
Átadták kedden ünnepélyes ke-
retek között a Futó utcán azt a
kazánt, amely a volt Bogáncs
utcai hulladéklerakóban
képzõdõ depóniagáz felhaszná-
lásával mûködik. 319 lakás fûté-
sénél és melegvíz-szolgáltatásá-
nál váltja ki ezzel a MIHÕ Kft. a
földgáz használatát.

� HORVÁTH IMRE

Ahogy arról már korábban is írtunk,
a rekultivált Bogáncs utcai egykori sze-
métlerakóban a rothadás során úgy-
nevezett depóniagáz termelõdik,
melynek a kitermelésére kutakat
fúrtak, ezeken keresztül elszívják és
egy fáklyán elégetik. A rendszert a
MIHÕ Kft. üzemelteti, melynek
szakemberei a rendszerben rejlõ le-
hetõségek kihasználása mellett dön-
töttek. A Bogáncs utcától 2040 mé-
terre van a Futó utcai kazánház,
amely 319 lakás fûtését, illetve me-
legvíz-szolgáltatását látja el. Kiépítettek
egy gázvezetéket a depóniagáz ka-
zánházhoz juttatására, és elvégezték
a kazánház átalakítását, hogy átáll-
hassanak a  depónia gáz-tüzelésre a
földgáz helyett. 

Mivel nyáron nem kell fûteni, így
kisebb kapacitással mûködik a ka-
zánház, a Bogáncs utcán azonban
ettõl sokkal több gáz keletkezik.
Ennek felhasználására második ütem-

ben gázmotorokat állítanak üzembe,
ami villamos energiát is elõállít majd.
A kazánház átalakítása 92 millió fo-
rintba került, amit a MIHÕ saját for-
rásból valósított meg. A gázmotorok
és a kéntelenítõ beruházás további
400 millió Ft-ba kerül, így ehhez pá-
lyázatot nyújtottak be a KEOP prog-
ramba. Ezt még tavaly novemberben
elbírálták, így nincs akadálya a má-
sodik ütem kiépítésének, amelyhez
a közbeszerzési eljárás már február-
ban elindul, és várhatóan 2009 vé-
gére, 2010 elejére készülhet majd el,
ezzel 30-35 millió forintos árbevé-
telhez jut a MIHÕ. A kazán üzem-

be állításával már 35-40 millió forintot
takarít meg a hõszolgáltató, ami la-
kásonként ezer forintos költség-
csökkenést jelent éves szinten, mond-
ta el Tanka Sándor, a MIHÕ mûsza-
ki igazgatóhelyettese. 

Az átadáson Korózs András igaz-
gató arról beszélt, hogy stratégiai cél-
juk a környezetkímélõ energia meg-
valósítása. Emellett fontos lépés a föld-
gázfüggõség csökkentése és az al-
ternatív energiaforrások használata,
a hatékonyságot növelni szeretnék,
miközben a költségek csökkennek.
Saját forrásból több beruházást meg-
valósítottak már ennek érdekében,

mint az energiatakarékos  gáz égõk,
vagy az automatizálási program. 

Káli Sándor megemlítette, hogy az
idei költségvetésben egymilliárd fo-
rintot különítettek el a panelprogram
önkormányzati támogatására, ami
szintén fontos lépése a fûtési költ-
ségek csökkentésének. Miskolc pol-
gármestere arról is beszélt, hogy ha-
zánkban „zsigerbõl utálják” a hulla-
dékégetõket, és elutasítják, miköz-
ben más uniós országokban – pél-
dául Bécs közepén – használják eze-
ket. Miskolcon az ilyen, és ehhez ha-
sonló kérdéseket is napirendre kell
tûzni – tette hozzá.

Kocsonyafesztivál

Idén sem maradnak újdonság nél-
kül a fesztivál látogatói, többek között
léggitárversenyt hirdettek a szervezõk.

� Írásunk a 5. oldalon.

Április 5-én újra nyeregben a vas-
papucsosok, a miskolci klub vezetõjét
az idei tervekrõl kérdeztük.

� Írásunk a 6. oldalon.

Salakmotor

Keddtõl két ágyú áll az Avas-tetõn,
és jelenti az alapját a tervezett az új ha-
ditechnikai parknak.

� Cikk a 3. oldalon.

Ágyúk

Az eddig lejátszott elõkészületi ta-
lálkozókat sikeresen vette a DVTK
labdarúgócsapata. Mind három el-
lenfelét legyõzte, legutóbb kedden,
hazai környezetben a Mezõ kö -
vesdet, 4–2-re. Ezt a mérkõzést már
a pálya mellõl megtekintette Gálhidi
György is, azonban az új szakvezetõ
csak szerdán vette át a karmesteri
pálcát.

– Konzultáltam Benczés Mik -
lóssal, és tájékozódtam az eddig el-
végzett munkáról is. Mindössze
három hetünk van arra, hogy minél
jobb állapotba kerüljön az együttes.
Igaz, február 7-én már Ligakupa-
mérkõzést játszunk Angyalföldön, a
Vasas ellen. Egy héttel késõbb hoz-
zánk jön a Vác, február 21-én vi-
szont már minden élesben történik,

hiszen bajnoki találkozón fogadjuk
a REAC legénységét. Sürget az idõ,
de nem aggódom. Tudom, kik tá-
voztak, és kik érkeztek, szerintem
arra kell törekedni, hogy minél jobb
helyezést érjünk el – nyilatkozta ér-
deklõdésünkre Gálhidi György.

A diósgyõriek programja megle-
hetõsen feszes. Január 31-én, szom-
baton, Rimaszombaton lépnek pá-
lyára a piros-fehérek, február 4-én,
szerdán hazai környezetben csap-
nak össze a Baktalórántháza együt-
tesével. Újság még, hogy távozott (va-
lószínûleg csak idõlegesen) a csa-
pattól Somodi Bence. Az utánpót-
lás-válogatott 20 esztendõs kapus
iránt élénken érdeklõdött a Gyõr, s
ezért a DVTK fél évre kölcsönadta
a portást. 

Nyomozás indult Miskolcon a
„fészekrakós” lakásvásárlások-
kal kapcsolatban. Az ügyész-
ség egyelõre harminc ügyben,
magánokirat-hamisítás miatt
kezdeményezett büntetõeljá-
rást.  

� SZEPESI S. – VARGA V. 

Azt is vizsgálják, elvégezte-e a
szükséges ellenõrzéseket a lakás-
vásárlási támogatásokat folyósító
pénzintézet az ügyintézés során,
de más esetekben, például a
szerzõdéseket kötõ ügyvédeknél
is felmerülhet a felelõsség kérdé-
se. A zömmel az avasi városrészt
érintõ, s a köztudatban a romák
nagyarányú betelepüléséhez kö-
tõdõ „fészekrakós ügy” múlt év
õszén robbant ki, de már hóna-
pokkal korábban is sok lakossági
jelzés érkezett ezzel kapcsolatban.
Fodor Zoltán avasi települési kép-
viselõ lapunknak elmondta: õt
elõször múlt év áprilisában ke-
resték meg egy Klapka úti ház
lakói, akik elkeseredésükben már
petíciót fogalmaztak, oly mér-
tékben pokollá tette az életüket
egy jövevény család. Lakásukban
néha 10-15-en is tartózkodtak,
életmódjuk miatt mindennapos
volt a konfliktusuk a szomszé-

dokkal. Aztán egyre több helyrõl
érkeztek ilyen jelzések, ezért a
képviselõ – mint fogalmaz – ala-
posan körbejárta az avasi roma
betelepülésekrõl szóló szóbeszé-
det. Információkat kért a helyi ki-
sebbségi önkormányzat, a MIK
Zrt., a rendõrség, valamint a

Fészekrakó Programban érintett
bankok képviselõitõl is. A Miskolci
Ingat langazdálkodó Zrt. illetéke-
sei múlt év közepén 75 beköltö-
zõ családról tudtak, de ez a szám
a valóságban már akkor nyilván
jóval nagyobb lehetett. 

� FOLYTATÁS A 3. OLDALON.

Miskolcon hozza létre a
Vodafone új, regionális ügyfél-
szolgálati központját. A beru-
házás májustól több mint há-
romszáz korszerû, európai
színvonalú munkahelyet teremt
Miskolcon és térségében. 

� SZ. S. 

A miskolci önkormányzat, az
Észak-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ és a Vodafone
Magyarország vezetõi pénteken
írták alá az együttmûködési meg-
állapodást a miskolci városházán.
Dr. Beck György vezérigazgató
ennek kapcsán utalt a távközlési
cégek közötti versenyre, s a minõ-
ségi ügyfélszolgálat jelentõségére.
Mint mondta, a Vodafone a nehéz
gazdasági környezet és a recesszió
ellenére 2009-ben növeli magyar-
országi alkalmazottainak számát. –
Az új regionális ügyfélszolgálati
központ helyszínének kijelölésekor
komoly versenyben esett Miskolcra
a választásunk – hangsúlyozta a
Vodafone Magyarország vezér-
igazgatója. – Itt, a helyi egyetemen
folyó, magas szakmai színvonalú
képzés következtében hosszú távon
biztosított a jól képzett munkaerõ-
utánpótlás. A miskolci önkor-
mányzat kedvezményekkel, rugal-
mas hozzáállással segíti a letelepülni
szándékozó vállalatokat. A befek-
tetõi környezet vonzó eleme töb-
bek között az a tény is, hogy már
több sikeres informatikai vállalko-
zás mûködik itt – tette hozzá dr.
Beck György. A Vodafone jelenlé-
te, szponzorációs tevékenységé-
nek köszönhetõen, a város okta-

tási, kulturális és sportéletében is
érezteti majd a hatását.  

Szabó József, az Észak-magyar-
országi Regionális Munkaügyi
Központ fõigazgatója ugyancsak
hangsúlyozta: a Vodafone beru-
házása egy olyan munkaerõpiaci
helyzetben valósul meg, amikor ki-
emelt fontossága van minden mun-
kahelynek. – A munkaügyi központ
segíti és támogatja a hosszú távú
befektetési tervekkel érkezõ cége-
ket, s reméljük, hogy jelen megál-
lapodás példaként szolgál azon
vállalkozások számára is, amelyek
helyszínt keresnek tervezett beru-
házásaik megvalósításához – han-
goztatta Szabó József, kiemelve,
hogy a megyében 1300 fõt érintõ
munkahely-bõvítés van folyamat-
ban, a munkaügyi központ közre-
mûködésével.

– Egyre inkább látható törek-
véseink eredménye, beérni látszik,
amiért az elmúlt években dol-

goztunk – hangsúlyozta Káli
Sándor polgármester, utalva rá: az
elmúlt évben a Financial Times fdi
magazinjának szakértõi Miskolcot
a külföldi tõkebefektetõk számá-
ra kiemelten vonzó helyszínné
nyilvánították. – Mai bejelentésünk
ennek kézzelfogható bizonyítéka
– mondta Káli Sándor, megkö-
szönve az ITD Hungary Zrt.,
Magyar Befektetési és Keres ke de -
lemfejlesztési Ügynökség közre-
mûködését, és Szûcs Erika, szoci-
ális és munkaügyi miniszter tá-
mogatását is. A miskolci polgár-
mester a Vodafone megjelenésé-
vel arra számít, hogy a közel-
múltban elõkészített, új városi
iparterület iránt is tovább nõhet az
érdeklõdés. 

A Miskolcon több mint három-
száz új munkalehetõséget terem-
tõ, európai színvonalú központ elõ-
reláthatólag másfél-két év múlva
mûködik majd teljes kapacitással.

Depóniagázból megtakarítás

ÁTADTÁK A BIOERÕMÛVET
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BÜNTETÕELJÁRÁSOK A FÉSZEKRAKÓ PROGRAM KAPCSÁN

Csalással jutottak
a lakásokhoz?

Vodafone-központ Miskolcon

TÖBB SZÁZ MUNKAHELY

Podhorányi László vezérigazgató-helyettes (balról), dr. Beck
György és Káli Sándor a beruházás tájékoztatóján.

KÜLDÖTTGYÛLÉS

Az Észak-magyarországi Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége
pénteken, Miskolcon tartotta regionális küldöttgyûlését a Palota
Hotelben. A gazdaságpolitikai fórumon a régió gazdasági helyzetét
elemezték, és megoldási javaslatokat tettek; illetve szóba került
Magyarország gazdasági helyzete és a világgazdasági válság hatásai
az Európai Unióra. Elfogadták a regionális kamara dokumentuma-
it, és átadták a Regionális Minõségi Díjakat is az arra érdemes cégek
részére. A nagydíjat a Miskolci Vízszolgáltató Kft. nyerte el.

Somodi
kölcsönben



A fiatalokat érõ stressz csök-
kentéséért, konfliktushelyzete-
ik megoldásáért és szenve-
délybeteggé válásuk megelõ-
zéséért indított modellprogra-
mot az Egészséges Ifjúságért
Alapítvány. 

� VARGA V.

A „Stresszmentes Iskolákért”
rendezvénysorozat harmadik ál-
lomása Miskolc, a négynapos tré-
ningen a város öt középfokú ok-
tatási intézménye vesz részt. Az
elsõ napon többek között Czeizel
Endre tartott elõadást a fiatalok-
nak.

Napjainkban egyre gyakrabban
hallani az iskolai erõszakról és
arról, hogy egyre több fiatal hasz-
nál különbözõ élvezeti szereket.
A „Stresszmentes Iskolákért” el-
nevezésû program ezen jelensé-
gek ellen próbál átfogó megoldást
nyújtani. A miskolci tréningsoro-
zaton öt középfokú oktatási in-
tézmény vett részt, többek között
a helyszínt biztosító Szemere
Bertalan Szakközépiskola. A ta-

nulók érdeklõdve hallgatták
Czeizel Endrét, az Egészséges
Ifjúságért Alapítvány elnökét, aki
többek között arról is beszélt, hogy
régen a diákok még azzal tûntek
ki a többiek közül, ha jó ered-
ményeket értek el az iskolában,
mára azonban megváltozott a
helyzet. 

