, gyilkos égéstermékektõl
és ezzel együtt a Föld légkörének elszennyezõdését is lassította.

Elmondhatom továbbá a régiek dicséretére, hogy nem kipufo-
gógázt okádó jármûvön, hanem szekéren, gyalog vagy biciklin köz-
lekedtek, távoli utakra pedig a tömegközlekedési eszközöket, leg-
inkább a vasutat vették igénybe. Legfeljebb a vegyes tüzelésû cse-
répkályha füstjét róhatnám a terhükre, de nem vagyok én olyan
„visszamutogatós” fajta, mint egyesek. 

Valljuk be hát töredelmesen, kedves kortársaim, hogy a termé-
szet és ezen belül a légkör gyalázatos pusztításáért az utóbbi ötven-
száz évben tette a legtöbbet az ember. Rövidke életünk során mi
magunk is igen sokat. 

S most aztán nyakunkon a baj. Itt zümmög a fejem fölött egy bá-
mulatosan virulens nagy fekete légy. Fittyet hányva az évszakra, úgy
viselkedik, mint aki ereje teljében van, éppen párt keres, házasod-
ni és sokasodni készül. Halkan mondom, nehogy meghallja: lehet,
hogy ez egyszer elszámította magát. Ugyanis idekészítettem a kezem
ügyébe egy újságokból sodort, hatékony fegyvert, s ha egy pilla-
natra ellankad a figyelme, lecsapok rá. 

Ha sikerül, akkor már csak a légkört kell majd rendbe tenni.
(bekes)

Fújtató

JANUÁRI LÉGY

Az Avasra került a Sugárzás

EGY ELFELEDETT SZOBOR TÖRTÉNETE

Támogató
szolgálat

A Nyugat-borsodi Támogató
Szolgálat értesíti a lakosságot,
hogy január 1-jével megkezdte mû-
ködését Miskolcon, ahol a fogya-
tékkal élõknek a következõ szol-
gáltatásokkal nyújt segítséget:
személyi segítés (lakókörnyezeten
belül és kívül), személyszállítás, ta-
nácsadás, információnyújtás, sza-
badidõs programok, sportprogra-
mok. Januári programok: pótszil-
veszter, zenés-táncos est tombo-
lával. Elérhetõségek: 3527, Miskolc,
Zsigmondi út 2/c. III/305. Tel.:
46/506-979. E-mail: idoskoruakfo-
ruma@borsodweb.hu.

Költözik és megújul
a menhely

A miskolci állatmenhelyen is
örülnek a kedvezõ idõjárásnak. Az
állatokról gondoskodók így is
nehéz körülmények között vég-
zik munkájukat, némiképp segí-
ti õket az enyhe idõjárás. A mis-
kolci közgyûlés január 29-én dönt
arról, hogy a Sajószigeti út kele-
ti oldalánál alakítsák-e ki a város
új állatmenhelyét. 

A Miskolci Állatsegítõ Alapítvány
dolgozói minél hamarabb el sze-
retnék kezdeni a munkát. Kisfalvi
Nyina, az alapítvány alelnöke kér-
désünkre elmondta, amint meg-

lesznek a papírjaik, azonnal hoz-
zákezdenek majd a tereprende-
zéshez, hogy utána megkez-
dõdhessenek a menhely építési
munkálatai is.

A beruházás 40 millió forintba
kerül és már eddig is sok cégtõl
érkezett segítõ felajánlás. Jelenleg
nyolcmillió forint áll rendelkezé-
sükre, ezért a Miskolci Állatsegí-
tõ Alapítvány továbbra is várja
azok támogatását, akik hozzájá-
rulnának egy új, a réginél méltóbb
menhely kialakításához.

Budai Gábor



Sorozatunkban Fecske Csaba
költõ, író beszélget pályatár-
saival költészetrõl, magánélet-
rõl, közéletrõl, az irodalom fon-
tosságáról. Ezen a héten Bán
Olivért (fotónkon) kérdezte.

– Most jelent meg Minden állo-
máson és megállóhelyen címû
verseskönyved. Hogyan jutottál el
idáig?

– Lassan. Több mint tíz év telt
el az elsõ versem megjelenésétõl
a kötetig. De már gyerekkoromban
is elõfordult néha, hogy játékból
nyolcszótagos sorokat páros rímû
négysoros strófákba szedtem: ez
volt a legkézenfekvõbb forma. A
tartalomra már nem nagyon em-
lékszem, de az biztos, hogy sokat
nevetett rajta a család. Aztán né-
hány évre csend lett. Kamasz ko-
romban minden jobban foglal-
koztatott, mint a költészet. Késõbb
a középiskolában néhány hónapig
az asztalfióknak írtam. Ekkor is-
merkedtem meg Sipos Lacival
(ma Török-Szofi László néven
publikál), aki bemutatott a Kós-ház-
ban mûködõ Sorsok Irodalmi
Alkotócsoportban. A csoportot
Horváth Gyula irányította, és kicsit
hasonlított az általad vezetett Új
Holnap Stúdióra vagy az Initiale
Irodalmi és Társmûvészeti Egye-

sületre, amit egyetemista évfo-
lyamtársaimmal hoztunk létre a ’90-
es évek végén. Ott is a fiatal köl-
tõk útjának egyengetése volt a cél.
Ez az egyengetés olyan jól sike-
rült, hogy hamarosan megjelent az
elsõ versem az Észak-Magyar-
ország lapjain. Nem tudom, em-
lékszel-e, de ekkortájt adtam a ke-
zedbe egy versekkel teli szótárfü-
zetet, amikhez rövid megjegyzé-
seket fûztél. Ez is nagyon sokat se-
gített. Az említett napilapban több
alkalommal szerepeltek verseim,
majd sikerült bekerülnöm néhány
helyi – és egy-két országos – an-
tológiába. A komolyabb induláso-
mat az elsõ folyóiratos megjele-
néstõl számítom. Ez az Új Hol-
napban történt 2002-ben. A lap ak-
kori irodalmi szerkesztõjének, Vass
Tibinek is köszönettel tartozom,
hogy idáig eljutottam. Elõtte azon-
ban közbeszólt a szerelem. 2001-
ben történt, és több mint egy évig
képtelen voltam verset írni. Már
nem találtam a korábbi szürke
hangulatokat, és még nem volt
eszközöm szavakba önteni az
újat. Az újholnapos megjelenés
épp ezért sikerült kicsit vegyesre:
ekkor írtam meg a nagy szünet
utáni elsõ versemet, ami egészen
más volt, mint a mellette megjele-
nõ két régebbi darab. Ezek után –
úgy érzem –, hogy sikerült meg-

találnom egy új hangot, ami a kö-
tetre is jellemzõ lett. Természetesen
a kötet megjelenésétõl függetlenül
továbbra is publikálok folyóiratok-
ban. Szerepeltek verseim többek
között a Praeben, a Palócföldben,
a Parnasszusban, a Zempléni
Múzsában és az Ezredvégben.

– A Nyírségbõl jöttél a Miskolci
Egyetemre. Itt maradsz-e, vagy
visszahúz a szíved a szülõföldre?

– Maradok. Szeretem a szülõ-
városomat, de miskolcinak tar-
tom magam. Ez már matemati-
kailag is jogos: 14 évesen kerültem
a városba, idén töltöm a 29-et.
Tehát életem nagyobbik fele kö-
tõdik Miskolchoz, és kevesebb a
Nyírséghez. Természetesen sok-
szor húz haza a szívem, de ez nem
feltétlenül Nyírtelekhez vagy
Nyíregyházához való ragaszko-
dást jelent, (bár meg kell jegyez-
nem, hogy a közhiedelemmel el-
lentétben Nyíregyháza nagyon
szép hely: a belváros a miskolci-
hoz hasonlóan kedvezõ változá-
sokon ment át az utóbbi években.),
inkább a családom hiányzik. Õket
rendszeresen meglátogatom.

– Hogyan, mibõl él egy frissen
diplomázott fiatalember, aki ráa-
dásul – mint nehezítõ körülmény –
poéta is?

– Egy miskolci call centerben
dolgozom szeptembertõl kezelõ-
ként, december óta pedig men-
torként. Nagyon nehéz a megél-
hetés ma Magyarországon, külö-
nösen az ország keleti felében, de
azt hiszem, jó úton haladok…
Azonban a poétaság – ahogy fo-
galmaztál – a jelen helyzetben nem
nehezítõ körülmény. Néha igen jól
jön egy kis jövedelemkiegészítõ
honorárium egy-egy folyóirattól.

– Milyen város Miskolc Bán
Olivér szemével?

– Miskolcról nehéz rosszat mon-
dani. Ha sikerülne egy jó munkát
találnom itt, azt hiszem, semmi
mást nem várnék a várostól. A bel-

város gyönyörû lett. Jó itt élni.
Persze ebben benne van az elmúlt
15 év. Itt jártam középiskolába,
egyetemre, a kisavasi kocsmákba,
mozikba, színházba, Diósgyõrbe,
Lillafüredre, Tapolcára. Másfél év-
tized alatt sok jó dolog eltûnt, de
sok az új is. Az én Miskolcomban
– ami objektíve talán nem létezik
– ez mind-mind benne van. A
rosszakat könnyen felejtem.

