
Mindezt Gyurcsány Ferenc mi-
niszterelnök jelentette be csü-
törtökön, miután Káli Sándor pol-
gármester meghívására a kor-
mány több minisztere kíséretében
Miskolcra látogatott. A kormány-
fõ elõbb sétát tett a belvárosban,
majd a városházán tanácskozott
a város vezetõivel, ezt követõen
adott tájékoztatást a sajtó képvi-
selõinek a látogatás eredményé-
rõl.

Délelõtt érkezett meg Gyur-
csány Ferenc és miniszteri kí-
sérete: Veres János pénzügy-,
Csizmár Gábor munkaügyi,
Bozóki András kulturális, Kolber
István és Baráth Etele tárca nél-
küli miniszter Miskolcra, a Szinva
teraszra. Itt a városvezetõ poli-
tikusok mellett nagy tömeg
várta, a miskolciak tapssal és

ovációval fogadták. A minisz-
terelnök a térrõl a Kandia közön
keresztül indult sétára Káli
Sándor polgármester és Fedor
Vilmos alpolgármester kalau-
zolásával. Megkóstolta a Ko-
csonyafesztiválra készült sör-
bort, a Kortyot, majd a Déryné
utcában felállított kocsonyahá-
zakban a kocsonyát is. Innen a

volt Béke mozi helyén épülõ kul-
turális központhoz sétált, ahol
belülrõl is megszemlélte, ho-
gyan halad az építkezés. Több
kérdést is feltett a szakembe-
reknek, többek közt Bodonyi
Csabának, a Mûvészetek Háza

tervezõjének. Ezt követõen a
kormányfõ és kísérete a vá-
rosházára indult, ahol a város ve-
zetõivel tárgyalt Miskolc lehetõ-
ségeirõl és a város középtávú
fejlesztési tervérõl.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Az adósságkezelési szol-
gáltatás bevezetése óta eltelt
idõszak tapasztalatait össze-
gezték február 15-én.

Az Avasi Szociális Szolgálat
Családsegítõ és Adósságkezelõ
Munkacsoportjánál rendeztek ke-
rekasztal-beszélgetést. A ren-
dezvény résztvevõi között volt
Szûcs Erika alpolgármester,
Rézmûves Gabriella, az Avasi
Szociális Szolgálat igazgatója, a
MIVÍZ Rt, a MIHÕ Kft., a MIK Zrt.
képviselõi, valamint adósságke-
zeléssel foglalkozó szakembe-
rek a Regionális Módszertani
Központ és a Közüzemi Díjhát-
ralékosokért Alapítvány képvise-
letében. 

Az „Iránytû” Avasi Szociális
Szolgálat 2003 nyarától mûködtet
adósságkezelõ csoportot, s a prog-
ram sikeressége, a hatékony
együttmûködés érdekében rend-
szeres kerekasztal-beszélgetése-
ket szerveznek. A speciális támo-
gatási forma az adósságot csök-
kentõ, vissza nem térítendõ pénz-
ügyi támogatásból, valamint ta-
nácsadásból áll. Az elsõsorban a

lakbér, fûtés-, víz- és csatornadíj el-
maradása miatt adósságcsapdá-
ba került, szociálisan rászoruló
családokat felvilágosítják a lehet-
séges támogatási formákról, vagy

amennyiben ez nem lehetséges,
az Iránytû Szociális Szolgálat rész-
letfizetési megállapodás létrejöt-
tében is szerepet vállal. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

A felére csökkentené a mis-
kolciak számára a lakossági
parkolási bérletek árát dr. Simon
Gábor önkormányzati képvi-
selõ. Önálló képviselõi indítvá-
nyát a március másodikán ülé-
sezõ közgyûlés tárgyalja majd.

Lapunk kérdésére a képviselõ el-
mondta: ugyan a javaslat megté-
telében a Tizeshonvéd köz lakói-
nak kérése is szerepet játszott, de
nemcsak itt fogalmazódott meg a
probléma.

– Állandó lakossági igény merült
fel az olcsóbb parkolással kap-
csolatban. A közgyûlésnek felül kell
vizsgálnia a korábbi döntését –
mondta a képviselõ. A javaslat lé-
nyege az, hogy az eddig háromezer
forintos éves díjat a felére, tehát

ezerötszáz forintra csökkentse a
képviselõ-testület azon miskolci
családok esetében, akik egy gép-
jármûvel rendelkeznek. A második
autónak már ugyanúgy három-
ezer forint maradna a parkolási díja.

– A lakossági bérlet azoknak a
miskolciaknak jár, akik otthonuk
százméteres körzetében nem tud-
nak ingyenesen parkolni. Megke-
resett egy nyugdíjas házaspár is,
akiknek gondot jelent az autójuk
parkolása, és sokallták a díjat. Úgy
gondolom, hogy azok, akik évek,
évtizedek óta laknak egy helyen,
joguk van ahhoz, hogy olcsóbban
tudjanak parkolni – jelentette ki dr.
Simon Gábor. Hozzátette: szak-
mailag megalapozott az elõter-
jesztése, amihez a szükséges
egyeztetéseket is lefolytatta, és
biztos benne, hogy a képviselõk tá-
mogatni fogják.

Életet ajándékozó kórház
címet adományozott a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kór-
háznak a Hungarotranszplant
Kht. A társaság 2002-tõl végzi
a magyarországi szervkivéte-
li riadók szervezését, most a
donorjelentõ kórházak éves
aktivitását vették számba. 

Így derül ki, hogy a megyei kór-
ház lett a legtöbb szervet adó kór-
ház. Az Életet ajándékozó kórház
címet összesen négy intézmény,
egy budapesti, az Országos
Baleseti és a nyíregyházi, valamint
a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei vette át. Az elmúlt négy
évben ugyanis kiemelkedtek a do-
norjelentési aktivitásban. 

A megyei kórház intenzív osz-
tályán az elmúlt három évben 51
szervkivétel történt, ami 121
ember életét mentette meg, ezzel
a legtöbb szervet adó intézmény
lett az országban. A szervhiány
gondja – mondta el Borsi József,
a Hungarotransplant Kht. ügyve-
zetõ igazgatója – az egész vilá-
got sújtja, így hazánkat is. Sokkal
többen várnak átültethetõ emberi
szervre, mint amennyi rendelke-
zésre áll. Éppen ezért ezeknek a
kórházaknak a példamutatása
nagyon fontos. Magyarországon
ugyanis évek óta folyamatosan
emelkedik a szervátültetések
száma, de még mindig nem érjük

el azt a maximumot, amit egyéb-
ként lehetne, tette hozzá az ügy-
vezetõ. Magyarországnak ugyan
van több kétoldalú megállapo-
dása a külföldi transzplantációs
intézményekkel, de onnan csak
minimális mennyiségû szerv ér-
kezik. Elõkészületben van azon-
ban egy megállapodás az Euro-
transzplanttal, így hazánk is csat-
lakozhat a szervcsererendszer-
hez. Ma vannak olyan vesebete-
gek, akik tíz évet is várnak a szerv-
re. 

Ökrös Ilona, az intenzív osztály
vezetõje elmondta, hogy az ok-
levél átvétele felemás érzéseket
keltett benne, hiszen az esemény

mögött halott emberek vannak,
igaz, eközben az õ szerveikkel éle-
tet is mentenek. Csiba Gábor fõ-
igazgató fõorvos kijelentette: a
cím elnyerése elsõsorban az itt
dolgozó szakembereken múlik, hi-
szen gondolnak a lehetõségre, és
rávezetõ módon elbeszélgetnek
a hozzátartozókkal, ami nagyon
sokat számít ebben a munkában.
Csiba Gábor hozzátette még: ki-
mutatott tény, hogy ahol jól szer-
vezett a sürgõsségi ellátás, ott a
szervkivételi ráta is sokkal jobb.
Hiszen a szervkivételnél a gyor-
saság és a szakértelem döntõ
fontosságú. 

