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POCSOLYA, TENGER
Adós elvtárs a rendszerváltással – istenem, mily szép – Adós úrrá avanzsált, lett légyen osztályharcos munkás, paraszt, vagy réteg értelmiségi,
ám továbbra is Adós maradt, illetve egyszerûen csak adós. A mindennapi materializmus pocsolyájában – némi szibériai méreteket hozzáavatva –
hitették el vele, hogy a világszabadság végtelen lehetõségeket kínáló tengere pacskolja ülepét, eközben a szálló ige (a porhintés ugye) szemét,
száját betömte – a lelkére is ráülepedett. Többnyire csak azt látta, amit láttattak vele. Sajátos sóvárgást érzett, érezhetett a céllövölde (firtathatnánk,
ki kire, mire), a pacsuliszag, a vurlitzer, a virsli és a mustár iránt, nem beszélve a lakható, de élhetetlen panelrõl, az öt évig kivárt Trabantról, rajta a
rendszerváltás szimbólumaként behozott Gorenje hûtõalkalmatossággal.
A nagy pofába beletömött kis zsemlét felváltotta az érdekes módon befogott szájba gyömöszölt hamburger, a valóság feltárása helyett jött a Való
Világ, és így tovább. Tudjuk.
Adós úr továbbra is pocsolyában ücsörög, de tengernyi képzelgéssel
él, immáron Adós polgárként aposztrofálják és adósabb, mint valaha.
Stílszerûen József Attilával: aki szegény, az a legszegényebb és persze reménye sincs semmire. A harmadik, mondjuk így: adósság-világháborút
elvesztõ szocialista rendszer önként kínálta oda – mi mást tehetett volna?
(„Jaj, a legyõzötteknek!) – Adós elvtárs, úr, polgár szinte teljes nemzeti vagyonát, olyan megfontolásból, hogy most aztán kiszabadul az adósságcsapdából. Lássatok csodát: tizenöt év alatt a polgári demokrácia ugyanannyi adósságot halmozott fel, mint a népi demokrácia, csak éppen nincs
mihez nyúlni. A nagymama ezüst kiskanala is odavan. Az elit mindig elit,
elítélni régen sem lehetett, hiszen mindig minden törvényes, legfeljebb erkölcstelen. No de, hol itt az erkölcs, s egyáltalán: miért nem piacképes az
igazság?
Szerintem valamennyien adósok, adósak vagyunk. Egy, mert mindenkinek csak egy van belõle, vagyis egy Istennek tetszõ, s emberhez méltó
– élettel. Kerül, amibe kerül… a tenger a pocsolya helyett.
(karosi)

A VÉRTANÚKRA
EMLÉKEZTÜNK

pályakezdõk munkába állását.
– A tapasztalatok
szerint minél tovább tanul valaki,
annál nagyobb az
esélye annak, hogy
el tud helyezkedni.
A modern piacgazdaságban az
ember akár élete
végéig tanul, ám
ez egyben azt is jelenti, hogy menet
közben bármikor
lehet pályát módosítani, a minisztérium pedig ezt támogatja – mondta
el a miniszter.

„Szabad a pálya!”
címmel harmadik alkalommal rendezték
meg a pályaválasztási kiállítást és képzési börzét a miskolci sportcsarnokban.
A kétnapos rendezvényen hetvenkét kiállító, szakképzõk,
szakközépiskolák,
gimnáziumok jelentek meg.
– Minden ötödik pályakezdõ állás nélkül
marad – kezdte megnyitó beszédét Csizmár
Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
miniszter. Hozzátette,
éppen ezen szeretnének változtatni a Start
programmal, amely két
évig támogatja a fiatal

A Sopron ellen hangolnak Diósgyõrött
Tavasszal nyit az új kulturális központ

VÉGRE ITTHON
JÁTSZANAK
Diósgyõrben gõzerõvel dolgoznak, hogy szabályszerû
megoldást találjanak a vezetõi poszt körül kialakult
problémák kezelésére.
Zoran Kunticcsal már megállapodtak, ám a korábbi csatár
nem rendelkezik a pro-licenc képesítéssel, így hivatalosan nem
lehet vezetõedzõ az élvonalban.
A Diósgyõr vezetése tárgyalásokat kezdett Szabó Andrással,
aki legutóbb Nyíregyházán
Détári Lajos „fegyverhordozója”
volt.
A válogatott világbajnoki selejtezõi miatt kéthetes szünet

van a bajnokságban, a DVTK az
elsõ héten mindennap kétszer
gyakorolt – Kuntics irányításával. Pénteken egy foglalkozás
volt, ma pedig a Heves megyei
Domoszlón lép pályára elõkészületi mérkõzésen a gárda.
Diósgyõrben egyébként egy
új játékost fedezhettek fel a
szurkolók: a 24 esztendõs horvát Mijatovics néhány napig
próbajátékon szerepelt a pirosfehéreknél. A százkilencven
centiméter magas, ballábas
csatár legutóbb Malajziában
játszott, de mivel ott befejezõdött a bajnokság, szabadon
igazolható.
(Folytatás a 6. oldalon.)

JAVÁBAN TART
A BÉKE MOZI ÁTÉPÍTÉSE
Folynak a bõvítési és átalakítási munkálatok a volt Béke
mozi épületében, amely jövõ év
tavaszától új funkciókkal szolgálja majd a város kulturális
életét.
A belváros szívében üresen álló
épület kivitelezési munkái – a nézõtér mûemléki feltárását követõen – ez év június 27-én kezdõdtek
el, elsõdlegesen a tervezett szerkezeti visszabontások és a szükséges közmûcserék elvégzésével.
Román Valéria, az önkormányzat városüzemeltetési és beruházási osz-

Fejlesztések a Diósgyõr-vasgyári Kórházban
Az aradi vértanúkra emlékezett csütörtökön az ország. Az 1848-49-es
szabadságharc végét jelentõ világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján október 6-án, Aradon végezték ki a magyar
honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a szabadságharc bukását követõen kerültek osztrák fogságba. Ugyanezen a napon oltották
ki gyilkos golyók gróf Batthyány Lajosnak, az elsõ felelõs és független
magyar kormány miniszterelnökének életét is. A kormány 2001 novemberében nyilvánította nemzeti gyásznappá október 6-át. Miskolcon
Batthyány Lajos emléktáblájánál rótták le tiszteletüket a város polgárai.

Szabó József, a megyei munkaügyi központ igazgatója kiemelte, új folyamatok indultak
meg a rendszerváltás óta eltelt
években. Vannak túlképzések, és
hiányszakmák, így egyáltalán
nem mindegy, milyen szakmát
választ egy fiatal. Bihall Tamás,
a BOKIK elnöke kijelentette: a
gazdaság résztvevõi várják a fiatal munkaerõt, ám nem ebben
az összetételben, és nem ezzel
a tudással.
Kormos Dénes, a megyei közgyûlés alelnöke véleménye szerint megyénkben a gazdaság
szereplõi és a képzés új igényeket támasztott. Nem könnyû a kettõt összehozni, de eredményt
csak így lehet elérni. Gúr Nándor,
az országgyûlés
foglalkoztatáspolitikai bizottságának
alelnöke szerint az
elmúlt két év bebizonyította, hogy
van létjogosultsága
a börzének. A pályaválasztás kapcsán fontos a megfelelõ igényekkel
megismerkedniük
a fiataloknak, mert
így kevesebb az
esély, hogy pályakorrekciót kell majd
késõbb tenniük.
A csütörtök-pénteken zajló börzén
több ezer fiatal vett
részt, testközelbõl
ismerkedve a szakképzésekkel és az
oktatási intézményekkel, ezzel is
megkönnyítve a
pályaválasztás dilemmáját
H. I.

HATALMAS, DE MÉG KEZELHETÕ
BETEGFORGALOM
Jelentõs fejlesztésekkel ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját a Diósgyõr-vasgyári Kórház. A kormányzati, önkormányzati támogatással megvalósult beruházások összértéke
megközelítette a 2 milliárd forintot, s a nagy múltú intézményt
sok tekintetben a régió egyik legmodernebb egészségügyi ellátóközpontjává tette.
Dr. Hártó György igazgató fõorvos a MiNap-nak nyilatkozva elmondta: a kórház rekonstrukciójára az 1999. évi címzett támogatási pályázaton parlamenti döntés alapján közel 14
, millió forintot nyert az önkormányzat, amelyhez 370 milliós saját forrást biztosított. A legjelentõsebb beruházás az ország egyik legna-

gyobb, 55 ágyas, 3 szintes stroke-részlegének (Sürgõsségi Betegellátó Centrum) megvalósítása volt, amelyhez nyolcágyas
õrzõ- és 3 ágyas fektetõegység
is tartozik.
A 2002-ben átadott épület
mélyföldszintjén a fizioterápia,
elektroterápia s gyógymedence
található hydroterápiás kezelõk-

kel és kiszolgáló helyiségekel, valamint különbözõ tornatermek. Az
új épületbe költözött a képalkotó diagnosztikai egység is, melynek korszerû gépekkel, mûszerekkel történõ felszerelését mintegy 400 millió forintos magántõke
bevonásával sikerült megvalósítani.
A centrum közel 300 ezer
ember ellátását teszi lehetõvé,
tehát jóval Miskolc határain túlról
is tudnak betegeket fogadni. A
kórház átlagos ágykihasználtsága jelenleg 95 százalékos, ami hatalmas, de még biztonságosan kezelhetõ betegforgalmat jelent.
(Folytatás a 3. oldalon.)

tályának vezetõ fõtanácsosa lapunknak elmondta: a teljes funkcionális átalakítások miatt az épületen belül igen nagy munkálatok
folynak, melyekkel párhuzamosan
készülnek a meglévõ épület köré
tervezett bõvítmények új szerkezetei.
A létesítmény megvalósítására az
önkormányzat pályázat útján 720
millió forint állami, címzett támogatást nyert el, melynek segítségével
otthont kap egy 600 fõs, többfunkciós koncertterem új színpaddal. A
Rákóczi utca felöli szárny elsõ emeletén társalgó, fogadó, büfé, fölötte, az újonnan épülõ második emeleti szinten pedig két teremben hagyományos tekercselhetõ filmek
vetítésére ART mozi nyújt majd kellemes szórakozási lehetõséget a látogatók számára. A nagy forgalmú
utca zajától a nagytermet – a hangszigetelésen túl – a déli közlekedõés kiállítócsarnok is védeni fogja,
ahol a kétszintes, galériás kialakítás kézmûves, képzõmûvészeti és
egyéb kiállítások, továbbá fogadások rendezésére is lehetõséget
nyújt.
A kulturális központ a felsoroltakon túl reprezentatív helyszínt biztosít kórusversenyek, népi és modern táncbemutatók, iskolai gálamûsorok, ünnepségek, vetélkedõk,
show-mûsorok, fogadások, konferenciák, divatbemutatók és filmfesztiválok megtartására is.
Az építési, szerelési és berendezési munkák befejezése, a multifunkcionális kulturális központ és
hangversenyterem használatba
vétele – a közbeszerzési eljárás
keretében létrejött építési szerzõdés szerint – a jövõ év tavaszán
várható.
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Katasztrófavédelmi közös gyakorlat

MISKOLCIAK OLASZORSZÁGBAN
delmi alezredest beválasztották a
gyakorlatot koordináló-irányító vezetõi szervezetbe.
A miskolci delegáció sikeres
részvételéhez Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzata mellett több
B.-A.-Z. megyei cég is hozzájárult.

