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Fontos a megelõzés, a szûrés

MISKOLCI EGÉSZSÉGNAP
Miskolc önkormányzata a
múlt évben indította el
„Miskolci Egészségnap” rendezvényét, azzal a szándékkal, hogy felhívják a miskolciak figyelmét az egészséges életmód, a megelõzés, a rendszeres szûrõvizsgálatok fontosságára.
Szûcs Erika alpolgármester
tájékoztatása szerint idén – június 16-án – az USA magyarországi nagykövetségével közösen rendezik meg az
Egészségnapot, melyet öszszekötnek az amerikai nagykövet által 2004-ben kezdeményezett Men's Health Week
(Férfiak Egészség Hete) elnevezésû programsorozattal. Ebbe
Budapesten kívül 17 magyarországi város nevezett be, hiszen szomorú statisztikák mutatják, mennyire fontos, hogy ja-

vuljon a magyar férfiak egészségi állapota.
A Városház téri rendezvényen
lesznek szórakoztató, tájékoztató, felvilágosító programok,
sportversenyek, szûrõvizsgálatok: Szûcs Erika ezzel kapcsolatban elmondta, nem csupán egyszeri alkalommal szeretnék felhívni az emberek figyelmét az egészség, a megelõzés fontosságára. A helyszínen vásárolhatnak úgynevezett pontgyûjtõ füzeteket,
ebbe folyamatosan bejegyezhetik majd az itt, valamint más
alkalmakkor lezajlott szûrõvizsgálataik eredményeit, s ilyen
módon nyomon követhetik
egészségi állapotukat. A rendezvényen jelen lesz Vojnik
Mária, az Egészségügyi Minisztérium politikai államtitkára,
valamint George Herbert Walker
amerikai nagykövet is.
Sz. S.

KÉT ÉS FÉL TONNA
ELEMET GYÛJTÖTTEK

A tét nem kevesebb volt,
mint, hogy ki készíti majd
Miskolc fõutcájára a kovácsoltvas cégéreket.
Nagy Lajos király is büszke
lenne, ha láthatta volna a várárokban sürgölõdõ díszkovácsokat és fürge segédjeiket. A
déli nagy melegben izzott a vas,
hajlott az acél. Nem mindennap

láthat ilyet egy városlakó – fogalmazták meg többen, akik
árgus szemekkel figyelték az
ügyes kezû mesterek mozdulatait. Szinte hihetetlen, hogy a
hozzáértõ kéz és a szerszámok
hatására hogyan formálódik
egy acélpogácsából virágszirom. A verejtékes munka meghozza gyümölcsét.

75 ÉVES A PALOTA
Hétfõn ünnepelte 75. születésnapját a lillafüredi Palotaszálló.
A nemes hagyományok ápolását szolgálják az épület eredeti formájának megõrzése mellett a személyzet egyenruhája,
a hangulatos, egyedi étlapok, a harmincas évek slágereit is
felidézõ élõzene, és persze még sok más kiegészítõ is. Mindezek
átgondolt munka eredményei, hiszen a szálloda vezetése tudatosan igyekszik visszaidézni és fenntartani a hely eredeti
hangulatát, atmoszféráját.

A városi önkormányzat
dísztermében a héten kihirdették a szárazelemgyûjtési akció végeredményét.
Az önkormányzat és az AVE
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. által közösen
kezdeményezett gyûjtés igen
népszerûnek bizonyult az általános iskolások körében. A diákok összesen több mint két
és fél tonna veszélyes hulladéknak számító szárazelemtõl
szabadították meg a környezetet. Az iskolák közötti szoros
versenyben elsõ lett a Rónai
Ferenc Általános Iskola, amelynek tanulói jutalmul a Balatonnál üdülhetnek. Második
helyezést értek el a Könyves
Kálmán Általános Iskola diákjai, õk Csillebércen táborozhatnak. A harmadik helyezett
Pattantyús Általános iskola tanulóit egy-egy sétálómagnóval
jutalmazták. Az egyéni verseny elsõ helyezettje a még
egészen fiatal Porepsánszki
István lett, második Tóth Ellák,
harmadik Sereg Péter.

Pengett az üllõ, pattogott a tûz – ötödik alkalommal rendeztek díszkovácsversenyt a diósgyõri várban, ahol a
nagy meleg ellenére a kovácsoktól megszokott kitartással
folyt a munka.

Szombaton délelõtt senki
nem kételkedhetett abban, hogy
az évrõl évre visszatérõ versenyzõk igazi kihívásnak tekintik
ezt a megmérettetést. Most

már biztosak lehetünk abban,
hogy Miskolc fõutcájának kovácsoltvas cégéreit a szakma
legkiemelkedõbb képviselõi készítik el hamarosan.

AZ OPERA ISMÉT
MISKOLCRA KÖLTÖZIK
Szombaton ünnepi nyitókoncerttel veszi kezdetét a
Bartók + Bel canto Miskolci
Nemzetközi Operafesztivál.
A fesztiválprogram mellett
számos kiegészítõ rendezvényre is várják az érdeklõdõket.
A Miskolci Közlekedési Rt.
sûrített járatokat indít az
Egyetemvárosba a június 12én, vasárnap 17 órakor kezdõdõ José Cura-estre.
Belvárosi sétára invitálják a
fesztivál vendégeit és az ér-

deklõdõ miskolci polgárokat.
Gyülekezõ a Városház téri
Széchenyi-szobornál június 11
– 25 között naponta 17 órakor.
Városnézõ kisvonat közlekedik ismét Miskolcon, június
18–19-én és június 25–26-án
újra kisvonatra szállhatunk a
Városház téren. A szerelvény
óránként indul.
Ismét „Ki nyer ma? Játék és
muzsika tíz percben”. Június
13–14-én (hétfõ–kedd) és június 22–23-án (szerda–csütörtök). Az operafesztivál részletes programját lapunk 5. oldalán találják.

„Álmodjuk meg az Avast!”

PÁLYÁZATOK AZ ÉPÍTÉSZETI KULTÚRÁÉRT
Fiatal építészek számára írt
ki az Avas rekonstrukcióját
célzó városszépítési pályázatot a B.-A.-Z. Megyei Építész Kamara és a miskolci
önkormányzat.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen Káli Sándor polgármester úgy fogalmazott, szeretné, ha a miskolci gyerekek
megtanulnák becsülni azt a
szép környezetet, amelyben
élünk, és erre a felnõttek figyelmét is felhívnák.
d

A kezdeményezéssel újjá
szeretnék éleszteni a történelmi Avas pincesorainak korábbi építészeti kultúráját, s lehetõséget kívánnak teremteni a
fiatal, tehetséges pályakezdõ
tervezõknek, hogy megmutassák tudásukat. Az ötlet az elmúlt évben, az építészet világnapja alkalmából helyi fiatal épí-

tészek munkáiból rendezett kiállítás láttán vetõdött fel, s az
ott szereplõ ötven ifjú szakembert meghívták a pályázatra. Fedor Vilmos alpolgármester elmondása szerint
sokan emlékeznek még az
Avason a korábbi borászati
kultúrára, állnak a pincék, borházak is: az elmúlt évtizedekben azonban sok olyan, minden szakmai igényességet nélkülözõ beavatkozás történt a területen, amelyek miatt megváltozott vagy eltakarásra került a hagyományos építészeti karakter. Emellett szép számmal vannak az Avason elha-

gyott, beomlott, alkalmi szemétlerakónak vagy búvóhelynek használt pinceüregek is,
amelyek helyzete szintén megoldásra vár. A pályázat kapcsán
egyrészt ezeknek az elhagyott
üregeknek a „kulissza jellegû”
eltakarására várnak építészeti
javaslatokat, vázlatokat, olyan
megoldásokkal, amelyek jelzik
az egykori pincék helyét, s
egyúttal meggátolják azok további illetéktelen használatát.
Másrészt a már említett pincegádorok, borházak rehabilitációjáról szól a pályázat, olyan
helyeken, ahol kisebb építészeti,
szerkezeti átalakítással, be-

avatkozással helyreállítható a
hagyományos építészeti karakter. Az elfogadott terveket az
avasi rekonstrukcióban érdekelt
ingatlantulajdonosoknak fogják
ajánlani.
Fedor Vilmos tájékoztatása
szerint egy európai uniós pályázatot is kiírnak: olyan emblematikus avasi építmény megvalósítására várnak terveket a
tagországok szakembereitõl,
amely kifejezi a hegy szakrális jellegét, történeti, történelmi múltját, értékeit, s méltó
szimbóluma lehet Miskolc városnak.
Sz. S.
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ÖSSZMÛVÉSZETI FESZTIVÁL
ÉSZAK-BORSODBAN
„A mûvészetek segítségével
szeretnénk bemutatni ÉszakBorsod értékeit, és eloszlatni
azt a tévhitet, hogy ez a vidék
nem szép. A programokat
ezért világörökségi helyszíneken, nemzeti parkban és tájvédelmi körzetekben rendezzük” – nyilatkozta lapunknak
Sajó Attila, a kazincbarcikai

mûvelõdési központ vezetõje,
az V. Borsodi Mûvészeti
Fesztivál fõszervezõje.
A fesztivál másik célja, hogy
eljuttassák a környékbeliekhez a legmagasabb mûvészeteket: noha a tíznapos eseményen a komolyzenéé lesz
a fõszerep, könnyûzenei, folklór- és színházi elõadásokat is