D. T.

Három nappal rövidebb lesz
a Bartók +... Miskolci Nemzet-
közi Operafesztivál, mint ta-
valy, ám sokkal több progra-
mot kínál. A verismo jegyében
szervezett kelet-közép-euró-
pai szemle június 15-étõl 25-
ig tart, és az operaszerzõk
mellett a Bartók-évben a vi-
lághírû magyar zeneszerzõ-
nek is több figyelmet szentel-
nek a szervezõk. 

A tavalyi 47-tel szemben az
idén tízzel több program közül
válogathat az operafesztivál kö-
zönsége – 13 olyan operát néz-
het meg a nagyérdemû, amely
a verismo jegyében született.
Leoncavallo, Mascagni, Alfano,
Giordano mûvei mellett egy
Puccini-elõadást is becsem-
pésztek a rendezõk a mûsorba.
Ismét lesz Három Tenorok-kon-
cert, a miskolci közönség szá-
mára már ismerõs Badri Mai-
suradze és Alfred Kim közre-
mûködésével, akikhez az ismert
Wagner-énekes, Wolfgang Mill-
gramm csatlakozik – ismertette
a 2006-os mûsort a fesztivál
ügyvezetõje, Bátor Tamás a
Magyar Állami Operaházban ren-
dezett sajtótájékoztatón.  A vi-
lághírû Giuseppe Giacomini és
Agnes Baltsa mellett magyar
sztárok is fellépnek a fesztiválon,

így többek között Tokody Ilona,
Lukács Gyöngyi, Meláth Andrea
és a fesztivál mûvészeti igazga-
tója, Marton Éva, aki nemcsak a
ma már híres mûvészeket,
hanem a jövõ ígéretes opera-
énekeseit is szeretné bemutatni
Miskolcon. 

A Bartók +... fesztivált az idén
140 millió forinttal támogatja a
város és 100 millióval a kulturá-
lis minisztérium. Bozóki András
kultuszminiszter a rendezvény-
sorozat kapcsán felidézte tava-
lyi élményeit a fesztiválról, és el-
mondta, a kulturális tárca mint
mecénás elégedett és feladatá-
nak tekinti, hogy költsön az ope-
raszemlére, mert ha létezik kul-
turális alapú városfejlesztés,
akkor azt kötelessége támogat-
ni. 

Miskolcot a város gazdasági
ügyekért felelõs alpolgármeste-
re képviselte a fõvárosi sajtótá-
jékoztatón, aki a költségvetési bi-
zottság elnöke volt, amikor a
fesztiválalapítók: Müller Péter
Sziámi, Hegyi Árpád Jutocsa,
az akkori színházigazgató és
Kesselyák Gergely a város se-
gítségét kérték az operaszemle
elindításához. Szûcs Erika el-
mondta: Miskolc a fesztivállal
kezdte visszanyerni önbecsü-
lését, és ennek köszönhetõ,
hogy most már a nemzetközi vér-
keringésbe is bekerült.    C. Á.

Miskolcra látogatott a miniszterelnök

EGYMILLIÁRD FORINT FEDETT USZODÁRA

Operafesztivál
a verismo jegyében

Egymilliárd forinttal támogatja a kormány egy ötvenméteres
fedett uszoda építését Miskolcon, és új, befektetést ösztönzõ prog-
ramjával bírja rá a befektetõket, hogy régiónkban valósulja-
nak meg beruházások. 

TÖBB, MINT 3700-AN RÉSZESÜLTEK EDDIG TÁMOGATÁSBAN

Adósságkezelésrõl
tanácskoztak az Avason

A belvárosi séta közben a miskolci békával is megismerkedett
Gyurcsány Ferenc.

A megyei kórház vezetôi vették át az elismerést.

121 ÉLETET MENTETTEK MEG

Életet ajándékozó kórház
OLCSÓBBAN PARKOLHATUNK

IIIIII..  éévvffoollyyaamm  77..  sszzáámm    �� TTéérrííttééssmmeenntteess    �� 22000066..  ffeebbrruuáárr  1188..

8855  000000  ppééllddáánnyy

Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében

MISKOLCI NAP

ÓRIÁSI FÜRDÔSZOBABÚTOR-VÁSÁR
A LAGUNÁBAN február 1-jétôl a készlet erejéig.

10% KEDVEZMÉNY, INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

Masszázskádak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 000 Ft-tól
Masszázskabinok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 500 Ft-tól
Kádak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 000 Ft-tól

Minden spanyol és magyar burkolat
10% kedvezménnyel!

Áraink az áfát tartalmazzák!

NÁLUNK MINDENT MEGTALÁL ÁLMAI
FÜRDÔSZOBÁJÁHOZ, KONYHÁJÁHOZ!

Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 115.

Tel.: 46/508-551. Fax: 46/508-552

Nyitva hétfôtôl péntekig: 8–17,

szombaton: 8–13 óráig.
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Megtartanák a csarnokot

A miskolci Fidesz-frakció arra
kéri a városvezetést, gondolja át
még egyszer a Búza téri Vásárcsar-
nok magánkézbe adását. Mint is-
meretes, a Búza téri piac rekonst-
rukciójához az önkormányzat pá-
lyázat keretében keresett befekte-
tõt. Lenártek András és Juga György
önkormányzati képviselõk helyzet-
értékelõ sajtótájékoztatójukon úgy
fogalmaztak: „téglaáron akarják el-
kótyavetyélni” a Vásárcsarnokot, a
városnak ezt a tradicionális értékét,
amely mûemléki jellegénél és köz-
ponti fekvésénél fogva is jóval na-
gyobb értéket képvisel. Emellett
pedig jövedelmezõen mûködtet-
hetõ, tehát mindenképpen önkor-
mányzati tulajdonban kellene tartani,
illetõleg az érintett kereskedõket is
érdekeltté lehetne tenni a beruhá-
zásban.  Lenártek András kifogá-
solta, hogy egy ilyen horderejû ügy
tárgyalását zárt ülésre utalták a köz-

gyûlésen. A politikus szerint nincs
megnyugtatóan tisztázva, milyen
drágulást hozhat a piac magán-
kézbe adása a miskolciak számá-
ra, milyen mértékû bérletidíj-emel-
kedéssel kell számolni, mi lesz a par-
kolási helyzettel, emellett a keres-
kedõkkel sem történt megegye-
zés.  Lenártek András frakciójuk ne-
vében kérte: a végsõ döntés elõtt
dolgozzák ki az arra vonatkozó al-
ternatívát is, mivel járna, ha a város
saját beruházásában újítaná fel és
mûködtetné a csarnokot, illetõleg a
piacot.

Hét pont

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök
miskolci látogatására idõzítve tartott
sajtótájékoztatót a Fidesz – Magyar
Polgári Párt. A párt négy ország-
gyûlési képviselõjelöltje által aláírt
hét pontot dr. Szinay Attila és
Lenártek András egészítette ki szó-
ban. A kormányfõnek címzett hét
pont olyan korábbi ígéreteket tar-
talmazott, melyeket a Fidesz kép-
viselõi szerint a kormány, illetve a
városvezetõk nem teljesítettek. A
pontok közt szerepelt többek közt
az új munkahelyek teremtése a vá-
rosban és a fedett uszoda.