A tréning további részében a di-
ákok csoportfoglalkozásokon vesz-
nek majd részt, ahol elsajátíthat-
ják például a konfliktushelyzetek
kezelését. A „Stresszmentes

Iskolákért” programsorozaton
Miskolc után szombathelyi és bu-
dapesti iskolák is részt vehetnek.

Az európai uniós csatlakozás
és a válság hatásai voltak a
témái annak a találkozónak,
amelyet Veszprém, Pécs és
Budapest után kedden este
Miskolcon tartott a Fidesz. A
polgári oldal politikusai sze-
rint léteznek megoldások az
uniós csatlakozás alatt lénye-
gesen meggyengült ország ki-
vezetésére a válságból.

� BUDAI G.

Az ország európai uniós csat-
lakozásakor senki sem gondolta
volna, hogy az elkövetkezendõ
évek súlyos problémákat hoznak
majd Magyarországra – hangzott
el a találkozón. A gazdaság visz-
szaesett, nõtt a költségvetési hiány,
több lett a munkanélküli, és olyan
hanyatlási folyamat indult el,
amelynek következtében az or-
szág az uniós csatlakozás veszte-

sévé vált – mondták az ellenzé-
ki politikusok.

A gazdasági válság kezelésérõl
szólva Navracsics Tibor frakció-
vezetõtõl elhangzott, a Fidesz az
uniós források átrendezését tar-
taná az egyik megoldásnak.
Pelczné dr. Gáll Ildikó, a Fidesz
alelnöke a válság helyi hatásai-
ról szólva elmondta, a nehéz-

ségek közepette nem szabad
magukra hagyni a Miskolcon
élõ, különbözõ társadalmi réte-
geket. A Fidesz alelnöke hozzá-
tette, a fejlesztési források meg-
keresésével olyan munkahelyte-
remtõ beruházásokra volna szük-
ség, amelyek százak részére te-
remthetnének munkahelyeket
Miskolcon.
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Hegedûs Andrea, a 3-as számú választókörzet önkormányzati
képviselõje értesíti a tanácsadó testületi tagokat, illetve a tisztelt
érdeklõdõket, hogy február 2-án hétfõn 17 órától Szirmai
Részönkormányzati Tanácsadó Testületi ülést tart a Radnóti Miklós
Közösségi Házban (Miskolc-Szirma, Erkel F. u. 47.)

Részönkormányzati ülés

2009-ben is – immár heti rendszerességgel – folytatódik a Miskolci
Idõsügyi Tanács ügyfélszolgálati segítségnyújtása. Februárban 4-én,
11-én, 18-án és 25-én várják 9–12 óra között az érdeklõdõket az
Idõsügyi Irodában (Arany J. u. 29.). Az általános segítségnyújtás mel-
lett minden hónap elsõ szerdáján családsegítéssel, a másodikon
jogi tanácsadással, a harmadikon közbiztonsági tanácsadással, a
negyediken pedig lelkisegély-szolgálattal várják a szépkorúakat.

Idôsügyi ügyfélszolgálat

Lakossági fogadóóra

Hegedûs Andrea, a 3-as számú választókörzet ön-
kormányzati képviselõje értesíti a választókörzetben  élõ -
ket, hogy minden hónap elsõ hétfõjén lakossági foga-
dóórát tart. A következõ idõpont: február 2. (hétfõ) 16–17

óra között. Helyszín: Radnóti Miklós Közösségi Ház (Miskolc-Szirma,
Erkel F. u. 47.). Minden érdeklõdõt tisztelettel vár!

Fodor Zoltán, az avasi 9-es számú választókörzet ön-
kormányzati képviselõje értesíti a választókörzetében  élõ -
ket, hogy február 2-án (hétfõn) 17 órától fogadóórát tart
a Széchenyi Általános Iskolában (Miskolc, Hajós u. 5.).

Minden érdeklõdõt szeretettel vár!

Dr. Mokrai Mihály, a 11-es számú választókörzet ön-
kormányzati képviselõje értesíti a választókörzetben  élõ -
ket, hogy minden hónap elsõ hétfõjén lakossági foga-
dóórát tart. A következõ idõpont: február 2. (hétfõ) 16

óra. Helyszín: MSZP-székház (Miskolc, Corvin u. 9.). Minden ér-
deklõdõt tisztelettel vár!

Balogh Zoltán önkormányzati képviselõ tisztelettel ér-
tesíti Martin-Kertváros lakóit, hogy február 2-án, hétfõn
17 órai kezdettel lakossági fogadóórát tart a református
egyház imatermében, a Tóth Pál utca 12. szám alatt.

Mindenkit szeretettel vár!

Csordás Mihály szocialista önkormányzati képviselõ
lakossági fogadóórát tart február 6-án (pénteken) 17 órá-
tól a Hunyadi Mátyás Tagiskolában (Mátyás király u. 21.).
Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy „Mindenkit érhet jog-
eset” címmel folyamatosan mûködik ingyenes jogsegélyszolgálatunk.
Amennyiben jogi természetû problémájuk, kérdésük van, úgy kér-
jük, 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

Modellprogram Miskolcon

A STRESSZMENTES
ISKOLÁKÉRT

A nyitóelôadást Czeizel Endre tartotta.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság
Hivatala Hatósági Infor má ció szol -
gáltatás Igazgatóságánál folya-
mat ban van a Miskolc, Avas la-
kóterületen elektronikus hírközlõ
(CATV) hálózat, Klapka út bõví-
tése II. ütem tárgyú távközlési
építmény építési engedélyezési
eljárása. Az eljárásban érintettek
számára az engedélyezési do-
kumentáció megtekinthetõ a
Nem zeti Hírközlési Hatóság
Hivatala Hatósági In for má ció -
szolgáltatás Igaz ga tó ságon (Mis -
kolc, Csabai kapu 17. sz.) ügyfél-
fogadási idõben.

FELHÍVÁS

Két hete új megyei
elnök irányítja a
Magyar Demokrata
Fórum tagszervezetei-
nek tevékenységét
Borsod-Abaúj-Zemp -
lénben. Zsíros László
(fotónkon) sajószent-
péteri települési képviselõt az
MDF országos választmányá-
nak elnöke, Makay Zsolt mu-
tatta be a héten, Miskolcon.

� SZ. S. 

Mint elhangzott, Zsíros László
három évvel ezelõtt csatlakozott
a párthoz, s tevékenységének
eredményeként mind õ, mint az
MDF helyi szervezete 9 százalé-
kos eredményt ért el a 2006-os
helyhatósági választásokon. 

– Nagy reményekkel nézünk az
elnök úr tevékenysége elé. Amit
õ Sajószentpéteren elkezdett,
arra az egész megyében nagy
szükség van – hangoztatta Makay
Zsolt, elmondva: csupán nagy lét-
számú, aktív pártszervezetekkel
vághat neki az MDF a siker re-
ményében az idei Európa parla-
menti, és a jövõ évi ország-
gyûlési, illetve helyhatósági vá-
lasztásoknak. – Nagyon elége-
dettek leszünk, ha a 9 százalé-
kos, sajószentpéteri eredményt
Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben is sikerül majd elérni –
emelte ki az országos választ-
mány elnöke.

Zsíros Lászlót egy tartózkodás
mellett, egyhangúlag választották
meg. Õt támogatta a korábbi
megyei elnök, Veres Edit egyete-
mi oktató is, aki tanulmányai
miatt köszönt le a tisztségrõl.

Bemu tat kozásában úgy
nyilatkozott: munkáját
egy tanácsadó testületre
támaszkodva kívánja vé-
gezni, a megye sajátos-
ságainak figyelembe vé-
telével. Ezek, illetve a
megoldásra váró prob-

lémák közül Zsíros László fõként
a romakérdést, a munkanélküli-
séget és a nyugdíjasok helyzeté-
nek javítását emelte ki.

A Fidesz a válságról

Új megyei elnök
az MDF-ben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 2.5.1. támogatott program Észak-
magyarországi régió Jogpont projektirodája az alábbi sajtóközleményt
teszi közzé.

2009. február 1-jétõl indul a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szerve-
zetek együtt mû ködése keretén belül az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP
2.5.1. program keretében az Észak-magyarországi Jogpont hálózat mûködése.

A projekt célja:  Ingyenes tanácsadás nyújtása az Észak-magyarországi
régióban 21 Jogpont irodában munkajog, társadalombiztosítási jog, tár-
sasági és cégjog témakörökben:

� a munkaviszonyok állandóságának biztosítása, 
� a jogbiztonság elõsegítése,
� a foglalkoztatás-biztonság megtartása érdekében.

A tanácsadást  a 21 Jogpont irodában jogászok látják el,  meghatározott helyszí-
nen és  idõ pontokban. 

Az ingyenes tanácsadást igénybe vehetik: munkavállalók, pályakezdõk, hát-
rányos helyzetû emberek, munkanélküliek, vállalkozóvá válni kívánók, kis- és középvál-
lalkozások.

A hálózati Jogpont irodák az Észak-magyarországi régióban: Miskolc, Ózd,
Kazincbarcika, Edelény, Mezõkövesd, Mezõcsát, Szerencs, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros,
Eger, Gyöngyös, Heves, Hatvan, Pétervására, Salgótarján, Szécsény, Pásztó, Balassagyarmat.

A Jogpont irodák pontos helyszínérõl és ügyfélfogadási rendjérõl a késõbbiekben rend-
szeresen jelentetünk meg hirdetményeket, információkat.

A Jogpont hálózati irodák mûködésével kapcsolatosan bõvebb infor-
máció kérhetõ az Észak-magyarországi régió KISOSZ miskolci projekt-
irodájában, 

3525 Miskolc, Régiposta u. 4., tel.: 46/508-895, fax: 46/507-386
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FÚJTATÓ

� BEKES DEZSÔ

A címben szereplõ szó nem elírás, semmi köze sincs a szilvóri-
umhoz. Annál több magához a szilvához. Ahhoz a gyümölcshöz,
amelytõl egy falu várja idegenforgalma fellendülését. A Szilvárium
név egyébként a faluház homlokzatán olvasható. Azt jelzi, hogy a
paraszti élet múltját idézõ lakberendezési tárgyak, szerszámok kö-
zött szép számmal fellelhetõk olyanok, melyek a szilva feldolgo-
zását segítették egykor a fõzõüsttõl a lekváros köcsögig.

Arról nem szólt a cikkem alapjául szolgáló tévériport, hogy a
falu népe hogyan jutott a nagy elhatározásra, nevezetesen arra,
hogy a szilvából készült levessel, gombóccal és lekváros kaláccsal
próbálják meg odaédesgetni a torkos vendégeket. Ahogy én el-
képzelem, generációk óta jeleskednek a helybeli asszonyok, pél-
dául a szilvalekváros bukta vagy az aszalt szilvából készült gyü-
mölcsleves elkészítésére. Így százszor-ezerszer is tapasztalhatták,
hogy a más tájakról érkezett vendégek is nagyon élvezik a kínált
ízeket. S boldogok, ha a kosztolás végén kaphatnak ráadásként
egy-egy receptet is. Innen aztán már viszonylag könnyû volt el-
jutni az okoskodásban odáig, hogy mivel várrommal koronázott
hegyük, hévizük, nemes boruk, de még gróféktól maradt kasté-
lyuk sincsen, nem tehetnek mást a falusi turizmusba való bekap-
csolódásért, minthogy csatasorba állítják a szilvát. Ami ugyan nem
olyan márkás, mint a gönci barack, a szatmári jonatán és a hegy -
aljai szõlõ, de legalább sok van belõle. És láss csodát! Még a tévé
képernyõjére is rákerültek a csinos formaruhába öltözött fõzõ- és
sütõasszonyok, akik ha kell, népi kórussal és citeraszóval is szó-
rakoztatják a vendégeket. 

A képernyõn nem jön át az étkek íze, illata. Mégis összefut az
ember szájában a nyál, ha látja, hogyan gyúrják, dagasztják csinos
menyecskék a jobbnál jobb kalácsokat. S ha az ötletes vendégcsa-
logató nyomán nem dõl hozzájuk majd a sok turista, akkor sincs
okuk búslakodni. Egy közös cél felé törekvõ közösség tagjának érez-
hetik magukat. Ez az érzés pedig manapság kincset ér, akár ope-
rafesztivál megrendezésére is képes nagyvárosban, akár egy kis szil-
valekvár-illatú faluban van otthon az ember.

� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.
– Az általa, rászorultsági ala-

pon kiutalt szociális bérlaká-
sokban a MIK ellenõrizheti a
lakók létszámát, s indokolt eset-
ben – ha még Ongáról,
Gesztelybõl, Lyukóból és ki
tudja, honnan is ott tanyázik 4-
5 család – elrendelheti a kény-
szerkilakoltatást. A beköltözõk
többsége azonban a Fészekrakó
Program segítségével, a szabad-
piacon vásárolt lakást az Avason,
s esetükben már nehezebb el-
járni. Az a legnagyobb probléma,
hogy ha egy család megkapja a
lakást, arra a címre a barátok,
rokonok „ráköltöznek” a megye
több falujából – néha Lyukóból és
vidékrõl is – mondta el a képvi-
selõ, hangsúlyozva: ez nem ro-
maellenesség, a városrészben sok
cigány család lakik, akikkel évtize-
dek óta harmonikus az együttélés.
Kifogások az újonnan betelepülõk
és rokoni, baráti körük életmódjá-
val kapcsolatban merültek fel, s fel-
merült a kérdés: hogyan tudtak ele-
get tenni ezek a halmozottan hát-
rányos helyzetû, alacsony képzett-

ségû emberek azoknak a szigorú
feltételeknek, melyekhez a banki
hitelek igénylését kötik. 

– Itt vetõdött fel a visszaélések
gyanúja, hiszen az érintettek lát-
hatóan nem rendelkeztek például
olyan tartós munkaviszonnyal, amely
garantálhatná a hitel rendszeres tör-
lesztését – mondta el Fodor Zoltán.
– Egyre több szóbeszéd szólt viszont
arról, hogy vannak strómanok,
„ügyintézõk”, akik állítólag minden

szükséges igazolást megszereznek
az érintettek számára, s vállalják a
banki ügyintézést is. Hogy ezek
ügyvédek, ingatlanközvetítõk, banki
alkuszok vagy esetleg mások-e,
nem lehetett tudni.