AZ V. BORSODI MÛVÉSZETI
FESZTIVÁL PROGRAMJAI
JÚNIUS
23., csütörtök, 18.00: Kazincbarcika, Városi Kiállítóterem.
MEZEY ISTVÁN grafikus- és
festõmûvész kiállítása. Díjtalan!
20.00: Kazincbarcika, Fõ
tér (rossz idõ esetén az
Egressy Béni Mûvelõdési
Központban) GHYMES-koncert. Díjtalan!
24., péntek,17.00: Kazincbarcika, Egressy Béni Mûvelõdési Központ és Könyvtár. Nyitó gálaest: PANNON FRESKÓK
(Karnevál). A MAGYAR ÁLLAMI
NÉPI EGYÜTTES új mûsora.
1500 Ft.
25., szombat, 17.30: Aggtelek, a Baradla Cseppkõbarlang
Hangversenyterme. A ZENE ÉS
TÁNC VIRTUÓZAI, A RAJKÓ
ZENEKAR és a TALENTUM
TÁNCEGYÜTTES. 1500 Ft.
20.30: Sajógalgóc, Szent
István tér (rossz idõ esetén
Kazincbarcikán a Mûvelõdési
Központban) BENKÓ DIXIELAND, vendég: MISKOLC DIXIELAND 1200 Ft.
26. vasárnap,11.00: Kazincbarcika,Egressy Béni Mûvelõdési Központ és Könyvtár.
HAMUPIPÕKE – mesetáncjá-

ték, BM DUNA MÛVÉSZEGYÜTTES. 300 Ft.
18.00: Szendrõ, római katolikus templom. TALAMBA
ÜTÕEGYÜTTES. 500 Ft.
20.30: Kurityán, Kastélykert
(rossz idõ esetén az általános
iskola tornatermében) A
HÁROM GRÁCIA – operettest
Keszler Éva – Lázin Beatrix –
Nagyági Mariann. 500 Ft.
27. hétfõ, 18.00: Putnok,
római katolikus templom.
BARTÓK VONÓSNÉGYES.
Díjtalan!
20.30: Kazincbarcika, Egressy Béni Mûvelõdési Központ
színházterme. G.Ö.R.CS. (Görögök Összes Regéi és Cselekedetei.) Gáspár András, Kálid
Artúr, Kálloy-Molnár Péter. 1000
Ft.

Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében 74 000 példányban, térítésmentes
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Felelôs kiadó: KAROSI IMRE ügyvezetô. Mb. szerkesztô: HORVÁTH IMRE
Fômunkatárs: Szepesi Sándor. Fotó: Jeney Lajos
Tördelés: Klaviatura Bt. Nyomda: Színeskép Kft. Miskolc
Terjeszti az Inform Média Kft. Terjesztéssel kapcsolatos információ
munkanapokon 8–16 óráig: 503-509
Szerkesztôség: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 30.
Telefon: 503-506. Fax: 358-200. E-mail: minap@mikom.hu. Hirdetés: 503-509.
ISSN 1785-6590

láthatnak-hallhatnak az érdeklõdõk.
A tizenhárom település öszszefogásával megvalósult
fesztiválra nagy igény mutatkozik, mondta Sajó Attila, amit
mi sem mutat jobban, mint
hogy ez idáig minden program
telt házat vonzott. Az alacsony
költségvetésû rendezvényre
nagy neveket is sikerült megnyerniük a szervezõknek, így
mások mellett fellép majd
Sass Sylvia, Perényi Miklós és
Harazdy Miklós is.
d.e.

ÖRDÖGLAKAT
A TÉVÉBEN
Ördöglakat címmel indítja
azt az új, kéthetente jelentkezõ
magazinját a Miskolci Televízió,
amely a biztonság témakörét
járja körbe, többféle megközelítésbõl. A nézõk gyakran találkozhatnak majd a biztonságtechnika, a vagyonvédelem kérdéseivel, melyekre a Felaxy
2000 Biztonságtechnikai Kft.
szakembereinek segítségével
keresünk válaszokat.
Az adások élõ, interaktív jellegûek, tehát a nézõk is befolyásolhatják az aktuális témákat, telefonon és e-mailben is.

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA
Nyírõ Pál, a 15. számú választókerület szocialista
önkormányzati képviselõje június 13-án (hétfõn) 16 órától lakossági fogadóórát tart a Bûnmegelõzési
Centrumban (Széchenyi u. 12. szám alatt).
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Áfavisszatartás, körbetartozás – híznak a bankok

Le kell zárni a politikai küzdelmet

MATTHELYZET A GAZDASÁGBAN
nyesek. Az európai BSE-hisztéria miatt az EU-ban nem szabad haszonállatot húsliszttel
etetni. Eközben a brazil csirke, a tajvani kacsa csak úgy
röpköd befelé. Mi nagyon
drága technológiával állítjuk
elõ a termékeinket az élelmiszeriparban, nekünk mindent
be kell tartani, eközben áramlik befelé a bizonytalan eredetû élelmiszer. Akkor ez így
rendben van?
K. I.

Lékó Péter három vesztes mérkõzése után
Bartha Ferenc, az ÉMGK
alelnöke, a Szatev Rt. vezérigazgatója nyitotta
meg a Lékó-Adams párviadal negyedik menetét. Lejöve az emelvényrõl kijelentette: „Most
gyõzünk!” S valóban: a
meccs fordulatot vett,
Lékó egymásután háromszor nyert, végül döntetlenre hozta a nemes
vetélkedést.

ADÓSSÁGKEZELÉSI
KEREKASZTAL

Pletyka volt az Avas megszûnése

PORTUGÁLIÁBA KÉSZÜL
A TÁNCEGYÜTTES
Miután a Rónai Sándor
Mûvelõdési Központban a
közelmúltban tulajdonosváltás történt, felröppent a
hír, hogy az Avas táncegyüttes is megszûnik.
Szerencsére a hír nem igaz,
az együttes nagyon is aktív,
folyamatosan fellépnek itthon, a nyár végén pedig
Portugáliába készülnek az új
repertoárral.
Az igaz, hogy a Rónai
Mûvelõdési Központ megszûnik, és az új tulajdonos átalakítja
az egész épületet. Mivel az Avas
a mûvelõdési központ fenntartott együttese volt, az intézmény megszûnésével a táncegyüttes vezetõsége úgy döntött, létrehozza az Avas
Táncegyüttes Stúdió Alapítványt, és ezentúl ebben a formában mûködnek.

„AZ EMBEREK
JELÖLTJE GYÕZÖTT”
A köztársaságielnök-választás eseményeit és eredményét
értékelték dr. Ódor Ferenc és Koncz Ferenc, a Fidesz – Magyar
Polgári Párt B.-A.-Z. megyei országgyûlési képviselõi.
Ódor Ferenc szerint megyénkben is elmondható, hogy
„az emberek jelöltje gyõzött”, a
Fidesz által kezdeményezett lakossági szimpátiaszavazáson
ugyanis Mádl Ferenc után