Jelöltállítás az FKGP-nél

A 176 választókerület kétharma-
dában állít jelöltet a Független
Kisgazda-, Földmunkás és Polgári
Párt, amely önállóan indul a parla-
menti választásokon. A széthúzá-
soktól megszabadulva, megújultan
számítanak a választók bizalmára
– mondta el kérdésünkre Hegedûs
Péter, az FKGP országos elnöke. A
megyében eddig tíz választókerü-
letben van jelöltjük, három helyre
vonatkozóan pedig még folynak az
egyeztetések. A miskolci 2-es
számú választókerületben Orbán
Dénes, a 3-asban Dániel Róbert
Tamás, a 4-es számú választóke-
rületben pedig Radányi László az
FKGP jelöltje. Közel kerülni az em-
berekhez – dr. Török Pál megyei
elnök szerint ez a legfontosabb a
választók bizalmának elnyeréséhez.

Tízezer ajánlószelvény

Sajtótájékoztatón jelentette be
Fedor Vilmos pénteken, hogy az
MSZP miskolci országgyûlési kép-
viselõjelöltjei – dr. Simon Gábor,
Fedor Vilmos, Káli Sándor és dr.
Tompa Sándor – egy hét alatt tíz-
ezer ajánlószelvényt gyûjtöttek
Miskolcon. Bár a szelvényeket már
leadták a választási bizottsághoz,
és egyben köszönik is a bizalmat,
továbbra is várják a szelvényeket a
Corvin utcai MSZP-központban.
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Több, mint 3700-an részesültek eddig támogatásban

ADÓSSÁGKEZELÉSRÕL TANÁCSKOZTAK

Dömötör Zoltán, a VFV Miskolc Zrt.
vezérigazgatója vitaindító beszédében
hangsúlyozta, hogy a Barlangfürdõ a
város egyik legismertebb, legkedveltebb
turisztikai látványossága, így jelentõs
szerepet játszik az itteni szálláshelyek,
éttermek életében is. Az idelátogató
szállóvendégek ugyanis leggyakrabban
a nemrég megújult komplexum miatt
keresik fel városunkat, éppen ezért a
létesítmény üzemeltetõjének vezetõ
szerepet kell vállalnia egy olyan ösz-

szefogás létrehozásában, amely eredményesen képviselheti a vá-
rost és annak idegenforgalmi, vendéglátóipari cégeit mind ha-
zánkban, mind pedig a külföldi kiállításokon.

A vezérigazgató három területen tartja fontosnak az együtt-
mûködést. Az elsõ egy közös marketingalap létrehozása lenne,
amelyhez a Barlangfürdõ körülbelül egymillió, az éttermek ven-
dégszékenként ezer, a szállodák, panziók pedig kétezer forinttal
járulnának hozzá. Az így összegyûlt pénzt olyan kiadványok el-
készítésére fordíthatnák, amelyekben a fürdõ és a vendéglátó-,
illetve szálláshelyek együtt jelennének meg, így közösen még na-
gyobb vonzerõt jelentve a turistáknak. A brosúrákhoz térkép is
tartozna, amelyen a termállétesítmény mellett a vele kapcsolat-
ban álló fogadókat, hoteleket is feltüntetnék, megkönnyítve ezzel
a Miskolcra látogatóknak a szálláskeresést és -foglalást.

Az együttmûködés második formája osztrák példán alapul. A
„sógoroknál” ugyanis már bevett szokás, hogy az egy-egy adott
terület idegenforgalmi húzóerejét jelentõ intézmény és a környezõ
vendégváró helyek együtt, közösen kidolgozott „csomagokat” kí-
nálva jelennek meg a turisztikai piacon. A csomagok lényege,
hogy a hetet két szakaszra bontják, egy háromnaposra – amely
a hétvégét is magába foglalja – és egy négynaposra. Mindkét
idõszakra olyan programokat dolgoznak ki,
amelyek vonzóak lehetnek a vendégek szá-
mára, és amelyben valamennyi együtt-
mûködõ cég szolgáltatásai szerepelnek. A
három- és a négynapos turnusokat pedig

ugyanazon az áron kínálják, így a vendég az utóbbi esetben egy
napot tulajdonképpen ingyen kap.

Dömötör Zoltán szerint az osztrák minta miskolci viszonylat-
ban is megvalósítható, hiszen ha például egy wellness-csomagban
a „Barlang” látogatóinak a szállodák 50-70%-os áron kínálná-
nak szálláslehetõséget, az jelentõsen növelhetné a turisták ér-
deklõdését mind a hotelek, mind pedig a termálkomplexum iránt.
Így pedig a fõszezonon kívül is jelentõsen többen jönnének Tapolcára.
Természetesen ebben az esetben a fürdõ is nyomott áron kínálná
szolgáltatásait.

Mindezek mellett a VFV Miskolc az együttmûködésben részt
vevõ vendéglátóhelyeknek olcsóbban adna azokból a progra-
mozható karkötõkbõl is, amelyeket a március elejére elkészü-
lõ csipes beléptetõ rendszerben alkalmaznak majd. Így a szál-
lóvendégek a sorbanállást elkerülve, gyorsabban és kényel-
mesebben juthatnának be a Barlangfürdõbe. A karkötõkbe épí-
tett csip kizárólag azonosításra szolgál majd, az eltöltött idõ hosz-
szát és az egyéb adatokat a központi szerver tárolja. Az új rend-
szerben egyébként a high-tech jegyet megváltók négy órán ke-
resztül élvezhetik a termálvíz, a szauna vagy a pezsgõfürdõ nyúj-
totta örömöket, e fölött pedig óránként száz forintot fizetnek
a további ott-tartózkodásért.

A VFV Miskolc Zrt. vezérigazgatója elmondta azt is, hogy a ta-
polcai vendéglátósok igényeit meghallgatva igyekeznek még több,
a Barlangfürdõhöz kapcsolódó programot kitalálni. Ennek meg-
felelõen június 16. és augusztus 26. között éjszakai fürdõzése-
ket szerveznek a hangulatosan kivilágított barlangjáratokban és
medencékben. Hozzátette ugyanakkor azt is, hogy másfél hónap
múlva a keddihez hasonló munkaértekezletet tartanak, amely-
re azonban a miskolci vendéglátósok helyett utaztató cégeket hív-
nak meg az ország szinte minden tájáról. Ezen az értekezleten
azonban kizárólag azoknak a miskolci szállás- és vendéglátóhe-
lyeknek a szolgáltatásait ajánlják majd együtt a sajátjaikkal, akik

részt vesznek a kedden indított együttmûkö-
désben. A Barlangfürdõ ugyanis – ahogy
Dömötör Zoltán fogalmazott – „szövetsége-
sekkel, vagy azok nélkül, mindenképpen vé-
gigmegy a fejlesztések útján”.

EGYÜTT KELL FEJLESZTENI
Idegenforgalmi munkamegbeszélés a Barlangfürdõben

A miskolci és a tapolcai turizmus lehetséges fejlesztésérõl tartottak munkamegbeszélést a VFV Miskolc Zrt. ve-
zetõi és a miskolci idegenforgalmi vállalkozások képviselõi kedd este a Barlangfürdõben. A rendezvényre közel 140
városi vendéglátóipari egység, illetve szálloda, panzió tulajdonosait hívták meg, ám közülük alig több mint negy-
venen vettek részt a fórumon.

