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Húszéves az Abaúji
Területfejlesztési Ön
kormányzati Szövetség
(ATÖSZ).
ENCS. Az eddig elvégzett
munkát összegezték tegnap
a szövetség vezetői és tagjai
Encsen, a  városháza díszter-
mében megrendezett jubileu-
mi rendezvényen.

Béres László, az ATÖSZ
ügyvezetője emlékeztetett: a
megalakulás után kezdetben
sok nehézséggel kellett szem-
benézniük. Ebben az időszak-
ban nagy segítséget jelentett
a már korábban létrejött Aba-
új Térségi Gazdasági és Vállal-
kozásfejlesztési Alapítvány,
amely rendelkezett operatív
szervezettel és minimális inf-
rastruktúrával.

1997 és 2000 között a  ter-
vezési munka mellett, a  kí-
nálkozó pályázati lehetőséget
maximálisan kihasználva,
beruházások koordinálásá-
ban vállalt jelentős szerepet a
szervezet.

Életükben változást jelen-
tett a  kistérség kettéválása,
amely 2003-ban kezdődött.
Létrejött a  többcélú kistérsé-
gi társulás, és a  szövetség is
alkalmazkodott az új kihívá-
sokhoz. A  foglalkoztatás és

képzés területén nagyon sok
feladat és lehetőség kínálko-
zott számukra, de ez csak egy
szeletét adta a  tevékenysé-
güknek.

Jóakarat
Az ügyvezető kiemelte: a
szervezetet alkotó önkor-
mányzatokat képviselő pol-
gármesterek részéről minden

esetben megmutatkozott a
jóakarat és segítő szándék,
de kiváló kapcsolatban állnak
a regionális megyei partner-

szervezetekkel is. Kiemelt
szerep jut a  magyar–szlovák
határ térségében elhelyez-
kedő önkormányzatoknak,
elsősorban Kenyhecnek és
Szepsinek.

Teljesítette
– Erőfeszítéseket tettünk
több alkalommal, hogy a  tér-
ség rossz munkanélküliségi
mutatóin enyhítsünk a Keny-
heci Ipari Parkban megnyíló
munkalehetőség által. Sajnos
megtapasztalhattuk, hogy a
térségünkben élő munkaerő
mobilitása, motiváltsága és
szakmai felkészültsége nem
teszi lehetővé a tömeges fog-
lalkoztatást – fogalmazott
Béres László, hozzátéve, a
szervezet teljesítette az alapí-
tó okiratban megfogalmazott
célokat, és a  jövőre nézve is
megtalálja feladatait a  térség
szolgálatában. Keressük a
működésünk további forrá-
sait, így például a határon át-
nyúló Interreg program kere-
tében. Valamint részt veszünk
a Via carpatia EGTC gesztorsá-
gában beadandó gigaprojekt
tervezésében. ÉM-HE
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„A jövőben is megtaláljuk
fontos feladatainkat”

Aktuális fejlesztések
A jubileumi rendezvényen

Szeles András, Encs polgár-
mester köszöntötte a  jelenlé-
vőket. Köszöntőt mondott Ra-
kaczki Zoltán, a  TÖSZ elnöke.
Beszédet mondtak dr. Hörcsik

Richárd és Demeter Zoltán or-
szággyűlési képviselők. A me-
gye aktuális területfejlesztési
programjairól Török Dezső, a
B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés El-
nöke adott tájékoztatást.

DK. „Szociális tüzelőre Miskolcon több mint 300-an pályáztak, viszont mivel a
szállítást csak egy adott napon lehetett megoldani, így szállítóeszköz vagy fuvardíj
híján a fa egy jó része a telepeken maradt. Most már azzal fűtenek, amit találnak,
például rongyokkal” – mindezt Nagy-Korsa Judit, a DK önkormányzati képviselője és
Élő Norbert, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja mondta el pénteki sajtótájé-
koztatójukon. Hozzátették: „Ha van pénzed, akkor sem tudsz fát venni, mert az er-
dészetek a szociálistüzelő-programokra termelnek. Másként alakulhatott volna, ha
Pintér Sándor és a Belügyminisztérium vezetői idejében kiírták volna a pályázatot,
akkor lett volna kapacitás a piacra is termelni, nem csak az államnak.”
A másik nagy gond – folytatták – a Tigáz államosításából adódik. „A mérőket
december végén, január elején olvasták le. A hideg miatt az előző éves átlag-
fogyasztás nem fedezi a ténylegeset, így egy 55 négyzetméteres lakás januári
számlája elérheti az 50–60 ezer forintot is” – mondták.