Uniós lehetõségekrõl tanácskoztak

– A gazdaságban milyen
Bartha Ferenc lépésével indult a negyedik mérkôzés.
a sakk? Lehet gyõzni?
– Úgy játszunk, hogy
– Mindent megért az ember,
nyerni kell! – szögezi le Bartha kivonás. Illetve 1992 óta a legFerenc. – A magyar kis- és kö- súlyosabb körbetartozást éli csakhogy az EU-csatlakozázépvállalkozások eleve alul- meg a magyar gazdaság, a ki- sunk tárgyalási szakaszában,
tõkésítettek, bármilyen kisebb csik és a közepesek léte s azt követõen mi mindig az
eminens tanuló szerepét
földrengés katasztrofális forog kockán.
– A költségvetési hiány miatt játsszuk el, eközben a nyulehet. Ilyen például az áfaviszszatartás. Ez valójában tõke- fagytak be az állami források. gatiak a ránk nézve kötelezõvé tett, s az általunk nagyvonalúan vállalt kötelezettséHátralék(o)sokk
geket alig-alig tartják be. Ez
nonszensz. Így – minden nyomorúságunktól függetlenül
sem lehetne versenyben maradni. Megjegyzem, az élelmiszeriparban például az új
engedélyezési eljárások nalehetett igényelni. 2005 máju- gyon sok pénzbe kerülnek.
Harmadik alkalommal sában azonban a miskolci Ezt szinte lehetetlen kigazrendezte meg az „Iránytû” közgyûlés rendelete lehetõvé dálkodni. Ugyanakkor ránk
Avasi Szociális Szolgálat a tette a lakáscélú hitelekbõl szabadul a dömping – nem
„Hátralék(o)sokk” elneve- származó adósságok támo- feltétlenül a nyugati, érthetetzésû kerekasztal-szeminá- gatását is. Mint Rézmûves len, miért nincs az EU-nak piGabriella elmondta, a kezde- acvédelme.
riumot.
– Mi lehet a taktika?
tektõl arra törekedett, hogy a
– Megint csak a túlélés. A
Rézmûves Gabriella, az szociálisan hátrányos helyze„Iránytû” Szociális Szolgálat tû, anyagi gondokkal, adós- bankok óriási hasznot zseigazgatója tájékoztatásként ságproblémával küzdõ, rá- belnek be, mert a cégek kényelmondta, hogy a kerekasztal- szoruló családok hathatós se- telenek hitelbõl élni. Azok a kicsik és közepesek, amelyek
szeminárium létrejöttét az gítséget kapjanak.
adósságkezelési szolgáltatás
Miskolcon jelenleg két adós- hitelképesnek minõsíttetnek,
bevezetése indokolta, amit a ságkezelõ iroda mûködik: a ha fizetik a hitelt, megmaradszociális törvény módosítása Miskolci Családsegítõ Szol- hatnak, talán, a többi már
és egy kormányrendelet meg- gálat Regionális Módszertani megbukott.
– Ez a matt.
alkotása tett lehetõvé.
Központ, Adósságkezelõ Iro– Majdnem. Kivédjük. Csak
A szolgáltatást eddig lakbér-, da, valamint az „Iránytû” Avasi
a játékszabályok legyenek
fûtési díj-, valamint víz- és csa- Szociális Szolgálat.
egyformán mindenkire érvétorna-díjhátralékok esetében
Sz. S.

„Tehát új háttérrel, de a régi
épületben maradtunk. Az új tulajdonos, a Trekk Invest Kft. biztosítja számunkra az ingyenes
teremhasználati lehetõséget,
sõt: az együttes fenntartásába
is beszállt azzal, hogy csatlakozott az alapítványunkhoz. A
régi MSZOSZ-vagyon használati joga ugyanis annak idején a Rónaihoz került, és most
az új tulajdonos nemcsak az
épületet, hanem ezt a vagyont
is megvette. Számunkra ez
azért lényeges, mert ennek a
vagyonnak a része a táncegyüttes ruhatára is. Az új tulajdonos alapító tagként ezt a
ruhatárat hozta az alapítványba.
A jelenleg harminchat fõs
Avas táncegyüttesben tehát folyik a munka, jelenleg az új repertoáron dolgoznak, amelyet
július 2-án, délután 4 órakor mutatnak be az egykori Rónaiban.

A nyár folyamán itthon folyamatosan szerepelnek, augusztus 12-e és 31-e között pedig
Portugáliába utaznak, ahol
nemzetközi néptáncfesztiválon
lépnek majd fel.
d.e.
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AUSZTRIAI BERUHÁZÁS
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, az
ecophus Alsó-Ausztria Gazdasági Ügynöksége és a
BOKIK vállalkozói konferenciájára félszáznál is többen
voltak kíváncsiak.
A június 10-én megrendezett
„Beruházás Ausztriában” címû
miskolci szeminárium, melynek házigazdája a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK)
részérõl Barkóczi István alelnök
és dr. Szilágyiné Baán Anna titkár volt, jó alkalmat kínált ahhoz,
hogy a magyarországi potenciális befektetõket megismertesse Ausztriával mint gazdasági telephellyel, és felvázolja a
magyar vállalatok piaci esélyeit a szomszéd országban. A régiónkban tevékenykedõ cégek,
vállalkozások, magánszemélyek vezetõi, képviselõi elsõ
kézbõl kaphattak tájékoztatást
az osztrák adózási, cégalapítási
és munkavállalási lehetõségekrõl és feltételekrõl. Az elõadók közül Gérnyi Gábor, a
GKM fõosztályvezetõje a vállalkozások versenyképességérõl, dr. Rejtõ Péter, az osztrák
nagykövetség kereskedelmi tanácsosa az osztrák-magyar
gazdasági kapcsolatokról,
Michaela Roither, az alsó-ausztriai gazdasági ügynökség fõosztályvezetõje a nemzetközi
aktivitásáról, dr. Gálffy Tibor
budapesti-bécsi ügyvéd és
Mag. Nagy Ildikó budapestibécsi adótanácsadó az osztrák

adójogi elõírásokról beszélt.
Egy magyar befektetõ megszívlelendõ tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal Birgit
Braunwieser, az Austrian Business Agency munkatársa,
Carla Schmirt az ausztriai befektetési régiót mutatta be,
Christian Mock bankszakember
pedig a befektetési támogatásokról beszélt. A hallottakat a
nap végén Ernest Gabmann
gazdasági fõtanácsos, alsóausztriai kormányzóhelyettes
és Pongorné dr. Csákvári
Mariann helyettes államtitkár
öszegezte.

Borsodban is Sólyom Lászlóra
adták legtöbben a voksukat. A
politikusok úgy értékelték, hogy
lezajlott egy politikai küzdelem,
amelyben mindenki tette a dolgát: megszületett az eredmény,
s most már nyugvópontra kell
helyezni a kérdést. Ódor Ferenc
szerint egy jól mûködõ koalícióban a kormánypártok meg
tudnak egyezni az államfõ személyérõl. Az MDF-fel kapcsolatban a képviselõ úgy nyilatkozott, hogy „a Fidesz soha nem
zárkózott el a Demokrata
Fórummal való együttmûködéstõl, de a labda most az õ térfelükön pattog, és õk úgy viselkednek, mintha a Fideszt tekintenék a fõ ellenségüknek”.
Ódor Ferenc ugyanakkor cáfolta, hogy a szinte azonnal
megkötött választási együttmûködéssel a Lezsák Sándorféle Nemzeti Fórum képviselõinek az államfõválasztás során
tanúsított magatartását „honorálta” a Fidesz.
Sz. S.

PEDAGÓGUSOKAT
KÖSZÖNTÖTTEK

Hagyományteremtõ szándékkal országgyûlési és
önkormányzati képviselõk köszönték meg a jövõ
nemzedékét nevelõk, oktatók munkáját. Vasárnap
Lillafüreden, csütörtökön pedig az Ifjúsági és Szabadidõ
Házban tartott pedagógusnapon a következõ oktatási év
feladatairól is szó esett. Képünk az Ifiházban készült.

NEGYVENÉVES A MESEVÁR ÓVODA

HIVATALI
FOGADÓNAP

A Mesevár Napköziotthonos Óvoda a héten ünnepelte fennállásának 40.
évét. És persze nagyon is
jók és aranyosak, kedvesek voltak – minden szempontból.

A BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Északmagyarországi Regionális
Igazgatóságának vezetõje,
Baróczi Andrásné elõzetes
bejelentkezés alapján fogadónapot tart június 14-én, kedden 9 órától 12 óráig az
Igazgatóság Miskolc, Kazinczy
utca 32. szám alatti épületében. A bejelentkezést az érdekeltek a (46) 504-430 telefonszámon tehetik meg.