Dömötör Zoltán,
a VFV Miskolc Zrt.
vezérigazgatója

(Folytatás az 1. oldalról.)
A miskolci közgyûlés 2003-

ban alkotta meg az adósságke-
zelés helyi szabályait, melynek ke-
retében a városban mûködõ
Családsegítõ Központok Adós-
ságkezelõ Irodáin keresztül biz-
tosítja a közüzemi díjak fizetésé-
ben nehézségekkel küzdõ csa-
ládoknak az adósságcsapdából
való kikerülését. Miskolcon 2003-
ban 94, 2004-ben 1856, 2005-ben

1144 család vett részt az adós-
ságkezelésben. A programba 400
ezer forintot meg nem haladó tar-
tozással lehet bekapcsolódni. A
tartozás 75 százalékát az állam
vállalja át, a fennmaradó 25 szá-
zalékra pedig 18 hónapos fu-
tamidõvel részletfizetést kérhet az
adós. 

Mindezek mellett egy saját
adósságkezelési konszolidációs
programot is kidolgozott a város

vezetése. A program keretében
egy új intézményt hozott létre az
önkormányzat, valamint három
önkormányzati cég: a MIVÍZ Rt,
A MIHÕ Kft., valamint a Miskolci
Ingatlangazdálkodó Zrt. pénz-
ügyi együttmûködésével. Ezen
összefogásból jött létre a Miskolci
Közüzemi Díjhátralékosokért Ala-
pítvány (MKDA). Az alapítvány
nyújtotta lehetõségeket igénybe
vehetik mindazok a rászorulók,
akiknek nincs tartozásuk, miskolci
lakosok, és saját névre kiállított
számlával rendelkeznek. A tá-
mogatás mértéke a lakás nagy-
ságától függõen fûtési idényben
2800 Ft/hó, fûtési idényen kívül
pedig 1400 Ft/hó. 

A fent említett adós-
ságkezelési konszoli-
dációs program lehe-
tõségei mellett a la-
kásfenntartási támo-
gatásban és az adós-
ságkezelési szolgálta-
tásban részesülõk de-
cemberben, januárban
és februárban 2000
Ft/hó fûtési támoga-
tásban is részesülhet-
nek, illetve a kormány
korábbi döntése alap-
ján, a távfûtött laká-
sokban lakók fûtésdíj-
kompenzációra jogo-
sultak, amennyiben jö-
vedelmük nem éri el a
nyugdíjminimum há-
romszorosát. Az igény-
léseket a polgármes-

teri hivatalba lehet leadni. A tá-
mogatás összege a téli hóna-
pokban 2000 Ft/hó. Miskolcon
2005. december 1-jéig több, mint
3700-an részesültek ilyen típusú
támogatásban.

Sz. S. 

MINDENKIT
ÉRHET

JOGESET

A hatékony együttmûködés érdekében
rendszeres megbeszéléseket tartanak.

Dr. Simon Gábor, a miskolci 2. számú választókerület
országgyûlési képviselõje fogadóórát tart  február 21-én (ked-
den) 15.30 és 17 óra között a Jókai ABC elõtt és február 24-
én (pénteken) 15 és 16.30 óra között a Centrum elõtti téren.

A Jókai ABC elõtt Nyírõ Pál, a Centrum elõtt pedig Szilágyi Gizella és
Cseh László önkormányzati képviselõk a megjelölt idõpontban szin-
tén fogadóórát tartanak. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.  

Dr. Tompa Sándor, a 4. számú választókerület ország-
gyûlési képviselõje fogadóórát tart február 20-án (hétfõn)
15 és 17 óra között Miskolcon, a diósgyõri villamos-végál-
lomásnál. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Feith Károly miskolctapolcai szabaddemokrata önkor-
mányzati képviselõ minden hétköznap 10-18 óra között la-
kossági fogadóórát tart. A lakossági fogadóórára az aláb-
bi telefonszámon lehet bejelentkezni: 06-20/95-93-116.

Minden tapolcai lakost tisztelettel és szeretettel vár!

Szabó Gyula, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyûlés képviselõje tisztelettel értesíti az érdeklõdõket,
hogy minden hétfõn 18 órától lakossági fogadóórát tart a
Magyar Demokrata Fórum sajószentpéteri irodájában

(Sport u. 21.). Minden érdeklõdõt szeretettel vár!

Képviselôi fogadóóra

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasó-
inkat, hogy „Mindenkit érhet jog-
eset” címmel folyamatosan mû-
ködik ingyenes jogsegélyszolgá-
latunk. Amennyiben jogi termé-
szetû problémájuk, kérdésük van,
úgy kérjük, írják azt meg, és küld-
jék el szerkesztõségünk címére:
3525 Miskolc, Dózsa György út 30.
A borítékra írják rá: „Mindenkit
érhet jogeset”. Lehetõségük van
e-mailben is elküldeni kérdésüket,
ezt az info@mikom.hu címre vár-
juk. Jogi szakértõink, dr. Strass-
burger Gyula és dr. Tulipán Péter
ügyvédek állnak szíves rendel-
kezésükre.

Pártok – porták



(Folytatás az 1. oldalról.)
A megbeszélést követõen a vá-

rosházán tartott sajtótájékoztatón
Káli Sándor polgármester kije-
lentette, nagyon örül a látoga-
tásnak, hiszen szerették volna
megmutatni Miskolc belvárosát,
a terveket, és kötetlenül elbe-
szélgetni a város lehetõségeirõl,
Gyurcsány Ferenc támogatását
kérve. Hozzátette, eddig önerõbõl
és központi támogatásokból fej-
lõdött a város, mellyel eléggé
megterhelte magát, de ezekre a
projektekre szükség volt ahhoz,
hogy Miskolc felemelkedjen, és
újra a korábbi helyére kerülhes-
sen.

Gyurcsány Ferenc elõször is
megköszönte a levéltárban õrzött,
II. Rákóczi Ferenc
által Miskolc szá-
mára kiállított olta-
lomlevélnek a má-
solatát, melyet
ajándékba kapott. 

– Mi ennél töb-
bet ígérünk Mis-
kolcnak, nemcsak
oltalmat, hanem le-
hetõséget! Lehe-
tõséget annak a
városnak, ahol a
legdrámaibb volt a
változás. Azt sze-
retnénk, hogy Mis-
kolc egy új Magyar-
ország dinamiku-
san fejlõdõ, ütõké-
pes városa legyen!
– jelentette ki a kor-
mányfõ. Hozzá-
tette, a város elõtt
a legjobb lehetõ-
ség, ha az egye-
temmel szorosan együttmûköd-
ve fejlõdik, annak szellemi erejét
kihasználva. Kijelentette, a város
sokat fejlõdött kulturális téren, de
a gazdaságban van még tenni-
való, új munkahelyek teremtésé-
re van szükség, a mérnöki tudást
újra elismertté kell tenni: „errõl szól
az ország útja is!” A miniszterel-
nök sorra vette a városban meg-
valósult projekteket, többek közt
a sportcsarnok felújítását, a jég-
csarnok építését, a belváros re-
habilitációját, 1700 panellakás
felújítását, az útfelújításokat.

– Az, ami már megvalósult, az
jó érzéssel tölti el az embereket,
de ennél mindenki többet sze-

retne. Miskolcnak
még szüksége
van egy-két nagy
beruházásra, mert
hiába jött létre
4900 munkahely,
ha ennyi meg is szûnt a város-
ban – jelentette ki. Hozzátette:
nem mindenhová egyformán,
nem mindenhova egyenlõen kell
a támogatásokat adni, hiszen kü-
lönbségek alakultak ki családok,
országrészek között. Éppen ezért
azokat a régiókat preferálják a jö-
võben a nagy beruházások kap-

csán, ahol nagyobb szükség van
rá. 