Világszerte komoly kérdéseket vet fel a természeti katasztrófák kezelése. Az Európai
Unió felismerte, hogy ezen a területen a tagállamok összefogására van szükség, hiszen
ezek a természeti jelenségek
nem szoríthatók államhatárok
közé.
Idén az olaszországi EmiliaRomagna régió uniós pályázat
útján nyerte el a komplex árvízvédelmi gyakorlat és konferencia
megrendezésének jogát. A rendezés költségeihez (kb. 120 millió
forint) mind a régió, mind pedig a
házigazda, Ferrara városa (25%ban) hozzájárult. A rendezvényen
tíz európai uniós ország és régió
több mint 500 fõvel képviselteti
magát: Ausztria, Belgium, Franciaország, Görögország, Magyarország, Németország, Olaszország,
Portugália, Spanyolország és Szlovákia.
Magyarországot a Ferrara városában zajló nemzetközi találkozón
a Miskolc Térségi Katasztrófa- és
Polgári Védelmi Szövetség 16 fõvel
képviseli. A szervezet többéves elõkészítõ munkálatai során – együttmûködve az észak-magyarorszá-

PÁRTOK – PORTÁK
Új elnök a FIB élén

A miskolci csapat Ferrarában.
gi térség és a Kárpátok Eurorégió
katasztrófavédelmi és polgári védelmi szakembereivel – nemzetközi
elismerést vívott ki, s ennek eredményeként meghívást kapott a
2005-ös árvízvédelmi gyakorlatra.
Ez az elsõ alkalom, hogy tíz ország
tizenhárom civil szervezettel együtt
keresi a megoldást a katasztrófamegelõzés, védekezés és helyreállítás kérdéseinek regionális szintjén. A tapasztalatcsere során olyan

módszereket és javaslatokat fogalmaznak meg, melyeket az
Európai Unió ajánlásként kíván a
tagállamoknak közvetíteni.
Az MTKPVSZ delegációjának
szakemberei nagyon komoly elismerést értek el a gyakorlat monitoring és operatív védekezõ feladatainak elõkészítõ és szervezési munkálataiban, melynek bizonyítéka, hogy a szövetség szakmai
titkára, Leskó György polgárvé-

Szeretnék megmutatni magukat

LIBERÁLIS HÉT MISKOLCON IS
Interaktív sajtótájékoztatón ismertette Kuncze Gábor, a
Szabad Demokraták Szövetségének elnöke az október 10tõl kezdõdõ liberális hét programjait, célkitûzéseit. Mint elmondta, egy héten át közel
száz településen változatos programokkal vár mindenkit az
SZDSZ.
A liberális hét fõ helyszíne a budapesti Erzsébet téren felállított hatalmas sátor lesz, ahol éjjel-nappal
fogadják a vendégeket. Aki akar, az
internetsarokban ingyen netezhet,
a kávéházban lehet sakkozni, és
megtekinthetõk lesznek az elmúlt
tizenhat év SZDSZ-es filmemlékei
is. Napközben és esténként pedig
elõadások, beszélgetések, koncertek, filmvetítések várják a betérõket. A programok általában délben kezdõdnek és a legváltozatosabb témákról lesznek beszélge-

Budapesten, Zuglóban (az
IKEÁ-tól 5 percre) kétszobás, 50
nm-es, felújított, erkélyes, zöldövezeti lakás eladó. Irányár:
11 800 000 Ft. Érd.: 70/283-8040.
***
Miskolc, Árpád u. végén igényesen felújított 1+2 feles extrákkal eladó. Irányár: 7 800 000
Ft. Érd.: 70/258-0017.
***
A Penelopé Függetlenek
Klubja szeretettel hívja-várja régi
és új vendégeit október 16-án,
18-23 óráig, kóstolóval, szüreti
bálra. Miskolc, Papszer utca 46.
Itt vasárnaponként hangulatos
táncos esték. Asztalfoglalás:
46/413-602, 20/966-8794.
***
A Miskolci Galéria Városi
Mûvészeti Múzeum (adószáma: 15473471 – 2 – 05) ezúton
mond köszönetet mindazoknak, akik a 2004. évi SZJA 1%ával támogatták az intézményt.
A befolyt 147 979 Ft összeget a
városi képzômûvészeti gyûjtemény gyarapítására fordítottuk.

tések: a hulladékgazdálkodásról,
építészetrõl, a városvezetésrõl, a magyar filmrõl, 1956-ról, a határon túli
magyarokról, az oktatásról, a könyvekrõl, a kampányról, és bemutatkoznak a budapesti liberális képviselõjelöltek is. Emellett tíz busszal
járják az SZDSZ-es politikusok,
szakértõk az országot, összesen 95
településen lehet velük és a helyi
vezetõkkel találkozni. A vidéki városokban a legkülönfélébb rendezvényeket kereshet fel az érdeklõdõk: lesznek lakossági fórumok,
koncertek, kispályás foci, filmklubok
és még sok más esemény.
Kuncze Gábor elmondta: a rendezvénysorozat legfõbb célja, hogy
megmutassák magukat, találkozzanak választóikkal, szimpatizánsaikkal, s együtt vitassák meg a közvéleményt leginkább foglalkoztató,
érdeklõ kérdéseket. Más alapokra
akarják helyezni a politizálást, közvetlenül akarnak találkozni az emberekkel, kikérni a véleményüket,
hogy még hatékonyabban képviselhessék a liberális értékeket a magyar politikai életben.

T. Asztalos Ildikó, a Szabad
Demokraták Szövetsége miskolci szervezetének elnöke a sajtótájékoztatóhoz fûzött kommentárjában kifejezte reményét, hogy
itt is sok emberrel tudnak majd
találkozni és gondolatokat cserélni a liberális értékekrõl – szabadságról, tudásról, hatékonyságról – s olyan közérdekû kérdésekrõl, mint például az egészségügy helyzete, vagy az adócsökkentés. T. Asztalos Ildikó elmondta, a liberális hét részletes
miskolci programjait külön sajtótájékoztatón ismertetik majd: itt is
lesznek filmvetítések, szakmai
fórumok, konzultációk, kulturális
programok.
Sz. S.

Miskolcon rendezték meg a
Fiatal Baloldal (FIB) tisztújító
kongresszusát. A rendezvényt
követõen a média képviselõinek
Hiller István, az MSZP elnöke és
Komássy Ákos, a FIB új elnöke
beszélt a célokról, a következõ év
feladatairól.
– A FIB korábbi elnöke, Szitka
Péter hamarosan új szerepkörben
mutatkozik be, az MSZP felkérésére ugyanis õ lesz 2006-ban
Kazincbarcika polgármesterjelöltje. Az õ helyére kerestünk egy
hozzá hasonlóan talpraesett, felkészült, komoly kapcsolatrendszerrel bíró fiatalembert; és úgy
érzem, Komássy Ákos az a személy, aki lelkiismeretesen, kreatívan elvégzi majd a számára kijelölt feladatokat – kommentálta
a kongresszus döntését Hiller
István.
Komássy Ákosról kiderült, eredeti szakmája szerint a nemzetközi kapcsolatokkal hivatott foglalkozni, négy idegen nyelven beszél, és 1998 óta aktív tagja a magyarországi közéletnek.
– Igyekszem a tõlem telhetõ
legmagasabb színvonalon ellátni
a tisztséggel járó feladatokat –
ígérte az új elnök. – A FIB életében most mindenképpen egy új
korszak kezdõdik, új struktúrával,
új csapattal és új, kreatív elképzelésekkel. A célunk természetesen az, hogy hozzájáruljunk az
MSZP erõsödéséhez, az egyetemistáknak és fõiskolásoknak is
megmutassuk a szocialista kormányzás elõnyeit.
Nem titkolt szándék az sem: a
FIB rövid idõn belül szeretné elérni, hogy a legerõsebb ifjúsági
politikai mozgalomként tartsák
számon Magyarországon.

NAPLEMENTE
AZ AVASON

– Hiszünk az MSZP három jelszavában, a biztonságban, a bátorságban és az igazságosságban. A célunk tehát egy a kormánnyal, vele egy zenét játszunk.
Az más kérdés, hogy õk hegedülnek, míg mi – korunknak megfelelõen – inkább basszusgitáron
játszunk – fejezte be mondanivalóját a FIB új elnöke.

Számokkal cáfolt
a frakcióvezetõ
Nem teljesülnek a beruházások, kiárusítják a várost – a miskolci közgyûlés ellenzéki frakciójának ezen vádjaira reagálva, a
számok tükrében válaszolt az
MSZP frakcióvezetõje.
Varga László, a városi képviselõ-testület MSZP-frakciójának
vezetõje a sajtótájékoztatón ismertette azokat a számokat, ame-

lyek bizonyítják, hogy az elõzõ ciklus azonos idõszakában bár százalékosan valóban magasabb,
értékében azonban kisebb volt a
beruházási teljesítés.
A legutóbbi közgyûlésen a költségvetési vitában az ellenzék azt
hangoztatta, hogy kiárusítják a
város vagyonát. Varga László a
MIK Rt.-tõl beszerzett adatok
alapján cáfolja a vádakat. Az
elõzõ ciklusban, 1998 és 2002 között 2,6 milliárd forintos ingatlanértékesítési bevétele volt a városnak, míg ez a jelenlegi városvezetés idõszakában csupán 1,1
milliárd forintot tesz ki.
Az ingatlanértékesítésbõl befolyó pénzt egyebek mellett az
uniós pályázatok önrészének biztosítására használják fel – mondta sajtótájékoztatóján az MSZP
frakcióvezetõje.

KÉPVISELÔI FOGADÓÓRA
Szilágyi Gizella, a 12. számú választókerület szocialista
önkormányzati képviselõje tisztelettel értesíti a körzetében
élõket, hogy október 11-én (kedden) 16.30 órától lakossági
fogadóórát tart a Szabó Lõrinc Általános Iskolában (Vörösmarty
u. 76. sz.). Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

BUDAPESTI AJÁNLAT
Váratlanul Miskolcra érkezett
szerda délután Demszky Gábor.
Budapest fõpolgármestere
együttmûködési szándéknyilatkozattal kereste meg Miskolc polgármesterét. A két városvezetõ
megbeszélésén Káli Sándor
arról tájékoztatta a fõváros elsõ
emberét: Miskolc nem zárkózik

ZÖLDSÉGVÁSÁR
Az Összefogás–Fidesz–MDF
frakció kedvezményes burgonya-,
hagyma és almavásárt szervez az
elkövetkezõ hetekben. Az I. osztályú, téli tárolásra is alkalmas burgonya 30Ft/kg, hagyma 49Ft/kg, és
alma fajtájától függõen 55-60Ft/kgért kapható. A vásár helyszínei és
idõpontjai: október 10., 15-18 óra:
Aulich utcai garázssor. Október 11.,
15-17 óra: a Szentpéteri kapu 79.
szám elõtti parkoló. Október 12., 1417 óra: a Felsõ-Majláth, Kõ ABC elõtti parkoló, 15-17 óra: a Diósgyõri
Kórház melletti parkoló. Október 13.,
15-18 óra: az Avas I. ütem, tapolcai
elágazásnál és az Avas III. ütem,
Plusz ABC melletti parkoló. Október
14., 13-19 óra: a Szentpéteri kapui
szolgáltatóház mögött, 14-17 óra: a
Hadirokkantak úti óvoda elõtt.
Október 15., 9-12 óra: Avas I. ütem,
a tapolcai elágazásnál, 14-17 óra:
Avas III. ütem, Avasi Posta mellett.

Az új elnök, Komássy Ákos (balról) és Hiller István.

el attól, hogy Budapesttel együttmûködjön. Azonban csak támogató partnereinek (Kassa,
Salgótarján, Nyíregyháza) megkérdezése után, illetve a legfõbb
szövetséges Eger álláspontjának ismeretében hozza meg
végsõ döntését Miskolc polgármestere.

AZ AVE MISKOLC KFT.
ÚJABB PERT NYERT
Október az idõsek hónapja, ebbõl az alkalomból az Iránytû Avasi
Szociális Szolgálat is megrendezi Naplemente Idõsek Hónapja programsorozatát, melynek megnyitó ünnepségét a héten tartották.
Mûsort adtak az Avastetõi Általános Iskola tanulói Bátori László tanár
úr közremûködésével, a Lazur táncegyüttes tagjai. Zsoldos Lajos és
Gyenes Ilona néptáncbemutatója után a klub énekkarának színvonalas elõadása következett. A programsorozatban lesz még Szüreti
bál, Ki mit tud? és 26-án tartják a záró ünnepséget.