Jászka Józsefné Ági óvó
néni, a tagóvoda vezetõje ünnepi köszöntõje után énekes,
zenés, játékos mûsorszámok
következtek, amelyeket a kis, közép- és nagycsoportosok
adtak elõ, felkészítõ óvó nénijükkel együtt.
A Napocska, a Méhecske,
a Pillangó és a többi csoportosok nem igazán törõdtek a
szülõk, nagyszülõk, társóvodák vezetõi és a városi kép-

viselõk jelenlétével, inkább a
maguk kedvére táncoltak,
énekeltek. A Pillangósok lakodalmi mulatsága, amely a
kicsik mûsorát zárta, igazi
lagzis hangulatú volt – benne
a menyasszonyt alakító, tûzrõl pattant leánykával, akihez
jól illett (merthogy ilyen a jó
házasság!) a kissé megszeppent, csöndes võlegény. A
nagy tapssal zárult színes
mûsor végén Bartha György,
a városrész önkormányzati
képviselõje köszöntötte az
ünnepeltet, benne gyermekeket, óvodapedagógusokat
és szülõket. Már csak azért is,
mert – mint mondta – õ is épp
most negyvenéves. Meglepetésként pedig meggyújtotta a
hatalmas, születésnapi torta

közepébe szúrt tûzijátékot,
melynek fényesõjét ámulva
nézték az óvodások. Jászka
Józsefnével beszélgetve megtudtuk, hogy a Mesevárba jelenleg 120 gyermek jár, akiket
tíz óvodapegagógus és öt
dajka nevel, tanít.
p.
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SPORT

II. évfolyam 23. szám

Illyés Miklóst alelnökké választották

NEM FOG UNATKOZNI A BAJNOK

Jövõre Kramnyikkal mérkõzhet Lékó

RÉMÁLOM UTÁN
ÜNNEPLÉS
Úgy kezdõdött, mint egy
rémálom: az elsõ és második partit egyaránt az angol
nagymester nyerte, ám a
sors forgatókönyvében az
volt megírva, hogy a végén
legyen ok az ünneplésre.
Nos, volt, a miskolci sakkbarátok fergeteges tapssal
jutalmazták a páros mérkõzést döntetlenre mentõ magyar sakkozót.
Az elmúlt hét második felében Miskolc felé fordult a sakkozás világszerte hatalmas táborának figyelme, hiszen Lékó
Péter és Michael Adams nyolcjátszmás, rapid találkozón mérte
össze felkészültségét. A mérkõzés 4–4-es döntetlennel fejezõdött be, idézzük fel a legizgalmasabb pillanatokat!
Csütörtök: az elsõ partiban
Lékó huszárt áldozott két gyalogért, de a szép kombinációval saját sírját ásta meg.
Kölcsönös hibák után visszaütött a kockáztatás, a második
játszmában elkövetett durva
hiba pedig tálcán kínálta az angolnak a sikert.
Péntek: a harmadik partiban
a középjáték elején Lékó gyalogot áldozott, de hiába ragadta kézbe a kezdeményezést,
maradt az anyagi hátrány,
Adams szinte ellenállás nélkül
nyert. A negyedikben végre
megtört a jég! Lékó remekül játszott, pozíciós játékával beszorította ellenfelét.
Szombat: az ötödik partiban
hiába irányíthatta Adams a világos bábukat, semmit sem tudott kezdeni ellenfele agresszív
játékmódjával. A hatodik nagyon
rövid volt, az angol ezúttal gyengén játszott, s ezzel Lékó egalizálta az állást!
Vasárnap: a befejezõ napon
már nyoma sem volt a korábbi
nagy küzdelemnek, egyik játékos sem tudott fogást találni a
másikon, így a csata 4-4-es
eredménnyel zárult. Ez Lékó
szempontjából mindenképpen
jó eredmény, hiszen az angol
ebben a mûfajban a világ egyik
legjobbjának számít.
A házigazda miskolciak helyesen döntöttek, amikor a
Kossuth Filmszínházra voksoltak. A belvárosi, könnyen megközelíthetõ helyszínt kedvezõen
fogadta a két nagymester és a
sportág népes tábora is. Mind
a négy délutánon megteltek a
széksorok, a becslések szerint
ezerkétszázan szurkoltak a szegedi és az angol játékosnak.
A találkozó hivatalos weboldalát szerte a világon több

mint kétmillióan látogatták.
Ennyien kattintottak az élõ közvetítésre, a játékosok életrajzára, a Miskolcról szóló bemutatóra, a találkozó képeire, az
eredményekre. A záróbanketten elhangzott: a borsodi megyeszékhely ekkora nemzetközi reklámot eddig még soha
nem kapott. Hogyan tovább?
Egyszeri világeseményt tartottak Miskolcon, vagy lesz folytatása? Nos, az önkormányzat
és a szponzorok vasárnap este
hitet tettek a folytatás mellett.
Jövõre szinte bizonyosan
Vlagyimir Kramnyik, a klasszikus világbajnoki cím jelenlegi
birtokosa ellen ülhet asztalhoz
Lékó Péter.
D. L.

Illyés Miklós 2002-ben fejezte be aktív pályafutását,
de a Miskolci VSC dzsúdószakosztályának jelenlegi
vezetõedzõje már akkor is
tudta, hogy nem szakad el
a tatami világától. Az elmúlt
napokban megválasztották az országos szövetség
alelnökének.
A sokszoros magyar bajnok, olimpiát is megjárt sportember tudatosan készült a
civil életre. Melengette magában az újító törekvéseket, s
amikor Miskolcon lezajlott a generációváltás, munkához látott.
– Az eredményes szakmai
munkához nemcsak a heti 68 edzésen kell a maximumot
nyújtani, hanem azon kívül is
sokat kell tenni. A sportág menedzselése, a szervezés sokat
nyomhat a latban. Van megyei
és regionális szövetség, ha
ezek jól mûködnek, akkor az
nekünk is kedvezõ folyamatokat indíthat el. Tóth László, az
országos szövetség elnöke támogatta elképzeléseinket, így
kaptuk meg a jövõ nyári ifjúsági Európa-bajnokság rendezési jogát. Élõ kapcsolatot
alakítottunk ki a Miskolci
Sportiskolával, megszüntettük
az edzõk rivalizálását. Azt vettük észre, hogy az MVSC-MISI

BEZÁR AZ USZODA
Az úszás miskolci barátai
az elmúlt években megszokhatták már, hogy a nyári
hónapokban Diósgyõrött
nem hódolhatnak kedvtelésüknek. Ez így lesz az
idén is, ugyanis június 20-tól
bezár a fedett uszoda. Oka:
a Miskolci Sportiskola és a
Club Laguna SE immár harmadik alkalommal rendezi
meg közös szervezésben a
nyári úszásoktatást. Az
uszoda tanmedencével és
25 m-es úszómedencével

rendelkezik, így 4 éves kortól felnõttkorig tudják fogadni a jelentkezõket. Az
oktatás várhatóan egy hónapon keresztül tart, s a jelentkezõk kéthetes turnusokban (június 20-tól július
15-ig) sajátíthatják el az alapismereteket. A csoportok kialakítása a képességek alapján történik, a besorolást
szakemberek végzik el. Az
érdeklõdõk bõvebb információt a 06/20-938-3424-es
telefonszámon kérhetnek.

ból 48-at kapott!) szakmai alelnöknek választották. A megbízatás a 2008-as pekingi olimpiáig szól.
– Remélem, hogy a borsodi
megyeszékhelyen érmekben is
mérni lehet majd addigi tevékenységünket. Feladatom a
szakma elsõ emberének
kijáró munka, de korántsem akarok tetszelegni a
csalhatatlan szerepkörében. Szerencsére szót
tudok érteni mindenkivel,
az elmúlt húsz év alatt sok
értékes emberrel kerültem kapcsolatba – jegyezte meg Illyés.
A szakmai alelnök sikerének titkát abban látja,
hogy a felmutatott fejlõdésben új elemeket lehetett felfedezni. Ezeket szeretné országosan ismertté, elfogadottá tenni, de
nagy figyelmet akar fordítani az élsport mellett a váIllyés Miklós (szemben) három éve vezeti a szakmai munkát logatási elvek konzekvens
betartására, a fogyatékoMiskolcon.
sok bevonására, az utánpersze országos szinten is nek is szerepe volt, talán pótlás nevelésére, a sportisészlelték, Illyést elnöki ta- ennek köszönhette a bizalmat, kolai rendszer meghonosítánácsadónak kérték fel. A szö- amelynek következtében a sára, a judo óvodai oktatásávetségben lezajlott egy struk- Magyar Judo Szövetség nak szabályozására és a szatúraváltás, koordinátorok han- (MJSZ) Budapesten megtar- badidõsportra egyaránt. Egy
golják össze a klubedzõk mun- tott éves közgyûlésén egy- biztos: unatkozni aligha fog
káját, a judósok szinte mindent hangú szavazással (a 49 voksD. L.
sportolói hirtelen eredményesek lettek – idézte fel a történteket Illyés Miklós.
Az országos szakosztályi
rangsorban tavaly negyedikek lettek, csak az Újpest, a
Kispest és a Paks elõzte meg
õket. A miskolci történéseket

saját egyesületükben végeznek el. A rendszer (egyelõre
a férfiaknál) bizonyította életképességét, ezt az Európabajnoki szereplés alátámasztotta. A válogatottakkal szövetségi trénerek dolgoznak. A
fentiek bevezetésében Illyés-

Kuti István egy év után elhagyja Diósgyõrt

SZIEBEN IS ÉRDEKLÕDÖTT
kozott Bereczkyvel, aki a
Diósgyõri FC Kft.-nél kialakult
helyzetre volt kíváncsi, elsõsorban természetesen az
anyagi jellegû kérdések után
érdeklõdött. Azt is megtudakolta, hogy az önkormányzat
milyen módon képzeli el a diósgyõri labdarúgás támogatását? Erre a sportért is felelõs alpolgármester annyit
mondott, hogy ugyanúgy, mint
azt az elmúlt bajnoki szezonban tette. Tehát az új tulajdonos is biztosan számíthat az
évi 60 millió forintos szerepvállalásra.
Neki „már csak” a hiányzó
összeget kell(ene) elõteremtenie…
D. L.