Párthír megyénkből
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MISKOLC. „A teljesítmény mű-
vészete” címmel rendezte meg
tegnap a Miskolci Egyetem Ta-
nárképző Intézete a X. Miskol-
ci Taní-tani Konferenciát.

A jubileumi rendezvény
az iskolai teljesítményt, va-
lamint annak mérését járta
körül neves szakemberek
segítségével. Az iskola olyan
hely, ahol a  teljesítmény szá-
mít. Valóban így van? Nagy
vonalakban talán igen, de ren-
geteg kérdés merül fel. Mi szá-

mít teljesítménynek? Mit tud
kezdeni az iskola a  másfajta
teljesítménnyel? Mi áll a  tel-
jesítmény mögött? Kik fognak
jól teljesíteni és kik gyengén?
Lehet-e szimulálni a  teljesít-
ményt? És mi a  teljesítmény
következménye? Mindig azok
járnak jól az életben, akik jól
teljesítenek az iskolában? Egy-
általán mérhető-e a  teljesít-
mény? Ezekre és még sok más
kérdésre kaphattak választ a
tanácskozás résztvevői. ÉM-HE

Valóban csak a
teljesítmény számít?

Emlékkiállítás
a galériában

Domján József, New
Yorkban élt és elhunyt
festőművész munkái-
ból nyílt emlékkiállítás
a Miskolci Galériában
csütörtökön. Köszön-
tőt mondott Bordás
István, a Sárospataki
Képtár vezetője. A kiál-
lítást Magyar Kálmán,
az Amerikai Magyar
Múzeum igazgatója
nyitotta meg. A tárlat
április 15-ig tekinthe-
tő meg nyitvatartási
időben.
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Csak a jó időt várja a MIVÍZ
A terv már készen van,
az engedélyezés pedig
folyamatban.
MISKOLC. Tavaly szeptember-
ben írtunk először arról, hogy
rendszeres a  vízvezeték meg-
hibásodása a  miskolci Táro-
gató utcában, ami miatt az
ott élők ilyenkor kénytelenek
a szolgáltatást nélkülözni. A
végleges megoldást csupán a
vízvezeték cseréje jelenthetné.

Októberben pedig már arról
adhattunk hírt, hogy a MIVÍZ
rekonstrukciós tervében sze-
replő, de addig pénzügyi for-

rás hiányában nem elkezdett
rekonstrukcióra mégis sor
kerülhet. Elindult a  munka
az engedélyes terven, és azt
sem tartották akkor elkép-
zelhetetlennek, hogy –  ha az
időjárás engedi –  még az év
vége előtt sor kerülhessen a
vezetékcserére.

Időközben megkeresték la-
punkat a lakók, hogy a kivite-
lezés mégsem indult el eddig,
így kíváncsian várják, mikor
kaphatnak új vízvezetéket.

Újabb megkeresésünkre
Pásztor Imre, a  Miskolc Hol-
ding Zrt. kommunikációs

vezetője elmondta, a  MIVÍZ
Miskolci Vízmű Kft. tájékoz-
tatása szerint a Tárogató utcá-
ban a cserét kitakarásos tech-
nológiával kell megoldani, a
fogyasztók nagy száma miatt
pedig folyamatos üzemet kell
biztosítani, amihez ideigle-
nes, úgynevezett repülő- vagy
provizor vezeték kiépítése is
szükséges. Ezekhez a  mun-
kákhoz pedig 0  Celsius-fok
feletti hőmérséklet szüksé-
ges. A terv már készen van, az
engedélyezés pedig folyamat-
ban, tehát a  jó idő beálltával
elindulhat a kivitelezés. ÉM-HI

A tudomány nem élet
idegen. Ellenkezőleg.
Győződjön meg róla!
TUDOMÁNY. A  tudomány ér-
dekes és közérdeklődésre
számot tartó oldalát kínálja a
Miskolci Akadémiai Bizottság
a február 8-án kezdődő Aka-
démiai esték sorozatában. A
választék az ajánlott témák
szerint is rendkívül színes:
szó lesz a  Dévény-módszer-
ről, a  Seuso-kincsekről, az
önvezető autóról, a hazai mű-
kereskedelemről.