Fodor Zoltán és Káli Sándor
polgármester az ügyészséghez for-
dult a „fészekrakós” lakásvásárlá-
sokkal kapcsolatban. Elrendelték a
nyomozást, s elõször azt vizsgálták,
van-e az önkormányzatnál rend-

szeres szociális segélyben részesülõk
között olyan, aki a program kere-
tében vásárolt lakást. A kettõ ugyan-
is kizárja egymást: a fészekrakós
kedvezményekhez állással, jöve-
delemmel és a vásárláshoz szük-
séges önrésszel kell rendelkezni.
Rendszeres szociális támogatásban
viszont csak azok részesülhetnek,
akiknek nincs munkahelyük és jö-
vedelmük. Dr. Martossy György
ügyészségi szóvivõ úgy nyilatkozott:
a vizsgálat során kiszûrt személyek
feltehetõen magánokirat-hamisí-
tást követtek el, jelenleg harminc
ilyen ügyben folyik az eljárás.
Egyelõre nem tudni, mikor fejez-
õdik be a nyomozás: amennyiben
ugyanis megállapítást nyer, hogy a
fészekrakó-kölcsön igénylése, fo-
lyósítása kapcsán megtévesztették
a pénzintézetet, illetve a Magyar Ál-
lamkincstárt, akkor – az értéktõl füg-
gõen – csalás bûntette miatt is el-
járás indulhat. Dr. Martossy György
szerint azt is vizsgálni kell, hogy a
támogatást folyósító pénzintézet az
ügyintézés során megtette-e a
szükséges és körültekintõ ellenõr-
zést – a felelõsség kérdése azon-
ban nem csak ebben a két eset-
ben, hanem akár az adásvételi
szerzõdést kötõ ügyvédeknél is
felmerülhet. 

A Fészekrakó Programban hasz-
nált lakásnál 12 milliót, újnál pedig
akár 15 millió forintot is igénybe ve-
hetett a kedvezményezett. Aki csalt,
kétmilliós összegig három, e fölött
pedig öt év börtönre is számíthat.
Nem beszélve arról, hogy a lakás-
vásárlási szerzõdést semmisnek
mondják ki, és kilakoltathatják a csa-
lással lakáshoz jutottakat.

BÜNTETÕELJÁRÁSOK A FÉSZEKRAKÓ PROGRAM KAPCSÁN

Csalással jutottak a lakásokhoz?

A Miskolc gazdálkodási rendsze-
rének 2008. évi ellenõrzésérõl
szóló Állami Számvevõszéki
(ÁSZ) jelentésrõl tartott szerdán
sajtótájékoztatót dr. Sepsey
Tamás, az ÁSZ fõigazgató-he-
lyettese, Káli Sándor polgármes-
ter és dr. Mihalecz Péter
fõjegyzõ.

� SZ. S. 

Mint elhangzott, az ellenõrzés
megállapításaival, a javaslatok vég-
rehajtásával kapcsolatban intézkedési
terv készül, mely márciusban kerül
a közgyûlés elé. Dr. Sepsey Tamás
tájékoztatójában egyebek mellett el-
mondta: az ellenõrzésre az
Országgyûlés illetékes bizottságai ré-
szére is átadott, országosan egysé-
ges program alapján került sor.  

– Nem bûnösöket akarunk talál-
ni, hanem segíteni. Azt szeretnénk,
ha tevékenységünk nyomán javul-
nának az önkormányzatok gazdál-
kodási, mûködési körülményei, a fel-

tárt hibákat kijavítanák, a jó gya-
korlatokat pedig széles körben át-
vennék – hangsúlyozta az ÁSZ-fõi-
gazgató helyettese, arra is utalva: a
Miskolcon feltárt problémák nem
egyediek, gyakorlatilag általánosnak
mondhatók, hiszen köztudomású-
ak az önkormányzati rendszer fi-
nanszírozási gondjai. 

Az elkészült jelentés szerint a
2005–2007. évi költségvetések vég-
rehajtása során a költségvetési be-
vételek és kiadások egyenlege hiányt
mutatott Miskolcon. Az önkor-
mányzat a pénzügyi egyensúly biz-
tosításához rövid és hosszú lejáratú
hitelt vett fel, a 2005–2006. évek-
ben ÖNHIKI-s pályázaton támo-
gatást nyert el. A 2006–2007. évek-
ben hitelviszonyt megtestesítõ be-
fektetési célú értékpapírt értékesí-
tett, intézményi szervezeti struktú-
ra-átalakítást hajtott végre. A köz-
gyûlés a 2007. és a 2008. években
felhalmozási célú kötvénykibocsá-
tásról döntött. A fejlesztési felada-

tok megvalósításához felvett hosszú
lejáratú hitelek állománya a
2005–2007. években jelentõsen
emelkedett. 

A jelentés szerint az önkormány-
zat gazdálkodásának 2003. évi, va-
lamint a 2005–2008. évek között vég-
rehajtott ellenõrzések során tett ja-
vaslatok kétharmadát hasznosították.
Ennek eredményeként javult a költ-
ségvetés-készítés rendje, a gazdál-
kodási és a pénzügyi-számviteli fel-
adatok szabályozottsága és a belsõ
kontroll-rendszer mûködése. 

Káli Sándor az elhangzott prob-
lémákkal kapcsolatban elmondta:
nem egyedi jelenségekrõl van szó,
az alacsony önkormányzati finan-
szírozás mellett azonban Miskolc je-
lentõs versenyhátrányból, „hendi-
kepbõl” is indult – mint Káli Sándor
fogalmazott: „erõsen lepusztult
város volt”. Ha versenyhelyzetbe
akarták hozni, a fejlesztésekhez
vállalni kellett bizonyos pénzügyi
kockázatokat. 

Keddtõl két ágyú „vi-
gyázza” az avasiak
álmát, reggel ugyanis
megérkeztek és a he-
lyükre is emelték azt a
két tarackot, amelyet
Kalocsáról hoztak el,
hogy az alapját jelent-
sék az új haditechnikai
parknak.

� HORVÁTH I.

Persze a park az Avas-
tetõn nem újdonság, hi-
szen gyerekek generációi
mászták meg az ágyú-
csöveket és a tankokat, míg végül
a kilencvenes évek elején az ön-
kormányzat fel nem számolta. Most
Fodor Zoltán önkormányzati kép-
viselõ álmodta újra, és kezdte
megvalósítani. Elsõ lépésként vilá-
gítás épült ki a parkban, ami per-
sze a sportpályák használatát is se-

gíti, majd elkészült a kerítés, és most
megérkezett az elsõ két hadigépezet
is. A hatástalanított ágyúk a Magyar
Hadtörténeti Múzeum tulajdoná-
ban vannak, a miskolci Herman
Ottó Múzeummal kötött kölcsön-
szerzõdés keretében kerültek az
Avasra. Arra, hogy senki ne tehes-

sen kárt bennük, a ke-
rítés mellett térfigyelõ
kamera vigyáz majd.

Fodor Zoltán abban
bízik, hogy a gyerekek,
a családosok, és persze
a felnõttek is nagy
örömmel veszik majd
birtokba a parkot, ami
a III. Nem zetközi Dí -
szelgõ- és Katona ze ne -
karok Fesz tiváljára nyeri
majd el végleges for-
máját. Addig a képvi-
selõ még harc ko csikat
és önjáró lövegeket is

szeretne Mis kolcra „csal ni”, ezek
Szen tesrõl kerülhetnek majd az
Avas-tetõre. A reggeli helyreeme-
lésen jelen volt Cseh László ön-
kormányzati képviselõ is, akinek
szomszédos körzetét érinti a hadi-
technikai park, és aki mindenben
támogatja a megvalósítást.

Orosz Lajos alpolgármester, a 2-es számú választókörzet
(Martin-Kertváros) szocialista önkormányzati képviselõje
február 3-án, 17-tõl 18 óráig lakossági fogadóórát tart az
önkormányzat ügyfélszolgálati irodájában (Kisfaludy u.

39–41.) Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Képviselôi fogadóóra

HADITECHNIKAI PARK

Ágyúk az Avas-tetõn

Állami Számvevõszék

MISKOLC GAZDÁLKODÁSÁT
VIZSGÁLTÁK

SZILVÁRIUM

Az Észak magyarországi Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége 2008. õszén pályázatot hirde-
tett Észak-magyarországi Regionális Minõségi Díj elnyerésére, melyre a MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft.
pályamunkát dolgozott ki, és azt az elõírt határidõre benyújtotta – tájékoztatott Korózs András, a MIVÍZ
Kft. általános ügyvezetõ igazgatója.

A pályázat, amely az Európai Kiválóság Díj modelljén alapul, a minõségügyben kiemelkedõ eredményt
felmutató gazdálkodó szervezetek tevékenységét ismeri el. Az elismerést az Iparkamarák Szövetsége rend-
szeresen, pályázati rendszerben, az elõre meghatározott kritériumoknak megfelelõ önértékelés és szakértõi
helyszíni felülvizsgálat alapján ítéli oda. Ezzel a díjjal a teljes szervezet tevékenységének és mûködésének
kiválóságát díjazzák, illetve ismerik el.

A MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. a beadott pályamunkával elnyerte a 2008. évi
Észak-magyarországi Regionális Minõségi Díj Nagydíját.

Az ily módon elismert eredmény mögött a MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. munkavállalóinak következetes,
és a közszolgáltatás iránt elhivatott munkavégzése áll.

A társaság mûködési tevékenységének színvonala az elmúlt években jelentõsen javult. Kiváló eredmé-
nyeket értünk el a költségtakarékossági célkitûzések megvalósítása és a gazdálkodás hatékonyságának javí-
tása terén. Azonban mégis a legfontosabb  eredményként értékeljük, hogy a Fogyasztók közszolgáltatá-
sunkkal szembeni elvárásainak sikerült megfelelnünk. A Fogyasztóink elégedettségi színvonala – külsõ szak-
értõ  cég felmérése alapján – folyamatos javulást mutat – hangsúlyozta az igazgató.

A MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. szakmai vezetésének és a dolgozók közös munkájának eredménye a magas
szintû, régiós erkölcsi elismerésnek a társaság számára történt odaítélése. 

Ez a díj további fejlõdésre és a gazdasági hatékonyság javítására ösztönöz bennünket. Szeretnénk az el-
következõ idõszakban is magasabb szintû elismerésre pályázni, hogy társaságunk megmérettetése ezáltal
is biztosítva legyen.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy Fogyasztóink ellátási színvonala és ezáltal elégedettsége is
tovább növekedjen.

Regionális Minõségi Díjat nyertünk

Korózs András általános
ügyvezetô (balra) vette át a
díjat a kamarai vezetôktôl.



Október 4.

Generációk Házában ünnepelnek

Október az idõsek hónapja, melynek nagy hagyománya van Miskolcon.
Ma délelõtt dr. Mokrai Mihály alpolgármester nyitotta meg a program-
sorozatot a városházán. Az alpolgármester, aki egyben az Idõsügyi Tanács
elnöke is, azzal kezdte beszédét, hogy mindenki számára kötelezõ fel-
adat az idõsekkel törõdni. Ezt így gondolja Miskolcon az önkormányzat
is, annak a munkának pedig, amit ez ügyben végeztek, elismerése az
Idõsbarát Önkormányzat Díj, melyet 2005-ben nyertek el. Ünnepi mûsor-
ral adták át aztán október 3-án a miskolci Generációk Házát az Arany
János u. 29. sz. alatt. Franczúz Erika és csoportja zenés-táncos egyvele-
gét követõen Barkai Imréné, az Idõsügyi Tanács társelnöke mondott kö-
szöntõt, hangsúlyozva: nagy örömmel veszik birtokba a tanács számára
létrehozott új, állandó irodát. Bíznak benne, hogy ügyfélszolgálatukkal
itt még hatékonyabb segítséget tudnak nyújtani a szépkorúaknak, vala-
mint az Idõsügyi Tanács elnökének, a szociális ügyekért felelõs alpol-
gármesternek is.  Dr. Mokrai Mihály sikeres, eredményes tevékenységet
kívánt az új irodában, s reményét fejezte ki, hogy – mivel a Célpont if-
júsági szervezet székhelye is itt van – a fiatalok ezáltal is közelebb kerül-
nek majd a szépkorúakhoz.

Október 11.

Támogatott Zöld Nyíl

Újabb fontos mérföldkõhöz érkezett a Zöld Nyíl miskolci villamosprojekt
csütörtökön, a városházán ugyanis aláírták a kormányzati támogatási szerz-
õdést. Az ünnepi esemény után forgalomba állt a 100-as nosztalgiavilla-
mos, hogy a miskolciak is tájékozódhassanak a projektrõl. Az elmúlt ötven
év legjelentõsebb projektjének nevezte Káli Sándor, Miskolc polgármes-
tere a villamosfejlesztési programot a támogatási szerzõdés aláírása elõtt.
Hozzátette, nem csak a közlekedési stratégia átalakulásáról van szó, hanem
jelzi azt a törekvést is, hogy Miskolc a stratégiailag fontos szolgáltatáso-
kat saját kézben fejleszti. A modern pálya mellett új szerelvényeket, magas
színvonalú szolgáltatást jelent a beruházás a városlakóknak, az utasok ki-
szolgálása teljesen más minõségben fog megvalósulni. Bajnai Gordon,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter köszöntõjét azzal kezdte: jó
érzés az, amikor egy embernek megadatik, hogy egy ország fejlõdését
láthatja. Kiemelte, hogy Miskolc jól szerepel a támogatások terén, meg-
említve a Térségi Integrált Szakképzõ Központot, az egyetemi fejleszté-
seket, a belváros megújítására beadott pályázatot, és azt, hogy több mint
száz helyi vállalkozó részesült már támogatásban. Hozzátette, nem min-
den városban áll össze olyan jól a kép, mint Miskolcon, de itt koncepci-
ózus városvezetés van, komplex elképzelések, és már most látszik, hogy
Miskolc tud élni a lehetõségekkel.