Pedig milyen szépen indult minden! Egy évvel ezelõtt a vállát veregették,
hálás szemekkel csüggtek
minden mondatán, õt tartották a megmentõnek.
Kezdetben még az Interneten is csevegett a szurkolókkal, és világot megváltó tervekrõl beszélt.
Immáron mindez füstbe
ment, hiszen Kuti István
röpke egy évig tartó diósgyõri vendégeskedést követõen továbbáll, pontosabban eladja portékáját.
Az Arany Ászok Ligában
újoncként kilencedik helyet
megszerzõ DVTK-BFC együttesének a sorsa még mindig
bizonytalan. A futballvállalkozását Siófokról Miskolcra költöztetõ Kuti István klubtulajdonosról gyorsan kiderült,
hogy nem folyik piros-fehér
vér az ereiben, s nem kell minden megnyilatkozását komolyan venni…
A médiavállalkozó merész
tervekkel érkezett az Avas aljára, ám ezekbõl már semmit
sem valósíthat meg, hiszen
hetek óta a csapat eladásáról tárgyal. Az elsõ ajánlatot
Miskolc Város Önkormányzatától kapta (egyforintos ár), ám
ez nem hatotta meg. Pedig, ha
figyelembe vesszük, hogy körülbelül százmilliós tartozást
halmozott fel, amelynek eltüntetésére az önkormányzat
kezességet vállalna, akkor érthetetlen a húzódozás. Más
örülne, hogy megszabadulhat
az adósságtól, Kutit azonban

a jelek szerint más vezérli, alighanem valami kis plusszal
szeretne kiszállni a focibizniszbõl.
Kérdés, talál-e olyat, aki
mindent hajlandó tõle átvállalni? Szó volt arról, hogy a fõvárosi Ujj Péter juthat szerephez Diósgyõrött, ám róla
köztudott, hogy Ózdon egy
NB II-es csapat fenntartása,
menedzselése is meghaladta az erejét.
Lapunk zártakor erõsen tartotta magát a hír, miszerint dr.
Szieben László is képbe került. A Magyar Labdarúgó Liga
korábbi elnöke állítólag vételi ajánlatot tett, s ezt Bereczky
Istvánon keresztül tudatta a tulajdonossal (az említett személy a Fociláz Magazinnak
volt korábban a fõszerkesztõje). Hogy nem alaptalan az információ, azt bizonyítja, hogy
Orosz Lajos miskolci alpolgármester kedden este talál-

ELMARADT
A FELJUTÁS
Az olaszországi Terenzano
adott otthont a salakmotoros
csapat-világbajnokság egyik
selejtezõjének, amelyen Magyarország, Németország,
Olaszország és Szlovénia csapatai küzdöttek a Világkupába
jutásért. Csak a gyõztes kerülhetett magasabb osztályba,
ezért hatalmas volt a tét. A magyar együttesben két miskolci (Bencze Zsolt és Szatmári
László) jutott szóhoz, mindketten 4-4 pontot szereztek. A
gyõzelmet a németek vívták
ki 33 ponttal, a második helyen a szlovének végeztek 23
ponttal, míg a harmadik helyezett magyar válogatott 22
pontot gyûjtött.

MÛSOR

2005. június 11.

KOSSUTH ART-MOZI
Kossuth Filmszínház
36/36 (szín., francia, akcióthriller) (16) június 14–15-én,
16.30 óra.
A Richard Nixon-merénylet
(szín., fel., mex.–am.) június
16–22-ig, 16.30 és 20.30 óra.
Az utolsó óráig – Hitler titkárnõjének visszaemlékezései (szín., fel., osztrák) június
16–22-ig, 18.30 óra.

Az utolsó óráig – Hitler titkárnõjének visszaemlékezései (szín., fel., osztrák dokumentum) június 16–22-ig, 17 és
21 óra.
Állítsátok meg Terézanyut
(szín., magyar film) (12) június
16–22-ig, 19 óra.
Kopaszkutya (szín., magyar,
zenés film) (12) június 17–18-án,
23 óra.

Hevesy Iván Filmklub

Hevesy matiné

36/36 (szín., francia, akcióthriller) (16) június 13-án, 15 óra.

Vuk (szín., magyar rajzfilm)
június 19-én, 14 óra.

Miskolci mûsor

A Miskolc TV

KULTURÁLIS HETI ESEMÉNYTÁR
Június 12., vasárnap
JÁNOS VITÉZ. Június 12-én
a Miskolci Csodamalom Bábszínházban 10.30 órakor a János vitézt az egri Harlekin Bábszínház adja elô.

Június 17., péntek
MOTOROSTALÁLKOZÓ.
Június 17-19-én motorostalálkozó a Diósgyõri Várfürdõben.

Június 18., szombat
TAPOLCAI JUNIÁLIS. Június 18-án Tapolcai Juniálist rendeznek. Gyermekprogramok,
játszóházak, bábszínház, térzene, versenyek, mazsoretek
felvonulása, a Valle di Comino
Olaszországból és Sétány Bál
Maróth Viki és a Nova Kultúrzenekar közremûködésével.
Belépõ: gyermek- és nyugdíjas: 800 Ft, felnõtt: 1.200 Ft.

Június 19., vasárnap
A LÓVÁ TETT KUPEC. Június 19-én a Ládafia Bábszínház elõadásában a „Lóvá tett
kupec” címû mesejáték tekinthetõ meg a miskolctapolcai gyermekjátszótéren délután. Elõtte 10.30 órától pedig
ugyanezt az elôadást megtekinthetik az érdeklôdôk a
Miskolci Csodamalom Bábszínházban is.

IV. MISKOLCI MONTMARTRE
A Miskolcon és régiónkban mûködõ mûvészeti iskolák diákjai mutatkoznak be a
IV. Miskolci Montmartre Fesztiválon, a Szent István téren.
Állandó programok: „Olaszos
ízek” – gasztronómiai varázs
édességekkel és óriáspizzával.
Olasz kávézó beszélgetésekkel, kirakodóvásár a mûvészdiákok alkotásaiból, utcaszínészek,
piktorok, olasz szerelmes ifjak...
Diákszínpad (a virágóra mögött
felállított színpadon): Június 13.
(hétfõ) 16.00. Olasz klasszikus
zenei kamarakoncert, 17.00. Olasz
musical és könnyûzenei est (Bel
Canto Énekegyüttes, Orosháza).
18.00. FESZTIVÁLNYITÓ zászlóforgatókkal, gólyalábasokkal, tûzzsonglõrökkel, táncosokkal és a
Gór Nagy Mária Színitanoda növendékeinek közremûködésével. 19.00. A Pizza utcában diákcsapatok evõversenyen ismerkedhetnek meg a déli népek
gasztronómiai mûvészetével.
20.00. PARTY CONTROL –
klasszikus olasz filmek modern
zenére+fényshow
Június 14. (kedd): 10.00-12.00.
„Kicsi a bors, de erõs”. Általános
iskolások, óvodások bemutatója és játszóházak.
14.00–16.00. A Sárospataki
Táncmûvészeti Iskola bemutatója. 16.00–21.00. Középiskolás
mûvészdiákok produkciói (színjátszás, zene, tánc!). 21.00. „Ki a
dalnok a gáton?” A regionális
énekverseny felfedezettjeinek minikoncertje.

BUSZ MEGY
A VADASPARKBA
A Miskolc Városi Vadasparkban 2005. június 10-tõl bevezetésre kerülõ belépõjegyárak:
Felnõtt: 500 Ft. Csoportos
felnõtt (min. 20 fõ esetén)
250 Ft. Gyermek- és nyugdíjas (4 év alatt ingyenes) 250
Ft. Csoportos gyermek (14
éves korig) 150 Ft.
A miskolci önkormányzat
területén mûködõ óvodák részére a csoportos látogatás ingyenes. A csoportos belépõjegyeknél óvodák esetében 10
fõ/1 felnõtt kísérõnek, iskoláknál 15 fõ/1 kísérõnek szintén csoportos jegyárat számolnak.
Június 16-tól az 5-ös autóbusz, amely a Diósgyõr végállomásról 10.05 és 12.35 órakor indul, a Vadaspark érintésével közlekedik.