Az Ave Miskolc Kft. I. rendû, és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
II. rendû alperesekkel szemben a CIRKONT Rt. felperes 2005. február 22.
napján nyújtotta be keresetét a Miskolc Városi Bíróságon annak megállapítását kérve, hogy a települési szilárd hulladék kezelése és ártalmatlanítása tárgyában az önkormányzat és az AVE Miskolc Kft. jogelõdje között
1997. évben létrejött és azóta módosított közszolgáltatói szerzõdés jogszabályokba ütközõ. A perben 2005. szeptember 27. napján hozott a Miskolc
Városi Bíróság elsõfokú, nem jogerõs ítéletet. A T. Bíróság a felperes keresetét elutasította és marasztalta továbbá ôt a perköltség összegében,
azaz kimondta a bíróság, hogy az önkormányzat és az AVE Miskolc Kft.
(Illetve jogelõdje) által a hulladékkezelésre megkötött közszolgáltatói szerzõdés érvényes, semmilyen jogszabályba, rendelkezésbe nem ütközik.
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2005. október 8.

Fejlesztések a Diósgyõr-vasgyári Kórházban

Fújtató

HATALMAS, DE MÉG KEZELHETÕ
BETEGFORGALOM
(Folytatás az 1. oldalról.)
Ugyancsak jelentõs beruházás
volt a kórház legelsõ, így legrégibb
épületének átalakítása, mely az
Ideggyógyászati Osztálynak ad otthont. Az építményt a rekonstrukció során jelentõsen korszerûsítették – egyebek mellett két személyfelvonóval is bõvítették –, kívülrõl azonban szándékosan meghagyták tradicionális, eredeti formájában. Külön épületrészbe került a fekvõ- és járóbeteg-ellátás,
korszerûsítették a kórházat kiszolgáló konyhát, s bevezették az
egyéni tálcás tálalórendszert.
Ugyancsak felújításra, átalakításra került az intézmény központi sterilizálója, ahol új berendezéseket
építettek be, és elkülönítették a
szennyes-tiszta-steril területeket.
Dr. Hártó György igazgató (képünkön) hangsúlyozta, hogy a
komplex ellátásra törekedve a kórház egész struktúráját megváltoztatták, hiszen például 100 évig
nem volt krónikus ágy az intézményben. A sikeres pályázatok
eredményeként 65 ággyal bõvült
a kórház – 55 ágyon stroke- (agyvérzés) ellátás, 20 ágyon pedig
ápolási tevékenység folyhat.
További 20 ágyon mozgásszervi
és stroke-rehabilitáció végezhetõ.
Az utóbbi két és fél évben stabil
az intézmény gazdálkodása, nincs
lejárt tartozásuk, ami igen jelentõs
eredménynek tekinthetõ, hiszen öt
évvel ezelõtt ez még megközelítette a 450 millió forintot.
A jövõ terveirõl szólva az igazgató elmondta, hogy rendkívül

A stroke-központ modern ôrzôje.
fontos a kórház informatikai rendszerének a fejlesztése, erre a múlt
év folyamán 50 millió forintos tá-

mogatást nyertek. Szeretnének
létrehozni egy helikopter-leszállópályát, valamint egy levegõfolyo-

sót is, amely a Sürgõsségi
Betegellátó Centrumot
kötné össze a baleseti sebészeti tömbbel, s megkönnyítené, biztonságosabbá tenné a frissen mûtött betegek mozgatását.
Dr. Hártó György bizakodó a további fejlesztéseket illetõen, mint mondta, jelenleg a kormány kiemelt programjai közé tartozik a sürgõsségi betegellátás támogatása, s az
uniós pályázati lehetõségek is rendelkezésre állnak. Ezt az ellátást Miskolcon jelentõs részben a
Diósgyõr-vasgyári Kórház
vállalta magára, s a tevékenységet egyre magasabb színvonalon, egyre korszerûbb körülmények között tudják
végezni.
Sz. S.

Jók a tapasztalatok

ÉRTÉKTEREMTÕ KÖZHASZNÚ MUNKA
A Miskolcon, illetve a Diósgyõr-Vasgyár területén folyó értékteremtõ
közhasznú munkaprogramokról tartott sajtótájékoztatót dr. Tompa
Sándor önkormányzati és országgyûlési képviselõ október 6-án.
A rendezvényen jelen volt Riba
Istvánné, a Nyitnikék óvoda vezetõje, az MSZP–SZDSZ 21. választókörzeti települési képviselõjelöltje is. Értékteremtõ, közhasznú munkának minõsül, amely állami tá-
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mogatással átmeneti jellegû foglalkoztatást biztosít a tartósan munkanélküliek számára beruházásokra, fejlesztésekre, évek óta elmaradt feladatok pótlására – egyszóval tartós értékek létrehozásá-

ra. Mint Tompa Sándor elmondta,
Miskolc mind a 27 választókörzetében indítottak ilyen projekteket,
melyek anyagszükségletére körzetenként 1-1 millió forintot biztosítottak. A Városgazda Kht. 60 millió
forintos önerõvel 106 millió forintos
állami támogatást nyert a közhasznú munka bérköltségére, így
a programra fordítható összeg
Miskolcon eléri a 168 millió forintot.
Ebbõl hat hónapig 265 embert tudnak foglalkoztatni, s így átmenetileg visszairányítani a munka világába. Az ilyen módon végzett tevékenységek skálája igen széles –
utak, közterületek karbantartásától
parkok, játszóterek létrehozásán,
rendbetételén át intézmények renoválásáig, felújításáig. Bükkszentlászlón például patakmedret
takarítottak, Perecesen pedig parkrészletet alakítottak ki.
A Diósgyõr-Vasgyárhoz tartozó
21-27. körzetben elsõsorban a festõk, kõmûvesek munkájára volt
szükség. Javítják, átfestik az Ady
Endre Mûvelõdési Ház külsõ vakolatát, s szinte minden környékbeli iskola, óvoda tantermeinek,
folyosóinak a festését megújítják.
Tompa Sándor szerint három éve
megy a program, s jók a közhasznú munkával kapcsolatos tapasztalatok. Az intézményvezetõk is
örülnek, hogy nem nekik kell szervezniük a felújításokkal, karbantartásokkal kapcsolatos tevékenységet, a munkanélküliek ugyanakkor
lehetõséghez jutnak, hogy idõlegesen a segélynél magasabb öszszegû jövedelemre tegyenek szert,
s visszakerüljenek a munka világába
– ami sok esetben késõbb a végleges elhelyezkedésüket is megkönnyítheti.
Sz. S.

ITT KÖRÖZ, ITT ZÜMMÖG
Az utóbbi két-három hétben több szúnyog csípett meg a lakásban és az erkélyen, mint az egész nyáron. Mi ez a mohóság, talán
kapuzárási pánikba estek a vérszívó szúnyognõk? – morfondírozom
hangosan, mire a szomszéd: – Elmentek a fecskék, barátocskám!
Ennyi? Ennyi bizony. És lám, milyen balga az ember, még akkor sem
mindig fogja fel, látja át az ökológiai összefüggéseket, ha a bõrén
érzi az egyensúly felbillenését.
Egyszerûbben fogalmazva… Ha mi itt, a társasházak lakói nem
ütjük le seprõnyéllel a fecskefészkeket, hanem fából vagy kartonpapírból készült tálcát helyezünk alá, máris megvan a békés egymás mellett élés feltétele. A fecskék pedig vidáman költenek, évrõl
évre visszatérnek és jaj a szúnyogoknak!
Igaz, ilyenkor madárvonulás után megszabadulnak villámnál is sebesebb szárnyas vadászaiktól, mégsem garázdálkodhatnak egész
nyáron át.
Tudós férfiak egyre többször emelik fel intõ szavukat: az ember
vesztébe rohan, mert nem képes vagy nem hajlandó felismerni, mekkora kárt okoz, ha vigyázatlan kézzel belenyúl, belekavar a természetben zajló folyamatokba. A légkör szennyezése például felmelegedéssel jár, és máris jelentkeznek a meleg- vagy hidegrekordok,
az esõs és legesõsebb hetek, hónapok. Egyszer aztán – és nem is
túl sokára – összefolynak a leg-ek, és ami aztán jön, ahhoz úgy viszonyul a jelenlegi helyzetünk, mint szúnyogcsípés a krokodilharapáshoz.
Az a baj, hogy túl sokan hagyják magukat áltatni attól a tudattól,
hogy ha történik is sok rossz a Földön, mindig másutt történik. Tõlünk
távol csap le a tájfun és olvad a gleccser jege. Pedig ha még távol
is, de egyre közelebb…
Én hallani vélem, hogy itt köröz, itt zümmög már a fejünk körül a
hártyás szárnyú, vészterhes jövõ. Ugye visszajönnek még a fecskék, emberek?!
(bekes)

Rendõrök, buli, foci…

FÕZÕCSKE,
DE SPORTOSAN

Sajátos focimez-kiegészítôk.

Amikor a zsaruk kötényt
kötnek; mindeközben a lányok ragadják magukhoz a
labdát; ráadásul ínycsiklandó illatok hozzák izgalomba
a nézõket… Természetesen ismét sportnapot rendezett a
Miskolci Rendõrkapitányság
bûnügyi osztálya.
Az immár évtizedes múltra
visszatekintõ zsarusportnapot
a közelmúltban rendezték meg
a nyomozók a miskolci rendõrszakközépiskola pályáján. A focibajnokságot a betörési alosztály nyerte, másodikak a ,,lopók”,

Liberális Filmnapok
a Hevesy Iván Filmklubban
2005. október 11-én (kedden):
15.00-tól Kontroll
17.00-tól A Temetetlen halott – Nagy Imre naplója
19.00-tól Az ügynök élete
2005. október 14-én (péntek):
15.00-tól Az ügynök élete
17.00-tól Kontroll
19.00-tól A Temetetlen halott – Nagy Imre naplója
2005. október 15-én (szombaton):
15.00-tól A Temetetlen halott – Nagy Imre naplója
17.00-tól Az ügynök élete
19.00-tól Kontroll
Az elôadások ingyenesen megtekinthetôk!

szakzsargon nélkül élve a lopási alosztály detektívjei lettek,
míg õket nem kis meglepetésre
a meglehetõsen haloványan teljesítõ életvédelmisek követték.
A felderítõ alosztály gárdája –
noha õket erõsítette dr. Sütõ
János alezredes, bûnügyi osztályvezetõ, valamint a Miskolc
Városi Ügyészség vezetõje, dr.
Zsíros Zsolt is – a negyedik lett.
A torna legjobb játékosa, s egyben a gólkirály Nagy József
törzszászlós.
A nõk kézilabda-mérkõzésén
harsogott leginkább a buzdítás
– természetesen a fiúk részérõl.
A fõzõversenyen minden indulónak kötelezõ penzumként írták
elõ: halászlé pedig legyen! S lõn.
Gondolva azonban azokra, akik
netán nem igazán kedvelik a haleledelt, plusz pörkölt, csusza és
sült húsok is készültek.
Dr. Pásztor Albert ezredes, városi kapitány módfölött elégedetten nyugtázta a napot.
Nagyon jó, hogy újra együtt lehettünk, ráadásul ilyen szép
számmal, ebben a remek idõben
– mondta. Ugyancsak örömtelinek tartotta a kapitány a remek
hangulatot, valamint azt, hogy a
hagyományt sikerült megõrizni.
Végezetül abbéli reményének
adott hangot, miszerint: jövõre
ugyanitt, ugyanilyen jó hangulatban, lehetõleg ugyanebben a
felállásban – hacsak nem többen.
feczkó
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KULTÚRA

II. évfolyam 40. szám

Nehéz anyagi helyzetben a bányászfúvósok

Fôpróba

VÁROSI ZENEKARKÉNT MÛKÖDHETNÉNEK
Havonta tíz-húsz rendezvényen is zenél a perecesi
Bányász Fúvószenekar, népszerûségük töretlen, mégis, komoly anyagi gondokkal küszködnek. A bányák bezárásával
ugyanis megszûnt a támogatásuk, ezért a zenekart fenntartó egyesület most azt szeretné
elérni, hogy az önkormányzat
támogatásával városi zenekarként mûködhessenek tovább.
A perecesi Bányász Fúvószenekar 1911-ben alakult. Elsõsorban a bányászrendezvényeken,
valamint a perecesi szabadtéri
színpad elõadásain mûködtek
közre. Ahogy a borsodi szénbányászat, úgy a zenekar is a hatvanas-hetvenes években élte a
fénykorát. Még ma is vannak olyan
tagok, akik akkoriban, gyerekként
kerültek a zenekarba.
A fúvósok mindig is a bánya támogatását élvezték. Egyik fontos
feladatuk volt a kegyeleti szolgál-