– Kiket olvasol mostanában, mi-
lyennek ítéled a mai magyar iro-
dalmat?

– Nemrég végeztem a Miskolci
Egyetem magyar szakán. Ez any-
nyit jelent, hogy szabadidõmben
is nagyjából meg volt határozva,
hogy mit kell olvasnom. Sajnos leg-
többször nem kortársakat. Azért
megpróbáltam idõt szakítani a
saját generációmra is. Nem nagy-
képûen, sõt magamat bele sem so-
rolva, én azt vélem felfedezni, hogy
lassan kitermelõdik egy új költõ-
generáció. Mintha az irodalom
hullámokban törne föl idõrõl idõre:
nagy költõk mindig születnek, de
olyan sokan, mint az ötvenes évek
derekán, csak ritkán. Ehhez ha-
sonló hullámhegyet alkotnak az
1980 körül születettek is. Persze
náluk még nem lehet megállapí-
tani, hogy kibõl lesz késõbb is szóra
érdemes költõ. Név szerint nem
említenék most senkit. Ez a két ge-
neráció az, akit mostanában szí-
vesen olvasok. Vannak persze ki-
vételek. Annyi biztos: most, hogy
kiszabadultam az egyetem falai
közül, egy darabig csak kortárs ma-
gyar költõket olvasok.

KÖLTÕK EGYMÁS KÖZT

A STARTVONALNÁL
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Ha volna egy repülõgépem! Na, ne mán… egy robogónak is örül-
nék. Pedig vannak kontinensek, s ott kortársaink, akik – hadrend-
bõl kivont – szuperszonikus vadászgépekkel, harci célra készült
helikopterekkel, sõt bombázókkal hasítják az eget. Mindezt a
Spektrum mûsorán láttam. Hosszan élvezhettem élemedett urak
lélegzetelállító manõvereit a képernyõn, még kötelékben való re-
pülésüket is megbámulhattam. Ezek a civil pilóták, a lég lobbista
lovagjai két dologban hasonlítanak egymáshoz. Egyrészt vállalják
a kockázatot, hisz bármikor a földbe csapódhatnak, (s ez bizony
már megesett néhányukkal), másrészt iszonyúan gazdagok. Csak
sok millió fölös dollár birtokában hódolhat valaki ennek a kedvte-
lésnek, szenvedélynek. 

Mert a repülõ csodák – amik között vannak „özvegycsinálók”,
MiG-ek és más jószágok, melyek irama messze meghaladja a hang
sebességét – megvásárlása, fegyverzetének leszerelése, a repü-
lési engedélyek megszerzése és a masinák mûszaki karbantartá-
sa egy kisebb ország éves költségvetését felemésztené. Akik idõ-
rõl idõre térképként gyönyörködnek a tájban, azok hatalmas ipar-
ágak élén állnak, elsõsorban amerikaiak. 

Furcsállhatom szenvedélyüket, értetlenül állhatok kockázatvál-
lalásukkal szemben, kinevethetem, vagy akár irigyelhetem õket, de
erkölcsileg aligha marasztalhatók el. Mert saját zsebükre megy a
játék; dinasztiák felhalmozott tõkéje, s ennek „termõre fordítása”,
növelése a fedezet. A saját pénzükbõl élnek, repülnek, hódolnak
extrém kedvteléseiknek, miközben életüket és dollárjaikat koc-
káztatják. Persze nem kell sajnálni õket, ám az tán javukra írható,
hogy – csak repülõgépeik mûszaki bázisán – sok-sok embert (mér-
nököket, szerelõket s másokat) jól eltartanak.

Kell-e kérdeznem, hogy mi a különbség az õ és a mi polgári
(vagy annak nevezett) világunk között? Nálunk mindenki – hogyan
mondjam finoman – a közösbõl akar élni. Itt nem a saját lovaikon,
(mint hajdan Fáy András vagy Széchenyi), azaz nem a saját autói-
kon ficánkolnak az „országos rendek”. A repülõjegyeiket sem a
saját pénzükbõl fizetik, sokszor még a vacsoráikat sem, s akár nap-
hosszat telefonálhatnak, nem kerül pénzükbe. Mindez nem új dolog.
Mélyek a gyökerek nálunk. A korrupt uraságok szolganépe is gát-
lástalanul lopott mindétig. Illyés Gyula a Puszták népében, Veres
Péter a Pályamunkásokban az elesettek „szerzõ” szándékáról, mód-
szerérõl ír. Magyarán lopott a zsellér, a summás, lopott az uradal-
mi cseléd, a pályamunkás etc. (Más kérdés, hogy a pályamunkások
legfeljebb csak a talpfaszögeket dézsmálhatták.) Na, és mikor el-
jött a nagy kollektivizmus? Nádas Péter esszékötetébõl (Hátországi
napló) idézek: „A kollektív tudat nem tekintette bûnnek meglopni
vagy becsapni a kollektivitás legfõbb intézményeit, a szövetkeze-
tet és az államot. Ellenkezõleg, a kollektív tudat engedélyt adott rá
és biztatott, hogy lopj és csalj.”

S a tudat, mint tudjuk, lassan változik. Ám befejezésül más va-
lami. A közelmúltban láttam Koltay Gábor Horthy-filmjét. A 138 perc-
bõl tán egy minutum jutott a kenderesi polgármesternek, aki ezt
mondta: a Horthy családnak kétezer holdja volt itt 1920-ban és soha
nem lett több… Nos, hogy az országot hogyan gyarapította a kor-
mányzó, s végül mivé torzult ez a törekvés, azon elvitatkozhatunk.
De hogy a saját vagyonát – Negyedszázadon át – egy magyar hold-
dal sem növelte Horthy Miklós – az bizony faktum. Mindezt nem
azért mondom…

(gyarmati)

Szombati krónika

MINDEN A MIÉNK?

Országos premier

RÁNKI DEZSÕ-KONCERT

Fodorné Trúzsi Tímea  . . . . . . . . . . .30/436-1577
Molnár-Radó Andrea  . . . . . . . . . . . . .30/663-4428
Tóth Angéla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30/663-4429
Kriston István  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30/663-4426
Telepi Róbert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30/499-8630

Hirdetését feladhatja minden nap 8–16 óráig, 
a Miskolci Kommunikációs Kht. székházában,

a Kis-Hunyad utca 9. szám alatt,
az elsô emeleten, 

vagy keresse médiamenedzsereinket
a következô számokon:

HHIIRRDDEESSSSEENN  ÖÖNN  IISS
a 85 000 példányban megjelenô MiNap-ban, 

vagy a Miskolc Televízióban
és képújságában

Unikum volt e héten Ránki
Dezsõ koncertje a Mûvészetek
Házában. A világhírû zongora-
mûvész az esten Haydn-szoná-
tákat szólaltatott meg. A
Kossuth-díjas zenemûvész elõ-
ször Miskolcon játszotta a prog-
ramot. A budapesti bemutató
két nappal késõbb volt a
Zeneakadémián.

A Kadosa Pál által útjára bo-
csátott zongorista-generáció egyik
legkitûnõbb tagja Ránki Dezsõ.
1951-ben, Budapesten született,
elsõ nemzetközi sikerét a zwickaui
Schumann-zongoraverseny elsõ
helyezettjeként aratta. A zongora-
mûvész gyakran fellép a Fesztivál-
zenekarral – 1998-ban Koppenhá-

gában Bartók II. zongoraversenyét,
1999-ben Belgiumban, Németor-
szágban és Franciaországban Liszt
három zongoraversenyét, 2001
nyarán több német fesztiválon
Mozart egyik versenymûvét, 2002.
januárban pedig Olaszországban
Schumann zongoraversenyét ját-
szotta. Rendszeresen elõadott
Európa legtöbb országában, több
ízben Észak- és Dél-Amerikában,
és 2-3 évente Japánban. Játszott
többek között a Berlini Filharmoni-
kusokkal, a Londoni Filharmoniku-
sokkal, az amszterdami Concert-
gebouw zenekarával, a párizsi
Orchestre National-lal, a tokiói nem-
zeti zenekarával, és számos neves
karmesterrel, például Solti György-
gyel, Végh Sándorral, Lorin
Maazellel, Zubin Mehtával.

NAGYSZÜLÕ–UNOKA 
VETÉLKEDÕ

A Társadalmi Egyesülések B.-A.-Z. Megyei Szövetsége a ma-
gyar kultúra napja alkalmából 6. alkalommal szervezi meg a
Nagyszülõ – unoka irodalmi vetélkedõt Szabó Lõrinc élete és mun-
kássága témakörben. 2007. január 20-án 10 órára a Vörösmarty
Mûvelõdési Házba várják az érdeklõdõket.
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A Miskolc TV
heti mûsora

2007. január 22–2007. január 28.

JANUÁR 22., HÉTFÕ
06.00 Az elõzõ esti adás ismét-
lése 08.30 Képújság 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Ma-
gazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Iránytû, gazdasági
magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Halálos
felfedezés, kanadai film (h) 23.00
Képújság.

JANUÁR 23., KEDD
06.00 Az elõzõ esti adás ismét-
lése 08.30 Képújság 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Ma-
gazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.25 Sportpercek
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Zsarujátszma,
amerikai film (h) 23.00Képújság.