Egy nagyszerű előadó
Mindez a  személyük miatt is
érdekes előadókkal való talál-
kozás ígéretével.

Mint már elsőre, amikor
február 8-án „Sport, mint
nemzetstratégiai ágazat? Elő-
nyök-hátrányok – hosszú távú
kilátások” címmel az Állami
és Prima Primissima díjas
professor emeritus Sárközy
Tamás tart előadást. A gazdag

tudományos és közéleti élet-
úttal rendelkező professzort
Kolodzey Tamás kollégánk
ezekkel ajánlja az érdeklődők
figyelmébe:

– Sárközy Tamásról elfo-
gultság nélkül nem lehet
beszélni, írni. A  neves jogtu-
dós számtalan mondása vált
szállóigévé, a  rendszerváltás
után nem sokkal például kije-
lentette: „A kapitalizmusban
semmi nincs ingyen. Ami pe-
dig ingyen van, azért valaki,
valahol, valamikor fizet.” A
világi műveltségű professzor
emeritus jelenleg is oktat,
számtalan bizottságban dol-
gozik, megannyi tisztséget vi-
sel. A humoráról és derűjéről
messze földön híres Sárközy
Tamás soha nem használ-
ja a  prof. dr. előnevet, erről
évekkel ezelőtt ezt mondta:
„Ugyan minek? Ezt mindenki
tudja.” A  szónoki képessé-
gekkel és fantasztikus előadói
stílussal megáldott tanár úr
tíz évig a  Magyar Jégkorong

Szövetség elnökeként alapoz-
ta meg a mostani sikereket, s
egyszer, amikor megkérdez-
ték tőle, hogy miért szereti a
hokit, így felelt: „Mert ebben
a műfajban könnyű elcsúsz-
ni, de én nem fogok egyszer
sem.”

Az előadás a  Miskolci Aka-
démiai Bizottság székházá-
ban, az Erzsébet tér 3-ban
február 8-án 17 óra 30-kor
kezdődik, és ingyenesen láto-
gatható. ÉM

Humor, derű. Sport és jövő

Sárközy Tamás
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A technikai újításokról
A korábbinál is több
érdeklődővel folyta
tódik a Senior Szabad
egyetem.
KAZINCBARCIKA. Megkezdő-
dött Kazincbarcikán feb-
ruár másodikán a  Senior
Szabadegyetem második
félévének előadás-sorozata a
Mezey István Művészeti Köz-
pontban – adta hírül az opont.

A Miskolci Egyetem, Böl-
csészettudományi Kar, Nyelv
és Kommunikáció Kutatócso-
port, a  Harmadik Kor Egye-
teme Miskolc Alapítvány és
a Szikra Alapítvány közös
szervezésében létrejött elő-
adás-sorozat célja: az életen
át tartó tanulás biztosítása
az Észak-magyarországi ré-
gióban, a  társadalom egyik
legfontosabb erőforrásának,
a tudásnak az átadása idős
emberek és több generáció
részére. Dr. Dobos László
szakmai vezető és felnőttkép-
zési szakértő örömét fejezte

ki, hogy az előadás-sorozat
sikeresnek bizonyul, hiszen a
második félév előadásai iránt
még a korábbiakhoz képest is
nagyobb érdeklődés mutat-
kozik.

A február 2-ai előadást dr.
Dobos László tartotta. A szak-
ember elmondta, a  második
félév bevezető előadása a XXI.
század első két évtizedének

technikai újításai és a  szép-
korúak kapcsolatáról szólt.

A Senior Szabadegyetem
következő előadását prof.
dr. Semsei Imre, a  Debreceni
Egyetem Egészségügyi Kará-
nak dékánja tartja „Az örege-
dés művészete” címmel feb-
ruár 16-án, ugyancsak a Mezey
István Művészeti Központ
rendezvénytermében. ÉM
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Hírek. A régió és a világ hírei.

Keressük
működésünk

további forrásait.
BÉRES LÁSZLÓ
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