A próbahelyet sikerült megtartaniuk.
tatás, vagyis a bányásztemetéseken való ingyenes zenekari kíséret. De 2004. január elsején a lyukóbányai akna végleg bezárt –
ezzel pedig a zenekar támogatása is megszûnt. Az amerikai tulajdonos el akarta adni az összes szociális intézményt, így azt a perecesi
épületet is, amelyben a fúvósok
próbáltak. Végül a zenekar személyes kérésére a vezérigazgató

úgy döntött, hogy a bányászhagyományok ápolása érdekében
az épületet átadja a – zenekari tagok által alapított – Bányász Kulturális Egyesületnek.
Noha a próbaterem megmaradt, az anyagi források elapadásával a zenekar nehéz helyzetbe
került. Ettõl kezdve az ingyenes kegyeleti szolgáltatásra nem volt lehetõség, és az egyesületnek elõ kel-

Az állatok világnapja figyelmeztet – kedvenceinkkel törõdni kell

TÖBB JÓ GAZDI KÉNE
– Jó lenne, ha minden gazdi
felelõsséggel gondolkodna az
állattartásról, de sajnos egyáltalán nincs így – kesereg
Horváth Rita, a Miskolci Állatsegítõ Alapítvány állatmentõ
szolgálatának vezetõje. – Sok
esetben a menhelyen örökbe
fogadók néhány hónap múlva
visszatérnek hozzánk az általuk választott állattal, panaszolva, megnõtt a kutya, így
már nem tudják gondját viselni.
Holott a segítség elkelne, hiszen
170 kutyát gondoznak a miskolci állatmenhelyen, amelyek mindegyike szeretõ gazdira vár. A
macskák száma pedig negyven
körüli annak az önkéntesnek az
otthonában, aki a szomorú sorsú
állatok megmentését tûzte ki célul maga elé.
– Hoznak be hozzánk õzet, denevért, baglyot is, és mi minden
állatot befogadunk, de az igazi
megoldás az lenne, ha mindnek

szeretetteljes helyet találnánk –
magyarázza a munkáját miszszióként végzõ miskolci lány. –
Önkéntesekre is szükségünk
lenne, hiszen a másfélszáz állatra összesen hárman vagyunk, és
ez kevés ahhoz, hogy mindre
külön figyelni tudjunk. Gondozzuk, gyógyítjuk õket, de természetesen igényelnék a simogatást is.
Rita emiatt tartja fontosnak az
október 4-i állatok világnapját,
amely Assisi Szent Ferenc, az állatok védõszentje nevéhez fûzõdik.
– Kell ez a nap ahhoz, hogy az
emberek észbe kapjanak, az állatok közöttünk élnek és igenis
igénylik a törõdést. Nagy baj,
hogy sokan azt hiszik, mindent
tudnak a kutyákról, macskákról
és már csak otthon kapnak észbe: az állattartás komoly felelõsség. Németországban például
elõírás, hogy a kutyának fedél kell,
azaz büntetik, ha valaki láncra
verve, a szabad ég alatt, menedék nélkül hagyja háziállatát.

30 ÉVES
A ZENE VILÁGNAPJA

MAGELLI SZÍNHÁZA
Évezredek mûveltsége sem tudta az emberben feloldani a kegyetlenségre való hajlamot. S most jött egy – a világszínház berkeikben otthonos – kopasz úr, hogy ezt újfent bizonyítsa. A maga
módján természetesen; rendkívül erõteljes expresszivitásával – a
moduláció minden lehetõségét kihasználó szövegmondással és
mozgásmûvészettel. Ezek jellemzik sajátos játékkultúráját. Mindez
jót tett „lefúrt lábú” és olykor lelki restségben leledzõ színházmûvészetünknek. Kiderült, hogy a két produkcióban (Szép kilátás, Agyõ
Európa, Európa agyõ) foglalkoztatott 14 mûvész intellektuálisan érti,
technikailag tudja követni és képes megvalósítani a rendezõ elképzeléseit, illetve vízióit. Más kérdés, hogy milyen erõfeszítések
árán. (Akik mindkét produkcióban részt vettek, azok napi tíz órán
át próbáltak – hónapokon át.)
Ez volna hát a színház – a korszerû, a mindenben követendõ?
Nem, ez Paolo Magelli színháza. A Mester monomániájához (rögeszméje, hogy a hétköznapi fasizmus ma is érzékelhetõ, tapintható) megtalálta az egyik lehetséges és nagyon hatásos kifejezési
formát. Mindez tiszteletreméltó. Ám ne hallgassuk el ellentétes érzelmeinket sem. A Magelli módszerének (miként a rá érezhetõen
nagy hatást gyakorolt Grotowskinak) megvannak a korlátai – a színpadi emberábrázolás végtelen lehetõségeihez képest. És hát a teátrális masinéria sem pótolhatja a drámai erõt.
Kétségtelenül nagyformátumú européerrel állunk ugyan szemben, aki azonban túlontúl szabados, sõt modoros. (Szebben ezt
öntörvényûnek szoktuk mondani.) Gondolkodás nélkül maga alá
gyûr színpadi szerzõt és színészt; csupán nyersanyagként kezeli
a drámát, s tán jobban örül, ha nem erõteljes drámai mûbõl, hanem
prózai reflexiókból kell elõadást teremtenie. Az elõbbire példa Ödön
von Horváth színmûve, a Szép kilátás, míg az utóbbira a hangzatos címû fantázia, az Agyõ Európa, Európa agyõ.
Ödön von Horváth mûve kamaradarab; a kilátástalanságról szól,
amit éppen a Szép kilátás címû fogadóban élnek át a szereplõk –
a két világháború között. A rendezõ megtartja a cselekmény klaszszicista (idõ, tér, cselekmény) egységét, de széttöri a színpadi kereteket. Az Európa-fantáziát (Alexander Balanescu zenéjével) jobban élvezte a közönség. Groteszk intonációk és mozgásmûvészet
egységében azt láthattuk, hogy egy nemzedék miként jut el 1956
kamasz-élményeitõl a mostani fogyasztói társadalom monotóniájáig.
Mindkét produkciónak a Csarnokban lett volna a helye. A fentiek talán sejtetik, hogy miért.
(gyarmati)

„A KÜLFÖLDI KLUBTAGOK
RÁCSODÁLKOZNAK KULTÚRÁNKRA”
Nálunk sajnos még nincsenek
ilyen szigorú szabályok…
Rita szabadidejében is elkötelezte magát az állatoknak. Nevetve
jegyzi meg:
– Egyszer elmentem nyaralni a
barátaimmal. Az úti cél felé haladva, az autópálya szélén megláttam egy magára hagyott kutyát.
Azt mondtam, ha újra látom, behozom a menhelyre. Három nap
múlva, amikor hazafelé tartottunk, persze ismét megpillantottam. Mondanom sem kell, a barátaim fogadkoztak, miközben
az állat megsegítésére siettem,
hogy soha többet nem visznek
magukkal. Persze nem is lehet
könnyen elfogadni azt, hogy bárhol megjelenek, kóbor kutyák
vesznek körül. Valamiért vonzom
õket… – Mosolyog, a szeme csillog. – Nemrégiben egy elhagyott
telepen találtam egy vad, harapós
kutyát. Csontsovány volt, mégis
sokára fogadta el az élelmet.
Mint a kis herceg a rókát, lépésrõl lépésre tudtam csak megszelídíteni, több hetes kitartó barátkozás során.
Sz. V.

Miskolci Brit–Magyar Klub
néven él egy csoportosulás városunkban, amelynek tagjai
minden héten találkoznak azért,
hogy tanuljanak egymástól és
egymásról. A kezdeményezés
2003 januárjában indult, amikor
egy Conor Niall O’Luby nevû brit
környezetvédelmi önkéntes városunkba tévedt és elhatározta, létrehoz egy klubot, amelyben – nemzeti identitástól függetlenül – bárki otthon érezheti magát.
– A csoport gazdája a mai napig
a Vörösmarty Mûvelõdési Ház, bár
a találkozóinkat mostanában a
Városház téren lévõ Sörsátorban
tartjuk szerda esténként. Eleinte
teázással egybekötött beszélgetéseket szerveztünk, amelyek keretében az átmenetileg Miskolcon
élõ brit vendégek elõadásokat tarthattak az országukról, kultúrájukról – tekint vissza a kezdetekre
Mészáros László, a klub oszlopos
tagja. – A jelentkezõk többnyire angolok voltak, akik örömmel csat-
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A NYERTESEKNEK.

ÁLLATOK
VILÁGNAPJA

1975-ben az ENSZ Nemzetközi Zenei Tanácsának határozata alapján október 1-jét a zene világnapjává nyilvánították. Yehudi Menuhin
világhírû hegedûmûvész – azóta sokszor idézett és emlegetett –
körlevele bejárta az egész világot, amelyben bebocsátást kért a
zene számára.
„Arra szeretnék buzdítani minden falut, várost, országot, hogy
rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen a napon. Örülnék, ha
nemcsak koncerteken, rádiómûsorokban szólalnának meg régi és
fõként mai mûvek, hanem spontán megnyilvánulásként, utcákon
és tereken is muzsikálnának énekesek, kórusok, jazz-zenészek és
a komolyzene legjelesebb elõadói.”
Az idézet elsõsorban a zenérõl szólt, amely érzelmeket vált ki
hallgatóiból és elõadóiból egyaránt. Örömet, megnyugvást teremt
vagy éppen felkavar, de még arra is volt példa, hogy tettekre, cselekvésre ösztönzött. Arról a zenérõl írt, amelynek sokáig nem teremtettek válaszfalat a könnyû és komoly oldala közé, amely sajnos napjainkban egyre többször elõfordul, sõt arra ösztönöznek,
hogy ebben éppen Magyarország járjon elöl „jó példával”.
Menuhin üzenetén és óhaján túl a legszebb az lenne, ha a világnap nem egyetlen napra koncentrálódó kampányesemény lenne
a békére, nyugalomra, szeretetre vágyó emberek között, hanem egy
közvetítõ, kapcsolatteremtõ forma az év minden napjára.
Jó volna, ha Kodály Zoltán program-aforizmája: „a zene legyen
mindenkié” nem kerülne egyre távolabb a megvalósítástól.
Miskolc zenei életére azt mondjuk: színes, változatos, gazdag.
Dicsérjük a város zeneszeretõ közönségét, de valljuk be, hogy ezt
a zenei gazdagságot jóval több polgára a városunknak is igénybe
vehetné. Talán legyen ez a nap az, amikor a zene hívei mellett egyre
többen áhítják a zenének azokat az erényeit, amelyeket az emberiség történetének kiemelkedõ alkotói mindenkinek szántak, mint
például Beethoven a IX. szimfóniájának Örömóda tételét.
Bócz Sándor

lett teremteni a fellépésekhez, elsõsorban a szállításhoz, illetve a zenészek 800-1000 forintos tiszteletdíjához szükséges összeget.
– A nehézségek ellenére, ahová
csak tudom, „eladom” a zenekart,
amely egyébként az elérhetõ legmagasabb minõsítési fokozattal
rendelkezik. Kiállításmegnyitókon,
felvonulásokon, az Operafesztiválon, különbözõ önkormányzati rendezvényeken lépünk fel – mondja
Németh Éva intézményvezetõ. –
Nagy szívfájdalmam, hogy a város
nem törõdik eléggé sem a bányászzenekarral, sem a vasutaszenekarral. Utóbbinak a héten volt
a búcsúszereplése. Az utca embere
szereti hallgatni a fúvósokat, akárhol adnak térzenét, megállnak,
körbeveszik õket. Többször tárgyaltunk már az önkormányzattal,
azt javasoltuk, hogy a vasutas-, illetve a bányászzenekar tagjaiból
hozzunk létre egy városi zenekart.
A közelmúlt kedvezõ fordulata viszont, hogy a Bányaipari Dolgozók
Szakszervezete megállapodást kötött a kormánnyal. Ennek egyik fejezetében a kormány ígéretet tett
arra, hogy a bezárások miatt mûködtetõ nélkül maradt mûvelõdési intézményeket hagyományõrzés címén segíti. Ennek köszönhetõen jelenleg újra ingyenes a kegyeleti szolgáltatás, csak a szállítást kell fizetniük a családtagoknak.
Azt viszont, hogy ez az összeg
meddig lesz elég, nem tudni –
mondja Németh Éva, aki nem
mondott le arról, hogy városi zenekarként mûködjenek tovább.
dusza