JANUÁR 24., SZERDA
06.00 Az elõzõ esti adás ismét-
lése 08.30 Képújság 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Ma-
gazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Buxa, pénzügyi
magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Rabold
el az ûrhajót!, amerikai film (h)
23.00 Képújság.

JANUÁR 25., CSÜTÖRTÖK
06.00 Az elõzõ esti adás is-
métlése 08.30 Képújság 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Ma-
gazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.25 Start, foglalkoz-
tatásügyi magazin 19.45 Ked-
venceink, az állatbarátok ma-
gazinja 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Végzetes
erõ 2., amerikai film (h) 23.00
Képújság.

JANUÁR 26., PÉNTEK
06.00 Az elõzõ esti adás ismét-
lése 08.30 Képújság 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.30 Mú-
zsa, kulturális magazin 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.30 Gyöngy-
kagyló, gyermek- és ifjúságvé-
delmi magazin 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00 Az
istenek a fejükre estek, amerikai
film (h) 23.00 Képújság.

JANUÁR 27., SZOMBAT
07.00 Az elõzõ esti adás ismét-
lése 09.30Képújság 15.00DKSK–
Gyõr nõi kosárlabda-mérkõzés
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55Mûsorismertetés
18.00Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Magazinmûsor, válogatás a hét
témáiból 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.30 A Miskolci Egyetem Gé-
pészmérnöki és Informatikai Ka-
rának múltja, jelene és jövõje
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.30Déltengerek ka-
lóza, kanadai–új-zélandi film (h)
23.00 Képújság.

JANUÁR 28., VASÁRNAP
07.00 Az elõzõ esti adás ismét-
lése 09.30 Képújság 15.00 DVTK
õszi gólösszefoglaló (ism.) 17.00
A Hálózat mûsora 17.30Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Krónika, heti hírösszefoglaló ma-
gazin 18.30 Magazinmûsor, vá-
logatás a hét témáiból 19.00
Krónika (ism.) 19.30 Múzsa, kul-
turális magazin (ism.) 20.00
Krónika (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.30 A hajnal elsõ fénye, ame-
rikai film (h) 23.00 Képújság.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

Mozart legnépszerûbb ope-
rájával vendégszerepelt a
Kassai Állami Színház társula-
ta Miskolcon. A Varázsfuvolát
két alkalommal – január 14-én
és 15-én – játszották telt ház
elõtt sikerrel a Nagyszín-
házban. 

Emanuel Schikaneder színhá-
zát, a Theater auf der Wiedent a
csõdtõl mentette meg 1791 szep-
temberében Mozart darabja, a
Varázsfuvola.  Egy korabeli köz-
véleménykutatásra támaszkod-
va született a darab, melynek
dallamvilága az osztrák és dél-
német népdalokon alapszik.
Magyarul elõször Kassán ját-
szották 1831-ben a Mozart-ope-
rát, most pedig a kassai társulat
mutatta be Miskolcon a mûvet, ám
eredeti nyelven, németül. A kas-
sai elõadást Andrea Hlinková,
egy fiatal szlovák rendezõnõ ál-
lította színpadra. Klasszikus jel-
mezekben, ám modern díszletek
között számos látványelemmel,
vetítéssel kiegészítve. 

– Ez a darab egy mese, de
olyan, mint egy science fiction. A
modern elemek miatt kicsit ag-
gódtunk, hogy miként fogadja
majd a közönség. Nem tudtuk,
hogy Kassán népszerû lehet-e
egy ilyen darab. De nagy siker lett
és itt Miskolcon is tetszett a né-
zõknek, nagy tapsot kaptunk –
meséli a Kassai Állami Színház
egyik fiatal operaénekesnõje,
Lucia Knoteková, aki 2001-tõl lép
fel rendszeresen különbözõ da-
rabokban és most éneket tanul a
kelet-szlovákiai város zenemûvé-
szeti fõiskoláján. Itt-ott a világban
is énekelt már, ahogy mondja, járt

Japánban, Németországban és
rendszeresen vendégszerepel
Lengyelországban, de számára
mindig is a legizgalmasabb figu-
rák, melyeket alakít, a komikus
szerepek. Ezek közül is az egyik
legkedvesebb Mozart Varázsfu-
volájának Papagenája. 

– Nem kell sokat énekelni, nem
túl megterhelõ, de míg színpadon
vagyok, megfiatalodom, átválto-
zom. Papagena ugyanis elõször
egy öreg, visszataszító banya, de
a varázslatoknak köszönhetõen
átváltozik, szép fiatal nõvé válik,
akibe Papageno beleszeret. Azt
gondolnánk, a kettejük találko-
zása látványos esküvõvel vég-
zõdik, de valójában egy házas-
ság elõtti veszekedéssel ér véget
a történetük a darabban – ma-
gyarázza az énekesnõ.

A darab rendezõasszisztense,
aki a harmadik udvarhölgy sze-
repét énekli a kassai elõadásban,
azt mondja, nagyon szeretik ezt
a rendezést nemcsak a nézõk, a
mûvészek maguk is. Szépek a
ruhák – álomba illõ az egész tör-
ténet annak ellenére is, hogy

jócskán vannak benne modern
elemek is. Viera Hronská azt me-
séli, milyen szépen elkülönül az
Éj királynõje jelmezének hideg
kék és zömében fekete szövete
Sarastro aranysárga kosztümétõl,
amely úgy ragyog, mint a nap és
hirdeti az igazságosságot nem-
csak a figura tetteiben, hanem
megjelenésében is. A Pécsi
Fesztiválra készítette a darabot a
társulat, ahol elvárás, hogy a ha-
gyományos, klasszikus elképze-
léseket modern elemekkel öt-
vözzék.

A Kassai Állami Színház és a
Miskolci Nemzeti Színház a
Magyarország–Szlovákia–Ukrajna
közötti európai uniós szom-
szédsági program forrásait el-
nyerve cserél elõadásokat az idei
évadban. A 2006 novemberétõl
2007 májusáig tartó projekt da-
rabválasztásait a zenés, táncos
mûfajok sokszínûsége jellemzi. A
Kassai Állami Színház harmadik
vendégszereplése volt Miskolcon
Mozart Varázsfuvolájának bemu-
tatója a Nagyszínházban. 

-czikora-

1909–2001 között a Széchenyi
u. 10. számú monumentális épü-
letben – az egykori homlokzati
felirat tanúsága szerint is – az
„Elsõ Magyar Biztosító Társaság”
és jogutódja mûködött. 

Az épületet 2002-ben vette bir-
tokba a Vám- és Pénzügyõrség
Észak-Magyarországi Regionális
Parancsnoksága. Az „intézmény-
váltás” együtt járt a homlokzat és
a belsõ terek átalakításával, felújí-
tásával. Kár, hogy a négy évvel ez-
elõtti felújításkor eltûntek az épület
azon díszei, amelyek az eredeti
funkcióra, hasznosításra utaltak.
Az épületben nincsen része az ön-
kormányzatnak, a homlokzatfelújí-
tást a jelenlegi üzemeltetõ, illetve
használó vállalta magára.

A jelenlegi épületet 1909–1910
között építették és vették birtokba
a biztosító alkalmazottjai. A korabeli
sajtó az átadás után írta, hogy
„most Borsod, Gömör, Ung megyék
egész területére, Abaúj és Zemplén
fele részére terjed ki hatásköre, s
mintegy négyszáz ügynöke van”. Az
épületben az államosításig az Ál-
talános Biztosító Társaság mûkö-
dött. A belváros rekonstrukciós
munkálatainak részeként 1988/1989-
ben került sor a külsõ-belsõ felújí-
tására, a telek építményeinek sza-
nálására. Ekkor a bérház belsõ ud-
varát üvegtetõvel fedték le, s a füg-
gõfolyosókat is átalakították az épü-
let új funkciójának megfelelõen.

A Széchenyi u. 10. sz. épület tö-
mege napjainkban is meghatároz-
za a Sötétkapu – Erzsébet tér kö-
zötti utcaszakasz hangulatát.
Homlokzata hét axisú, kétemeletes,
szimmetrikus elrendezésû. Az
egész építmény külsõ megjelené-
sében, homlokzati alakításában a
középsõ axisra koncentrál.
Kiemelkedõ motívuma a kapuzat fö-

lötti erkély két szélérõl induló, s a
két felsõ szintet átfogó óriási pi-
laszter. Az épület bejárati kapuja két
oldalán robosztus falpillérekbõl in-
duló konzolok tartják a széles, de
egyszerûen tagolt erkélyt. A felújí-
tás után is változatlanok maradtak
azok az oldalaikon babérfüzéres va-
kolatkeretekkel ellátott ablakok,
amelyek egyszerû kiképzésû,
enyhe kiugrású, alig tagolt kö-
nyöklõpárkánnyal vannak ellátva.

A XX. század elsõ évtizedében
készült képeslap szerint a földszinti
helyiségekben üzletek kaptak he-
lyet, a biztosítási ügynökök az eme-
leti részekben dolgoztak. Egykor

négy üzlet kínálta
portékáit, s ebben
ma sincsen válto-
zás. Egy érdekes
megfigyelést tehe-
tünk, s ez arra hívja
fel a figyelmünket,
hogy a boltok hasz-
nosítása nem sokat
változott a fõutcán. Itt
az egykori „Hungária
áruház” és Salgó
Ármin divatboltja he-
lyén, a „Sirály” di-
vatüzlet, a „Kobrak”
cipõáruház és áru-
raktár helyén a „Tip-
top” cipõüzlet mû-
ködött 1992-ben és
jelenleg is.