Október 18.

Megnyílt Miskolc éléskamrája

Csütörtökön délután másfél évnyi várakozás után megnyitotta kapuit
a teljesen megújult vásárcsarnok és Búza téri piac. Az ünnepélyes meg-
nyitót követõen a miskolciak is újra birtokba vehették a város éléskam-
ráját. A legtöbben bizony rá sem ismertek a megújult piacra, a vásár-
csarnok épülete és fõként a körülötte lévõ terület olyan változáson ment
át, ami sok miskolcit meglepett. Persze nem is csoda, hiszen ahogy Káli
Sándor polgármester is utalt rá ünnepi beszédében, Közép-Kelet-Európa
egyik leglepusztultabb piacépülete volt, amely csak a hivatalok együttm-
ûködésének és jóakaratának köszönhetõen üzemelhetett még. Ehhez
képest nagy a változás, a megújult piac Európa bármely nagyvárosában
megállná a helyét. A polgármester hozzátette, itt már új feltételek mel-

lett vásárolhatnak és parkolhatnak az emberek, és jó feltételek mellett
árusíthatnak a tényleges õstermelõk. Káli Sándor szerint a város kap egy
olyan ékszert, ami meghatározó az életében, hiszen a város éléskamrá-
ja. Megjegyezte azt is: bele fognak vágni a buszvégállomás átalakításába
is, hogy a Búza tér valóban Miskolc központi tere legyen.

Október 31.

„Miskolci csúcs” a romakérdésrõl

A cigányok helyzetérõl szóló párbeszédre hívta a városi, megyei, köz-
rendvédelmi és kisebbségi vezetõket szerdán Horváth József, Miskolc ci-
gány kisebbségi önkormányzatának vezetõje. A fórumon olyan monda-
tok is elhangzottak, amelyet eddig nagy nyilvánosság elõtt senki nem akart,
vagy mert kimondani. A nemzeti csúcsra utalva miskolci csúcsnak ne-
vezte a megbeszélést Karosi Imre, a Miskolci Kommunikációs Nonprofit
Kft. igazgatója, aki a moderátor szerepét vállalta magára a megbeszélé-
sen. A meghívottak elsõ körben a jelenleg kialakult helyzetet és annak
okait elemezték, majd egymás mondandójára reflektáltak, illetve lehet-
séges megoldásokat vetettek fel. Abban mindenki egyetértett, hogy a rend-
szerváltás vesztesei voltak a romák, és jelenleg nagy részük szegénység-
ben, vagy egyenesen nyomorban él. A fórumon kiemelt téma volt a köz-
biztonság és az oktatás kérdése, elõbbi komoly feszültségeket jelent a
társadalomban, míg utóbbi a romák helyzetének hosszabb távú megol-
dásában jelenthet kulcsszerepet.

November 8.

Miskolc tulajdonában az erõmû

Hosszú, és néhol igencsak csavaros ügy végére kerülhetett végre pont
pénteken délután. A három héttel ezelõtti szerzõdéskötést követõen a
Magyar Villamos Mûvek közgyûlése is rábólintott, hogy Miskolc városé
legyen a fûtõerõmû. Néhol banális, néhol kriminális volt az a majd egy
évig tartó hercehurca, amely rögtön az erõmû 2007. decemberi átadá-
sa után vette kezdetét, és amelyen a miskolci önkormányzatnak át kel-
lett verekednie magát. Mint arról többször beszámoltunk, a Magyar Villamos
Mûvek (MVM) értékesíteni szerette volna a miskolci fûtõerõmûvet, de
nem a miskolci önkormányzatnak – noha erre elõvásárlási joguk volt –,
hanem az ELMIB Energetikai Zrt.-nek. Rendkívüli közgyûlések, parla-
menti interpellációk, és a jog magas fokú csûrés-csavarása jellemezte a
következõ hónapokat, amelyben a két, vásárlásra kész fél minden követ
megmozgatott, hogy megvásárolhassa az erõmûvet, amely Miskolc fûté-
sének ellátása mellett villamos energiát is termel. 

November 15.

Tízéves a pedagógiai intézet

Az évforduló alkalmából ünnepi konferenciát tartottak a Diósgyõri
Gimnáziumban, ahol értékelték az elmúlt tíz év munkáját és áttekintették
a régió oktatási intézményeinek fejlõdését. Káli Sándor, Miskolc város pol-
gármestere köszöntõ beszédében kiemelte: az intézet fejlõdését tükrözi, hogy
mára már túlmutat eredetileg kitûzött céljain. Az intézet szakemberei stabil,
piacképes pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtanak a régióban, összefog-
va ezzel a térség oktatási intézményeit. Legfontosabb feladatuk viszont mégis
a tehetséggondozás – tette hozzá Miskolc város polgármestere. 

November 22.

Városõrség alakul Miskolcon

Nem egyedülálló, de mégis újszerû kezdeményezés valósul meg
Miskolcon, pár héten belül: az önkormányzat városõrséget szeretne fel-
állítani a közbiztonság javítása érdekében. Az alapját olasz és lengyel példa
adja, hazánkban a fõvárosban két kerületben vezették már be, és alkal-
mazzák sikeresen. Miskolcon kéthónapos, kísérleti jelleggel indulhat el,
és az eredmények függvényében döntenek a folytatásról. A kezdemé-
nyezést hétfõ délelõtt a városházán jelentették be, ahol Káli Sándor, Miskolc
polgármestere arról beszélt, hogy a város vezetése nem csak tanácsko-
zásokat akar a kialakult helyzetrõl tartani, hanem konkrét lépéseket is
tenni. A városõrséget egyelõre az Avason vezetik be, de tervezik késõbb
a város többi részére is kiterjeszteni. Azért esett a választás az avasi vá-
rosrészre, mert az utóbbi idõben ott drasztikusan romlott a közbizton-
ság helyzete. Olyan „bajkeverõ” csoportok jelentek meg ott, amire eddig
nem volt példa, „ráolvasással” pedig nem lehet a helyzetet megoldani. 

November 29.

Mesebirodalomba repít a Mikulásvonat

Idén is – immár hatodik éve – Zakatol a Mikulásvonat a diósgyõri vég-
állomástól Lillafüredig, ahol az erre az alkalomra kialakított

Mesebirodalomban a Mikulás mellett Süsü, a sárkány várja a gyerekeket.
Útjára indult szerdán az idei elsõ Mikulásvonat. A szerelvény november
26. és december 16. között napi négy alkalommal: reggel 9-kor, fél 12-
kor, délután kettõkor és fél ötkor viszi a gyerekeket a diósgyõri végállo-
másról a Mikulás lillafüredi Mesebirodalmába. A szezon elsõ járatának
utasait Lillafüreden, a Mesebirodalom kapujában a Mikulás várta, a ki-
csik ezután további jelmezbe öltözött szereplõk bevonásával egy inter-
aktív mesejáték részesei lehettek. Idén Csukás István népszerû, Süsü, a
sárkány címû meséjét mutatták be a legkisebbeknek.

December 6.

A Miskolci Galériáé az idei Múzsa Díj

Az idei Miskolci Múzsa Díjat a Miskolci Galéria kapta meg, jelentette
be dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora, a Múzsa Díj Alapítvány
kuratóriumának elnöke. A sajtótájékoztatón dr. Patkó Gyula hangsúlyozta:
a kuratórium egyhangú döntésével került a díj az intézményhez, elis-
merve ezzel azt a sok évtizedes teljesítményt, amelyet a város kulturális
életének fellendítésében felmutatott, s egyben sikerrel tette országos hír-
ûvé a rendezvényeit és magát az intézményt is. Bán András, a galéria
igazgatója kiemelte többek között, hogy a díj mindazoknak szól, akik az
alapítástól építették a galéria hírnevét, rangját. Bejelentette, hogy janu-
ár 22-én – a 23-i szokásos díjátadó gálaest elõtti napon – szakmai kon-
ferenciát rendeznek a kultúratámogatás jelenlegi helyzetérõl és pers-
pektíváiról. Itt adják át az elsõ, Mazsaroff Miklós emlékére alapított, fia-
tal mûvészeknek szóló díjat is.

December 13.

Milliárdok a belvárosra

Ami eddig csak a fejlesztési stratégiában szerepelt, az rövidesen kéz-
zel foghatóvá válik Miskolcon. A kormány szerdai döntése nyomán a vá-
rosrehabilitációs fejlesztést kiemelt projektként támogatja, az igényelt 4,2
milliárdos összeggel. Amirõl lapunk is többször beszámolt, újabb  lépésé -
hez érkezett. Miskolc Integrált Városfejlesztési Stratégiája a belvárost,
Miskolctapolcát, a diósgyõri várat és környékét, illetve Lillafüredet ke-
zelte akcióterületekként. Ennek elsõ lépcsõje a belváros rehabilitációjá-
hoz megkapott támogatás, az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Észak-ma-
gyarországi Operatív Programja kiemelt projektjeként. A második ütem
lesz a három, turisztikailag kiemelt akcióterület fejlesztése, melyre külön
pályázik a város – mondta el Káli Sándor, Miskolc polgármestere a kor-
mánydöntést követõ sajtótájékoztatón csütörtökön.

December 20.

Indul a strandberuházás

Ahogy arról már röviden beszámoltunk, a selyemréti strand fejleszté-
sére 491 millió forintot nyert el a Miskolci Turisztikai Kft. Így közel egy-
milliárd forintos fejlesztés keretében öt új medencével bõvül a létesít-
mény. Mikulás-ajándékként érkezett a tájékoztatás, hogy az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Észak-magyarországi Operatív Programjában megpályá-
zott összeget megkapta a strand – meséli Fridély László, a Miskolci Turisztikai
Kft. ügyvezetõ igazgatója. A kft.-nél eddig is kemény munka folyt a tá-
mogatás elnyeréséért, de most kezdõdik az igazán nagy feladat, azon-
ban mindenki szívesen csinálja, az igazgató szerint kicsit mindenki a „saját
gyerekének” tartja a strand ügyét. Beleértve magát Fridély Lászlót is, aki
bár tõsgyökeres miskolci, de pár évnyi fõvárosi lét után a közelmúltban
tért vissza, pontosan azért, mert vonzotta ez a feladat. Most készül a pro-
jektfejlesztési ütemterv, és összeáll a megvalósíthatósági tanulmány. A ki-
vitelezési idõ a szakemberek szerint 5-6 hónap lesz; hogy mikor kezd-
hetnek neki a munkának, és pontosan mennyi ideig tart majd, az erõ -
sen idõjárásfüggõ is lesz, vagyis beleszólhat a tél keménysége. Mivel a ki-
vitelezés után szükséges terhelés közben is tesztelni majd a strandot, így
az igazgató szerint jó esély van arra, hogy már a szezonban kipróbál-
hassák a miskolciak az új medencéket a próbaüzem alatt. 
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A 2008-as év is mozgalmas volt, munkatársaink pedig igyekez-
tek minden lényeges és érdekes mozzanatnál ott lenni, hogy in-
formálhassuk olvasóinkat. Érdemes egy kicsit visszatekinteni, és
átnézni, mirõl írtunk az elmúlt évben. Következzen végül a ne-
gyedik negyedév rövid kivonata.

EZ TÖRTÉNT 2008-BAN MISKOLCON  IV.



Együttmûködik egymással idén
a Célpont Ifjúsági Iroda, a
Borsodi Tehetségekért Egyesület
és a „Több, mint legenda…”
Közhasznú Alapítvány a Kocso -
nya fesztivál rendezésében. Errõl,
és nem mindennapi kezdemé-
nyezésrõl is számot adtak a csü-
törtöki sajtótájékoztatón.

� HORVÁTH I.

Az ifjúsági irodánál nem isme-
retlen már ez a fajta segítség, hiszen
ötödik éve segítik a Kocsonya -
fesztivált szervezõ alapítványt azzal,
hogy önkénteseket toboroznak. A se-
gítõk munkája pedig elengedhetet-
len a fesztivál zökkenõmentes le-
bonyolításához, hiszen õk biztosít-
ják az információáramlást. A Kocso -
nyafesztivált segítõk száma évrõl
évre emelkedik, 2008-ban már több
mint száz diák járult hozzá a sike-
res lebonyolításhoz, akik Miskolc ti-
zenöt iskolájából érkeztek. 

Rózsa Edit fesztiváligazgató szerint
Miskolcon valóban önkéntes az ön-
kéntes munka, és célpontban van-
nak a fiatalok. Az önkéntesek kivá-
lasztásánál két szempont volt: az ál-
landó mosoly és a város szeretete,
ismerete, ezek a fiatalok pedig fel-
készültek Miskolcból. Hozzátette,
minden olyan lépés, ami ezt a vá-
rost „eladni” hivatott, közelebb visz
ahhoz a célhoz, hogy kulturális, tu-
risztikai és gazdasági lehetõségeket

lássanak meg benne, és ennek ered-
ményeként olyan beruházások ér-
kezhessenek, ami segíti a fiatalok itt-
tartását. 

Egy nem akármilyen kezdemé-
nyezést is bemutattak, újdonságként
a lelkes vállalkozók téphetik majd a
láthatatlan húrokat, ugyanis léggitár-
versenyt is rendeznek. A fesztivál idei
díszvendége a finnországi Tampere
városa, ott pedig nagy hagyománya
van már a kreatív, exhibicionista  fia -
talok versenyének. Február 4-ig van
lehetõség a jelentkezésre, majd a 18
év alattiak a Mûvészetek Házában,
a 18 év felettiek pedig az egyetemi
Rockwell Klubban mutathatják meg,
mit tudnak egy elõselejtezõn, aztán
hatan kerülnek a döntõbe. Õk pedig
a fesztivál nagyszínpadán kétszáz-
ezer ember elõtt téphetik a látha-
tatlan húrokat.