A klubtagok minden szerdán összeülnek.
lakoztak hozzánk, magyarokhoz, hiszen az idegen országban végre
úgy érezhették, tartoznak valahová. Nekünk pedig jó volt, hogy
megismerhettük a világukat, és persze a nyelvtudásunkat is erõsíthettük.
A találkozások – az igényeknek
megfelelõen – egyre gyakoribbá
váltak. A lelkes klubtagok közös kirándulásokat szerveztek, együtt
jártak moziba, filmvetítésekre.
– Ez ma is így van, bár sajnos
elmondható, hogy az érdeklõdés
a klub iránt lehetne nagyobb. Ma
a Miskolci Brit-Magyar Klub mindössze 15-25 állandó tagot számlál.
A külföldiek számára a heti beszélgetéseken túl nagy élmény a
népi táncház, nekünk pedig kedves idõtöltés, hogy elsajátíthatjuk
nemzeti sportjaikat. Így aztán a miskolci tagok ma már szorgalmasan
gyakorolják a krikettezést és a rounders nevû, a baseball õsének
számító játékot. Szintén népszerû
közös programunk a kocsmai kvíz,
amelynek nagy hagyománya van
Angliában. Állítólag a Guinness rekordok könyve is az efféle szabadidõs vetélkedõknek köszönhetõ.
Amit érdekességként említ a
szervezõ, hogy az elmúlt három

évben összesen tizenhét nemzet
képviseltette magát körükben,
azaz a városban élõ külföldiek –
jöjjenek bármely földrészrõl, országból –, elõbb-utóbb megtalálják õket. Ennek alapján a csoport
akár nevet is változtathatna, hiszen
egyre inkább nemzetközi klubbá
alakul át.
– Nagyon izgalmas, ahogyan a
különbözõ nemzetiségû emberek
találkoznak, eszmét cserélnek, és
mindezt angol nyelven teszik – indokolja a klub sikerének titkát
Mészáros László. – Tanulunk egymástól. Az angolok szabályokhoz
való alkalmazkodása például bámulatos. Õk itt, Magyarországon
sem tolakodnak buszra szállás
közben, kivárják türelemmel a sorukat, ahogyan otthon is teszik.
Híres megfontoltságuk, eleganciájuk tetten érhetõ. Saját bevallásuk szerint õk is sokat kapnak országunktól; mindegyikük egyfajta
rácsodálkozással és elismeréssel
szemléli kultúránkat. Azt pedig,
hogy mennyire erõsek a baráti szálak, amelyek itt köttetnek, mutatja,
hogy idén nyáron egy belga és egy
skót lány is visszalátogatott
Magyarországra – kifejezetten a
klubtagok kedvéért.
Sz. V.

PROGRAM/MÛSOR

2005. október 8.

ISMERI ÖN A MISKOLC
TELEVÍZIÓ MÛSORAIT?

Miskolcon vendégszerepelt a sérült színészek színháza

A SZÍNPADON IS A LELKÜK MUZSIKÁL

– Társulatunk 1998
óta mûködik – tudtuk
meg Elek Dórától, a
csoport vezetõjétõl. –
Célunk az, hogy az általunk létrehozott produkciókat önmagukért,
és ne sajnálatból vagy
együttérzésbõl szeressék az emberek.
Nézõként állíthatjuk –
a cél teljesül. A színpadi hatás és a játszók
gyermekien õszinte átélése feledteti az esetleges beszédhibákat, a hamis hangokat a felcsendülõ dalokban. Katarzist hoz ez a
színpadi jelenlét, és már csak a
fõpróba után tudjuk meg, ami
mindvégig erõsen sejthetõ: a
könnyek itt valódiak, a játék hitelességét a lélek-mélység adja.
És az ölelés is igazi, mert a próba
után a rendezõ máris siet az övéihez, dicséri és szeretgeti õket –
akár az anya teszi gyermekeivel.
A Baltazár Színház társulata
nem véletlenül egyre népszerûbb. A sikerük töretlen, kitartóan
járják az országot és bizonyítják
be a közönségnek: az ember

A pályázat „zászlóshajója”, az Avas (18.)

MIÉRT MISKOLC?
Egy évtizeddel ezelõtt monográfia látott napvilágot Miskolc
jelképérõl, az Avasról. Ebben olvashatjuk, hogy „hegyünk”
észak–déli irányban 2800 méter, kelet–nyugati irányban pedig
1400 méter kiterjedésû. Átlagos magassága 40 méter, tömege
pedig 152 millió köbméter. Dézsi János (1933–2004) építész azt
is kiszámította, hogy az 1960-as évek elején 262 hektár területet terveztek beépíteni, s ebbõl három ütemben 171 hektár beépítése meg is történt. A teljes megvalósításon az egykori
ÉSZAKTERV több, mint 200 munkatársa dolgozott.
Az Eger lélekszámú városrészben
közel 12 ezer lakóházat adtak át, 300
ezer házgyári panelt építettek be, s
a ma látható épülethomlokzat 110
labdarúgópálya területének felel
meg (540 ezer négyzetméter). Az
Avas „megmaradt” területe, amelyre a rehabilitáció kiterjed, ahol pincék és temetõk találhatók, régészeti
ásatások folynak, mindössze 70
hektárnyi kiterjedésû. Ez a „történelmi”, a teljes és hasznos Avas területének egynegyede, amely még
így is annyit emléket, értéket és látványosságot képvisel, hogy nagy
biztonsággal állíthattuk a pályázat
középpontjába.
Az Avas mindig a városi gondolkodás, tenni akarás középpontjában
állt. Ennek hatékonysága és eredményessége azonban idõrõl idõre

változott. A 150 évvel ezelõtt megalapított városi „Szépészeti Bizottság” legfontosabb feladata a város
és az Avas rendezése, karbantartása
volt. A 19. század utolsó évtizedére a rendezés eredményeként kialakultak a ma már csak nyomaikban felfedezhetõ teraszok, az utakat kerítés övezte, s békésen megfért egymás közelségében a pincesorok hangulata és a temetõ
csendje. A lengyel származású, de
a közös hadseregben szolgáló katonatiszt, Musitzky Lucián katonáival az Avast rózsakertté, „népkertté” varázsolta. (Miskolc városa díszpolgári oklevéllel fejezte ki háláját
és köszönetét ezért a munkájáért.)
A polgári korszak lezárulása után,
a 20. század közepétõl – igaz, csak
másfél-két évtizeden át – nem illett

Az Avas látványa a tervezett városi fõtér felõl.

A Miskolc TV
heti mûsora
2005. október 10–2005. október 16.

Az egyetlen társulat Magyarországon,
amely fogyatékos
embereket foglalkoztat színészként.
Munkájuk misszió és
mûvészet egyszerre –
egyértelmûen ez derült ki számunkra a
Baltazár Színház miskolci vendégszereplése alkalmával.

Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön a Miskolc Televízió mûsorait? Hamarosan
kiderül! Öt héten át tartó keresztrejtvény-pályázatot indítottunk. Az öt
keresztrejtvényben egy-egy mûsor nevét rejtettük el. Az öt megfejtést
egyben, egy levelezõlapon legkésõbb október 20-ig juttassák el a
Miskolci Kommunikációs Kht. címére: 3525 Miskolc, Dózsa György út
30. A helyes megfejtéseket beküldõk között az Arany Könyvesbolt
(Miskolc, Arany Corvin Üzletház, Arany János út 11-13.) által felajánlott könyvet sorsolunk ki.
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ragaszkodni a „polgári csökevények”-hez, a borházakhoz, az esti
társasági beszélgetésekhez, a másodállásként vállalt szõlõmûveléshez és borkezeléshez, a pincekultúrához. Az 1960-as évek közepére elkészült lakótelep-építési tervek
és azok megvalósítása pedig megszüntették, felszámolták a korábbi
kultúra létalapját, a szõlõket és a
gyümölcsösöket. S bár felvetõdött
a meglévõ épületeket megtartó beépítés, majd a szõlõk helyett zöldövezetbe foglalt négyszintes sorházak, társasházak vagy láncházak
„telepítése”, mégis az új, a paneltechnológia gyõzött. 1974-tõl (a
Középszeren az elsõ lakások átadásától) az 1998-as évek elejéig az
Avas meghatározó módon lakásépítési területként ivódott be az ott
élõk, de a városban és környékén
lakók tudatába is.
Az ezredfordulót megelõzõ és követõ években a város vezetõi és az
ingatlantulajdonosok számára (is)
újra fontossá vált az Avas. Az elsõ
érdemi lépések (utak, sírok, emlékpadok rendbetétele, világítás, a
környezet felújítása és karbantartása) ekkor kezdõdtek el, csakúgy,
mint ahogy 1998–2002 között hozzákezdtek az új „Avas-rendezési
terv” kidolgozásához és megvalósításához is.
A Rudolf Mihály és a Hadas
Mûterem nevével fémjelzett munka
öt területre osztotta a 70 hektárnyi
Avast. Ezekre megvalósíthatósági
tervek, tanulmányok készültek. A
Kõporoson talált új õskõkori leletanyag, ennek nemzetközi hitelesítése azonban új arányokat jelölt ki az
Avas bemutathatóságában és hasznosításában. Ez a területek nagyságára éppúgy vonatkozik, mint a
megvalósítás pénzügyi igényeire,
amely több tíz milliárdos nagyságrendû.
Dobrossy István

attól, hogy fogyatékkal születik,
még nem értéktelen. Profi színházi
alkotókkal dolgoznak együtt, az
elõadások színvonala példaértékû. De hivatásosak a színészek
is, mert bár sérültek, számukra a
színház a munkahely, ahol fizetésért, szigorú beosztásban, felelõsségteljes munkát végeznek.
– Természetesen a siker mögött
nagyon kemény munka van – érkezik a magyarázat. – Színészeink
komoly képzésben vesznek részt,

rendszeresen beszédtechnika-, mozgásórákra járnak, kötelezõ
számukra a folyamatos
tanulás. Nagy örömünkre – mára azt is elértük, hogy oktatási
centrumunk bárkit képes befogadni, attól függetlenül, hogy egészséges-e az illetõ, vagy
nem. Nálunk együtt jár
önvédelmi órára, vagy
akár képzõmûvészeti
körbe a sérült és a fizikailag, lelkileg ép tehetség. Így a nálunk tanulók rövid idõ alatt
megértik, attól, hogy valaki például nem lát,
még épp olyan csodákra képes, mint az,
aki egészségesen éli
életét.
Múló Rúzs címû elõadásuk is, amelyet az
elmúlt hétvégén mutattak be Miskolcon, ezt az elfogadást erõsíti. Az emberi élet értékérõl, az idõ múlásáról, az apró
örömök és a nagy érzelmek megélésérõl ugyan kik szólhatnának
hitelesebben azoknál, akiknek
néha egy õszinte, elfogadó mosoly a napfényt jelenti? Érdemes
az örömtõl sugárzó arcokba
nézni, hogy megértsük, milyen
szép a világ, és milyen nagy
érték benne minden ember…
Sz. V.

KULTURÁLIS ESEMÉNYTÁR
SZEZONBÉRLET

ÉVADNYITÓ HANGVERSENY

A Miskolci Nemzeti Színházban október 10-én, 19.30-tól a Miskolci Szimfonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar (karigazgató: Antal Mátyás) ad
koncertet. Vezényel: Kovács László,
szólisták: Jandó Jenõ – zongora, Sáfár Orsolya, Csapó József, Massányi
Viktor – ének. Mûsor: Bartók: 2. Zongoraverseny, Orff: Carmina Burana.