– Azt fogjuk mondani annak a
harmincegynéhány
befektetõnek, akik-
kel jelenleg is tár-
gyalunk, hogy csak
akkor kapják meg
az állami támoga-
tást, ha ezekben az
országrészekben
valósul meg a be-
ruházás! Megvál-
toztatjuk a befekte-

tésösztönzõ stratégiánkat. A be-
fektetésösztönzésre fordított ösz-
szegeket csak azokra a régiók-
ra fogjuk elkölteni, ahol ilyen
nagy külföldi beruházások szük-

ségesek ahhoz, hogy meg-
mozduljon a gazdaság. Ez az
egyetlen módja, hogy hatéko-
nyan használjuk ki a lehetõ-
ségeket – mondta Gyurcsány
Ferenc. Hozzátette, ehhez már
minden lehetõség adott, hi-
szen itt az autópálya, és je-
lenleg is folyik a tárgyalás a me-
zõkövesdi repülõtérrõl, melyet
a kormány kész átadni. A
Bosch út elsõ szakaszához a
forrás a költségvetésben már
szerepel, ez egy elfogadott
program, és zajlik a második
ütem elõkészítése is. Ezt kö-
vetõen a kormányfõ bejelen-

tette több miskolci projekt tá-
mogatását is, így például azt,
hogy a Kincstár március 31-ig
megköti azt a telekhasznosítási
szerzõdést, amely a Rockmú-
zeum megépültéhez szükséges.

– Elvi egyetértés született egy
nagyon régi adósságról, egy új,
ötvenméteres fedett uszoda épí-
tésérõl, melyet egymilliárd forint-
tal támogatna a kormány
2006–2007-ben. Az Európa kul-
turális fõvárosa pályázatban sze-
replõ bármely programot, amelyet

a városvezetés kivá-
laszt, szintén meg-
valósítunk, függetle-
nül attól, hogy Mis-
kolc második lett! –
jelentette ki a mi-
niszterelnök. Hozzá-
tette, a városvezetés
megismertette a kö-
zéptávú Fejlesztési
Pólus programjával,
amely nagyon szé-
pen kidolgozott
munka, és amely ké-
sõbb az alapja lesz
a város és a kor-
mány együttmûkö-
désének. Gyurcsány
Ferenc kijelentette:
Miskolc jövõje a

Technopolis, az országban csu-
pán két-három város van, amely
a mûszaki tudás és az arra épülõ
technológiák alapja lehet, és
ebbõl az egyik városunk.

Dr. Veres János pénzügyminiszter (balról), Bozóki András
kulturális miniszter és Fedor Vilmos alpolgármester társa-
ságában.
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EGYES NESTLÉ-ÁRUFÉLESÉGEK VÁSÁRLÁSÁNÁL

NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VEHETNEK RÉSZT VÁSÁRLÓINK.
KERESSE A HÉT MINDEN NAPJÁN ÜZLETEINKET!

COOP MARGARINKOCKA 250 G 59 FT
Egységár: 336 Ft/kg

DELIKÁT 8 250 G 299 FT
Egységár: 1196 Ft/kg

MAGGI ÍZVARÁZS ÉTELÍZESÍTÕ 120 G NYEREMÉNYJÁTÉK 169 FT
Egységár: 1408,33 Ft/kg

MARHAMÁJKRÉM 63 G SZEPA 29 FT
Egységár: 460,32 Ft/kg

RINGA DARÁLT HÚS SERTÉS 400 G 145 FT
Egységár: 362,50 Ft/kg

NEGRO CUKORKÁK 100 G NYEREMÉNYJÁTÉK 109 FT
Egységár: 1090 Ft/kg

TCHIBO 4X250 G VÁK. KÁVÉ 1099 FT/CS
PUR MOSOGATÓ CITRUS 1L (3 DB VÁSÁRLÁSÁNÁL) 233 FT
BIOPON TAKARÉKOS 3 KG 669 FT

Egységár: 223 Ft/kg

ÉS MÉG SZÁMOS AKCIÓS TERMÉK.

A FEBRUÁR 15–27-IG TARTÓ 
AKCIÓBAN KEDVEZÕ ÁRON

KÍNÁLJUK:

AKC
IÓ!

FELHÍVÁS
„Ezüst Nyár” pályázat

nyugdíjasok részére
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány idén is meghirdette pályázatait, köztük a nyug-

díjasokat érintõ „Ezüst Nyár” pályázatot. A pályázaton részt vehetnek azon belföldi il-
letõségû nyugdíjas vagy nyugdíjszerû ellátásban részesülõ személyek, akiknek havi nyug-
ellátása nem haladja meg a 74 100 Ft-ot (a 2005. évi öregségi nyugdíj legkisebb ösz-
szegének háromszorosát), és más munkaviszonyból vagy vállalkozásból származó jöve-
delmük nincs. A kérelem benyújtásának kötelezõ melléklete a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
2006. évi igazolásának másolata. A pályázattal elnyerhetõ támogatást a MNÜA névre
szóló üdülési csekk formájában biztosítja. A MNÜA által kibocsátott 40 000 Ft értékû
névre szóló üdülési csekk, amelybõl:

A havi ellátás összege Üdülési csekk értéke (Ft) Önrész (Ft)
50 000 Ft ellátási összegig 40 000 Ft 5000 Ft
50 001–74 100 Ft-ig 40 000 Ft 10 000 Ft

A pályázat a „PÁLYÁZATI ADATLAP 2006“ formanyomtatványon nyújtható be. A pá-
lyázat szövegét, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlapot a www.udule-
sicsekk.hu web-oldalról lehet letölteni, illetve az adatlapok beszerezhetõk a Polgármesteri
Hivatal portáján (Városház tér 8.), valamint a részönkormányzati irodákban.

Az adatlapokat postai úton a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz
kell eljuttatni. Cím: 1519 Budapest. Pf.: 563.

A pályázat benyújtási határideje: 2006. január 1.–2006. április 30.

A központi költségvetés által biztosított üdülésicsekk-program keretében a szépkorú
miskolci lakosoktól Miskolc város önkormányzata átvállalja az üdülési csekk önrészének
50%-át. A hozzájutás feltétele, hogy a pályázó miskolci nyugdíjas nyugellátásának ösz-
szege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át – a 2006. évben ez 64 500 fo-
rint – egyedül élõk esetében 300%-át, vagyis a 77 400 forint/hó-t ne haladja meg.

A támogatás megállapítására irányuló kérelmet a pályázat megnyerésérõl szóló dön-
tés kézhezvételét követõen lehet benyújtani a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Fõosztályán (Petõfi u. 39.).

Itt nem érvényes a kirakodó vásárok örök szabálya, hogy „aki nem
viszi, ne babrálja!”. Az árusoknak semmi kifogása nincs az ellen, hogy
az ember kirántsa hüvelyébõl a lovassági szablyát, vagy körbeforgassa
a százéves kávédarálót. Csak akkor árnyékosodik be egy kicsit a tekin-
tete, amikor a herendi teáskészletet kezdi nézegetni a kíváncsi kuncsaft.
Vagy azért, mert fél, hogy letörik az áttetszõen finom csészék füle, vagy
azért, mert esetleg felfedezi, hogy egyik-másik bizony már ragasztott pél-
dány. 