Június 15. (szerda): 16.00. A
Miskolci Ütõsök koncertje. 17.00.
Karaoke olasz slágerekbõl. 18.00
órától „LATIN FIESTA” – koncert
és záró parti középiskolásoknak, Esszencia gitártrió, Latin
kongás táncparti.
Guinness-rekordkísérlet a
Montmartre-on! Az utca reneszánsza a XXI. században. A
miskolci Gábor Áron Szakközépiskola és Mûvészeti Középiskola kreatív és alkotó mûvészdiákjai csaknem 300 m2-es
falfelületen, zsûrizett mûalkotásukat a legrövidebb idõ alatt festik meg airblow technikával.
Idõpont: Június 15. (szerda)
9.00. Helyszín: Miskolc, Csengeri
u. 3. (a régi Szentpáli szakközép mellett).
Alkotók tere (a virágóra körül
elterülõ alkotó-placcokon):
Június 13. (hétfõ): 16.00.
Betûrajz-kiállítás.
Június 14. (kedd): 17.00. A
Kroki- és Betûrajzverseny, valamint a Grafikai Gag verseny döntõs csapatainak megmérettetése. 21.00. A test játéka – mozdulat-árny-fotó verseny.
Június 15. (szerda): 16.00. A
Kroki, a Betûrajz, A test játéka és
a Grafikai Gag verseny alkotásaiból összeállított kiállítás, ahol
a pályamûvekre bárki szavazhat.
Június 16. (csütörtök): 17.00.
Montmartre ünnepélyes díjátadó.
Versenyfelhívás!
Jelentkezni lehet a manualin@chello.hu e-mail-címen, a
06-70/364-47-31-es telefonszámon Fata Edinánál vagy a helyszínen.

AZ OPERAFESZTIVÁL HETI MÛSORA
JÚNIUS 11., SZOMBAT
Nyári színház, 21 óra Nyitókoncert, Bartók: A csodálatos mandarin „Szimfonikus animáció”,
Bel canto operarészletek. Közremûködik: a Nemzeti Filharmonikusok, Rost Andrea. Vezényel:
Kocsis Zoltán. Animációs filmrendezõ: M. Tóth Géza.
JÚNIUS 12., VASÁRNAP
Nagyszínház, 20 óra, Bellini:
Norma. A Moszkvai Helikon
Színház vendégjátéka. Közremûködik: Lukács Gyöngyi,
Ulbrich Andrea, Konstantin
Gorny, Giuseppe Giacomini,
Nikolai Dorzhkin, Svetlana
Rossiskaja és a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Rendezõ:
Dmitry Bertman. Vezényel: PierGiorgio Morandi.
Kamaraszínház, 11 óra „Bel
canto gyerekszemmel”. Csengettyû (gyerekelõadás), Rossini:
A sevillai borbély. Mesélõ: Für
Anikó, rendezõ: Balatoni Mónika.
Miskolci Egyetem, 17 óra José
Cura-est. Rossini: Stabat Mater,
Kodály: Budavári Te Deum. Közremûködik: Karine Babajanyan,
Felipe Rojas, Victor Garcia Sierra,
Giuseppina Trotta, a Magyar
Rádió Szimfonikus Zenekara és
Énekkara. Vezényel: José Cura.
Aggteleki Cseppkõbarlang, 15
óra Rossini: A sevillai borbély, a
Lipcsei Mendelssohn Hochschule vendégjátéka. Rendezõ:
Matthias Oldag.

TÚRAAJÁNLATOK
Június 18-án, szombaton
Rákóczi teljesítménytúra, Váradi Zsófia túravezetésével.
Táv 25 km, szint 550 méter.
Indulás 6.58 óra, Tiszai pályaudvar, Sátoraljaújhely felé.
Közös jegyváltás: 6.30 óra.
Június 18-án, szombaton
Feledy Péter túravezetésével
Komlóstetõ (Lomb u.) – Nagykõmázsa – Kékmezõ – Homokkõ-forrás – Miskolctapolca
Barlangfürdõ. Táv 16 km.,
szintkülönbség 200 méter.

Indulás 9 óra, Komlóstetõ,
Lomb u.
Június 19-én, vasárnap
Irodalmi barangolások Kiskun
Magdolna túravezetésével.
Kazincbarcika – Bükk-tetõ –
Nagybarca (Almási Balogh
Pál) – Kisbarca – Bánhorváti
(Kazinczy Gábor) – NagyLapos bérc – Kazincbarcika
aut. áll. Táv 21 km., szint 380
méter. Indulás a Búza térrõl 8
órakor induló távolsági buszszal.
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JÚNIUS 13., HÉTFÕ
Nyári színház, 21 óra Rossini:
A sevillai borbély, a Lipcsei
Mendelssohn Hochschule vendégjátéka. Rendezõ: Matthias
Oldag.
Játékszín, 11 óra filmvetítés.
Bellini: Norma, bevezetõt tart:
Bócz Sándor, ingyenes belépõk
igényelhetõk.
Miskolci zsinagóga, 17 óra
Zsidó dalok és Bel canto áriák
„Jeruzsálemtõl Bergamoig”.
Közremûködik: Helena Schneiderman, Motti Kastón, zongorán
kísér: Eytan Pessen.
JÚNIUS 14., KEDD
Nagyszínház, 19 óra „Három
Tenor Gálaestje”, Octavio Arrevalo, Gegham Grigorian, Lee
Jeong-Won. Közremûködik: a
Miskolci Szimfonikus Zenekar,
vezényel: Kovács László.
Játékszín, 11 óra filmvetítés.
Donizetti: Lammermoori Lucia,
bevezetõt tart: Bócz Sándor.
Ingyenes belépõk igényelhetõk.
Avasi templom, Miskolc, 15 óra
a Fazekas Gyermekkar hangversenye.
JÚNIUS 15., SZERDA
Játékszín, 11 óra filmvetítés.
Bellini: Puritánok, bevezetõt tart:
Bócz Sándor. Ingyenes belépõk
igényelhetõk.
Miskolci Egyetem, 18 óra a
King's Singers együttes koncertje.
JÚNIUS 16., CSÜTÖRTÖK
Nagyszínház, 20 óra Donizetti:
Don Pasquale, a Miskolci Nemzeti Színház elõadása. Közremûködik: Enzo Capuano, Keszei
Borbála, Blagoj Nacoski, Kálmán
Péter. Vezényel: Marco Balderi,
rendezõ: Toronykõi Attila.
Játékszín, 11 óra filmvetítés.
Donizetti: Don Pasquale, bevezetõt tart: Bócz Sándor. Ingyenes
belépõk igényelhetõk.
Miskolci Egyetem, 18 óra a
Bartók Vonósnégyes, a Muzsikás Együttes és Sebestyén
Márta közös koncertje.
Kassai Nemzeti Színház 19 óra
Rossini: Olasz nõ Algírban.
JÚNIUS 17., PÉNTEK
Nagyszínház, 19 óra Rossini:
Olasz nõ Algírban. Közremûkö-