A tulajdonos
homlokzatfelújítási terveit és
annak tervezett idejét nem is-
merjük. A földszinti üzletek por-
tálkialakítása is része a fõutca
megújítási programjának. A telek
és a korábbi felépítmény törté-
netére utal a 2004 májusában el-
helyezett emléktábla. A tábla szö-
vege a Rákóczi-szabadságharc-
ra, illetve a Rákóczi Ferenc titká-
rára, Aszalay Ferencre (1674–1729)
emlékeztet. Az egykori borsodi al-
ispán végrendeletének részlete ol-
vasható az emléktáblán. Eszerint
„Hazámnak, vármegyémnek és
városomnak is sok ízben szol-
gáltam tökéletes szívvel”.

Tisztelt Olvasó! Ismeri
Ön a Regionális Operatív
Program keretében meg-
valósult miskolci beruhá-
zásokat? Hamarosan kide-
rül! Most induló 8 részes ke-
resztrejtvény-játékunkban a
beruházásokat rejtettük el. A megfejtéseket együtt, egy levelezõlapon
legkésõbb március 21. éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs
Kht. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A helyes megfejtést be-
küldõk között az Arany Könyvesbolt (Miskolc, Arany Corvin Üzletház,
Arany János út. 11–13.) által felajánlott könyveket sorsolunk ki.

ISMERI ÖN A MISKOLCI
ROP-OS BERUHÁZÁSOKAT?

A megújuló belváros (36.)

AZ EGYKORI BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG ÉPÜLETE

MOZIMÛSOR MISKOLCON
Kossuth mozi: január 25–január 31. között 16.30, 18.30 óra-

kor Konyec – Az utolsó csekk a pohárban, magyar vígjáték.

Hevesy filmklub: január 25–január 31. között 17, 19 órakor Takeshis’
japán vígjáték, 21 óra Flyboys – Égi lovagok, filmdráma.

Mûvészetek Háza, Uránia terem: január 25–január 31. között 15.30,
Elvitte a víz, animációs film, 17.45, Borat – kazah nép nagy fehér gyer-
meke menni mûvelõdni Amerika, amerikai vígjáték, 20 órakor Éjféli mo-
ziláz, dokumentumfilm. 

Mûvészetek Háza, Béke terem: január 25–január 31. között 16 óra-
kor Az utolsó adás, zenés vígjáték, 18 óra Éjféli moziláz, dokumentumfilm,
20 óra Borat – kazah nép nagy fehér gyermeke menni mûvelõdni Amerika,
amerikai vígjáték.

Az Éj királynôje udvarhölgyeivel.

A magyar kultúra napja 
a megyei könyvtárban

A mese és a sci-fi ötvözete a kassaiak elõadása

MEGFÚJTÁK A VARÁZSFUVOLÁT

A  „Társasház görög gyökerekkel” címû várostörténeti írásunkhoz
kapcsolódóan a Széchenyi u. 21–23. számú épület közös képviselõ-
je felhívta figyelmem arra, hogy a 23. számú épület árkádja a társas-
ház közös tulajdona, de hozzájárultak ahhoz, hogy az önkormányza-
ti tulajdonú virágboltot lebonthassák. A tulajdoni viszonyokban így nem
áll be változás. A történetírás hitelessége miatt kötelességemnek érez-
tem ezt közzé tenni, abban a reményben, hogy az olvasók észrevéte-
leiket, kifogásaikat, ötleteiket, vagy fénykép-illusztrációikat továbbra is
megküldik címemre vagy a MIK Zrt. címére. Munkámat ezzel segítik,
amelyet ezúttal is tisztelettel megköszönök! Dobrossy István

Január 24., 14 óra: Bogármese
– Lázár Zsófiával. Lázár Zsófia
édesapjával, Lázár Ervinnel kö-
zösen írott mesekönyvét mutatja
be. Vendég: a szerzõ. Lázár Ervin
és Lázár Zsófia elõször készített
„négykezest” a Lázár Ervin-me-
séken felnövõ gyerekek és fel-

nõttek nagy örömére. A Bogárme-
se álomszép illusztrációit Faltisz
Alexandra készítette.

Január 25., 10 óra: A Himnusz
szerzõje... Ismerkedés Kölcsey
Ferenc életútjával, költészetével
hagyományos és elektronikus
dokumentumok segítségével.

TERMÉSZETFOTÓ-
KIÁLLÍTÁS

Molnár Mihály bánrévei
nyugdíjas pedagógus, érde-
mes természetjáró színes zsû-
rizett fotóiból Túrafotók címmel
kiállítás nyílik a Görömbölyi
Közösségi Ház Galériájában,
(Miskolc, Szolártsik tér 4.), ja-
nuár 25-én 17 órától. A kiállítás
3 hétig tekinthetõ meg hét-
köznap 15–19 óráig. 

Elhalasztott
koncert

A Reményi Ede Kamaraze-
nekar tisztelettel értesíti közön-
ségét, hogy 2007. január 18-án
a miskolci Mûvészetek Házá-
ban tartotta volna koncertjét,
ám ezt Weszely Ernõ beteg-
sége miatt 2007. március 2-a
(péntek) 19 órára halasztja. A
jegyek az új idõpontra érvé-
nyesek, vagy visszaválthatók. 
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Az idén immár huszonkettedik
alkalommal rendezi meg a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Labdarúgó-szövetség a Dr. Borosi

László teremlabdarúgó-emlék-
tornát. Az esemény iránt most is
óriási az érdeklõdés, egyaránt
kedvelik a csapatok és a szurko-
lók, ugyanis a vetélkedés a me-
gyei csapatok számára a téli szü-
net legnagyobb megméretteté-
sének számít. A küzdelmek január
végén (27–28.) a selejtezõkkel
kezdõdnek. A megye nyolc vá-
rosában rajtolnak a mérkõzések,
Miskolcon két csoport küzdel-
meire kerül sor. Az A-csoportban
(január 27.) a Kazincbarcika (NB
II), az Onga (megyei I. osztály),
a Miskolci EAFC (megyei I. o.), az
Edelény (megyei II. o.), a
Sajósenye (megyei II. o.), valamint
a Bükkszentkereszt (megyei II. o.)
gárdája szerepel. A B csoport (ja-
nuár 28.) mezõnye: DVTK liga-
csapat, Varbó (megyei I. o.),
Szirmabesenyõ (megyei I. o.),
Sajószentpéter (megyei I. o.),
Emõd (megyei II. o.), Parasznya
(megyei III. o.)

Azt nem lehet mondani,
hogy csendesen, mi több,
unalmasan telnének a napok
a diósgyõri nõi kosarasok há-
zatáján. A DKSK közelmúltban
lejátszott bajnoki találkozójá-
nak például két különbözõ
eredménye szerepel a nyil-
vántartásokban. Mindez annak
ellenére, hogy a Magyar Ko-
sárlabdázók Országos Szö-
vetsége rendkívüli fellebbvite-
li bizottsága hatályon kívül he-
lyezte a nõi tagozat verseny-
bizottságának és intézõ bi-
zottságának tavaly decem-
berben hozott döntéseit.

A nõi tagozat intézõ bizottsá-
ga állásfoglalást juttatott el a ver-
senybizottsághoz. Ebben meg-
fogalmazódott: mivel fennáll
annak a gyanúja, hogy a 2007. ja-
nuár 6-án lejátszott Vasas-Csata
– DKSK Miskolc NB I/A csopor-
tos bajnoki mérkõzésen a vendég
együttesben jogosulatlan szere-
peltetés történt, a versenybizott-
ság vizsgálja meg a mérkõzés tör-
ténéseit.

A felkérésnek a bizottság ele-
get tett, s a rendelkezésére álló
adatok alapján megállapította,
hogy az említett mérkõzésen öt
diósgyõri játékos (Tyler, Borecká,
Brantlová, Kovács K. és Sárközi)
érvényes játékengedély nélkül
lépett pályára, ezért megváltoz-
tatták a pályán elért eredményt,
a mérkõzést pedig 20–0-ás ko-
sárkülönbséggel a Vasas-Csata
javára igazolták. 

Tapodi Péter, a DKSK SMSz Kft.
ügyvezetõ igazgatója azt nyilat-
kozta, hogy a döntés ellen ter-
mészetesen fellebbeznek. Igaz,
egy nappal a történtek után az
MKOSZ rendkívüli fellebbviteli bi-

zottsága is döntést hozott az
ügyben. A testület hatályon kívül
helyezte a nõi tagozat verseny-,
valamint intézõ bizottságának
decemberi határozatait, és állást
foglalt, hogy a 2006. október 17-

én kiadott játékengedélyeket ér-
vényesnek kell tekinteni. Az eltelt
idõszakban minden mérkõzésen
jogszerûen szerepeltek a múlt
nyáron Miskolcra igazolt sporto-
lók, így a diósgyõriek szerint a
Csata elleni meccsen nem 20–0-
ra kaptak ki, hanem 51-47-re
nyertek.