De mint Veres Lászlótól, a Borsodi
Tehetségekért Egyesület egyik ala-

pítójától megtudtuk, a Városház
téren – mint a fesztivál új helyszí-
nén – felállított színpadon a tehet-
séges fiatalok és zenekarok is fellé-
pési lehetõséget kapnak. Az egye-
sület 2008-ban indított egy webol-
dalt, a www.borsoditehetsegek.hu-t,
amelynek az a célja, hogy a megyei
tehetségeket felkarolja és ösz-
szegyûjtse. A regisztrált elõadók
közül ötöt választanak ki, akik sze-
repelhetnek majd a fesztivál kö-
zönsége elõtt.

Szlovák ovisok

Csütörtökön négy nap erejéig
Miskolcra látogattak a szlovákiai
Nyékvárkony ovisai szüleikkel együtt.
A látogatás apropója, hogy a tele-
pülés címerállata a béka, így a
Kocsonyafesztivál szervezõi is ven-
dégül látták az apróságokat, akik egy
mûsorral köszönték ezt meg a
Mûvészetek Házában pénteken. A
hétvégén Bükkszentlászlóra is ellá-
togatnak, ahol szlovák iskola is van.

Itáliai meglepetéssel is várja ven-
dégeit a miskolci Operabál. Az idén
nyolcadik alkalommal rendezik meg
a népszerû társasági eseményt a nép-

kerti Vigadóban. A február 14-én 19
órakor kezdõdõ rendezvényre ter-
mészetesen nemcsak az operara-
jongókat várja a szervezõ Opera bará -
tok Egyesülete, noha az est közép-
pontjában ez a mûfaj áll. Tokody
Ilona, Szinetár Miklós, Kesselyák
Gergely, Kincses Veronika után az
idei esemény fõvédnöke Ütõ Endre,
a Magyar Állami Operaház ny. fõ -
igazgatója lesz.

Idén Eperjesi Erika és Kincses
Károly, a Miskolci Nemzeti Színház
– az egyesület programjain rend-
szeresen fellépõ – mûvészei mellett
Csák Józsefet és Daróczi Tamást ta-
láljuk a közremûködõk között. A
tánczenét a Kódex együttes szol-
gáltatja.

Az est palotással indul, ezt köve-
ti a gálamûsor „Itáliai meglepetés”-
sel és Mixer Show-val.
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Márkus Soma kereskedõnek
Miskolc város tanácsa 1911-
ben adott engedélyt arra, hogy
a Széchenyi István u. mai 117.
számú földszintes épületét el-
bontsa, s helyén kétemeletes
bérházat építsen. 1930 körül
egy tetõtéri beépítéssel a bér-
ház kiemelkedett környeze-
tébõl. A 100%-ban önkormány-
zati tulajdonban lévõ épületet
utoljára 1995-ben újították fel.

� DOBROSSY ISTVÁN

A fõutcának ez a térsége – ame-
lyet korábban Alsó Piac utcának
neveztek –, a XX. század elején
a zsidó kereskedelem és bank élet
központjává alakult. Ezt repre-
zentálták azok a két-három eme-
letes bérházak, „paloták”, ame-
lyek az utca mindkét oldalának
képét megváltoztatták, nagyvá-
rosivá alakították. A Márkus pa-
lotát 1912-ben vette birtokba tu-
lajdonosa. A bérház újszerû hom-
lokzat kialakításával emelkedett ki
környezetébõl.

Különlegességét az adja, hogy
az elsõ és második emelet közös
homlokzati mezõjét aszimmetri-
kusra formázták. Mindkét szinten
balról hármas tagolású, hosszú,
keskeny ablakok, majd ezt köve-
tõen szemöldökmagasságig kes-
keny erkélyajtó, jobbra pedig szé-
les, hármas osztású ablak jelenik
meg. Mindkét szinten a homlok-
zat tengelyében félköríves alap-
rajzú, kisméretû erkélyek kaptak
helyet.

Az 1930-as évek környékén a
tetõtér beépítésével megváltoz-
tatták a tetõszerkezetet, s az új el-
rendezésû ablaksorral megvál-
toztatták az épület déli homlok-
zatának összhatását. A harmadik

emeleten a homlokzat egy-egy-
egy-egy osztású lett, az ablakok
pedig egyszerû vakolat-lizéna ke-
retelést kaptak. Az átalakítás nem
vált elõnyére az utcaképnek.
(Különösen igaz ez akkor, ha tud-
juk, a nyugati telken kísérlet sem
történt a földszintes épület le-
bontására, s egy hasonló magas-
ságú bérház felépítésére.)

A Márkus-palota izgalmasabb ré-
szei azonban a kapualjban és az
udvaron fedezhetõk fel. A mintás,
mûkõ burkolatú kapualj megõriz-
te közel évszázados eredeti for-
máját. A kapubejáró udvar felõli

szakaszát lezáró faszerkezetû,
kétszárnyú ajtó egyszerûsége
ellenére is könnyed és szép
kompozícióval ellátott, s ezen túl
elegáns szárnyaival méltán hívja
fel magára a figyelmet.
Hasonlóan eredeti állapotot õriz
a kapualj mûkõ lábazata, ame-
lyen a csiszolt és szemcsézett
mezõk fölött vízszintes síkban
futó kutyamotívum õrzõdött
meg.

Az udvar tömegalakítása (ha-
sonlóan a Munkácsy M. u. 1. és
a Széchenyi I. u. 90. számú épü-
letek udvarához), a függõfolyo-
sók kovácsolt vasszerkezetei,
vagy a lépcsõház kidolgozása (az
üvegablakok geometrikus osz-
tása) mind-mind a XX. század
elsõ évtizedének, az építészet-
ben is feltörekvõ Miskolcának
jellemzõ vonása. Ez azonban
nem sajátosan helyi jelenség,
hanem – budapesti építészek,
tervezõk közremûködésével – a
fõváros megoldásait telepítette
új környezetbe.

Az egész építészeti tömbön
belül egyedülálló jelenség a két-
emeletes udvar szintjei között

lévõ korlát és annak a sarkában álló
öntött, illetve kovácsoltvas udvari
lámpa. A lépcsõházban, illetve az
épület más helyein is teraszmoza-
ikos felületek maradványaival ta-
lálkozunk. Az épület homlokzatá-
nak 1995-ben történt felújítását kö-
vetõen a MIK Zrt. nem tervez újabb
felújítást, viszont nagy hangsúlyt
fektet az udvar és a függõfolyosók
felújítására, állagmegóvására. A
belsõ homlokzat és az udvari füg -
gõ folyosó felújításának terveit a
MÛÉPÍTÉSZ Kft. készítette el, az
építési engedélyt a munkálatok el-
végzésére kiadták.

A MEGÚJULÓ BELVÁROS (120.)

A Márkus-palota

A miskolci karmelita templom-
ban a megszentelt élet napja és a
pálos rend pápai jóváhagyásának
700. évfordulója alkalmából szom-
baton, január 31-én délután 5-kor,
és vasárnap, február 1-jén 11 óra-
kor szentmisét mutatnak be lelki-
gyakorlatos szentbeszédekkel, me-
lyeket P. Hesz Attila pálos atya
mond.

Február 2-án, hétfõn, Gyertya -
szen telõ Boldogasszony ünnepén
tartják a megszentelt élet, azaz a
szerzetesi élet napját. Ez alkalom-
mal dr. Ternyák Csaba egri érsek
mond ünnepi szentmisét az egy-
házmegye szerzeteseinek, papjai-

nak bekapcsolódásával, délután 5
órakor az avas-déli Ige templomá-
ban. A szentmisét megelõzi egy
zenés áhítat, délután fél 5-tõl.

Február 7-én, elsõ szombaton a
KÉSZ imaórája kivételesen fél 5-kor
kezdõdik a Szent Anna-templom-
ban. Ezen a napon kerül sor a 18
órakor kezdõdõ szentmisén a mi-
norita templomban a 2005-ös év-
járatú Papok bora megáldására,
amelybõl a mise után vásárolni is
lehet. 19 órai kezdettel pedig va-
csorát rendeznek a kollégium
ebédlõjében, a részvételre lehet   elõ -
zetesen jelentkezni a plébániairo-
dán. A vacsora ára 3500 forint.

Tisztelt olvasó! Ismeri Ön a 2009-es Kocso nya -
fesztivál programjait? Hamarosan kiderül! Hatrészes
keresztrejtvény-játékunkban a fesztivál prog-
ramjait rejtettük el! A megfejtést levelezõlapon
legkésõbb 2009. február 26-a éjfélig juttassák el
a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére:
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A helyes meg-
fejtõk között a Géniusz Könyváruház (Miskolc,
Széchenyi u. 107.) által felajánlott könyvutalványt
sorsolunk ki.

Ismeri Ön a Kocsonyafesztivál
programjait?

CÉLPONTBAN A FESZTIVÁL

A homlokzatfelújítási terv 2006-
ban készült.

HETI MÛSORA
2009. február 2–2009. február 8.

Február 2., hétfõ

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
08.30 Képújság 17.00 Nagy Mezõ -
gazdasági Magazin (Hálózat TV)
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris -
mer tetés 18.00 Miskolc Ma, hír mû -
sor 18.25 Kilátó, közéleti magazin
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25
Kéznyújtásnyira, a fogyatékkal élõk
magazinja 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00
Bangkok árnyai, amerikai film
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Február 3., kedd

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
08.30 Képújság 17.00 Helyszín,
bûnügyi magazin (Hálózat TV)
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris -
mer te tés 18.00 Miskolc Ma, hír mû  -
sor 18.25 Kilátó, közéleti magazin
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25
Sportpercek, a Miskolc Televízió
sportmûsora 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.25 MJJSE – FTC bajnoki
jégkorong-mérkõzés 21.00 Ré sze -
ges kung-fu mester, hongkongi film
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Február 4., szerda

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
08.30 Képújság 17.00 Nyitott Egye -
tem (Hálózat TV) 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00 Mis -
kolc Ma, hírmûsor 18.25  Nyere  -
mény  esõ, játék és nyeremények a
Miskolc Televízióval 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.25 Boltív, építészeti
portrémagazin 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV)
21.00 Óvatlan fejvadászok, ameri-
kai film (Hálózat TV) 23.00–06.00
Képújság.

Február 5., csütörtök 

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
08.30 Képújság 17.00 Kor Kontroll
percek (Hálózat TV) 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00 Mis -
kolc Ma, hírmûsor 18.25 Katedra,
oktatási magazin 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.25 Zenemalom, ko-
molyzenei magazin a Miskolci Szim -
fonikusokkal (ism.) 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat
TV.) 21.00 Törvénybe ütközve, ame-
rikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00
Képújság.

Február 6., péntek

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
08.30 Képújság 17.00 Business-mix
magazin (Hálózat TV) 17.30 Kép -
újság 17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Kilátó,
közéleti magazin 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Múzsa, kulturális
magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00
Drogvadászok, amerikai film (Há -
ló zat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Február 7., szombat

07.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
09.30 Képújság 17.00 Nagy Mezõ -
gaz dasági Magazin (Hálózat TV)
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris -
mer tetés 18.00 Miskolc Ma, hír mû -
sor 18.25 Kilátó, közéleti magazin
(ism.) 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.25 Sportpercek (ism.) 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(Hálózat TV) 21.00 Házibuli Attilával
és vendégeivel – showmûsor (Há -
ló zat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Február 8., vasárnap

07.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
09.30 Képújság 15.00 MJJSE – FTC
bajnoki jégkorong-mérkõzés (ism.)
17.00 Bence-show (Hálózat TV)
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris -
mer tetés 18.00 Krónika, heti hír-
összefoglaló magazin 18.25 Teremtõ
világ, innovációs magazin (ism.)
19.00 Krónika (ism.) 19.25 Múzsa,
kulturális magazin (ism.) 20.00
Krónika (ism.) 20.30 Hírháló (Há -
lózat TV) 21.00 A cég nevében, ame-
rikai film (Hálózat TV) 23.00–07.00
Képújság.

A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!

Még lehet kapni jegyeket a feb-
ruár 9-én, hétfõn 19 órától a Magyar
Rákellenes Liga Miskolci Beteg szol -
gálata és a Miskolci Szimfonikus Ze -
ne kar közre mû ködésével szerve-
zett „Zenével Egymásért” címû jó-
tékonysági hangversenyére, melyet
a B.-A.-Z. Megyei Kórház kemote-
rápiás fek võ betegosztálya betegei-
ért tartanak.

Mûsoron Suppé: Könnyûlovas sági

nyitány, Grieg: Peer Gynt – A hegyi
király barlangjában, Strauss: Terefere
polka, Waldteufel: Korcsolyázók,
Anderson: Jazz legato – Jazz pizzi-
cato, Dvorák: Szláv táncok, Fauré:
Dolly – részletek, Pazeller: Herkules -
fürdõi emlék, Kálmán: Csárdás ki rály -
nõ – egyveleg, Strauss: Pázmán
lovag – Csárdás, Miskolci Szimfonikus
Zenekar. Konferál: Bujtás András.
Vezényel: Kovács László.

HARANG-HÍREK

Jótékonysági koncert

Operabál Miskolcon
MUNKA HELYBEN

Új kezdeményezést mutattak be
a héten Miskolcon. A „Munka-hely-
ben” egy civilek által indított prog-
ram. A munkaadók és a munkavál-
lalók egymásra találását segítõ kez-
deményezés megszólítja a gyesen
lévõ kismamákat is. A kismamákon
kívül a program segítséget nyújt  a
pályakezdõ, illetve a tartósan mun-
kanélküliek számára is. A civil szer-
vezet a képzésekkel kapcsolatos in-
formációkat ingyenesen juttatja el a
munkát keresõkhöz. A www.mis -
kolc.munka hely ben.hu cí mû portál
már mûködik és várja azoknak a
munkavállalóknak a jelentkezését,
akik ezzel a módszerrel könnyebben
kapcsolatba kerülhetnek a munkál-
tatókkal.