Október 13-án este 7 órakor a
Nagyszínházban a Miskolci Nemzeti Színház Zenekara évadnyitó
hangversenyt tart. Mûsoron:
Richard Wagner: Trisztán és Izolda
– nyitány, Pjotr Iljics Csajkovszkij:
b-moll zongoraversenye, Ludwig
van Beethoven: VII. szimfónia.
Közremûködik: Báll Dávid zongoramûvész. Vezényel: Bartal László
fõzeneigazgató. „Színházunk zenekara megérett arra, hogy önállóan is bemutatkozzon és koncertzenekarként lépjen a közönség
elé. Van bennünk annyi ambíció,
kurázsi, hogy a zenekari árokban
végzett munka mellett a színpadon,
vagyis a koncertpódiumon is bizonyítsunk.” – jelentette ki Bartal
László.

ZENEI ESTÉK
A Belvárosi Zenei Esték programsorozatban a Miskolci GalériaRákóczi-házban (Rákóczi u. 2.) október 13-án, 17.30-tól Versenygyõztesek. Hámori Szabolcs (operaénekes), Fülep Márk (fuvolamûvész)
lép fel. Mûsoron: Schubert,
Schumann, Verdi, Puccini, KargElert, Halffter mûvei.

OKTÓBER 10., HÉTFÕ
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 18.20 Magazinmûsor (élõ), benne: Idõközi képviselõválasztás Miskolcon, a jelöltek
bemutatása 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.20 Legyen Miskolc Európa
kulturális fõvárosa: A lillafüredi
Európa Workshop (ism.) 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.00 Öld meg Cupidót!, amerikai
film (h) 23.00 A Hálózat mûsora.

OKTÓBER 11., KEDD
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 18.20 Magazinmûsor (élõ), benne: Sport 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.20 Legyen
Miskolc Európa kulturális fõvárosa: A zsûri látogatása Miskolcon
(ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 A pótapa,
amerikai film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

OKTÓBER 12., SZERDA
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 18.20 Magazinmûsor (élõ), benne: Kéznyújtásnyira, a fogyatékkal élõk magazinja
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.20
Lenyomatok, portrémûsor Tellinger
István festõmûvészrõl (ism.) 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.00 Octopus 2., amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

OKTÓBER 13., CSÜTÖRTÖK
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 18.20 Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.20 Csak egy kislány, találkozás Bécsben a kilencven esztendõs Eggerth Márta primadonnával (ism.) 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Shackleton 1. rész, angol film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

OKTÓBER 14., 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 18.20 Magazinmûsor (élõ),
benne: 18.30 Múzsa, kulturális
magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.20 A Diósgyõri Kórház, bepillantás az intézmény kulisszái mögé (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Shackleton
2., angol film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

OKTÓBER 15., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Adásismétlés 09.30 Képújság 15.00 Sport:
Összeállítás a Miskolci Jegesmedvék jégkorongosainak legszebb találataiból (2004/05) 17.00 A Hálózat
mûsora 17.30 Képújság 17.55 Mûsorismertetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.20 Magazinmûsor, válogatás a hét témáiból 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.20 Kéznyújtásnyira, a fogyatékkal élõk magazinja
(ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.30 Dolcsi Vita, amerikai-kanadai film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

OKTÓBER 16., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Adásismétlés 09.30 Képújság 15.00 Sport:
DVTK – Sopron élvonalbeli labdarúgó-mérkõzés közvetítése felvételrõl 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsorismertetés 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló magazin 18.30 Magazinmûsor, válogatás a hét témáiból 19.00 Krónika (ism.) 19.20
Múzsa, kulturális magazin (ism.)
20.00 Krónika (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.30 Zsarujátszma, amerikai
film (h) 23.00 A Hálózat mûsora.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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II. évfolyam 40. szám

Miskolc Nagydíj, Holcim-kupa

RANGOS ESEMÉNYEK
FUTÓSZALAGON
Felgyorsulnak az események
az asztaliteniszezés hazai világában! Szûkebb pátriánkban
egymást követik a rangos viadalok, és még az is elképzelhetõ, hogy márciusban a borsodi megyeszékhelyen rendezik meg a felnõtt országos bajnokság küzdelmeit.

A Sopron ellen
hangolnak
Diósgyõrött

VÉGRE ITTHON JÁTSZANAK
(Folytatás az 1. oldalról.)
A DVTK maródi játékosai közül
a szerdai foglalkozáson Pintér
Zoltán még könnyített edzésmunkát végzett, teljes erõbedobással
gyakorolt ugyanakkor Mogyorósi
József. Csütörtökre várták Ciprian

Dianut, aki hazájában gyógykezelésen vett részt. Hiányzik a keretbõl Tisza Tibor, aki a 21 éven
aluli válogatottal készül a bolgárok
elleni fellépésre.
Jó hír a szurkolóknak, hogy öt
idegenbeli mérkõzés után október

ASZTALITENISZTOBORZÓ
A Miskolci Sportiskola asztalitenisz-szakosztálya toborzót hirdet
7-9 éves fiúk és leányok részére. A sportág iránt kedvet és tehetséget érzõk hétfõn, szerdán és pénteken jelentkezhetnek a Holcim
SC sportcsarnokában, amely Hejõcsabán, a Sütõ János utcában
található. Az érdeklõdõk bõvebb felvilágosítást Hegedûs Sándor
edzõtõl kérhetnek. Telefon: 06 20 433-9560.

FELEMÁS
HÉTVÉGE
A Magyar-kupából való kiesés
után Budapesten vigasztalódtak a
floorballosok. A Lyoness Miskolc
együttese Egerben 8-3-as vereséget szenvedett a régóta elsõ osztályú hazai gárdától, és ez a kupából való kiesést jelentette. A vendégek góljait Láda Péter (2) és
Láda Balázs szerezték. Ezt követõen azonban sikerült a vigasztalódás, ugyanis a gárda a bajnokság harmadik fordulójában a fõvárosban a Whitesharks SE-hez látogatott, és szoros mérkõzésen 85 arányban nyert. Szabó Ákos 4,
Láda Balázs 2, Láda Péter és
Farkas Sándor egy-egy góllal járult hozzá a gyõzelemhez. A miskolci alakulat három kört követõen a Debrecennel közösen 23-12es gólkülönbséggel vezeti a táblázatot. Legközelebb a Bajai
Darazsak fullánkjait kell semlegesíteniük.

VASUTAS
ÉRMEK
Cegléden rendezték meg a junior országos judobajnokság küzdelmeit. A vetélkedésben a
Miskolci VSC sportolói is tatamira léptek és több értékes helyezést szereztek. A kilenc rajthoz
álló közül öten térhettek haza
éremmel! A 44 kilósok csatározásában Rácz Edina második, az
52 kilóban Bók Viktória, az 57 kilóban Kosztelnik Fruzsina, az 55
kilóban Szarka Tibor, míg a 66 kilóban Sipos Attila egyaránt harmadik lett. A mérleg még szebb
is lehetett volna, de a szakosztály
két, bajnoki címre is esélyes sportolója (Gáspár Eszter és Madaras
Gergely) ezúttal sérülés miatt
nem indulhatott.

15-én ismét hazai környezetben
szerepelhet a DVTK! A héten bejárást tartottak a stadionban, s
olyan döntés született, hogy
amennyiben a kivitelezõ október
11-ig elvégzi a kért tereprendezést,
akkor a rendõrség megfelelõnek
nyilvánítja a biztonsági körülményeket. Az viszont biztos, hogy a
nézõk csak az állóhelyrõl tekinthetik meg a mérkõzést, a tribünt
nem lehet használni.
– Szóban megegyeztünk a
Barcelona utánpótlás igazgatójával, hogy Diósgyõrben létrehozunk egy közös futballcentrumot.
A szerzõdést decemberben írjuk
alá – tudtuk meg Bereczky István
ügyvezetõ igazgatótól, aki Orosz
Lajos miskolci alpolgármester társaságában négy napot töltött a katalán városban.
D. L.

INGYENES PROGRAMOK
NYUGDÍJASOKNAK
Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata az Idõsek Hava
alkalmából októberben ingyenes
programokat szervez a város
nyugdíjas lakosai számára. A
programban szerepel gyárlátogatás a Diósgyõri Papírgyárba,
múzeumlátogatás, kisvonatozás,
vadaspark-látogatás, valamint a
Városi Tûzoltóság megtekintése
is. A programokra a 411-747 vagy
412-508 telefonszámokon lehet a
12-es vagy 15-ös melléken jelentkezni. Továbbá a város a
DKSK–Miskolc kosárlabdacsa-

pattal együttmûködve 50-50
darab jegyet bocsát rendelkezésre az október 19-én 18 órakor
megrendezésre kerülõ DKSK
Miskolc – Siemens Poprád Európa
Kupa-mérkõzésre, illetve az október 23-án 18 órakor lejátszandó DKSK Miskolc–BSE ESMA
magyar bajnoki mérkõzésre.
A mérkõzésekre a jegyek a 411747 vagy 412-508 telefonszámokon a 12-es vagy 15-ös melléken igényelhetõk, és a regisztráció alapján a mérkõzés elõtt a
helyszínen vehetõek át.

Minderrõl Szlaboda István, a
megyei szövetség fõtitkára tájékoztatta lapunkat; valósággal lubickol a szervezés részleteiben.
– A sort október 9-én, vasárnap
a Miskolc Város Nagydíjáért folyó
vetélkedés kezdi. Férfi egyéni és
páros számokban írtuk ki a versenyt, amely lehetõséget ad arra,
hogy felmérjük, hol tartanak a
megyében mûködõ szakosztá-

Szlaboda István fõtitkár örül,
mert egymást követik a rangos
asztalitenisz-versenyek a borsodi megyeszékhelyen.
lyok. Harmincnyolc szakosztály
kapta meg a kiírást, várhatóan
száz körül lesz az indulók száma.
A viadalnak a Holcim SC csarno-

Remekül sikerültek a kerékpárosversenyek

VALAMI
MEGMOCCANT
A diósgyõrieknek négy-öt év kell
ahhoz, hogy kineveljenek számottevõ versenyzõket, olyanokat, akik
az országos bajnokságokon már
bele tudnak szólni a helyezések sorsába. Egyelõre Miskolcon gondot
okoz, hogy viszonylag sok szakág
képviselõi kérnek részt a tortából.
Az országúti mindig népszerû volt,
de ott nagyobb beruházás szükségeltetik (kísérõ kocsi, edzõ, szerelõ). Egyelõre a jobb eredményeA megyei szövetség elsõ embere
ket a triálosok szállítják, ám az
osztotta véleményünket. Az elnök
lenne a szerencsés, ha egy klubszerint jó évet zárnak, hiszen sikeba tömörülnének a
rült például tetõ alá
kerekesek.
hozni a második me– Miskolcon nagy
gyei körversenyt.
az igény, sokan hó– Több profi csapat
dolnak a kerékpárovett részt a versenyen.
zás szenvedélyének.
Számunkra mindenSok embert vonzott a
képpen örömteli, hogy
Jávorkúton megrenaz Újdiósgyõri Sportdezett vetélkedés, s a
egyesületnél Csathó
Bükkszentkereszten
Péter irányításával
megrendezett idõfumegalakult a keréktamverseny indulóipáros szakosztály.
nak a létszámára
Felkarolták a régi versenyzõket, akik vár- Sutkó Mihály szerint sem panaszkodhathatóan vonzerõt je- Miskolcon megpezs- tunk. Ezzel véget ért
lentenek a fiatalok szá- dült valami a kerékpá- az idény, most már
ismét a körverseny
mára. A megyei kör- rozásban.
szervezése kerül elõverseny
technikai
térbe. Szeretném megköszönni
szempontból remekül sikerült, minSzûcs István munkáját, aki leheden résztvevõ elégedetten távozott.
tõségeihez mérten mindent elköSzámunkra tanulság, hogy a díjavetett a siker érdekében.
zásban lépnünk kell, ugyanis a hiD. L.
vatásos csapatokat így tudjuk rávenni az indulásra. Az idén egy 350
ezer forintértékû motorkerékpár volt
a fõdíj, ennek igazán örült a gyõztes – idézte fel a nyári történéseket
Sutkó Mihály.
A Diósgyõri Természetbarát Sport
Klub szervezésében október 15-én
szombati túra: Mocsolyás – Latorvár
– Kács – Toboldaróc (szalonnasütés). Táv 15 km, szint 350 méter.
Indulás a Búza térrõl 6.50-kor induló
Volán-busszal. Túravezetõ Béres
Lajos.
A borsodi megyeszékhelyen
ismét újdonságnak örülhetünk:
Október 16-án, vasárnap Varga
megalakult a Miskolc Steelers
Józsefné túravezetésével Ómassa
nevet viselõ amerikai futballcsa– Szentlélek – Mária-forrás – Odvas
pat, amelynek bárki tagja lehet.
kõ – Buzgó kõ – Szentlélek –
Természetesen egyfajta szûrõn át
Ómassa. Táv 12 km, szint 410
kell esniük a jelentkezõknek. Az
együttes heti két alkalommal,
kedden és csütörtökön tart edzést
Szirmán, a helyi focipályán, a
foglalkozás délután fél 5-kor kezdõdik. További információ Balogh
Róberttõl kérhetõ a 20/3567-380as telefonszámon, de az érdeklõdõk a www.steelers.fw.hu honlapon is hozzájuthatnak friss hírekhez.
Véget ért az idei versenyévad a kerékpározás világában.
A szezonban ezúttal is rendeztek Miskolcon rangos versenyeket, alakult egy új szakosztály, tehát joggal állapíthatjuk
meg, hogy valami megmoccant. Megkérdeztük Sutkó
Mihályt, mi errõl a véleménye.