A történteket lassan már kö-
vetni sem lesz könnyû, ember le-
gyen a talpán, aki csalhatatlan biz-
tonsággal eligazodik a különbö-
zõ bizottságok munkájában, s ki-
kerüli az útvesztõt…

Az viszont biztos, hogy sor-
soltak a Magyar Kupában. A
DKSK a Szolnok csapatával ta-
lálkozik a legjobb négy közé ke-
rülésért. A továbbjutás két mér-
kõzésen dõl el, a játéknapok feb-
ruár 14. és 17. Az elsõ mérkõzés-
re a Tisza-parti városban kerül sor.

(doros)

Kezdjük a diósgyõri fociba-
rátok számára legörömtelibb
információval! Szerdán dél-
elõtt már a csapattal trénin-
gezett a Magyarországra ked-
den visszatért Ketheovama
Foxi és az utóbbi edzéseket
betegsége miatt mulasztó Elek
Norbert. Velük csaknem tel-
jessé vált a keret, igaz viszont,
hogy a kisebb sérüléssel baj-
lódó Sipeki István, Farkas Viktor
és Katona Attila több foglal-
kozást is kihagyott.

Korábban beszámoltunk arról,
hogy Miskolc is házigazdája lesz
az NB I-es labdarúgócsapatok te-
remtornájának. A borsodi me-
gyeszékhelyen január 21-én, va-
sárnap két selejtezõcsoport mér-
kõzéseit rendezik meg. (Az ere-
deti tervek szerint szombaton
játszottak volna a csapatok, de
pénteken kosárlabda-mérkõzés-
re került sor, a mûfû leterítéséhez
viszont fél napra van szükség,
ezért került a program vasár-
napra).

A tornán valamennyi élvonal-
beli együttes részt vesz, a másik
két csoport mérkõzéseit Zala-

egerszegen rendezték meg, a
nyolcas döntõt a négy csoport
elsõ két helyezettjeinek a rész-
vételével január 27-én Deb-
recenben bonyolítják le. Miskol-
con január 21-én, vasárnap dél-
elõtt a DVTK, az MTK, a REAC
és a Vác csatázik, a délutáni
programban pedig a Debrecen,
a Fehérvár, a Paks és a Tatabánya
csap össze a továbbjutást jelen-
tõ helyekért. A tervek szerint dél-
elõtt 10 órakor kezdik az elsõ ta-
lálkozót, az utolsónak 13.35-kor
lesz vége. A pontos mûsor még
nem ismert, azt a versenybizott-
ság a csapatok képviselõinek je-
lenlétében, a helyszínen készíti
el a 9 órakor kezdõdõ technikai
értekezleten. Délután 15 órakor
indul a csata, a „záró” mérkõzés
várható befejezési ideje 18 óra 35
perc. 

Ami a belépõket illeti: a délelõtti
programra szinte minden biléta el-
kelt elõvételben, 300-400 darabot
értékesítenek a reggel 8 órai
pénztárnyitáskor. A jegyek 2200
forintos egységáron a helyszínen
kaphatók. A mérkõzéseket a
SportKlub csatorna közvetíti 10 és
13.15, illetve 16 és 18.30 között. A

január 27-én esedékes debrece-
ni fináléba a csoportelsõ és -má-
sodik kvalifikálja magát.

– Számunkra ez egy felmérõ
torna, mi a tavaszra készülünk.
Természetesen szeretnénk jól
szerepelni, hiszen várhatóan
népes szurkolóink is ezt várják tõ-
lünk, de akkor sem dõl össze a
világ, ha esetleg nem jutunk be
a nyolcas döntõbe – kommentálta
a várható esélyeket Csank János,
a diósgyõriek vezetõedzõje.

A piros-fehérek arra igazán
nem panaszkodhatnak, hogy is-
meretlen számukra a helyszín,
ugyanis a vasárnapi programot
megelõzõen szombaton is pá-
lyára lépnek egy teremtornán! A
sportcsarnokban bonyolítják le a
Pauleczki-emléktornát, s ezen is
részt vesz a Csank-legénység. A
diósgyõriek az A-csoportban a
Pálháza és az Old Star Tolcsva
legénységével csapnak össze, a
B-csoportban a Bõcs, a Sá-
rospatak és Erdõhorváti gárdája
csatázik. A DVTK fél kettõtõl
Pálháza, 15 óra 40 perctõl pedig
az Old Star Tolcsva ellen szere-
pel.

Doros László

A MAGYAR KUPÁBAN A SZOLNOK ELLEN JÁTSZANAK

Zajos napok a DKSK házatáján
Mûfüvön Miskolcon a II. Tippmix teremtornán

BUZDÍTÁSBAN NEM LESZ HIÁNY

Nem könnyû eligazodni a DKSK háza tájáról érkezô hírek közt.

Görömbölyön
sakkoznak

Hagyományteremtõ céllal sakk-
versenyt rendez Miskolcon a vá-
rosi szövetség. A rendezõ és tá-
mogató a miskolci testület, a
Görömbölyi Kulturális Egyesület,
a TERRA 95’ Bt., az ART Stúdió
Paln Bt. és a Polilakk Kft. Az ese-
ménynek a Görömbölyi Közösségi
Ház (Miskolc, Szolártsik tér 4.) ad
otthont január 20-án, szombaton
délelõtt 9 óra 30 perctõl. A ver-
senyre bárki nevezhet a helyszí-
nen 9 órától. Nevezési díj 500 fo-
rint. A résztvevõk számától füg-
gõen 9 vagy 11 fordulós, svájci
rendszerû lesz a viadal, 15-15,
vagy 20-20 perces partikkal. Az
elsõ hat helyezettet díjazzák és kü-
löndíjakat is átadnak. 

Itthon kezdett a Magyar
Kupában az Albrecht-Miskolci
VSC-MISI nõi röplabdacsa-
pata. A nyolcaddöntõ elsõ
mérkõzésén a miskolci váro-
si sportcsarnokban a Tata-
bányát fogadták Kerekes
Attila edzõ tanítványai, és kü-
lönösebb gond nélkül szerez-
ték meg a 3–0-s gyõzelmet.
Így a visszavágó csupán for-
malitás maradt.

– Az idén ez volt az elsõ fel-
mérõnk, melyet sikerrel akartunk
megvívni. A felkészülés során elõ-
ször az egyéni gyakorlatokat he-
lyeztük elõtérbe, az utóbbi héten
azonban már a csapatjáték ke-

rült a középpontba. Sajnálatos,
hogy zavaró tényezõkkel is szem-
besültünk. Hetek óta sérült
Fekete és Parti-Józsa, a közel-
múltban pedig kidõlt a sorból
Kovács Edina is, aki betegség
miatt hagyott ki edzéseket.
Keretünk létszáma ezzel a mini-
mális hat fõre csökkent, ami nem
túl jó jel a bajnoki folytatás elõtt.
Játékunkat ennek megfelelõen
formáltuk, arra törekedtünk, hogy
az eddig például kevesebb sze-
repet kapó Szabó Barbara ismét
belerázódjon – adott gyors hely-
zetértékelést a vasutasok szak-
vezetõje.

És akkor a bajnokságról! A jövõ
héten csütörtökön hazai kör-
nyezetben veselkedik neki a má-
sodik felvonásnak a zöld-fehér
együttes. Az már korábban eldõlt,
hogy mely csapatok folytatják a
második szakaszban az ,,alsó”
illetve a ,,felsõházban”. A kiala-
kult sorrend alapján az „A” cso-
port 1–4. helyezettjei (BSE, Nyír-
egyháza, Albrecht-Miskolci VSC-
MISI, Kaposvár) játszanak a „B”
csoport 1–4.-kel (Gödöllõ, Vasas,
Tatabánya, Nirvana-TFSE) vál-
tott pályaválasztói joggal 8 (2 x
4) mérkõzést. A csapatok az
alapszakasz I. összes eredmé-
nyét megtartják.

A II. kör végén eldõl az 1–8.
hely sorsa, és következhet a rá-
játszás. A negyeddöntõben a
,,szokásos rend” szerint alakul-
nak a párok: 1–8., 2–7., 3–6., 4–5.
helyezett mérkõzik meg egy-
mással, a párharc két nyert mér-
kõzésig tart. Ezután az elsõ a ne-
gyedikkel, a második pedig a har-
madikkal küzd meg a döntõbe
jutásért (három nyert mérkõzé-

sig). Az alsóház kvartettje is ját-
szik még egy kört (5–8., 6–7.), ami
után rögtön a helyosztók követ-
keznek: az 5. a hatodikkal, a 7. a
nyolcadikkal mérkõzik meg a
végsõ helyezésekért.

– A munkát január 2-án kezd-
tük, s az elsõ héten fõleg a rá-
hangolódás, a belerázódás volt
a fõ szempont. Sérültjeink csak
márciusban lesznek bevethetõk,
így azonban igen szûk lett a
folytatást váró keretünk. Az a cé-
lunk, hogy erõsítsünk, így ennek
megfelelõen folynak is tapoga-
tózások – vázolta a szakosztály-
vezetés elõtt álló teendõket
Kerekes Attila.

A vasutasok egyébként elsõ
mérkõzésüket január 25-én, csü-
törtökön 17 órától játsszák a mis-
kolci városi sportcsarnokban, el-
lenfelük a Vasas gárdája lesz.