dik: a Kassai Állami Színház Zenekara és Kórusa. Szólisták:
Lucia Knotekova, Anna Manasyants, Gabriela Hübnerova,
Pablo Camaselle, Tiziano Csatro,
Omar Montanari, Leonardo
Galeazzi. Vezényel: Igor Dohovic.
Rendezõ: Giorgio Pressburger,
Gianni Marras. Kosztüm: Davide
Amadei.
Játékszín, 11 óra filmvetítés.
Rossini: A sevillai borbély, bevezetõt tart: Bócz Sándor.
Ingyenes belépõk igényelhetõk.
Edelényi Coburg-kastély, 17
óra Kodály: Vonósnégyes ötösben, az Auer Vonósnégyes és
Batta András koncertje.
Szentháromság
Ortodox
Templom, Miskolc, 17 óra az
Anima vonósnégyes koncertje.
JÚNIUS 18., SZOMBAT
Kamaraszínház, 18 óra Vásáry
Tamás zongoraestje. Közremûködik: Tunyogi Henriett (balett).
Játékszín, 11 óra Zene + elmélet „Mint egy sóhaj tánccipellõben” – Bellini, a lírikus operazseni. Batta András. Ingyenes
belépõk igényelhetõk.
Szentháromság
Ortodox
Templom, Miskolc, 17 óra,
Kodály: Vonósnégyes ötösben,
az Auer Vonósnégyes és Batta
András koncertje.
Latabár Színház, Sátoraljaújhely, 19 óra, Rossini: Olasz nõ
Algírban. Közremûködik: a
Kassai Állami Színház Zenekara és Kórusa. Szólisták: A
spoletoi Teatro Lirico Sperimentale szólistái. Vezényel:
Igor Dohovic. Rendezõ: Giorgio
Pressburger.
JÚNIUS 19., VASÁRNAP
Nagyszínház, 19 óra Bartókest. Bartók: A csodálatos mandarin, Bartók: A kékszakállú
herceg vára a Miskolci Operafesztivál Kht., a Debreceni Csokonai Színház és az Armel Produkciós Iroda közös produkciója. Közremûködik: Herceg:
Polgár László, Judit: Wiedemann Bernadett. Vezényel:
Kollár Imre. Rendezõ: Alföldi
Róbert. Koreográfus: Egerházi
Attila.
Játékszín, 11 óra Zene +
elmélet. Vincenzo de Vivo
(Bologna), Gaspare Spontini: A
nápolyi iskolától a romantika koráig. Ingyenes belépõk igényelhetõk.
Rónai Mûvelõdési Központ, 11
óra Rossini: A sevillai borbély, a
Salzburger Marionettentheater
vendégjátéka.

heti mûsora
2005. június 13 – 2005. június 19.

JÚNIUS 13., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 Adásismétlés 08.30 Képújság 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma – hírmûsor 18.30 MSZP és Fidesz
kongresszus után – magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.30 Magazinmûsor
(ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Zûr a paradicsomban, amerikai-ausztrál
film (h) 23.00 A Hálózat mûsora.

JÚNIUS 14., KEDD
00.00 Képújság 06.00 Adásismétlés 08.30 Képújság 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Ördöglakat – biztonságtechnikai magazinmûsor 18.00 Miskolc Ma – hírmûsor 18.30 Egészségnap, Mi
lesz a DVTK-val? (élõ) 19.15 Miskolc Ma (ism.) 19.35 Magazinmûsor (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Shackleton 1. rész, angol film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

JÚNIUS 15., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Adásismétlés 08.30 Képújság 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
18.00 Miskolc Ma – hírmûsor
18.30 Avas-rendezés – magazinmûsor (élõ) 19.15 Miskolc Ma
(ism.) 19.35 Magazinmûsor
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Shackleton 2. rész, angol film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

JÚNIUS 16., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Adásismétlés 08.30 Képújság 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Kedveink
– az állatbarátok magazinja
18.00 Miskolc Ma – hírmûsor
18.30 Donorkérdés Magyarországon, Parlagfûírtás – magazinmûsor (élõ) 19.15 Miskolc
Ma (ism.) 19.35 Magazinmûsor
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Gyilkos cápák 3., amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

JÚNIUS 17., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Adásismétlés 08.30 Képújság 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma – hírmûsor 18.30
Múzsa, kulturális magazin –
Borsodi Fonó, NOX-koncert, a
Boban Markovits Orchestar, a
Vujicsics és az indián Jatar
együttes fellépései 19.15 Miskolc
Ma (ism.) 19.35 Magazinmûsor
20.30 Hírháló (h) 21.00 Földöntúli invázió, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

JÚNIUS 18., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Adásismétlés 09.30 Képújság 15.00
Magazinok ismétlése 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma – hírmûsor (élõ)
18.30 Magazin 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.30 Magazin 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00 POSZT-2005. A díjkiosztó gála közvetítése Pécsrõl
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

JÚNIUS 19., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Adásismétlés 09.30 Képújság 15.00
Magazinok ismétlése 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Krónika – heti hírösszefoglaló
18.30 Múzsa, színházi magazin
– Hanglemezklub, Máger–Végvári kiállítás a Színészmúzeumban 19.00 Magazin 20.30
Hírháló (h) 21.00 A hegy hatalma, amerikai-kanadai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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HAJDÚSZOBOSZLÓI ÜDÜLÉS, 7 ÉJSZAKA 14 000 FT/FÔ/HÉT. TEL.: 70/313-5501.
Miskolc, Corvin utcai, 5. emeleti, 2 szobás, 55 m2-es, felújított, járólapos lakás
szép kilátással, tiszta lakókörnyezetben eladó. Irányár: 8,2 MFt. Érdeklodni: (30)
243-7222; 46/359-229 (este 6 órától).

PAPÍRKOMPLEX – PÁVA PAPÍR
AKCIÓINK: Felvételire, tanévzáróra Parker tollat ingyen gravírozunk.
Fénymásoló papírok már nettó 518 forintért!
Szolgáltatásaink: fénymásolás, spirálozás,
bélyegzô és névjegykártya készítése
Termékkínálatunk: Rotring, Parker, Edding, Stadtler, Pelikán, Granit, ICO írószerek,
irodaszerek; Esselte, Silver Ball iratrendezôk; nyomtatványok; borítékok, fénymásoló papírok, eredeti és töltött tintapatronok, leporellók; fotópapírok, etikettcímkék, íves
és tekercses pauszpapírok.
KEDVEZÔ ÁR, RUGALMAS, GYORS KISZOLGÁLÁS.
Árumegrendelés esetén díjtalan kiszállítást vállalunk, rövid határidôvel.

Papírkomplex Kft. 3525 Miskolc, Jókai u. 13–15.
Tel./fax: 46/413-341. Mobil: 20/9755-146.

Ó
I
C
AK

MIÉRT ÉRDEMES FELKERESNI ÜZLETEINKET?

JÚNIUS 1–30-IG VÁLTOZATLANUL
RENDKÍVÜL KEDVEZÔ ÁRON KÍNÁLJUK AZ ALÁBBI TERMÉKEINKET:
OKÉ POLITEJ 1 LIT. 1,5%
FEHÉR KENYÉR 0,75 KG

119 FT
99 FT/DB

EGYSÉGÁR: 132 FT/ KG

VIZES ÉS HOSSZÚ ZSEMLE
VIENETTA CO-PACK WIZZAIR 1300 ML JÉGKRÉM ÚJ

12 FT/DB
749 FT

MÁJUS 27-TÔL JÚNIUS 16-IG TARTÓ ORSZÁGOS AKCIÓNKBÓL:
89 FT
COOP LIGHT MARGARIN 500 G
EGYSÉGÁR: 178 FT/KG

SERTÉS ÉS MARHAMÁJKRÉM 65 G SZEGEDI PAPRIKA RT.

25 FT

EGYSÉGÁR: 385 FT/KG

TOMI KRISTÁLY 3 KG, 1,5 LIT
EGYSÉGÁR: 1039 FT/KG

JÚNIUS 1–15-IG AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ:
VARTA HIGH ENERGY TARTÓS MIKROELEM KÉK
VARTA MAXI TECH EXTRA TARTÓS ELEM PIROS

209 FT/DB
229 FT/DB

EGYES ÁRUCIKKEK VÁSÁRLÁSÁNÁL NYERENÉNYJÁTÉKOKBAN VEHETNEK RÉSZT
VÁSÁRLÓINK SKODA FABIA SZEMÉLYGÉPKOCSIKÉRT
ÉS COOP VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYOKÉRT.
VÁSÁROLJON A HÉT MINDEN NAPJÁN COOP ÜZLETEINKBEN, HOGY NYERHESSEN!
ˆ
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Pártok, porták

A Bükk „Kohinoorja”: a lillafüredi Palotaszálló (1)

MIÉRT MISKOLC?
Az 1920-as évek közepén a felsõ-magyarországi régióban
stratégiai kérdéssé vált a központ Miskolc, környezetében pedig
Lillafüred és Tapolca idegenforgalmi fejlesztése. Felsõhámor
és a lillafüredi üdülõtelep között, a jelentõs környezetátalakítással kialakított új platón tervezték meg a korszak egyik kiemelt beruházásának, a Palotaszállónak a megépítését.
A tervek már 1925-ben elkészültek, s az átadást 1928 elejére tervezték. Az építkezés az
akkori nemzetgyûlésben politikai kereszttûzbe került. A magyar
gazdaság stabilizálására felvett
nemzetközi kölcsön elherdálásának, az uralkodó társadalmi
elit „dõzsölésének” kiáltotta ki

az ellenzék. A közvélemény lecsillapítását is szolgálta, hogy az
idõben megcsúszott átadásra
sem Horthy Miklós kormányzó,
sem a miniszterelnök, gróf
Bethlen István nem jött el. Az
1930. június 6-án kezdõdött, s
több napos átadás, rendezvények több ezer embert vonzot-