Mellettem egy kedves fiatal pár nézelõdik. A húsz év körüli fiú a rozs-
dás pengéjû borotvakést még felismeri, ám azt a magyarázatot már el-
képedve hallgatja, hogy azzal a nadrágszíj-szerû alkalmatossággal élez-
ték. Úgy látszik, borbélyhoz sem jár, mert ott azért még elõfordulnak ezek
az eszközök. A szõkeség kuncog a „pasi” tájékozatlanságán, pedig õ
meg homokozóba való játékszereknek nézte a madzagra fûzött süte-
ményszaggató formákat. Nyilván azért, mert az õ családjánál már bolt-
ban vásárolják a karácsonyi mézest is. 

Elõször vagyok itt a Városház téri parkolóban rendezett bolhapiacon.
Most sem vásárolni jöttem, hanem csak nézelõdni, nosztalgiázni. Ha úgy
tetszik, idõutazásra indulok a múltba, hiszen az a kor, amirõl ezek a tár-
gyak mesélnek, már nem létezik. És nem is jön vissza soha, akkor sem,
ha ismét van egy olyan réteg, melynek tagjai megengedhetik maguk-
nak, hogy damasztabroszon, herendi étkészlettel és ezüst evõeszköz-
zel terítsenek alkalmanként. Nem jön vissza, mert ha a tárgyi kultúrát
fenn is lehet tartani, dédapáink életmódját aligha. A minden jeles ünne-
pet együtt megülõ nagycsaládok, a tizenkét személyes ebédlõasztal mel-
lett is csak szorongva férõ baráti társaságok ritkaságszámba mennek
ma már. Mint mondjuk azok az anzikszok is, melyeknek még a képes
felére is írtak, annyi volt a címzettnek szóló mondanivaló. 

Utánanézek, hogy merrõl jön a finom forralt bor és a kürtõs kalács il-
lata. Közben azon gondolkozom, hogy ugyan mit hagyunk mi magunk
után, hogy néz ki majd a 22. század bolhapiaca. Lehet, hogy lesz ott is
egy fiatal lány, aki olyan tanácstalanul forgatja majd kezében a madzagra
fûzött, rozsdás mobiltelefonokat, mint a mai szõke a süteményesformá-
kat.                                                                                         (bekes)

Fújtató

KOROK ÉS TÁRGYAK

Egymilliárd forint fedett uszodára

MISKOLCRA LÁTOGATOTT A MINISZTERELNÖK

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Káli Sándor polgármesterrel.

Fotónkon balról: dr. Nagy
Sándor, a Miniszterelnöki Hivatal
politikai államtitkára, Dióssy
Gábor, a Gazdasági Minisz-
térium politikai államtitkára,
Csizmár Gábor munkaügyi és
Baráth Etele tárca nélküli mi-
niszter.

A Filharmónia Kht. Miskolc hétfõi hangversenyén Kovács László ve-
zényelte a Miskolci Szimfonikus Zenekart, Beethoven, Debussy, Jereb
Ervin és Ravel mûveit szólaltatták meg. 

Ránézésre meglehetõsen bizarrnak tûnik a program. A klasszikus
kor alkotásai mellett XX. századi mûvek és kortárs szerzemény került
egymás mellé. Jereb Ervin trombitaversenye (Horváth Bence trombi-
tamûvész kiváló interpretációjában hallottuk) nem sok értéket hordoz.
Rendkívül eklektikus és könnyûzeneien könnyed témavilága miatt in-
kább promenád-hangversenyre illõ, nem annyira a koncerttermet igény-
li. Debussy: Egy faun délutánja c. szimfonikus költeménye igazi si-
kerdarab. Hangzásának érzéki finomsága a zenekari hangszerelés, a
harmonizálás, a dinamika árnyalt alkalmazásából (és még több más-
ból is) következik. A faun vágyait érzékeltetõ szólófuvola Apró László
fuvolamûvész tolmácsolásában emlékezetes marad, csakúgy, mint a
zenekar vonóskarának, fafúvósainak teljesítménye. 

Beethoven szabadságszeretete köztudott volt, az „Eroica” szimfó-
nia, a Fidelio c. opera mellett az Egmont nyitány is kifejezésre juttat-
ja ez irányú érzéseit. A fájdalom kifejezésének hatalmas zenekari ak-
kordjai és az elnyomás zenei megszólaltatása (oboa-klarinét-szólók)
mellett a küzdelem, a hõs áldozatvállalásának hangjai is megfogal-
mazódnak a zenekarban, mindezek a hétfõi koncert élményei közé
tartoztak. A zenekar (egy-két pontatlan hang ellenére) sodró lendü-
lettel és kellõ pátosszal mutatta be a mûvet. Sikeres volt Beethoven
II. szimfóniájának elõadása is. A kísérletezõbb, merészebb másodi-
kat elõdeinek (Haydn, Mozart) szimfóniáival mérhetjük össze. Ily módon
jól érzékelhetõ az a hatalmas fejlõdés, melyet Beethoven nagy elõ-
deinek nyomdokaiban járva a szimfóniakomponálás terén elért. 

A karmester a nagy egészre, s nem a részletek kivitelezésére, a for-
mai építmény megmutatására koncentrált, ezért a produkció apróbb
hibák (scherzo tétel) ellenére az est jelentõs eseménye lett, és kivív-
ta a közönség elismerését. A hangversenyen a záró darab Ravel:
Daphnis és Cloe c. balettjébõl készült zenekari mû volt. Ez volt az est
koronája. Ravel tüneményes alkotása természeti képek, érzések és
szenvedélyek sorozatából épül fel. A csodálatosan „megfestett” nap-
felkeltétõl az antik görög világ apoteózisáig nagyívû ragyogást élhet-
tünk át. Minden zenekari poszton kiválót teljesítettek a Miskolci
Szimfonikus Zenekar zenészei, karmesterük irányításával. 

Bócz Sándor

JÓL SIKERÜLT 
HÉTFÔI HANGVERSENY



Az egyedi melegvíz fogyasztásának (melegvízóra) leolvasása
kéthavonta történt, mely ezt követõen sem fog változni. A 2006-
ig történõ elszámolási rendben – a melegvízóra leolvasását kö-
vetõen – az elszámoláskor a két kiszámlázott elõleggel szemben
számoltuk el a leolvasott mennyiséget, és ezzel egyidõben ke-
rült kiszámlázásra az új elõleg.

A számlánk könnyebb értelmezhetõsége érdekében, és azért,
hogy a felhasználó mindig csak az igénybe vett szolgáltatás
után fizessen, 2006 januárjától a használati melegvíz elszá-
molását teljes egészében a MIVÍZ Kft. elszámolási gyakorla-
tához igazítottuk, melynek megfelelõen elszámoláskor elõleg
már nem kerül kiszámlázásra. A két elszámolási idõszak kö-
zött csak egy részszámlát küldünk. Bízunk benne, hogy az így
kialakult számlaszerkezet valóban egyszerûbb, és könnyebben
értelmezhetõvé vált.

Arra a kérdésre, hogy városunkban milyen a fûtési díj támo-
gatásának rendszere, Korózs András az alábbi tájékoztatást adta:

– Úgy vélem, hogy a miskolci szociálpolitikai rendszer igyek-
szik gondoskodni azokról az itt élõ emberekrõl, akiknek a lakás-
rezsi kifizetése nehézséget okoz. Szociális rászorultság esetén
lehetõség van: normatív lakásfenntartási támogatás, adósság-
kezelési szolgáltatás, valamint a Miskolci Közüzemi Díjhátralé-
kosokért Alapítvány által odaítélt díjkompenzáció igénybevéte-
lére, illetve a nyugdíjasok fûtési támogatására is. 