D. L.

Az elmúlt hét vége az ünnep-
lés jegyében telt a megyénkbeli
labdarúgó játékvezetõk körében,
ugyanis ekkor tartották szokásos
évzáró-, illetve értékelõ összejö-
vetelüket a miskolci Herman Ottó
Gimnázium éttermében. Az ese-
ményen részt vett Vágner László,
a Magyar Labdarúgó-szövetség
játékvezetõi bizottságának elnö-
ke, a társmegyék képviselõi, va-
lamint a megyei vezetõk közül
Daragó Lászlóné sportigazgató és
Balázs András, a megyei labda-
rúgó szövetség elnöke is. A mis-
kolci Fábián Mihály számára em-
lékezetes marad a bál, mert itt
nyújtotta át neki Vágner László a

FIFA-jelvényt, amit eddig borso-
di játékvezetõ még – helyi la-
kosként – soha nem tudott meg-
szerezni! Aki kedvet érez hason-
ló sikerekhez, január 18-án 17
órakor a Teleki kollégium Iharos-
termében (Miskolc, Selyemrét út
1.) játékvezetõi tanfolyamra je-
lentkezhet. Az elméleti és fizikai
tantárgyak és a sikeres vizsgák
után a jelöltek a tavaszi szezon-
ban már bekapcsolódhatnak a
megyei labdarúgó életbe. Az év
játékvezetõje Jakkel János, a leg-
jobb fiatal Galán Roland, az év
asszisztense Demeter János lett,
míg a legjobb nõi teljesítményt
Kassai Anett nyújtotta.

Fábián Mihály:
FIFA-jelvény 

Felsõházi csaták várnak az Albrecht-MVSC-MISI együttesére

SÉRÜLÉSEK ZAVARJÁK A MUNKÁT

ERÕSÍT A TEAM
MISKOLC SE

Januárban megkezdõdött a tri-
atlonos átigazolási idõszak, amely-
nek egyik nagy meglepetését je-
lenti, hogy Ágoston Szabolcs, az
osztrák olimpiai válogatott keret
tagja magyar klubjaként a Team
Miskolc SE-t választotta. A kettõs
állampolgárságú, a kilencvenes
években Tiszaújvárosban is légi-
óskodó, a magyar csapattal egy-
koron fõiskolai-egyetemi világbaj-
noki ezüstérmet is kiérdemlõ spor-
toló megállapodott Kuttor Csa-
bával, a miskolciak kétszeres olim-
pikon versenyzõjével, egyben a
klub vezetõjével. A kölcsönös elõ-
nyökre építõ megállapodás értel-
mében Ágoston tavaly decem-

bertõl Budapesten együtt gyako-
rol az ott tanuló Kuttorékkal. A ma-
gyar licenc kiváltásához szüksé-
ges kötelezõ orvosi vizsgálatot
ezekben a napokban végzik el a
Sportkórházban. Ezt követõen vál-
hat hivatalossá az átigazolás.
Kuttor Csaba úgy vélekedett a kü-
szöbön álló szerzõdéskötésrõl,
hogy az elhúzódó lábsérülésébõl
felépült Ágoston sokat segíthet a
miskolciaknak a felkészülésben, el-
sõsorban a kerékpározásnál.
Segítségével megvédhetik a 2006-
ban elnyert bajnoki címet is a klub-
csapat ob-n, de igencsak meg-
nõnek majd az egyesület esélyei
a váltóbajnokságon is.

Rajtol a Borosi-kupa

Lejátszotta elsõ mérkõzését
az OB I-es Miskolci Betyárok flo-
orball- csapata. A miskolciak szá-
mára kevés jót ígért a nyitány,
ugyanis a bajnokság egyik él-
csapatához látogattak. Nos, ér-
vényesült a papírforma, a Dunai
Krokodilok magabiztos játékkal
13–6 (4–2, 6–0, 3–4) arányú gyõ-
zelmet arattak a Törökbálinton
megrendezett összecsapáson. A
miskolciak közül Szabó Ákos
(2+3), Szabó Gergely (2+2), va-
lamint Gál (2+0) iratkozott fel a
pontszerzõk közé. Az össze-
csapást követõen Gál Tamás
csapatvezetõ azt nyilatkozta,

hogy nem õk voltak a találkozó
esélyesei, de igyekeztek helytállni
a bajnokcsapat ellen. A máso-
dik harmadban indiszponáltan
játszottak, viszont az elsõ és har-
madik játékrészben nyújtott tel-
jesítményre nem lehet panasz.
A hajrá igazán „betyárosra” si-
került, hiszen 26 másodperc
alatt két gólt ragasztottak a
Krokodilok kapujába. A Betyárok
pénteken este, lapzártánk után
lejátszották idei második mér-
kõzésüket is, a Miskolci Városi
Sportcsarnokban a Szõnyi Pa-
lánkdöngetõk Köre ellen léptek
pályára.

VERESÉGGEL KEZDTEK



A világ minden részén évente egy
alkalommal a különbözõ felekeze-
tû keresztyén egyházak ökumeni-
kus imahetet tartanak. Ebben az
évben január 21–28. között lesznek
az imahét alkalmai. 

A Miskolcon élõ keresztyének
számára is nagy jelentõséggel bír-
nak ezek az alkalmak, hiszen le-
hetõségük van úgy együtt lenni,
hogy nem választanak el felekeze-

ti korlátok. Ebben az évben a dél-
afrikai Umlazi-Bhekithembában egy
világi hívekbõl és lelkipásztorokból
álló ökumenikus csoport szervez-
te az imahetet. Az apartheid kö-
vetkezményeivel, az AIDS-sel, a sze-
génységgel küzdõ ország keresz-
tyénsége közös tanúságtételként
ajánlották fel az egész világ számára
az elkészült anyagot.   

Az ökumenikus imahét rendje:
minden este kezdés 17 órakor. Ja-
nuár 21. vasárnap: belvárosi evan-
gélikus templom, január 22. hétfõ:
mindszenti római katolikus temp-
lom, január 23. kedd: református
deszkatemplom, január 24. szer-
da: Búza téri görög katolikus
templom, január 25. csütörtök:
Kossuth utcai református templom,
január 26. péntek: ortodox temp-
lom, január 27. szombat: miskolc-
avasi református templom, január
28. vasárnap: minorita római ka-
tolikus templom.

Az elmúlt évek állandó csök-
kenése után a megyében és
Miskolcon is növekedett 2006-
ban a születések száma. Dr.
Hardonyi András, a miskolci
közgyûlés egészségügyi bizott-
ságának elnöke úgy tájékozta-
tott, hogy 2005-ben 1521 újszü-
lött látta meg a napvilágot a vá-
rosban, míg 2006-ban már 1602.
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében mintegy 300-zal történt
több születés tavaly, mint 2005-
ben. 

Az adatokat elemezve dr.
Hardonyi András elmondta, a
gyermekvállalási szokásokban,
ezek negatív vagy pozitív módo-
sulásában több tényezõ is szere-
pet játszik. Általánosságban el-
mondható, hogy az alacsonyabb
iskolai végzettséggel rendelkezõk
fiatalabb korban vállalnak gyer-
meket, míg a magasabban kvali-
fikáltak késõbb. 

– A tanulmányok miatt nyilván el-
tolódik az elsõ gyermek vállalásá-
nak idõpontja, nem ritka, hogy az
egyetemet vagy fõiskolát végzett nõ
30 éves korára jut el oda, hogy szü-
lést, gyermeket vállaljon – hang-
súlyozta dr. Hardonyi András. 

Az utóbbi évek csökkenõ ten-
denciájának okai között a bizottsági
elnök említette még az egyre ke-
vesebb házasságkötést, az anya-
gi, egzisztenciális bizonytalanságot,
valamint azt is, hogy csökkent a
„gyermekhozó” korban lévõ fiatal
nõk száma. 

Dr. Hardonyi András elmondása
szerint az ideális gyermekvállalási
kor – elsõ gyermek esetében – 20-
30 év közé tehetõ a nõknél. Ez ter-
mészetesen nem jelenti azt, hogy
valaki 35 év után nem vállalkozhat
szülésre, ekkor azonban már meg-
különböztetett terhesgondozás
szükséges, mert több egészségü-
gyi szövõdmény fordulhat elõ.

Rendszeresen el kell végezni olyan
vizsgálatokat is, amelyeket „rutin-
szerûen” nem kellene. 

Mint megtudtuk, a mai terhes-
gondozási „protokoll” szerint 35
éves kor után minden terhes nõnek
fel kell ajánlani a genetikai vizs-
gálatot is, hogy még a terhesség
elején tisztázható legyen, nincs-e
valamilyen rendellenesség a mag-
zatnál. 

Dr. Hardonyi András megje-
gyezte: a fiatal, 18 éves kor alatti
szülés éppolyan problémás lehet,
mint a 35 év után történõ, ezért itt
is szükséges a megkülönböztetett
terhesgondozás. Ugyanakkor po-
zitívumként említhetõ, hogy 2006-
ban nyolcvannal kevesebb mûvi
terhesség-megszakításra került
sor a Semmelweis Kórház szülész-
nõgyógyászati osztályán, mint
2005-ben. 