A küzdelmek kezdetén azt még
talán maga Toma Sándor sem
gondolta, hogy csapata az elsõ
szakaszt a nyolcadik helyen
zárja. Arra pedig legrosszabb ré-
málmaiban sem tippelt volna,
hogy mindössze egyetlen gyõze-
lem jelenti a „termést”, a ser-
penyõ másik oldalán ugyanak-
kor 13 vereség sorjázik. Nos, a
tényekkel nem lehet vitába
szállni, a nõi röplabda Kiemelt
csoportban az Albrecht-Miskolci
VSC-MISI gárdája csapnivaló
nyitányt produkált. De vajon
jobb lesz-e a folytatás?

� DOROS LÁSZLÓ

Ennél csak jobb jöhet! – repli-
kázhatnánk azonnal, miközben sem-
mire sincs garancia. Az elmúlt nyá-
ron alaposan megfiatalították, és
szinte kizárólag helyi játékosokra épí-
tették a csapatot. Kiderült, hogy hiába
a szép elképzelés, a fiatalításért bi-
zony nagy árat kell fizetni. Nézzük,
hogyan teljesítettek az õsszel a lá-
nyok!

Egyetlen gyõzelmet (itthon a
Kaposvár ellen) arattak, ugyanakkor
13 esetben vereséget szenvedtek. A
legtöbb esetben sajnálatos módon
még partiban sem voltak vetélytár-
saikkal, ezt jelzi a 6–41-es játszma-
arány. Tizenöt pont került a bevétel
rovatba, s amennyiben nem törté-
nik lényeges változás, az alakulat
menthetetlenül búcsút int a legjob-
bak mezõnyének. A sereghajtó elõtt
álló, jelenleg hetedik Kaposvárnak
is 15 pontja van, a játszmaarányuk
azonban jobb (10–40) a somogyi-
aknak. A Békéscsaba és az Újpest
már „beláthatatlan” távolságban

van, mindkét gárda 5-5 gyõzelem-
mel rendelkezik, a játszmaarányról
(19–32, illetve 18–27) meg szinte em-
lítést sem illik tenni.

Szóval, embert próbáló feladat
elõtt állnak a vasutasok! Vajon
miben lehet reménykedni? – tettük
fel a kérdést Toma Sándor edzõnek.

– Abban, hogy jó a sorsolásunk.
Mindhárom verhetõ ellenfelünk
Miskolcra jön. Remélem, hogy a já-
tékosok túltették magukat az õszi si-
kertelen sorozaton. Két meccset kel-
lene megnyerni, hogy megelõzzük
a Kaposvárt. A bajnokság elsõ felé-
ben rengeteg zavaró körülménnyel

kellett megküzdenünk. Kidõlt a sor-
ból Kriegel Zsófi, s ez roppant ér-
zékeny veszteséget jelentett a szá-
munkra. Nagyon hiányzik az Újpest
ellen a hazai környezetben elsza-
lasztott esély valóra váltása, de röp-
labdásainkból egyelõre hiányzik a
rutin. Hiába fejlõdtek egyénenként
sokat, a bajnokságban csapatként
ennél többre lesz szükség!

– Ön hogyan élte meg ezt a kel-
lemetlen sorozatot?

– Olykor kicsit belefáradtam.
Céljaink vannak, a csapat szerkeze-
te és játéka folyamatosan javul, ez
azonban eddig keveset eredmé-

nyezett. Jobb a mezõnyvédekezé-
sünk, mint volt a bajnokság kezde-
tén, olykor látványos labdamenetekre
voltunk képesek.

– A városi, illetve klubvezetés el-
tökélt szándéka az volt, hogy helyi,
miskolci legyen a csapat magja!

– Ez teljes mértékben megvaló-
sult, de még csak az elsõ lépéseket
tettük meg. Szinte valamennyi já-
tékosunk középiskolás, néhányan
egyetemre járnak. Sokszor tizedel-
te sorainkat betegség, így aztán
hiába javultak a munkavégzés fel-
tételei, és voltak többen is tagjai az
ifjúsági B-válogatottnak, nem futot-
ta többre az erõnkbõl.

– Hogyan ítéli meg a harmadik kör-
ben csapata esélyeit?

– Elõttünk van még hat mér kõ -
zés. Rövid pihenõt tartottunk, az
elõttünk álló egy hónap vízválasz-
tónak ígérkezik. El akarjuk kerülni a
kiesést, ennek érdekében viszont
meg kell elõznünk a Kaposvárt.
Optimistán várom a folytatást, a csa-
pat egyre jobban kezd összeállni, és
ennek már több biztató jele is volt
az elmúlt idõszakban.

A vasutasok január 20-án, szom-
baton a fõvárosban kezdték a tavaszt.
Egyet borítékolni lehetett: nem a BSE
elleni találkozón kezdik el szaporí-
tani pontjaikat. Nem is kezdték, a
budapestiek könnyed játékkal simán,
3–0 arányban diadalmaskodtak a
meglehetõsen szerény játékerõt mu-
tató Miskolc ellen.

Megkezdõdött az idei nõi judo
Világkupa-sorozat, amelynek elsõ ál-
lomását a Szófiában megrendezett
verseny jelentette. Az eseményen
igen népes mezõnyök álltak rajthoz,
csak úgy pezsgett az élet a tatami-
kon! A résztvevõk között ott voltak
a Miskolci VSC sportolói is. Karakas
Hedvig (junior Európa-bajnoki  ezüst -
érmes) az 57 kilósok között az ötö-
dik helyen végzett. Gáspár Eszter (63

kg) ezúttal elmaradt a várakozástól,
és helyezetlenül fejezte be a viadalt.
A fordulót egyébként már az új sza-
bályok szerint rendezték meg a bol-
gár házigazdák.

VI. évfolyam 5. számSPORT6

A lengyel salakmotoros szövet-
ségben elkészítették az idei
csapatbajnokságok csoportbe-
osztását, illetve sorsolását. A
másodosztályú bajnokságban
hét csapat vesz részt; az öt len-
gyel együttes mellett az ukrán
Rovnó, valamint az idei ezüst -
érmes Speedway Miskolc. 
Az elsõ tavaszi fordulóra április
5-én kerül sor, ezen a napon a
miskolciak hazai környezetben
fogadják az Opole gárdáját.

� DOROS L.

Addig persze még elég sok víz
lefolyik a Szinván! A közeli na-
pokban viszont Jacsó Tibor csa-
patvezetõ értékelte a 2008-as esz-
tendõt, és tájékoztatást adott a
2009-es tervekrõl. Jacsó büszkén
említette, hogy tavaly újból rangos
eseményeknek adott otthont a
pálya. A magyar válogatott sikerrel
vette a csapat vb elõdöntõjét, re-
mekül versenyeztek a páros Eb se-
lejtezõjében is. A Speedway
Miskolc 2008-ban is folytatta me-
netelését a lengyel ligában, és ed-
digi legjobb helyezését érte el.

– Egyénileg elsõsorban az ide-
genlégiós versenyzõink remekeltek.
A csapat legjobbja Adrian Rymel
(cseh) volt, õt szorosan követte
Tomasz Bajerski (lengyel), majd
Rempala (lengyel). Rajtuk kívül
Magosi Norbert, Stichauer (cseh),
Tabaka József és Szatmári László
jeleskedett. Hazai környezetben
Bajerski, idegenben Rymel volt a
csapat legjobbja. Az egyesület fog-
csikorgatva csinálta végig a 2008-
as esztendõt. Köszönhetõen egy
felelõtlen és be nem teljesült
szponzori ígéretnek, a Speedway
Miskolc rendkívül nehéz anyagi
helyzetbe került. Ennek következ-
tében maradtak kifizetetlen ver-
senyzõink és számláink – össze-
gezte a tavalyi tanulságokat a klub
elsõ embere.

– Milyen lehet a folytatás?
– Az elõttünk álló idõszak elsõd-

leges feladata a versenyzéshez
szükséges anyagi bázis elõ -
teremtése. Persze, elõbb le kell zárni

az elmúlt évet, és ki kell tûzni a
célokat is. Csapatunk az utóbbi esz-
tendõkben igazolta, hogy képes ki-
magasló sportsikerek elérésére.
Nem csak a számtalan világverseny
megrendezése bizonyság erre,
hanem az a tény is, hogy – a mis-
kolci csapatsportágakat a fennál-
lásuk óta figyelembe véve – egye-
dül csak a Speedway Miskolc sa-
lakmotoros csapata nyert BEK
címet (2007) pátriájának.

– Milyen események várhatók
ebben az évben?

– 2009-ben közönségünk két vi-
lágversenyt tekinthet meg élõben.
Júniusban junior vb-középdöntõ,
szeptemberben páros Eb-döntõ
megrendezése ad feladatot. A
sportszakmai színvonal megõrzé-
se azonban csak megfelelõ anya-
gi támogatottság mellett lehetséges.
Elmondhatom, hogy a Speedway
Miskolc egyedül nem képes az idõk
végezetéig vállalni a terheket, és
amennyiben nem leszünk képe-
sek az ügy jelentõségéhez és ér-
tékéhez mért szponzorációs és tá-
mogatói hátteret megteremteni
ebben az évben, úgy szögre akaszt-
hatjuk a vaspapucsot.

– Hogyan állnak a tárgyalások-
kal?

– A mûködésünkhöz szükséges
javak elõteremtése folyamatos.
Sajnos, egyelõre még tisztázatlanok
az anyagi lehetõségeink, viszont
már novemberben jelentkeznünk
kellett a Liga-sorozatra, amit a len-
gyel szövetség elfogadott. Ezzel egy
idõben elkezdtük a tárgyalásokat
a lehetséges versenyzõinkkel. A ma-
gyar mag nem nagyon változik, vi-
szont kérdéses a külföldiekkel kap-
csolatos megállapodás.

– Hogyan áll a népkerti pálya
ügye?

– Az elmúlt évben számtalan-
szor felvetõdött a jelenlegi stadion
kérdése. Állítólag el akarják adni.
Mi bérlõk vagyunk, és mindent
megteszünk a biztonságos sporto-
lás és a kellemes nézõtéri kikap-
csolódás érdekében. Jogosan ve -
tõ dött fel a gondolat, hogy egy új
létesítmény kellene, hiszen már
négy (!) éve annak, hogy a BSI
(Speedway Grand Prix jogtulajdo-
nosa) itt járt Miskolcon. Lehetõséget
kínáltak az egyéni világbajnokság
sorozatához történõ csatlakozás-
hoz. Csakhogy a jelenlegi létesít-
mény sok hiányosságot hordoz, és
még a második liga szintjén is gyen-
gécske. Ebben az évben meg kell
oldani a versenyzõk életét és testi
épségét oltalmazó biztonsági üt-
közõzóna beszerzését – fejezte be
nyilatkozatát Jacsó Tibor.

Tisztelt Olvasó!

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával egy cikkso-
rozatot indítunk, melynek célja a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum
munkájának bemutatása, a kábítószer-probléma visszaszorítása érde-
kében végzett közösségi tevékenység széleskörû megismertetése.

A „Nemzeti Stratégia a Kábítószer-probléma visszaszorítására” címû
dokumentum, 96/2000.(XII. 11.) országgyûlési határozat egyik alapvetõ
célként fogalmazza meg azt, hogy a társadalom váljon érzékennyé a drog-
kérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék prob-
lémamegoldó készségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában. A
közösség és együttmûködés kulcsfogalmak itt, melyek alappillérei a cél
megvalósításának. Ebbõl adódóan a stratégia megvalósításában kulcs-
szerepet kapnak a 

Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórumok (KEF-ek),

melyek a helyi drogpolitika „motorjaként” kell, hogy mûködjenek. Legfõbb
feladatuk, hogy a stratégiai elképzelések valósággá válhassanak.

A KEF egy helyi szintû tanácsadó és egyeztetõ fórum, szakmai mun-
kacsoport, melyeket a helyi önkormányzati elkötelezettség és központi
szakmai, valamint pénzügyi támogatás hívott életre. Tevékenységével igyek-
szik összhangot teremteni a drogprobléma visszaszorításában alapvetõ
fontosságú négy terület: 

– a közösség és együttmûködés, a megelõzés és a gyógyítás, a re-
habilitáció, a kínálatcsökkentés

szervezeteinek és intézményeinek a munkájában. Egységes szakmai
és módszertani szemléletmód megvalósítására törekszik, továbbá arra,
hogy ésszerûsítse és koordinálja a helyi szinten zajló kábítószer-fogyasztást
megelõzõ tevékenységet. A KEF tagjai a drogprobléma kezelésében fon-
tos szerepet játszó különbözõ állami, önkormányzati, civil és egyházi szer-
vezetek képviselõi. A cél tehát párbeszéd kezdeményezése, illetve annak
erõsítése a kábítószerügyben érdekelt és felelõsséget viselõ felek kö-
zött. 

A miskolci KEF létrejöttét Miskolc Megyei Jogú Város Közgyûlése 2001
márciusában hagyta jóvá, elfogadott tematika, mûködési szabályzat alap-
ján, jelenleg több, mint 20 intézmény, szakmai és civil szervezet alkotja
a fórumot. 

A cikksorozat ezen szervezetek munkáját, tevékenységét kívánja be-
mutatni, melyet a drogprobléma kezelése kapcsán a négy területet át-
fogva végeznek. 

A témával kapcsolatban várjuk véleményüket, észrevételeiket, javas-
lataikat.

Elérhetõségeink:
– cím: Bûnmegelõzési Centrum 3525 Miskolc, Széchenyi u. 12.
– Telefon/fax: 46/357-942
– E-mail: bunmegelozes@chello.hu

Szõke István vezetõ fõtanácsos
a Miskolci KEF társelnöke

A fiatalításért nagy árat kell fizetni

NEHÉZ MECCSEK KÖVETKEZNEK
Speedway Miskolc:

új pálya kell!

Az elmúlt hét végén rendezték
meg a csoportselejtezõket a hu-
szonötödik alkalommal kiírt Dr.
Borosi László teremlabdarúgó-
emléktornán. Az akadályt tizen-
két csapatnak (Cigánd, Aba új -
szán tó, Felsõzsolca, Mezõkövesd,
Kazincbarcika, Putnok, Sátoralja -
új hely, Tállya, Tiszaújváros, Bõcs,
Sajószentpéter, Sajókaza) sikerült
vennie, így a felsoroltak kerültek
be a döntõbe, amelyet január 31-
én, szombaton és február 1-jén,
vasárnap rendeznek meg a
Miskolc Városi Sportcsarnokban.