ka ad otthont. Szomorúsággal
tölt el, hogy a nõk részére nem tudtuk meghirdetni az eseményt,
mert egyszerûen elfogytak. A
megye bástyáit jelképezõ Ózd,
Tiszaújváros sportolói természetesen eljönnek, Sátoraljaújhelyen
azonban a nekibuzdulás után
megtorpanás tapasztalható –
kezdte Szlaboda István.
– Nem lesz sok idõ a pihenésre, ugyanis novemberben következik a második feladat!
– A Holcim-kupa elnevezésû országos férfi felnõtt, valamint ifjúsági fiú viadal ró feladatot ránk. A
Bíró Sándor-emlékverseny örökébe lépett viadal pénzdíjas és a
ranglistapontok megszerzésére
kínál esélyt. 2001 óta minden
évben vállalkozunk a lebonyolítására. Hasznos, mert a megyében
élõk részére helyi versenyzési lehetõséget kínál. November 26-án
és 27-én lépnek asztalhoz
Hejõcsabán, ahol a teljes válogatott keret felvonul.
– Hallani arról, hogy márciusban
Miskolc ad otthont a felnõtt országos bajnokság küzdelmeinek…
– Valóban szó van róla. Barták
László, a megyei szövetség elnöke jelezte, hogy szívesen vállalkoznánk a rendezésre. Úgy
tudom, hogy Szegeddel versenyzünk a házigazda jogáért, ebben
a kérdésben hamarosan döntés
születik
D. L.

REMEKÜL
KEZDTEK
A Diósgyõri Vívó Egyesület
sportolói remekül kezdték az
idényt. Pozsonyban a junior
korosztály képviselõi részére
rendeztek emlékversenyt, s a
három nemzet fiataljait felvonultató viadalon Losonczi
Dávid a 75 fõs mezõnyben a
bronzérmet szerezte meg. A
hölgyek 68-an álltak rajthoz,
Bukócki Bianka remekül vívott,
és beverekedte magát a döntõbe. A fináléban szlovák ellenfelével végig fej-fej mellett
haladt, de egy tussal alulmaradt, így az ezüstérem jutott
neki. Szolnokon a serdülõ párbajtõrözõk részére rendeztek
minõsítõ versenyt, 21 induló
közül a diósgyõri Sütõ Dávid
végzett az elsõ helyen.

TÚRAAJÁNLÓ

ÚJ CSAPAT
ALAKULT

méter. Indulás 8.15 órakor a 15. számú autóbusz diósgyõri végállomásáról.
A Diósgyõri Természetbarát Sport
Klub szervezésében október 16-án
Borsod szép útjain II. Ómassa –
Szentlélek – Örvénykõ – Barátság
kert – Csókás – Dolka gerinc –
Molnár szikla – Majálispark. Táv 16
km, szint 400 méter. Indulás a diósgyõri autóbusz-végállomásról
8.15-kor a 15-ös autóbusszal. Túravezetõ Kerekesné Szûcs Katalin.

HIRDETÉS

2005. október 8.
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ELADÓ INGATLANOK
MISKOLCON
A Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt. nyilvános versenytárgyaláson meghirdeti az alábbi miskolci ingatlanokat:
Cím

Hrsz.

terület
(m2)

Bedegvölgy u. 29.

1592

Bedegvölgy u. 29/B

1593

Erzsébet sétány 71.

38505

2826 telek
275 épület
100 telek
53 épület
171 pince
4485 telek
115 épület

Kisfaludy u. 29-31.

5297

Kis-Hunyad u. 6.
fszt. 4.

971 telek
193 épület
38 pince
200/A/4
135

megnevezés nettó vételár
(Ft)

bánatpénz kiajánlási dokumentáció
(Ft)
nettó ára (Ft)

Lakóház,
udvar
Lakóház,
udvar

18 000 000 Ft

900 000 Ft

7 000 000 Ft

350 000 Ft

Lakóház,
udvar

38 000 000 Ft

Lakóház,
udvar

10 000 Ft

2005. 10. 26. 9.00
(2005. 10. 04. 9.00 – 9.30)
(2005. 10. 11. 9.00 – 9.30)
(2005. 10. 18. 9.00 – 9.30)

1 900 000 Ft

10 000 Ft

11 700 000 Ft

585 000 Ft

–

Iroda

20 000 000 Ft

1 250 000 Ft

–

2005. 10. 26. 10.00
(2005. 10. 05. 9.00 – 9.30)
(2005. 10. 12. 9.00 – 9.30)
(2005. 10. 19. 9.00 – 9.30)
2005. 10. 18. 10.30
(2005. 10. 06. 9.00 – 9.30)
(2005. 10. 13. 9.00 – 9.30)
2005. 10. 26. 11.00
(2005. 10. 07. 9.00 – 9.30)
(2005. 10. 14. 9.00 – 9.30)
(2005. 10. 20. 9.00 – 9.30)
2005. 10. 18. 11.30
(2005.10. 05. 10.00 – 10.15)
(2005. 10. 12. 10.00 – 10.15)
2005. 10. 18. 12.00
(2005. 10. 05. 11.00 – 11.15)
(2005. 10. 12. 11.00 – 11.15)
2005. 10. 17. 9.30
(2005. 10. 10. 13.30 – 14.00)
(2005. 10. 13. 13.30 – 14.00)

Vásártéri u. 4.
fszt. 2.

4627/
4/A/2

22

Lakás

750 000 Ft

50 000 Ft

–

Csaba vezér u. 85.
fszt. 6.

41476/
B/3

58

Lakás

1 000 000 Ft

50 000 Ft

–

58 000 000 Ft

3 625 000 Ft

10 000 Ft

Árpád u. 25. (Nagy
30510
Lajos kir. 34.) (részben
bérbeadott állapotú)

Versenytárgyalás
(megtekintés) idõpontja

1715 telek
565 épület

A versenytárgyalás helye:
MIK Rt. Ingatlanforgalmazási Irodája, Miskolc, Hunyadi u. 19.
A versenytárgyaláson való részvétel feltétele a fentebb megjelölt bánatpénz
befizetése a versenytárgyalást megelõzõen a MIK Rt. Ingatlanforgalmazási
Irodája által rendelkezésre bocsátott átutalási postautalványon, valamint
a vonatkozó (s a táblázatban jelölt) ingatlanok esetében az ingatlanokra vonatkozó kiajánlási dokumentáció megvásárlása. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknek visszafizetésre kerül.

A Bedegvölgy u. 29. és 29/B. sz. alatti ingatlanok csak együtt
vásárolhatók meg.
Az egyes ingatlanokra vonatkozó versenytárgyalási jegyzõkönyvek hitelesítésének díja 10 000 Ft Ft/ingatlan, mely összeget a versenytárgyalás
nyertese a versenytárgyalást követõen a MIK Rt. pénztárába köteles befizetni.
Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a versenytárgyalást a
résztvevõkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül határozatlan idõre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa!

KÉTFORDULÓS AJÁNLATTÉTELI ELJÁRÁSSAL
Cím

Hrsz.

terület
(m2)

nettó vételár
(Ft)

Ajánlattétel
beadásának határideje

Kiajánlási dokumentáció
nettó ára (Ft)

Ajánlatok
bontásának idõpontja

Repülôtéri út 17.

01437

3 ha 282 m2

3000 Ft/m2

2005. 10. 17. 11.00

10 000 Ft

2005. 10. 17. 11.15

Az ajánlattétel módja: írásos ajánlattétel
Az ajánlatok benyújtásának helyszíne: MIK Rt. Ingatlanforgalmazási
Iroda (Miskolc, Hunyadi u. 19.)
Ajánlatot az a jelentkezõ (magánszemély, vagy gazdasági társaság) nyújthat be,
aki az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt a MIK Rt
Ingatlanforgalmazási Irodájában megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja.

Férfi és nõi kozmetikánkban már jelen van
a szépségipar csúcstechnológiája, a VILLANÓFÉNY.
Végleges szõrtelenítés FÉNYSEBESSÉGGEL!
CHROMOLITE – IPL – SMARTLITE TECHNOLÓGIA
A test bármely területén maximálisan hatékony és biztonságos!
Nálunk már van!
A RIDULÍZISSEL már néhány perc alatt
elsimíthatók a mimikai ráncok.
Bérletek 10% kedvezménnyel kaphatók!
Férfi és nõi fodrászatunk kínálata:
 Wellness hajszabás Jaguár TC meleg ollóval
 Amerikai satírtechnikák
 HEADLINES – volumennövelés
Férfi és nõi körömkozmetikánk kínálata:
 Manikûr – Pedikûr – Zselés és porcelán mûkörömépítés
Az Ön szépségét szolgálja
az Infraszaunánk és szoláriumunk is.
Pitti Szépségház – 3525 Miskolc, Széchenyi u. 12.
Bejelentkezés: 06/46/353-114
Nyitva: Hétfõtõl-péntekig: 6.30-20.00-ig,
szombaton.: 6.30-13.00-ig

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az
ajánlattevõkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül határozatlan idõre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa!
Bõvebb tájékoztatás: www.mikrt.hu, valamint a 46/516-243;
46/516-283 és 46/516-237 telefonszámon.

Miskolc, Újgyôri fôtér, Elsô utca 8. Tel.: 46/379-048

ÔSZI-TÉLI
RUHÁZAT

ÔSZI

MAUNA

TÚRACIPÔK

ÉS BAKANCSOK

INGYENES
PARKOLÁS!

EGÉSZSÉGKÁRTYA-ELFOGADÓHELY ÉS HITELLEHETÔSÉG!

!
Ó
I
C
AK

RENDKÍVÜLI AKCIÓ
A TÕKEHÚST ÁRUSÍTÓ ÜZLETEINKBEN
OKTÓBER 7-TÕL 16-IG!

BORSI-HÚS RT.:
ELÕHÛTÖTT SERTÉS APRÓHÚS 1 KG
ELÕHÛTÖTT SERTÉS HÁROMSZÖGCSONT 1 KG

599 FT
729 FT

BORSI-HÚS RT., DEBRECENI HÚS RT.,
SZERENCSI MG. RT., DOROGHÚS KFT.:
ELÕHÛTÖTT KICSONTOZOTT 4D LAPOCKA 1 KG
ELÕHÛTÖTT CSONTOS SERTÉSTARJA 1 KG
ELÕHÛTÖTT SERTÉS KICSONTOZOTT COMB 1 KG
ELÕHÛTÖTT SERTÉS CSONTOS KARAJ 1 KG

2000 FT FELETTI VÁSÁRLÓINK TOVÁBBRA IS NYEREMÉNYJÁTÉKBAN
VEHETNEK RÉSZT SKODA FABIA SZEMÉLYGÉPKOCSIÉRT!
ˆ

Eldobható fóliázott tálkák.
Hideg- és melegkonyhai étkezési jegyek elfogadása.