– Arra törekszünk, hogy a szü-
lések lebonyolítása, a szülészeti el-
látás minél jobb körülmények kö-

zött, minél biztonságosabban tör-
ténjen – ez így is van – s kiemelt
fontosságúnak érezzük, hogy
ehhez rendelkezésre álljanak a
megfelelõ személyi és technikai fel-

tételek – hangsúlyozta a miskolci
önkormányzat egészségügyi bi-
zottságának elnöke. Mint megtud-
tuk, tavasszal mintegy egymilliár-
dos felújítás indul a Semmelweis
Kórház szülészeti osztályán, ami
magában foglalja a teljes felújítást,
komfortosítást, egyágyas szülõ-
szobák kialakítását. Az osztályon je-
lenleg 21 orvos és 100 szakdolgo-
zó lát el feladatokat, a szülészetek
összevonása után ez a szám nyil-
ván bõvülni fog. Állandó ügyeletben
három orvos van benn az intéz-
ményben, egy negyedik pedig ott-
hon, készenlétben. A szabad or-
vosválasztás lehetõségével a szülõ
nõk mintegy 50 százaléka él
Miskolcon.

Dr. Hardonyi András szerint a szü-
lészeti osztályok összevonásával
járó átszervezések konkrétumai
még egyeztetés alatt vannak, az
azonban bizonyos, hogy az ellátás
biztonságát, színvonalát és minõ-
ségét ez nem befolyásolja majd. 

Sz. S. 
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SSZZAALLOONN ––  TTÁÁNNCC ––  IISSKKOOLLAA

ttttáááárrrrssssaaaassss ttttáááánnnncccc----
ttaannffoollyyaammoott  iinnddíítt

KKEEZZDDÕÕKKNNEEKK,,
1122––9999  éévveess  kkoorriigg

felnôtteknek és diákoknak
vasárnaponként

(12 héten át, 39 órában)

TTAANNFFOOLLYYAAMMOOKK HHEELLYYEE::  
Vasas Mûvelõdési Központ 
Miskolc, Andrássy u. 36.

BBEEIIRRAATTKKOOZZÁÁSS ÉÉSS TTAANNDDÍÍJJBBEEFFIIZZEETTÉÉSS::
2007. január 21. (14.00–17.00-ig)

EELLSSÕÕ FFOOGGLLAALLKKOOZZÁÁSS::
2007. január 28.

AA  TTAANNFFOOLLYYAAMMOOKK  TTÁÁNNCCAAII::  
� angol keringõ, tangó, slowfox
� szamba, rumba, cha-cha-cha, 
� swing, rock and roll, csárdás

IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓ::  
3300//553355--66667711,,  1144..0000--ttóóll  2200..0000--iigg
EE--mmaaiill::  ssoommoosskkooii@@aaxxeelleerroo..hhuu

ÁLLÁSHIRDETÉS
Piacvezetõ kereskedelmi cég új irodájá-
ba magas kereseti lehetõséggel mun-
katársat keres. Tel.: 06-20/529-8590.

Irodai értékesítés. Rugalmas idõbeosz-
tás, kimagasló jövedelem. Tel.: 06-20/529-
8500.

8 órai irodai munka, heti 50 000 Ft. Tel.:
06-20/995-5771.

Szeretne csapatban dolgozni és sok
pénzt keresni? Agilis üzletkötõt kere-
sünk. Tel.: 06-70/533-9690.

Kereskedelmi cég megyei irodaházába
napi 3 órás elfoglaltsággal munkatársa-
kat keres.Tel.: 06-20/582-9021.

INGATLANKÖZVETÍTÕ MAGAS KERE-
SETTEL MUNKATÁRSAKAT KERES
NEM ÜGYNÖKI MUNKÁRA. TEL.:
30/520-45-12, 30/640-15-80.

Oklevelet adó 

MASSZÕR-
TANFOLYAMOT

indít a Stúdium Iroda 
(ny. sz.:14-0-032-06)

Miskolcon február 9-én, 
ára: 40 E Ft. 

Tel.: 70-537-4955

A KSH adatai szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2006.
I–III. negyedévében 5867 gyermek jött a világra és 7402 személy
hunyt el. Az élveszületések száma 5,1 százalékkal nõtt, míg a
halálozásoké 4,5 százalékkal csökkent. A növekvõ születésszám
és a halálozás mérséklõdése a természetes fogyás lassulását
eredményezte. 

A megye természetes népességmozgalomból adódó népes-
ségcsökkenése 2006. január–szeptemberben 1535 fõ volt, ami
29,1 százalékkal kevesebb, mint amit a 2005-ös év hasonló idõ-
szakában regisztráltak. 

Kedvezõtlen változás, hogy 2006 elsõ három negyedévében
57, egy éven aluli gyermek hunyt el a megyében, 11-gyel (23,9
százalékkal) több, mint 2005 elsõ három negyedévében. Ezer
élveszületésre így 9,7 csecsemõhalálozás jutott, ami lényegesen
magasabb az 5,4-es, országos átlagnál. 

A KSH adatai szerint 2006 szeptember végéig 2407 házas-
ságot kötöttek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 1,8 százalék-
kal kevesebbet, mint egy évvel korábban.

Továbbra sem túl nagy az ér-
deklõdés az úgynevezett Babaköt-
vény iránt, amely kicsivel több, mint
egy éve vehetõ igénybe. Még
mindig kevés szülõ él ezzel az elõ-
takarékossági lehetõséggel. Tavaly
84 ezer gyerek született és csak
13 ezernek, azaz minden hetedik
babának nyitottak a szülõk Start-
számlát. Igaz, év végére meg-
duplázódott a Babakötvények
száma a pénzintézeteknél. Az Ál-
lamkincstár Miskolci Területi
Igazgatóságán a térségben szü-
letetteket, ezzel együtt a Baba-
kötvényeket nem tartják nyilván, de
az kiderült, hogy a szülést köve-
tõen ebben a térségben fordítanak

a legkevesebb gondot a gyerekek
majdani megtakarításaira.

Startszámlát 104 pénzintézet-
ben lehet nyitni országszerte. Az
állam által adott 40 ezer forintos
kezdõ támogatás mellé a szülõk
évente maximum 120 ezer forin-
tot tehetnek. Ezt az állam éven-
te további, legfeljebb 6 ezer fo-
rinttal gyarapíthatja.

A kincstári számlán összegyûlt
pénzt azok a gyerekek is felve-
hetik 18 éves korukban, akiknek
nem nyitottak Startszámlát. A
Startszámlát egyébként a gyere-
kek nagykorúságáig bármikor
megnyithatják a szülõk.

Csonka László

Az iskolázottság is szerepet játszik

NÕTT A SZÜLETÉSEK SZÁMA
NEM TÚL SIKERES 
A BABAKÖTVÉNY

ÖKUMENIKUS IMAHÉT

Miskolc, Régiposta u. 29. (a Pláza mellett) Tel.: 46/506-008, 506-009



A Hernád teljesen kiszáradt
a Bõcs és Ónod közötti sza-
kaszon a hét végén. Hétfõn
délelõtt még csontszáraz volt
a meder a bõcsi duzzasztónál,
a gát zsilipjei zárva, egy csepp
víz sem jött a mederbe. 

Az Észak-magyarországi Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõség szak-
emberei is kiszálltak, a hatóság
vizsgálja, hogyan száradhatott ki
teljesen a folyó. A Hernád átlagos
vízhozama 17–18 köbméter má-
sodpercenként. A rendkívül
meleg és száraz õsz, illetve tél
miatt ez mostanra 12 köbmé-
ter/másodpercre csökkent. Ez a
mennyiség meg is van egészen
Bõcsig. Az elõírások betartását
egy mérõmûszer ellenõrzi. Ez re-
gisztrálja a folyó vízszintjének
adatait, ezeket kell az erõmû üze-
meltetõjének jelentenie minden
év február 15-ig, vagyis évente
egyszer.

Pozitív változások történtek
aztán kedden délután, a szemta-
núk már újra vízzel teli folyóme-
derrõl számoltak be, még ha a víz

egyelõre nem is éri el a termé-
szetes szintet. A felügyelõség
szankciókkal is él, kötelezvén az
erõmû üzemeltetõit a megfelelõ
vízmennyiség biztosítására, és

kezdeményezni fogják bírság ki-
szabását is, ami jelen esetben 50
ezer forint lehet.

Ez az összegszerûség Laskó
Miklós, az Észak-magyarországi
Horgászegyesület titkára szerint
„bohózatba illõ”, éppen ezért,
miután az egyesület gyakorolja a
halászati jogokat az adott folyó-
szakaszon, a halállományt, a fo-
lyót és a horgászokat ért, becs-
lésük szerint milliós nagyság-
rendû kár miatt feljelentést tesz-
nek a kesznyéteni vízi erõmû
miatt, igaz, csak a szakhatósági
vizsgálat lezárulta után.

További érdekessége a törté-
netnek, hogy két hasonló erõmû
is mûködik a folyó felsõ szaka-
szán, Dobszán és Gibárton, de ott
károkozást eddig még nem ta-
pasztaltak. A kesznyéteni erõmû
károkozása miatt azonban felje-
lentés is születik. Az emberi fele-
lõtlenség legújabb történetének

fejleményeirõl természetesen be-
számolunk, de amíg nincs visz-
szatartó ereje a környezetvédel-
mi bírságoknak, szinte minden-
ki tehetetlen az ilyen esetekkel
szemben.