A lakásfenntartási támogatás a tárgyhavi számlák kifizetésé-
hez nyújt segítséget. A támogatás odaítélésének alapja, hogy a
családban az egy fõre jutó jövedelem ne haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, mely 2006-
ban 38 700 Ft, illetve az elismert havi rezsiköltségnek meg kell
haladnia a háztartás havi összjövedelmének 20%-át. Az ellátás
mértéke nem lehet kevesebb, mint havi 2500 Ft. Információnk sze-
rint lakhatási támogatásban Miskolcon 6605 fõ részesült a tava-
lyi esztendõben, mely 400 millió forintos keretbõl valósult meg.

Városunkban 2003-tól mûködik adósságkezelési szolgálta-
tás. A szociálisan rászoruló ügyfelek a jogosultság feltételeirõl,
az igénybevétel módjáról a területileg illetékes Családsegítõ
Szolgálatoknál kaphatnak felvilágosítást.

A Miskolci Közüzemi
Díjhátralékosokért Alapítvány
(MKDA) 2004-ben az ön-
kormányzat határozata sze-
rint, a szociálisan rászoruló
családok támogatása érde-
kében jött létre. Az alapítvány támogatása a lakásfenntartási költ-
ségek kiegyenlítését segíti elõ, amennyiben a felhasználók ön-
erejükbõl nem, vagy csak nagy lemondás árán képesek fedezni
a még elfogadható szintû lakhatás költségeit. Az alapítvány mû-
ködési keretén belül díjkompenzációban részesülhetnek, akik: szo-
ciálisan rászorultak, nincs tartozásuk, miskolci lakosok és saját
névre kiállított számlával rendelkeznek. A támogatás mértéke la-
kásnagyságtól függ. Egy átlagos lakásnál (73-164 lm3) a hozzá-
járulás mértéke: fûtési idényben 2800 Ft/hó, fûtési idényen kívül
1400 Ft/hó.

Kormányrendelet alapján a nyugdíjas, illetve nyugdíjszerû el-
látásban részesülõ felhasználókat fûtési idényben 2000 Ft, fû-
tési idényen kívül 1000 Ft havi távhõszolgáltatási támogatás il-
leti meg. Tudomásunk szerint Miskolcon 2005. december 1-jéig
több mint 3700 szociálisan rászoruló család igényelte és kapta
meg e támogatási lehetõséget.

A miskolci közgyûlés döntése alapján a leghidegebb téli hó-
napokra azok a felhasználók, akik lakásfenntartási támogatásban
és adósságkezelési támogatásban is részesülnek, december-ja-
nuár és februárban további 2000 Ft fûtési támogatást kaptak.

A lehetõségekhez képest társaságunk is igyekszik hozzájá-
rulni, hogy a lakossági felhasználók terhei elviselhetõek legye-
nek. A lakossági felhasználóink részére – köszönhetõen a 2004.
évtõl bevezetett erõteljes költségracionalizálási intézkedéseknek
– alapdíjemelésre utoljára 2003. január 1-jén került sor, illetve
2004. év õszétõl a lépcsõházi fûtés alapdíja eltörlésre került.

A lakossági földgázárak az elmúlt idõszakban csak kisebb mér-
tékben változtak, köszönhetõen a bevezetett kompenzációs rend-
szernek, de a 2004. év elején történt 6%-os növekedést a MIHÕ
Kft. nem hárította át a felhasználóira, ezért a lakossági hõdíj eme-
lésére utoljára 2003. október 1-jén került sor.

VÁLTOZOTT A MELEGVÍZ ELSZÁMOLÁSA, 
JÓL MÛKÖDÖTT A TÁMOGATÁS RENDSZERE
– A szolgáltatásunkat felhasználó ügyfeleink idõnként azzal a problémával

keresték fel ügyfélszolgálatunkat, hogy nehezen tudják értelmezni a társa-
ságunk által kibocsátott számla használati melegvíz elszámolására vonatko-
zó sorait. A probléma megoldása érdekében kerestük a lehetõséget, melynek
során a számlaszerkezet egyszerûbbé tehetõ – tájékoztatta lapunkat Korózs
András, a Miskolci Hõszolgáltató Kft. ügyvezetõ igazgatója.

„Pszichiátria – más nézõpont-
ból” címmel nyílt kiállítás a
Miskolci Egyetemen. A tizenöt
nyelvre lefordított anyag a pszi-
chiátriai visszaélésekrõl közöl
megdöbbentõ adatokat. Olyan
tényeket, amelyek ritkán kerül-
nek a nyilvánosság elé. 

A kiállítás bemutatja a múlt pszi-
chiátriai kezeléseit, választ ad olyan
kérdésekre, mint hogy kik fejlesz-
tették ki az elektrosokkot? Kik vol-
tak azok a pszichiáterek, akik a náci
fajelméletet kidolgozták? Hogyan
kapcsolódik a pszichiátria a nem-
zetközi terrorizmushoz? Milyen ve-
szélyeket rejt a hiperaktív gyerekek
gyógyszeres kezelése? Megdöb-
bentõ adatok, amelyek bejárták a
világot és amelyek most Miskolcon
is hozzáférhetôk. 

A kiállítás anyagát az Egyesült Ál-
lamokban mutatták be elõször,
Magyarországra 2004-ben jutott el
az Állampolgári Bizottság az Emberi

Jogokért Alapítvány kezdeménye-
zésére. A nemzetközi szervezetet
1969-ben alapították, magyaror-
szági csoportja 1994-óta létezik. 

– A kiállítás alap-
jául a nemzetközi
szervezetünk több,
mint 35 éves mun-
kája során össze-
gyûlt tapasztala-
tokból összeállított
kiállítás szolgált,
amely a pszichiát-
ria területén történõ
különféle emberjo-
gi sérelmek, visz-
szaélések témájá-
ban mutat be fon-
tos, közérdekû
adatokat. Mivel az
állandó kiállítás
nagy sikerrel mû-
ködik nemzetközi

szervezetünk központjában, Los
Angelesben, felmerült az ötlet, hogy
az anyagot el kellene készíteni moz-
gatható formában is. Így jött létre a
vándorkiállítás tizenöt nyelven, köz-
tük magyarul is. – mondta a kiállí-
tás megnyitóján Dobos János (ké-
pünkön), az Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítvány el-
nöke.  

A tényfeltáró anyagot Budapes-
ten, Nyíregyházán, Szekszárdon,
Veszprémben, Sopronban és
Pécsett is kiállították már. Miskolcon
február 19-ig tekinthetõ meg a
Miskolci Egyetem aulájában. 

Kis Alícia

A veszettséget (rabies) már az
ókorban megfigyelték embereken
és állatokon. Már a babiloni Esnun-
törvények kódexe megemlékezik
róla. Európában még a XIX. század
elején is járványos formában pusz-
tított. Az 1880-as években született
meg az elsõ megbízható védeke-
zési forma, Pasteur vakcinája.
Napjainkban már kiváló védõoltá-
sokkal rendelkezünk emberek és ál-

latok számára egyaránt. A beteg-
ség kórlefolyása végzetes mind
embereknél, mind állatoknál. A vi-
lágon három virológiailag igazolt
esetet írtak le embernél, mikor ve-
szettségben történõ megbetegedés
nem halállal végzõdött.