739 FT
799 FT
799 FT
899 FT

8

VIDÉK VILÁGA

II. évfolyam 40. szám

Külföldi és magyar cégek is érdeklõdnek

IPARI BERUHÁZÁSOK FELSÕZSOLCÁN
(FELSÕZSOLCA) Jóval több, mint a felét sikerült már értékesíteni
a felsõzsolcai Ipari Zóna területének. Fehér Attila polgármester
elmondása szerint nemrégiben pályáztak az Ipari Park címre,
s a pályázati anyag adatai szerint a felsõzsolcai 59 hektáros
ipari terület 35 hektárja már 38 vállalkozás tulajdonában van.
A napokban Ausztria piacvezetõ térburkolatkõ-gyártó és -forgalmazó vállalatának, a Semmelrocknak a második magyaror-

szági beton-burkolókõgyárát avatták fel itt. Mint megtudtuk, a beruházással kapcsolatos tárgyalások 2004 nyarán kezdõdtek, au-

gusztus végén kötötték meg az
osztrák céggel az adásvételi szerzõdést a területre, s idén januárban történt meg az „elsõ kapavágás”. A másfél millió forintos
beruházást jelentõ gyár rekordidõ, mindössze kilenc hónap alatt
épült fel, s jelenleg 30 fõnek ad
munkát. A jövõ év tavaszán mintakertet is nyitnak majd a telephelyen – ilyen a Semmelrock valamennyi gyára mellett található
–, az éves termelési kapacitás a
tervek szerint eléri majd a 750 ezer
négyzetmétert.
Fehér Attila elmondta még,
hogy a beruházásért több helyszín is versenyben volt, az infrastrukturális lehetõségek (autópálya közelsége), a megfelelõ

talajvíz és nem utolsósorban a
földrajzi elhelyezkedés miatt esett
a választás Felsõzsolcára. Innen
szeretnék ugyanis ellátni a keletszlovákiai, az erdélyi, valamint a
remélhetõleg hamarosan kialakuló ukrán piacot is.
A közeljövõ beruházásait illetõen megtudtuk, hogy egy fuvarozással foglalkozó német cég
ugyancsak megvásárolt egy hathektáros ipari területet Felsõzsolcán – õk logisztikai központot kívánnak kialakítani – s szintén ide szándékozik települni két
magyarországi cég is. Az egyik
mezõgazdasági termékek forgalmazásával, a másik mûanyag
nyílászárók gyártásával, értékesítésével foglalkozik.
Sz. S.

A MINAP VIDÉKEN IS!
Tisztelt Olvasóink!
A MiNap címû közéleti, családi hetilap kinõtte Miskolc határait,
és immár a megyeszékhely kistérségében is kézbe vehetik az
olvasók 80 ezer példányban.
Most már minden szombaton
megjelenünk: Arnóton, Felsõzsolcán, Gesztelyben, Hernádkakon, Hernádnémetiben, Kistokajban, Mályiban, Nyékládházán,
Sajópálfalán és Szirmabesenyõben is! Lapunkhoz valamennyi
helyi COOP-üzletben hozzájuthatnak. Jó olvasást kívánunk!
A MiNaphoz a következõ üzletekben tudnak hozzájutni:
Felsõzsolca: 400. COOP ABC,
Kassai u. 9., 404. Mini-COOP,
Árpád fejedelem u. 37., 405.

COOP ABC, Bolyai u. 2. Szirmabesenyõ: 402. COOP ABC,
Kossuth u. 46., 449. Mini-COOP,
Állomás u. 80/a. Arnót: 407. COOP
ABC, Alkotmány u. 2. Sajópálfala:
419. Mini-COOP,Szabadság u. 29.
Hernádnémeti: 600 COOP ABC,
Kossuth u. 66. Gesztely: 616.
COOP ABC, Petõfi u. 50. Hernádkak: 621. Mini-COOP, Petõfi u. 31.
Nyékládháza: 710. Mini-COOP,
Vasút u. 22., 712. Mini-COOP,
Hõsök tere 3., 760. Maxi-COOP,
Kossuth u. 45. Mályi: 730. MiniCOOP,Széchenyi u. 2., 803. MaxiCOOP, Fõ u. 18.
Lapunkat már kézbe vehetik
Bükkszentlászlón, Bükkszentkereszten és Répáshután is a helyi
COOP-áruházakban!

A legnagyobb Szent István-fejszobor

INTERAKTÍV TÁJHÁZ SAJÓPÁLFALÁN
Negyed évszázad az idõsek szolgálatában

ROKON LELKEK EGYÜTT
(NYÉKLÁDHÁZA) Negyedszázados fennállása óta szinte mindig
telt házzal mûködött a nyékládházi Öregek Napközi Otthona,
ahová szívesen járnak a kisváros magányos idõs emberei.
Ellátást, társaságot, jó szót kapnak, s élményeket a közös kirándulások során. Máriapócsra készülnek ellátogatni, s ha az idõ engedi, Miskolctapolcára sétálni.
– Húsz férõhelyes az otthon, s telt
házzal üzemelünk, egy személy
pedig jelenleg várólistán van. A házigondozás keretében további 60
személynek biztosítjuk a kihordásos ebédet. Az idén negyedszázados intézményünk mindig is hasonló, közel 100 százalékos telítettséggel mûködött, esetleg néha
volt átmenetileg egy-két üres hely

– tudtuk meg a legfontosabb adatokat Tóth Árpádné vezetõhelyettestõl. Véleménye szerint az idõsek
részérõl megnyilvánuló igény és a
dolgozók által végzett szakmai
munka közös eredõjének tudható
be a jó statisztika.
– Többségében lelki sérült emberek kerülnek be hozzánk, akik
például elvesztették gyermeküket.
Itt rokon lelkekre találnak. Közös
programokat is szervezünk a számukra rendszeresen. Kiállításokra,
kirándulásokra megyünk, vagy
Csátra a fürdõbe, az ónodi vásárra... Most Máriapócsra készülnek,
hogy a templomban imádkozhassanak. Sajnos éppen rossz a városgondnokság busza, így nem
tudom, mikor tudunk elutazni. Ha
kitart még a jó idõ egy darabig,
akkor Miskolctapolcára is elmegyünk sétálni egyet a parkba.

(SAJÓPÁLFALA) Sok szempontból formabontó és egyedülálló interaktív tájházat kívánnak létrehozni Sajópálfalán.
A múltat, hagyományokat tisztelõ 840 fõs település a közelmúltban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy fõterén
felavatták az ország legnagyobb, nyolcmázsás Szent István-fejszobrát, amelyet a
Kecskemét melletti Matkópusztán készített Polyák Ferenc
szobrászmûvész.
A színházzal, diákszállóval, kézmûvestáborral kombinált tájház
ötlete lassan kristályosodott ki, az
elképzelésekhez sokban hozzájárult dr. Loss Sándor, a Miskolci
Egyetem nemrégiben elhunyt adjunktusa is.
Minderrõl Kovács Tamással,
Sajópálfala polgármesterével beszélgettünk, aki elmondta, egy
helyi gyûjteményes kiállítás kapcsán vetõdött fel, mennyire kár

lenne veszni hagyni a falu lakói
által összeadott hagyományos
bútorokat, régi használati tárgyakat. S a tulajdonosok jelezték,
jó szívvel átengedik mindezt az
önkormányzatnak, ha az gondoskodik méltó elhelyezésükrõl.
Vásároltak erre a célra egy felújításra szoruló, régi épületet, a statikai vizsgálatok után derült azonban ki, hogy az alap nélküli,
„vert” falas vályogház felújítása
jóval többe kerül a tervezettnél
– elérheti a tízmillió forintot is. A
forrás elõteremtésére már megvannak az elképzelések, s a polgármester nagyon bízik benne,
hogy egy éven belül át tudják
adni az új létesítményt. A tájház
padlásán 25-30 fõs diák-, illetve
turistaszállót kívánnak kialakítani, az udvaron pedig „pajtaszínházat”, ahol helyi gyermekszínjátszók és miskolci színészek is
szórakoztathatnák a helybélieket
– mint Kovács Tamás fogalmazott: „házhoz jönne a kultúra”.
Kemencét is szeretnének építe-

ni, ahol a turisták elleshetnék a
hagyományos kenyér-, illetve lángossütés fortélyait – igény szerint részt is vehetnének benne –
s emellett kézmûvestáborban
betekintést kívánnak biztosítani
hagyományos népi mesterségekbe, például a régi szövõk, fazekasok munkájába is.

– Szeretnénk, ha ez a tájház
más lenne, mint a többi! – hangoztatta a polgármester. – Itt
nem csupán tárlatjelleggel tekinthetnék meg a látogatók a régi
használati eszközöket, hanem
aktív résztvevõi is lehetnének a
korabeli életnek.
Sz. S.

ELSÕ VERSENY,
MÁSODIK HELYEZÉS

Segítik a párbeszéd kialakulását

CIVIL MÛHELY A FOGLALKOZTATÁSÉRT
(Megye) A Foglalkoztatási Civil Mûhely õszi foglalkozását rendezték meg október 6-án, Miskolcon. Az OFA Kht. által szervezett találkozón szakmai elõadások, mûhelybeszélgetések keretében vitatták meg a jelenlévõk a civil szervezetek szerepét,
jelentõségét a foglalkoztatáspolitikában, s a rendelkezésükre
álló pályázati lehetõségeket.
Ernõdi Tamara, a rendezvény
egyik szervezõje bevezetõjében
elmondta, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) megbízásából 2005-tõl az OFA Kht. koordinálja a foglakoztatási célú civil

szervezetekkel folytatott együttmûködést a Civil Mûhely keretében.
Mint elhangzott, 2005 tavaszán
már szerveztek – az ország hét régiójában – szakmai találkozókat a
Foglalkoztatási Civil Mûhely kere-

tében. Ezek célja az aktuális foglalkoztatáspolitikai, regionális és
helyi, illetve pályázati információk
átadása volt, emellett sor került konzultációkra, a foglalkozások során
felmerült kérdések, javaslatok öszszegyûjtésére, megválaszolására,
hogy ezzel is segítsék a civil társadalom, az OFA és a kormányzat
közötti párbeszédet.
– A 2005 õszére szervezett találkozó központi témája a Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program pályázati tapasztalatainak, a

Foglalkoztatási ágazati Érdekegyeztetési Rendszer, az OFA ROP
hálózat, a helyi foglakoztatási partnerségek, valamint a Nemzeti Civil
Alap(NCA) pályázati tapasztalatainak bemutatása – hangoztatta az
elõadó.
A nap folyamán a Foglalkoztatási
és Munkaügyi Minisztérium és az
OFA Kht. szakértõi, valamint projektmenedzserek, területfejlesztési
szakemberek tartottak elõadásokat,
s mód nyílt szakmai konzultációkra, beszélgetésekre is.
Sz. S.

(MEGYE) Október 4-én elsõ alkalommal rendezték meg Szentendrén az Országos Veszélyhelyzeti
Felderítõ Csoportok (VFCS) szakmai versenyét. A szakmai verseny
II. helyezését a Borsod-AbaújZemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság VFCS állománya
szerezte meg. A VFCS irányító kategóriában Novák László polgárvédelmi alezredes országos I. helyezést ért el. Novák alezredes a

Magyar Polgári Védelmi Szövetség
különdíját is elnyerte. A rendezvény
fõvédnöke Ferenczi László belügyminisztériumi államtitkár és dr. Tatár
Attila tûzoltó vezérõrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója volt. A VFCS tagjai: Novák
László polgárvédelmi alezredes,
Csionek Csaba polgárvédelmi
törzszászlós és Molnár János tûzoltó törzsõrmester.