Juhász István 
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Ülésezett a Sportszakmai
Tanácsadó Testület

Mint azt Koncz Ferenc, a me-
gyei közgyûlés alelnöke kiemel-
te, a 2007-es esztendõ az Árpád-
házi Szent Erzsébet éve jegyében
telik. A tájékoztatón elhangzott az
is, hogy tovább folytatódnak az
emlékeket megõrzõ beruházá-
sok. Ebben az évben 400 millió
forintból elkészül Széphalomban

a Magyar nyelv-emlékhely, csak-
nem 300 millióból a megyei le-
véltár új részlege Alsózsolcán, va-
lamint 203 millió forintból a me-
gyei könyvtár épületének felújí-
tása. Az emlékek megõrzésének
kiemelkedõ példájaként mutatták
be Veres László, üvegmûvessé-
günk a XVI. és XIX. század kö-

zötti idõszakát felölelõ, több év-
tizedeken keresztüli kutatásainak
kötetbe foglalt változatát, melyrõl
január 23-án a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián tartanak bemu-
tatót.

Az elmúlt év a Megyei Múzeumi
Igazgatóság szempontjából ered-
ményes volt. Hasonlót szeretne
maga mögött tudni egy év múlva
is az igazgató. Már megkezdték
a nagy Benczúr-kiállítás szerve-
zését. A magyar kultúra napja al-
kalmából pedig január 19-tõl, a
Herman Ottó Múzeum papszeri
épületében egy, a fõvárost már
megjárt kiállítás számíthat nagy
érdeklõdésre. A Térbe zárt pilla-
nat címû tárlat az elõzõ század-
fordulón népszerû háromdimen-
ziós fotózás tárgyi emlékeit és az
azokkal készült alkotásokat mu-
tatja be. Csonka László

A Donnál elesett bajtársak
elõtt tisztelegtek a múlt hét
végén. A Szent Anna temp-
lomban hálaadó istentiszte-
letre gyûltek össze a család-
tagok, hogy emlékezzenek
elhunyt családtagjaikra. 

A doni ütközetben több száz
miskolci fiatal veszítette életét.
Többen sebesültként tértek haza.
Az ott tapasztaltakra nem szíve-
sen emlékeznek vissza a túlélõk,
hiszen életük legborzasztóbb sza-
kasza volt az a néhány hónap. 

Az életben maradtaknak köte-
lességük, hogy emlékezzenek
azokra, akik soha nem térhettek

haza a harctérrõl. A Doni Bajtársak
Szövetsége alakulásának idején
76 tagot számlált, a 2007-es esz-
tendõt mindösszesen hatan él-
hették meg. A családtagok em-
lékezetében ellenben örökké él
emlékük, a Szent Anna temp-
lombeli istentisztelet pedig to-
vább erõsíti a kései leszárma-
zottakban is az emlékezés kény-
szerét.

Árhullámok vonulnak végig
Észak-Magyarország folyóin, de
egyelõre nincs árvízvédelmi ké-

szültség. Elsõsorban a Felsõ-
Tisza, a Szamos és a Bodrog fo-
lyók külföldi vízgyûjtõin, fõként
Kárpátalján esett jelentõs meny-
nyiségû csapadék. Az esõzések
hatására árhullámok alakultak ki
a Felsõ-Tiszán és a Bodrogon.
A Tisza hazai szakaszán 3-5
méter közötti, míg a Bodrogon
2 méteres vízszintemelkedést
mértek. A Sajó–Hernád vízrend-
szerében és a hazai vízfolyáso-
kon továbbra is igen alacsony a
vízszint. A meteorológiai elõre-
jelzések szerint a hét végéig
még nagyobb mennyiségû csa-
padék várható a külföldi víz-
gyûjtõkön, ezért újabb árhullá-
mokra számítanak.

Újra van víz a Hernádban

ÖTVENEZRES BÍRSÁG EGY FOLYÓÉRT?

Tisztelt 
Olvasónk!

Ha bármilyen panasza,
észrevétele van lapunk ter-
jesztése kapcsán, ezentúl
hívhatja a 46/503-501/100-
as telefonszámot. Hívjon, és
üzenetrögzítõnkön hagyjon
üzenetet!

Különleges technikatörténeti kiállítással tiszteleg a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság a magyar kul-
túra napja elõtt. Errõl és az év többi kulturális rendezvényérõl,
valamint az értékeket megõrzõ megyei beruházásokról tartot-
tak tájékoztatót a megyeházán.

Árhullámok a folyókon

Miskolc Város Sportszakmai
Tanácsadó Testülete az elmúlt
esztendõ novemberében ala-
kult, azzal a céllal, hogy javas-
latokat fogalmazzon meg az ön-
kormányzat számára a város
sportéletével kapcsolatban.
Elképzeléseiket sajtótájékozta-
tón ismertették. 

Miskolc sportéletét támogató,
igazgató döntések elõkészítésében
van szerepe a Sport Tanácsadó
Testületnek, amelyben önkor-
mányzati képviselõk, létesítmény-
vezetõk, a Miskolci Sportiskola
képviselõi, valamint a jeges sport-
ágak, a labdajátékok, az egyéni, a
speciális és a vizes sportágak ta-
nácsadói vesznek részt. A testület
megkezdte munkáját, ami elsõ-
sorban az új sportfinanszírozás ki-
dolgozását, az utánpótlás támo-
gatását, és az olimpiai járulék jut-
tatásának kidolgozását jelentette.
Az egyik ajánlás a Peking 2008
program folytatása volt. 

– Itt 33 versenyzõre tettek ja-
vaslatot az edzõk, ebbõl 22 ver-
senyzõnek havi húszezer forintos
támogatást javasol a bizottság –

mondta el Bartha György sportta-
nácsnok.

Hosszas egyeztetések után sem
alakult ki a méltányos összeget és
az érintettek körének szabályozá-
sát egyértelmûen meghatározó
olimpiai életjáradék odaítélésének
lehetõsége – egyelõre. A kiemelt
egyesületek kapják majd a testü-
let javaslata alapján a város sport-
támogatását, itt nyolc csapat és
négy egyéni sportág támogatásá-
ról van szó, a tervek szerint 178 mil-
lió forint értékben, de az ide be nem
kerülõk is pályázhatnak a meg-
maradó Mecénás alapra. 

– A sport már olyan szinten van,
hogy ettõl pénzt elvonni nem lehet,
tehát itt még többet kellene ráfor-
dítani, és akkor még nem beszél-
tünk olyan dolgokról, mint a pre-
venció, az egészségmegõrzés,
ami számtalan fórumon elhangzik,
de a gyakorlatban nem tud meg-
valósulni, mert nincs megfelelõ
anyagi támogatás az önkormány-
zat részérõl – mondta Illyés Miklós
önkormányzati képviselõ.

A Sport Tanácsadó Testület által
megfogalmazott javaslatok legko-
rábban márciusban kerülhetnek a
képviselõk elé.

A kultúra napja elõtt

BENCZÚR-KIÁLLÍTÁSRA KÉSZÜLNEK
A DONI BAJTÁRSAKRA

EMLÉKEZTEK

Miskolc, Soltész Nagy Kálmán 115. Tel.: 46/508-511. Fax: 46/508-552. www.laguna.segitek.hu
Nyitva: h–p 8–17 óráig, szo. 8–13 óráig. E-mail: weltkeramik@weltkeramik.t-online.hu

A készleten lévô megrendelt terméket 2 munkanapon belül kiszállítjuk, Miskolc területén ingyenesen.

LAGUNA
CSEMPEDISZKONT
Tavasszal nyitunk!

Padlólapok, falicsempék
800–3000 Ft-ig

MINÔSÉG, STÍLUS,
TRADÍCIÓ, GARANCIA

Sorsolás 2007. február 22-én,
csütörtökön, 16 órától a Miskolc Plaza földszintjén.

Beküldési cím: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.
Telefon: 46/503-501

NNYYEERREEMMÉÉNNYYEESSÕÕ

5 db 10 000 forintos aajjáánnddéékkkkoossáárr
(az Unió Coop összeállításában)

aa MMiiKKoommmmaall!!

FÔNYEREMÉNY:

A fotók illusztrációk.

TOVÁBBI NYEREMÉNYEK
1 db nagyképernyõs sszzíínneess  tteelleevvíízziióó
(72 cm képátmérõjû)

5 db    5000 forintos vváássáárrlláássii  uuttaallvváánnyy
(beváltható a Lamon Ajándékcentrumban)

Játsszon Ön is a Miskolci Kommunikációs Kht.-
val! Vágja ki és küldje vissza kitöltve a MMiisskkoollccii

KKaalleennddáárriiuumm 256. oldalán található nyeremény-
szelvényt 2007. február 17-ig és nyerje meg értékes aján-
dékaink valamelyikét!

�ÓÓRRIIÁÁ
SSII

Egy 11 napos (8 éjszakás), kétszemélyes

SSPPAANNYYOOLLOORRSSZZÁÁGGII  UUTTAAZZÁÁSS
autóbusszal, félpanziós ellátással a Világlátó Utazási Iroda szervezésében

Hétfôn még száraz lábbal lehetett átkelni a Hernád medrén.

Koncz Ferenc (balról) és Veres László ismertette a terveket.