A torna szervezõi a tizenkét
együttest két hatos csoportba osz-
tották. A csoportokon belül kör-
mérkõzéses rendszerben dõl el a
helyezések sorsa. A folytatásban
a csoport második helyén végzõ
csapatok mérkõznek meg a har-
madik helyért, míg a két gyõztes
találkozik a döntõben. Szombaton
és vasárnap egyaránt 9 órakor
kezdõdnek a találkozók. A fel-
nõttek 1000, a diákok, illetve
nyugdíjasok 500 forintért vásá-
rolhatják meg a belépõjegyeket,
amelyek a teljes napra szólnak.

DÖNTÕ A BOROSI-KUPÁÉRT

Karakas a Világkupán
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A             ÁRUHÁZAK
AKCIÓS AJÁNLATÁBÓL

Üzleteink:
10. sz. Vas-mûszaki Áruház Encs, Vasút u. 2. Tel.: 46/386-441
12. sz. Vas-mûszaki Áruház Eger, Ostorosi u. 13. Tel.: 36/411-854
14. sz. Mûszaki-lakberendezési Áruház Miskolc, Vágóhíd u. 4–6. Tel.: 46/324-864
16. sz. Szerelvény Áruház Miskolc, Zsolcai kapu 12. Tel.: 46/414-656

A képek több esetben csak illusztrációk!
Az esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

A készülékek 60 000 Ft feletti vásárlása esetén
25 km-es körzetben díjtalan házhoz szállítás!

Hajdu keverôtárcsás mosógép
30 l, hosszú élettartam

Vesta
gáztûzhelyek

36 998 Ft

39 998 Ft
most 0 forint,

majd 18 x 2888 Ft

4 égôs THM: 41,21%

3 égôs 

– 4,2 kW
– 3 fokozat
– kerámiabetét
– piezo gyújtás
– reduktor

68 998 Ft
most 0 forint,

majd
36 x 3087 Ft

39 998 Ft

18 998 Ft

Hajdu centrifuga
– 1400 fordulat/perc
– biztonságos 

fedélreteszelés

21 998 Ft

23 998 Ft

– biztonsági gázégô
– zománcozott dísztetô
– termosztátos sütô
– panorámás sütôajtó,
– tárolórekesz

KCSM-VIDRA öntvény, szilárd tüzelésû kazánok, 
huzatszabályozóval

154 998 Ft
most 0 forint,

majd 36 x 6934 Ft

THM: 39,99%

183 998 Ft
most 0 forint,

majd 36 x 8231 Ft

THM: 39,98%

211 998 Ft
most 0 forint,

majd 36 x 9484 Ft

THM: 39,99%

21 kW

30 kW

39 kW

Salgó tûzhely – jobbos és balos kivitelben
– 6 kW teljesítmény
– szilárd tüzelésû
– 0,42 m2 fôzôfelület
– 991 x 610 x 810 mm

THM: 40,00%

76 998 Ft
most 0 forint,

majd 36 x 3445 Ft

THM: 40,00%

64 998 Ft
most 0 forint,

majd 36 x 2908 Ft

THM: 40,00%
6 kW 100–130 légm3

8 kW 140–180 légm3

THM: 40,00%

THM: 39,98%

THM: 39,98%

Alsó és felsô elhelyezési
lehetôség, szabályozható
vízhômérséklet, 
gyors vízmelegítés

N A P O K  A         Á R U H Á Z A K B A N !
Hajdu vízmelegítôk

Speciális tûzzománc tartály, aktív anódos, korrózió -
védelem, csôfûtô test, szabá lyozható vízhômérséklet

Hajdu villanybojlerek

18 498 Ft5 l

24 498 Ft10 l

Üvegkerámia burkolatú 
tartály, nagy méretû 
magnézium anód, 
biztonsági termosztát, 
külsô hômérsékletszabályozó

Tesy villanybojlerek

21 598 Ft80 l

26 998 Ft120 l

28 998 Ft

32 498 Ft

33 598 Ft

ECO 80K

ECO 120K

Z 80EK

Z120EK

166 + 18 L nettó ûrtartalom
„A” energiaosztály
automata leolvasztás
és párologtatás

20-as

30-as

15 598 Ft

16 598 Ft

15 998 Ft

16 698 Ft

17 698 Ft

120 x 70 x 40,0 cm

140 x 70 x 40,0 cm

150 x 70 x 37,0 cm

160 x 70 x 38,5 cm

170 x 70 x 38,5 cm

T E R M É K E K   V Á S Á R A
Kamino öntvény kandallók

Lampart LB és Classic
parapetes konvektorok

tartozékkal

Fagor FLT-610 automata mosógép Zanussi ZRA-319SW hûtôszekrény

0–1000 fordulap/perc, „A” energiaosztály,
„A” mosóhatás, elektronikus vezérlés,
6 kg-os ruhatöltet, vasaláskönnyítô
program

36 498 Ft
38 998 Ft

39 498 Ft
42 098 Ft

37 998 Ft
42 998 Ft

68 998 Ft
76 998 Ft

most 0 forint,
majd 36 x 3087 Ft

55 998 Ft
61 998 Ft

most 0 forint,
majd 36 x 2505 Ft

59 998 Ft
most 0 forint,

majd 36 x 2684 Ft

Fornello IRV-42 infraradiátorT E R M É K E K   A K C I Ó J AFagor kombinált tûzhelyek
zománcozott tetõ, 4 biztonsági gázégõ, egykezes
szikragyújtás, multifunkciós sütõ, ablakos sütõajtó

5CH56MSB Fagor 5CH 56GSF/BNat
gáztûzhely

THM: 40,01%

62 998 Ft
68 998 Ft

most 0 forint,
majd 36 x 2819 Ft

5CH56MSPB
programóra

– 4 biztonsági gázégõ
– zománcozott dísztetõ
– ablakos sütõajtó
– termosztátos sütõ

Érvényes: 2009. január 31-tôl február 6-ig, amíg a készlet tart!

Üvegszál erôsítésû fehér akril kádak lábbal

THM: 41,21% most 0 forint,
majd 18 x 2888 Ft

APRÓHIRDETÉS
Ingyenes jelnyelvtanfolyamok márciustól haladóknak. Önköltséges angol, német nyelvtanfolyamok és
kezdő jelnyelv-képzés február 2-től. Tel.: 46/533-533.
Egészségmegőrző termékek bemutatásához, értékesítéséhez munkatársakat keresünk. Kereseti le-
hetőség: akár 180 000 Ft/hó. Tel.: 20/9728-902.
Kereskedelmi cég értékesítő munkatársakat keres. Kereseti lehetőség: akár 160 000 Ft. Tel.: 20/529-
8590
Eleged van az alkalmazotti munkából? Új kihívást keresel? Svájci érdekeltségű cég  agilis értékesítő-
ket keres. Tel.: 06-20/222-22-52.
Dolgozni szeretne, dinamikus, megbízható, de életkora elhelyezkedési problémát okoz? Legyen érté-
kesítési munkatársunk! Tel.: 06-20/995-5771.
Svájci érdekeltségű kereskedelmi cég értékesítési feladatokra munkatársakat keres. Tel.: 20/529-8501.
Értékesítésre rugalmas elfoglaltság, vonzó díjazás. Minden korosztálynak! Tel.: 06-20/959-0820.
Svájci érdekeltségű cég értékesítési területre munkatársat keres. Amit elvárunk: minimum középfokú
végzettség, oktatási vagy értékesítési tapasztalat, jó kommunikációs készség. Tel.: 06-20/529-8500.
A Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke titkárságvezető felsőfokú szakképzést,
valamint fordító és tolmács mesterképzési szakot indít. Jelentkezési határidő: 2009. február 16. Bővebb
információ: nyebeata@gold.uni-miskolc.hu Tel.: 30/535-6358.

KIADÓK BELVÁROSI ÜZLETEK, IRODÁK 
1172 Ft/m2/hó+áfától

EGYÉB HELYEN 582 Ft/m2/hó+áfától
PINCÉK MÁR 100 Ft/m2/hó+áfa bérleti díjon!

Üzletek, irodák, garázsok és egyéb tároló helyiségek
a sétálóutcán, ill. a város más területén határozott 

– 2 vagy 5 évre – illetve határozatlan időre bérbeadók. 
A pályázat részletes anyaga, helyiségek adatai, 

valamint a pályázati feltételek megtekinthetők a MIK Zrt. 
és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin
és a MIK Zrt. honlapján: www.mikrt.hu

A pályázatok postai feladásának határideje: 2009. február 9. (hétfő)
Postai feladás címe: 3501 Miskolc, pf. 78.

További információ: MIK Zrt. Helyiséggazdálkodási Iroda (Miskolc, Széchenyi u. 60. 
Telefon napközben: 516-287, 516-285, 30/517-6685, 30/374-9678)

Igazgatóságunk 

ingatlanforgalmazási 

munkatársat keres
Elvárások:

felsõfokú, lehetõleg magasépítési területen
szerzett képesítés, felhasználói szintû

számítástechnikai ismeretek. 

Jelentkezés fényképes szakmai önéletrajzzal:
MIK Zrt. Városfejlesztési Igazgatóság

3501 Miskolc, pf.: 78

VÁROSFEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG

Nyerési lehetőség!
Két fő a velencei karneválra utazást nyer,
a sorsolás időpontjáig megváltott belépőkkel.
Utazás időpontja: febr. 20–22.
Sorsolás idôpontja: febr. 13-án este.

Minden pénteken tombolasorsolás!

ÚJRA VÁR A SZAMOVÁR!
Minden pénteken 19.30-tól, a Vasas Művelődési Házban.

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket
az újonnan megnyílt Szamovár bárban!

Hölgyeknek
a belépő

kedvezményes.

„A program megvalósulását
az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

a Munkaerõpiaci Alapból támogatja.”
A programon a részvétel INGYENES.

A program célja, hogy bemutassa,
milyen pályázati lehetõségek nyílnak meg 2009-ben 
a munkahelyteremtésre és munkahelymegõrzésre.

HELYSZÍNEK: IDÕPONTOK:
Székesfehérvár  . . . . . . . . 2009. február 26.
Debrecen  . . . . . . . . . . . . . 2009. március 5.
Miskolc . . . . . . . . . . . . . . . . 2009. március 12.
Kaposvár  . . . . . . . . . . . . . . 2009. március 19.
Szeged  . . . . . . . . . . . . . . . . 2009. március 26.
Gyõr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009. április 2.

A részletes programot a Perfekt honlapján találja meg 
www.perfekt.hu „Továbbképzések” menüpont alatt,

vagy kérje az alábbi elérhetõségeken:
tel.: 06-1-577-1925, 26, 27

fax: 06-1-577-1928
e-mail: tovabbkepzes@perfekt.hu

MUNKAHELYTEREMTÉS



Az európai ûrjármû kifejleszté-
sével kapcsolatos program
elsõ hazai work shopját tartotta
a Magyar Ûripari Klaszter és a
Magyar Anyag tu dományi és
Nanotech nológiai Klasz ter me-
nedzsment szervezete, a Mis -
kolc Holding Zrt. a Miskolci
Egye temmel közös rendezés-
ben január 29-én, csütörtökön
Lillafüreden, a Palotaszállóban. 

Az angol nyelvû rendezvény a
francia CNES, a német DLR és az

olasz ASI (a három legnagyobb eu-
rópai nemzeti ûrügynökség) talál-
kozója volt. A rendezvény apropó-
jául szolgál a tény: Európa ki akar-
ja fejleszteni a saját ûrjármûvét egy
most induló és sok éven át zajló fej-
lesztési program keretében. Az
Európa Tanács döntése szerint ebbe
az új iparágba be kell vonni az újon-
nan csatlakozott 12 országot – köz-
tük Magyarországot – is. Hazánk évek
óta keresi a kiugrási pontokat, azo-
kat az iparágakat, ahol nagy a hoz-
záadott érték, s ahol a képzett em-
berek számára korszerû munkale-
hetõségek adódnak. Ahol nagy szé-
riák helyett százszorosan átvizsgált,
nagy biztonsággal mûködõképes
prototípusok készülnek. 

Az elõkészítés elsõ lépése az, hogy
számba kell venni a potenciális
résztvevõket minden országban. Ezt
a munkát teljesíti a Space
Transportation Assets Valorisation
in Europe (STAVE) project. A lillafü-
redi workshopot a STAVE szakem-
berei tartották.

Helybe vinni a szolgáltatást és
az ismereteket – ez a célja az
együttmûködési megállapo-
dásnak, melyet a II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtár kö-
tött a megye öt könyvtárával. 

� VARGA VIKTÓRIA

A hét elsõ napján egy másik
együttmûködési megállapodás is
született: a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Múzeumi
Igazgatóság hat oktatási intéz-
ménnyel írt alá közös nyilatkoza-
tot a múzeumok iskolabarát szem-
léletû megújulása érdekében.
Mindkét együttmûködés pályázati
forrásokból kívánja megvalósíta-
ni céljait.

A hat együttmûködõ könyvtár
és intézmény célja, hogy gyûjte-
ményük jelentõs része elektroni-
kusan is elérhetõvé váljon. Az
együttmûködõ felek elsõsorban az

oktatásban résztvevõket szeretnék
támogatni, de természetesen gon-
dolnak a kistelepüléseken élõkre
és az idõsebb korosztályra is, hi-
szen a tartalomszolgáltatás mel-
lett a számítógép- és internet-
használatot célzó oktatásra is ter-
veznek forrásokat felhasználni.

A tervek szerint a közös portá-
lon kulturális és közhasznú tar-
talmakat is elhelyeznek majd. Az
együttmûködõ felek egy 100 mil-
lió forintos pályázatot adtak be cél-
jaik megvalósítása érdekében. A
múzeumok iskolabarát szemléletû
megújulását is pályázati forrásból
kívánják biztosítani az együtt mû -
ködõ intézmények. A Megyei

Múzeumi Igazgatóság közvetett
módon eddig is részt vett az ok-
tatásban, elsõsorban az iskolán kí-
vüli nevelésben.