ISMERI ÖN A MISKOLCI
ÉLSPORTOLÓKAT?

tak az „európaivá” varázsolt
gyógyüdülõközpontba. Figyelemre méltó volt a hazai és a
nemzetközi sajtó érdeklõdése is,
amely egyértelmûen kiemelkedõ építészeti alkotásnak és idegenforgalmi attrakciónak minõsítette a szállót s környezetét,
ahol sokféle szórakozásra és kikapcsolódásra biztosítottak lehetõséget.
A Palotaszálló háromnegyed
évszázados története nagyon
tiszta „kórkép” a 20. századról.
A tervezésben és kivitelezésben
közremûködõ, országos és
nemzetközi hírû szakemberek
(Lux Kálmán, Pávai Vajna
Ferenc, Révay Ferenc) maradandó értéket alkottak. A szivacsos-lukacsos, járatokkal és
barlangokkal teli mésztufa teraszon teljes belsõ feltárással
és alapozással felépíteni a környezetébe is ideálisan illeszkedõ épületkomplexumot valóságos technikai bravúr volt. A
szálloda és a település közötti
szintkülönbséget „eltüntetni” a
függõkertekkel, mindmáig lenyûgözõ élmény éppúgy, mint
az új mederbe terelt Szinva s
annak látványos vízesése.
A Palotaszálló megítélése
(amely a tátralomnici Palotaszálló „testvére”) mégsem
külsõ és belsõ értékei alapján

AZ SZDSZ A SZÁZ LÉPÉSRÔL
történt a felavatását követõ
másfél évtizedben. Aztán a háború következett, amely éppúgy nem okozott érdemi károsodást, mint szovjet katonakórházként való mûködtetése.
1947–1992 között a korábbi
másfél évtized ellentettjeként
csoportos üzemi üdülõ lett a
szállodából. A négy és fél évtizedes „SZOT-korszak” a belsõ
terek leegyszerûsítésével is
együtt járt. Berendezési tárgyait, bútorait széthurcolták
ugyan, de ezek visszaszállítása éppúgy eredményes folyamatként indult 1992-tõl, mint a
belsõ terek és berendezések
rekonstrukciója, vagy az épületegyüttes újra szállodává történõ át- (és visszaalakítása).
A szálloda harmadik korszaka is már több idõt tesz ki, mint
egy évtized. A védetté nyilvánítási folyamata elkezdõdött, s
ezzel együtt a szállodának be
kell tölteni azt a funkciót, amit
75 évvel ezelõtt szántak neki.
Az idegenforgalom, a tudományos konferenciák és szórakoztató rendezvények központja egy különleges természeti környezetben.
Dobrossy István

MISKOLC LEGIDÕSEBBJE

Tisztelt olvasó! Ismeri Ön a miskolci élsportolókat? Hamarosan kiderül! Öt héten
át tartó keresztrejtvény-pályázatot indítunk. Az öt keresztrejtvényben egy-egy miskolci
élsportoló nevét rejtettük el. Az öt megfejtést egyben, egy levelezõlapon legkésõbb
július 15-ig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Kht. címére: 3525 Miskolc, Dózsa
György út 30. A helyes megfejtéseket beküldõk között az Arany Könyvesbolt (Miskolc,
ITC-székház) által felajánlott könyvet sorsolunk ki. Elõzõ játékunk helyes megfejtései:
Nagy Lajos király, Magyar György lovag, Erzsébet királyné, a királyi lovagok. Nyertesünk
Maksa Hedvig, miskolci olvasónk, akit levélben is értesítünk nyereményérõl.

Századik születésnapját ünnepli egy miskolci hölgy. Marika néni huszonegy éve az
Avason lakik, a népesség-nyilvántartó szerint õ a város egyik
legidõsebb lakója. Özvegy
Ádám Bélánénak születésnapja van, Marika nénit azonban
nemcsak családja ünnepli. A
köztársasági elnök levélben,
Miskolc polgármestere személyesen köszöntötte fel az idõs

hölgyet, aki száz évvel ezelõtt
látta meg a napvilágot. Még az
Osztrák-Magyar Monarchiában
született, túlélt két világégést, és
már fia is elmúlt hetvenéves.
Marika néni a hosszú élet titkát
a mindennapokban látja. Marika
néni szellemileg ma is teljesen
friss. Három unokája és egy
dédunokája van: a kis Bogi és
a dédnagymama együtt éppen
101 évesek.

Fõként a kormány „száz
lépés” programját érintette
Gulyás József SZDSZ-ügyvivõ,
országgyûlési képviselõ miskolci sajtótájékoztatóján.
Mint fogalmazott, a Szabad
Demokraták Szövetsége alapjaiban támogatja ezt, nézetkülönbségek fõként abból adódnak, hogy véleményük szerint ez
a „kis lépések” programja, a
szabaddemokraták pedig több
területen nagyobb és bátrabb intézkedéseket látnának indokoltnak.
Elhangzott még, hogy az állam
jelentõsen hozzájárul a panellakások korszerûsítéséhez, újabb
lakótelepi rendõrségek alakulnak,
és végül: egy többelemes intézkedéscsomaggal olcsóbbá szeretnék tenni a távhõszolgáltatást.
Azoknál, akik nem tudják kifizetni
az eddigi felújítási pályázatoknál
szükséges egyharmados ön-

részt, az állam meghitelezi ezt.
Csakhogy a helyzet nem egyszerû, hiszen a lakótelepeken
többségben élnek azok, akik
képtelenek elõteremteni a 400
ezer forintos önrészt, továbbá az
önkormányzatok jelentõs része
sincs abban a helyzetben, hogy
részt tudjon vállalni egy ilyen
programban. Ezt fölismerve a kormány húszmilliárd forintos alapot
különített el, amelybõl a lakók (lakóközösségek) és az önkormányzatok is önrészhitelhez juthatnának. Csökkentik a távfûtéshez kapcsolódó adókat is, a
kormány mindent megtesz azért,
hogy rávegye az erõmûveket és
az elosztókat a lehetõ legalacsonyabb költségszintû mûködésre. Ezenkívül elõsegíti, hogy
a hõfogyasztást egyénileg lehessen mérni és szabályozni. A
cél az, hogy a következõ kéthárom évben évente 5-10 százalékkal kelljen kevesebbet fizetni
a távhõért.
Sz. S.

MARAD A KOALÍCIÓ
Sajtótájékoztatón számoltak be az árvízkárosult mádiak megsegítésére szervezett jótékonysági koncert
eredményérõl a Magyar
Szocialista Párt és a Fiatal
Balodal B.-A.-Z. megyei vezetõi, valamint Mád polgármestere.
Mint az köztudomású, május
28-án segélykoncertet szervezett Mád megsegítésére a Fiatal
Baloldal (FIB) B.-A.-Z. megyei
szervezete. A szerencsi várkertben megtartott rendezvényen színpadra lépett az Eleven
együttes, a Disco Express,
Szabó Leslie (Megasztár), a
Kerozin, a No, Ágnes Vanilla, valamint a Ladánybene 27.
Sztupák Péter, a FIB megyei elnöke mindenkinek köszönetet
mondott, akik részvételükkel,
fellépésükkel, érdeklõdésükkel
hozzájárultak a kezdeménye-

zés sikeréhez. Mint elhangzott,
körülbelül 1000 fõs közönség látogatott ki a koncertre, melynek
bevétele 402 ezer forint volt.
A média jelenlévõ képviselõi
több kérdést tettek fel az elõzõ
nap lezajlott államfõválasztás
körülményeivel, az MSZP várható reagálásával kapcsolatban is. Errõl Szabó György úgy
nyilatkozott: „csalódni fognak,
akik szenzációt várnak, és a koalíció felbomlásában vagy az
MSZP jelenlegi vezetésével történõ leszámolásban reménykednek”. A megyei elnök szerint „egyszerû a képlet”: a párt
küldöttgyûlése úgy döntött,
hogy Szili Katalint jelölik a köztársasági elnöki székbe, s becsülettel megtettek mindent
annak érdekében, hogy jelöltjüket gyõzelemre segítsék. S
noha ez nem sikerült, ma is úgy
érzik, hogy Szlili Katalin személyét illetõen jó döntést hoztak.
Sz. S.

A Diósgyõr Rádió állandó mûsorai:
6.00–10.00: Jó reggelt, Diósgyõr! Zenés, információs szórakoztató mûsor
10.00–18.00: Zeneszõnyeg
18.00–22.00: Jó estét, Diósgyõr! A nap eseményeinek összefoglalója, a reggeli mûsor ismétlése.
22.00–6.00: Zeneszõnyeg