A cél, hogy a múzeumok gyûjte-
ményei gyarapítsák a diákok is-
mereteit. A Megyei Múzeumi
Igazgatóság ennek érdekében hat
borsodi oktatási intézménnyel
mûködik együtt, többek között az
Avasi, a Herman Ottó és a Zrínyi
Ilona Gimnáziummal.

Mindkét együttmûködés a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat kezdeményezésé-
re jött létre, de a megyei múze-
umok iskolabarát szemléletû fej-
lesztését Miskolc is támogatja. A
kultúra ugyanis nem tûri a poli-
tikai szembenállást, hanem a
megye és a város közös érdeke –
hangsúlyozta Fedor Vilmos al-
polgármester az együttmûködési
megállapodás aláírása után.

A Miskolc és Környéke
Fiataljaiért Egyesület, a tavalyi
sikerre való tekintettel idén
ismét fotó- és rajzpályázatot
hirdet Miskolc Megyei Jogú
Város és térségének alap- és
középfokú intézményeiben.

Olyan munkák és alkotások be-
nyújtását várják 6–25 éves pályá-
zóktól, amelyek témájukkal kap-
csolódnak a Kocsonyafesztivál
hangulatához.

Pályázni lehet: fotóval, illetve
bármilyen technikával készített
rajzzal, festménnyel, stb., amely il-
leszkedik a kiíráshoz, és mérete
nem haladja meg az A/3-as mé-
retet. 

Egy tanuló legfeljebb két pá-
lyamûvel indulhat. Minden alko-
táson kérjük feltüntetni a nevet,
osztályt, iskolát, esetleg ha van, e-
mail címet és telefonszámot.

A pályázatokat legkésõbb 2009.

február 12-ig kérik személyesen
vagy postai úton eljuttatni a kö-
vetkezõ címre: Célpont Ifjúsági
Információs és Tanácsadó Iroda,
3530 Miskolc, Arany János u.
29–35.

Az alkotások a Kocsonyafesztivál
idején, a rendezvény területén
lesznek kiállítva. 

A legjobb pályázatokat tárgy-
nyereményekkel jutalmazzák.

Eredményhirdetés: Club
Miskolc, február 21-én 16 óra
(3525 Miskolc, Széchenyi u. 28.
I/4.).

További információ kérhetõ:
Veréb Zsolt: 06/70-368-0360,
vagy mkfegyesulet@gmail.com 
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Bemutatkozik a Postás és
Távközlési Nyugdíjas Klub.
Minden postások õse, a szár-
nyas saruval járó Hermes-
Mercurius, az Olympos örökös
hírhozója, a pajkos gyermek -
isten, ám a postások valódi
példaképe egy ember, egy ka-
tona lehetne inkább. Az, aki
Maratontól Athénig futva vitte
el a gyõzelem hírét, a jó hírt.
A modernebb idõk hírhozói, a
postások hányszor 42 kilomé-
tert jártak és járnak végig
aktív életükben?! A maratoni
hõs neve fennmaradt,
Thersipposnak hívták. A ma
hírhozói ismeretlen hõsök.
Megbecsülés illeti õket.

� PAPP LAJOS

A Postás és Távközlési Nyugdíjas
Klub 1980 óta mûködik. Akkor ala-
kult meg a Miskolci Postaigaz ga -
tóság szakmai vezetése és a Postás
Szakszervezet miskolci területi bi-
zottsága kezdeményezésére  mint -
egy száz postás nyugdíjas részvé-
telével. Jelenleg 139 tagja van a
klubnak, ebbõl a nõk aránya 85
százalék. A tagok szinte teljes

számban miskolciak. A klubtagság
összetartó, ez köszönhetõ a szak-
mai kötõdésnek, a kollegális és ba-
ráti kapcsolatoknak, a szakmára
jellemzõ családias érzésnek is.
Sokan vannak – s lehet, egyre töb-
ben – akiknek idõs korukra ez az
egyetlen társasági-közösségi ki-
kapcsolódási lehetõségük maradt.
A Posta igaz gatóság és a szakszer-
vezet figyelemmel kíséri tevé-
kenységüket, támogatja õket.
2008-ban 43 ezer forint támoga-
tást kaptak.

A klub héttagú vezetõségének
tagjai: Bari Bernátné klubvezetõ,
Szûcs Ferencné gazdasági felelõs,
Keresztessy Lászlóné kultúros,
Pirigyi Tiborné pénzügyi ellenõr,
Takács Barnabásné, Kisfalvi Attila
szervezõk, s nem utolsósorban a
klub krónikása, Vladár Józsefné.

Havonta egy alkalommal talál-
koznak. Kialakított munkaterv alap-
ján tartják összejöveteleiket.
Megemlékeznek a nõnapról, anyák
napjáról és az idõsek világnapjá-
ról. Számon tartják a nemzeti ün-
nepeket: március 15-ét, augusztus
20-át, október 23-át. S együtt is ün-
neplik a családi ünnepeket, a hús-

vétot, a karácsonyt, szilvesztert-újé-
vet. A klubrendezvényeken egész-
ségmegõrzõ elõadásokat hallgatnak
meg, orvosi-gyógyszerészeti tájé-
koztatókat és bemutatókat tartanak,
gyakoriak a nyugdíjasokat érintõ
témák elõadásai, vitái. Mindezt ki-
egészítik a zenés-mûsoros alkal-
mak, a vetélkedõk, különféle cso-
portos múzeum- és kiállítás-láto-
gatások és más programok. A nyár
más lehetõségeket is kínál. Többek
közt a perecesi gulyásfõzéses, sza-
lonnasütéses piknikeket, ahová
meghívják más klubok tagjait, ve-
zetõit, s a beszélgetés során el-
hangzottakat felhasználják mun-
kájukban. 

A klubnak 1993 óta saját kul-
túrcsoportja van. Az ünnepeken õk
adnak mûsort minden alkalommal,
s rendszeresen szerepelnek a SZÍV
Egyesület által rendezett városi,
anyák napi és karácsonyi rendez-
vényeken. Részt vesznek termé-
szetesen – teszi hozzá Bari
Bernátné – a megyei és a miskol-
ci önkormányzatok által szervezett
Idõsek hónapja rendezvénysoro-
zatának programjában is.

Megünnepelték a klub fennál-

lásának 25. évfordulóját, a jubile-
umra anyagi támogatást kaptak a
megye és a város önkormányza -
taitól, a postaigazgatóságtól és a
szakszervezettõl. Köszönet érte –
mondják – s a mindannyiuk szá-
mára emlékezetes ünnepért is.

B.-A.-Z. megyében tavaly 3548-
an érvényesítették vadászje-
gyüket. Hogy miként alakulnak a számok
az idén, az hamarosan kiderül, hiszen feb-
ruár végén lejár a határidõ, ugyanis az ér-
vényesség minden év március elsejétõl a
következõ esztendõ február végéig tart. Az
ügyintézés gyorsítása érdekében a kamara
székházában lehetõség van a csoportos
vadászjegy-érvényesítésre is, amelyre a va-
dászjegyek és az egyéni lõjegyzékek be-
mutatásával, hétfõtõl péntekig fél kilenc és
12, illetve 13 és 15 óra között, pénteken
pedig 8.30 és 12 óra között van lehetõsé-
ge az ügyfeleknek. Érdemes betartani az
elõírt határidõt, hiszen a lõfegyvertartás-
nak feltétele az érvényes vadászjegy. Az
érvényesítés elmulasztása tehát a fegy-
vertartási engedély bevonását vonhatja
maga után. Az idén is megrendezik a bor-
sodi vadászok bálját a miskolci Hotel
Pannóniában. Február 14-én hangulatos
mûsorral, éjfélkor tombolával és hajnalig
tartó zenével szórakoztatják Hubertusok és
Dianák híveit. A bálra jegyek még korlá-
tozott számban kaphatók a kamara és a
szövetség Tas utcai székházában.

VADÁSZ-
KÜRT

Ismét jogsértést állapított meg
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Bíróság az iskolájukban hátrá-
nyosan megkülönböztetett mis-
kolci roma diákokkal szemben. A
gyerekek ennek ellenére sem kap-
hatnak kártérítést – így döntött
hétfõn a bíróság. Az ügy elõz-
ménye, hogy Miskolcon a roma
 diá kokat elkülönítve, önálló in-
tézményben oktatták az össze-
vonásokat követõen az Esélyt a
Hátrányos Helyzetû Gyerekeknek
Alapítvány 5 évvel ezelõtti meg-
állapítása szerint. Miután kiderült,
hogy a tagiskolában oktatott roma
diákok követelménye a „Tantervi

minimum elsajátítása” a pedagó-
giai program alapján, az alapítvány
beperelte a miskolci önkormány-
zatot. A szegregációs ügy most to-
vább folytatódott, 6 magánszemély
által indított perrel. Az õket tá-
mogató szervezet szerint a roma
fiatalok nem részesülhettek isko-
lájukban minõségi oktatásban,
ezért hátrányt szenvedtek. A bí-
róság hétfõn a jogsértés tényét
igen, kártérítést azonban nem ál-
lapított meg. Az indoklás szerint
ugyanis a tagiskolák között szín-
vonalbeli különbség nem fedez-
hetõ fel, így a roma tanulók to-
vábbtanulását nem gátolta semmi.

Jogsértés, 
kártérítés nélkül 

Alkonyfény

A HÍRHOZÓK MEGBECSÜLÉSE

Könyvtári és múzeumi fejlesztések

EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A DIÁKOKÉRT
Ötven százalékos kedvezmény-
nyel vehetnek részt nyugdíjasok
angol és német nyelvtanfolya-
mokon a Miskolci Idõsügyi
Tanács kezdeményezésére. A
szépkorúak heti 6 órában tanul-
ják majd az idegen nyelveket,
van, aki azért, mert külföldön
élnek a rokonai, van, aki pedig
csak a tudását szeretné felfrissí-
teni. A cél nem a nyelvvizsga,
hanem az ismeretek gyarapítá-
sa.

� VARGA V.

Negyvenórás tanfolyamon ve-
hetnek részt azok a nyugdíjasok, akik
jelentkeztek a Miskolci Idõsügyi
Tanács által kezdeményezett ide-
gennyelv-oktatásra. Az idõsek közül
többen azért jelentkeztek, mert ro-
konaik külföldön élnek, és a láto-
gatáskor szeretnék jól beszélni az
adott nyelvet.

Azonban nemcsak ilyen okból je-
lentkeztek idõsek a tanfolyamra,

van olyan, aki már tanult nyelveket,
csak az évek során megkopott a tu-
dása, és van olyan is, aki az elmé-
jét szeretné pallérozni a tanulással.
Nem csak a test, hanem az agy kar-
bantartása is fontos – emelte ki
Varga-Somogyi Istvánné, a Miskolci
Idõsügyi Tanács társtitkára.

Az egyik miskolci nyelviskolában
jó partnerre talált az Idõsügyi Tanács,
hiszen az biztosítja a kedvezményes
lehetõséget a nyugdíjasoknak. A
központban tizenhat idõs tanul
majd nyelveket a közeljövõben, ti-
zenegyen az angolt, öten pedig a
németet választották.

A tanfolyam márciusig tart, a
végén pedig az idõseknek nem kö-
telezõ vizsgázni, hiszen nekik a
nyelvismeret már nem a diplomá-
hoz vagy egy állás betöltéséhez
szükséges. A nyelviskola oktatási
igazgatója szerint a lényeg, hogy a
nyugdíjasok gyarapítsák ismeretei-
ket, és jól érezzék magukat a cso-
portos nyelvtanulás során.Farsangi

mulatság
A Barátság Nyugdíjas Klub feb-

ruár 7-én (szombat) 16 órától 22
óráig vidám, mûsoros batyus far-
sangi mulatságra hívja a szórakozni
vágyókat a Vörösmarty Mûve lõ -
dési Házba (Lenke u. 14/a).  

Nyelvet tanulnak 
a szépkorúak

FOTÓ- ÉS RAJZPÁLYÁZAT

A napokban került aláírásra az
az együttműködési megállapo-
dás, amely az ország hét re -
gionális innovációs ügynöksé-
ge, – így a NORRIA Észak-ma-
gyarországi Regionális Inno -
vációs Ügynökség Nonprofit
Közhasznú Kft. – és a Nemzeti
Kutatási és Technológiai
Hivatal részvételével létrehoz-
za a RIÜNET hálózatot, és a
jövőbeni szakmai együttműkö-
dést rögzíti.

A megállapodás célja, hogy for-
malizált keretet adjon a régiók in-
novációs és kutatás-fejlesztési fo-
lyamatainak támogatására létrejött
Innovációs Ügynökség szakmai
együttműködésének, a tapaszta-
latok és legjobb gyakorlatok átvé-
telének, közös rendezvények meg-
tartásának, rendszeres tapaszta-
latcserék és közös nemzetközi

pályázati programok bonyolításá-
nak. Ugyanakkor lehetővé teszi a
szakmapolitikai érdekképviselet
erősítését a regionális innováció-
politikát érintő kérdésekben.

A NORRIA Nonprofit Köz hasz -
nú Kft. meghatározó szerepet ját-
szik az Észak-magyarországi régió
innovációhoz és kutatás-fejlesz-
téshez kapcsolódó vállalati és in-
tézményi szereplőinek összefogá-
sában és támogatásában, háló-
zatszerű működésének kialakítá-
sában, a régió innovációs straté-
giájának kialakításában, végrehaj-
tásának szervezésében, a gazda-
sági szervezetek felé nyújtott szol-
gáltatásain keresztül. A hálózati
működés országos szintre emelé-
sével az Innovációs Ügynökség ha-
tékonyabban járulhat hozzá fő
céljának eléréséhez, az Észak-
magyarországi régió gazdasági ver-
senyképességének javításához.

ÛRJÁRMÛ-WORKSHOP

Innováció közösen
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