A veszettség járványformái szerint
lehet urbánus (városi, települési) és
szilvatikus (erdei). Az elsõ formában
a vírus fõ terjesztõi a kutyák és macs-

kák, a második formában a vadon
élõ ragadozók (róka, borz, stb). Ma-
gyarországon az urbánus veszettség
visszaszorítása érdekében már az
1930-as években elrendelték, az
egész országra kiterjedõ eboltást.
Napjainkban a szigorú igazgatási in-
tézkedések, a rendszeres immuni-
zálások bevezetése következtében
mentessé vált a betegségtõl az or-
szág. Az utóbbi évek során viszont
elõtérbe került a macskaveszettség.
A macskák védõoltása hazánkban
nem kötelezõ (csak ajánlott), vi-
szont mozgáskörzetük lényegesen
nagyobb, mint a kutyáké. A legna-
gyobb veszélyt a gazdátlanul élõ és
kontroll nélkül szaporodó macskák
jelentik. Dr. Puskás Gábor
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Tényfeltáró kiállítás nyílt Miskolcon

PSZICHIÁTRIA, MÁSKÉPP

Mostanság, mikor elektromos impulzusra moz-
dulnak a harangnyelvek, már csak mi, régi torony-
járó gyerekek tudjuk, mit jelentett kézbe kapni – ott
fönn a magasságos templomtoronyban – a ha-
rangkötelet. Nem adatott ez meg mindenkinek, s ha
megadatott is, ki kellett érdemelni; tanulva, erõnket
gyûjtve. Felkapaszkodni a toronyba a rengeteg csi-
galépcsõn százszor, a néhol foghíjas vagy korha-
dozó grádicsokon tapogatózva, s nézni, figyelni, hogy
az értõ kezek miként hozzák mozgásba az ércko-
losszusokat, amelyek Isten dicsõségére öntettek.
Délben csak a nagyharang szólalt meg (sorbaáll-
tunk a köteléért, versenként cserélve azt), de „be-
harangozáskor” vagy temetést kísérve minden ha-
rang megcsendült-zendült – rang- és hangsor sze-
rint. Minek magyarázzam; a harangozás majdnem
mûvészet – volt. Mert, Isten ments, hogy csak egyik
oldalon kondítsa meg az ütõ, azaz a nyelv a ha-
rangtestet. Így „félreverni” csak tûz esetén szokták
a harangot. 

Minderrõl el tudnék beszélgetni Szabó Gyulával,
ki a jó emlékû, s nekem személy szerint is fontos
Agárdi Gábor távozta után a Nemzet Színésze lett.
Hogy a mûvész (minden szakmai díj és több más
kitüntetés tulajdonosa) mikor volt utoljára mikrofon
– kamera elõtt? – nem tudom. Az õ világa nem a
„Való Világ”. Most azonban sor került egy obligát
interjúra. A Nap-kelte mûsorában Verebes óriási re-

verenciával fogadja neves pályatársát, csak éppen
beszélni nem hagyja. Pedig, pedig megszólaltathatók
lettek volna azok a bizonyos harangok… A hûség
harangjai. A szülõföldért, az anyanyelvért, mesteréért,
Apáthy Imréért, meg Szabó Gyula színházaiért szól-
tak volna. 1954 óta számos szerepet eljátszott a
Nemzet Színésze, aki persze mindig is a nemzet szí-
nésze volt… Beszélhetett volna Julien Sorelrõl, Arturo
Uiról, Tiborcról, id. Hábetler Jánosról és száz más
megformált alakról. De nem! Csak azt mondta
(mondhatta) el, hogy gyerekkorában hogyan ka-
paszkodott, hogyan tornászta föl magát a toronyba
(ez nyilván a késõ barokk Szt. Márton templom tor-
nya Kunszentmártonban), ahol õ is megzendíthet-
te a harangot.

– Hallották a harangszót? – kérdezte szüleitõl, ha-
zarohanva. – Hallottuk hát, mondják a szülõk. Mire
a kisfiú szinte elfulladó örömmel: Én harangoztam!
És az édesanya: Hát azért szólt ilyen szépen!

A pályatárs-riporter süket volt a szövegre, a mû-
sorvég gyorsan múló perceit figyelte, mit tudom én…

„Hát ezért szólt ilyen szépen!” ? ízlelgetem a mon-
datot. Hangsúlya, de még színe is a nagyanyámé.
Mindenképpen elmúlt asszonyoké (asszony-anyá-
ké), akik értették a harangok szavát. Akik néhány
szavukkal, gesztusukkal harangozásra buzdítottak
bennünket.

(gyarmati)

Szombati krónika

HARANGOZNI

HÖLGYEKNEK, URAKNAK
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CHROMOLITE-IPL-SMARTLITE technológia.

A test bármely területén maximálisan 
hatékony és biztonságos!
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HÖLGYEKNEK, URAKNAK
– wellness hajszabás Jaguár TC melegollóval
– amerikai satírtechnikák
– göndör hajak tartós egyenesítése

HÖLGYEKNEK, URAKNAK
– porcelán- és zselés mûkörömépítés
– manikûr, pedikûr

PPitti Szépségházitti Szépségház
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Mielõtt a mostani témáról írnék, szeretnék válaszolni egy kedves
olvasó kérdésére. A múltkor a kutyák téli táplálásáról írtam, és a
kérdezõ az iránt érdeklõdik: kell-e sózni kedvenceink eledelét. A
kutyák szeretik a sós ízt, ezért az eledelgyártók a száraztápokba,
konzervekbe kevernek sót. A házi ételmaradék is tartalmaz sót, tehát
az esetben sózzunk csak, ha külön fõzünk kedvenceinknek.

Kedvenceink

A VESZETTSÉGRÕL

JUBILEUMI
KIÁLLÍTÁS

Harminc éve alakult meg Kletz
László képzõmûvész vezetésével a
Diósgyõri Képzõmûvész Stúdió.
Céljuk sokrétûen és hitelesen rep-
rezentálni az értékes magyar kép-
zõmûvészeti kultúrát. Jubileumi ki-
állításuk március 5-ig tekinthetõ
meg a Diósgyõri Ady Endre Kulturális
és Szabadidõ Központban.

TÁMOGATÁST
KÉRNEK

Az idei évben is lehetõsége
van személyi jövedelemadójá-
nak 1%-át felajánlani valamely
civil szervezet javára. Kérjük, tá-
mogassa az Erzsébet Hospice
Alapítványt! Adószámunk:
18414020-1-05. Segítsen most
másokon, egyszer még önnek
is szüksége lehet segítségre! Az
Erzsébet Hospice Alapítvány
1994-tõl végzi gyógyíthatatlan
rákbetegek ingyenes gondozá-
sát Miskolcon. A jelentõs lakos-
sági támogatásnak köszönhe-
tõen évrõl évre egyre többen ré-
szesülhetnek gondozásunkban.

Új hagyomány született Valen-
tin napon Miskolcon. Több szá-
zan látogattak ki kedden délu-
tán a Szinva teraszra, hogy sze-
relmüket jelképezendõ elhe-
lyezzék lakatjukat, majd a kul-
csát a Szinvába dobják. A téren
Gyémánt Valentin énekelt, és
Káli Sándor polgármester adta
össze a szerelmes párokat.

Az új miskolci tér a szerelmesek
hídjával bõvült ezen a napon, ahová
a szerelmesek elhelyezhették a la-
katokat, elsõként a város vezetõi tet-
ték ezt meg, elõl járva a jó példá-
val. A szerelem el nem múlását szim-
bolizálandó a lakatok kulcs a Szinva
patakban végezte, ezzel teremtve új
hagyományt Miskolcon.

A Valentin, vagy Bálint nap egyéb-
ként 15 éves hagyomány Magyar-
országon. Sokan pusztán marke-

tingfogásnak vélnek. Míg mások egy
újabb lehetõségnek, hogy szerel-
müket, szeretetüket kimutathassák. 

Valentin legendája a római korig
vezet vissza. Júnó a szerelmi pár-
választásban segített tanácsaival. A
férfiak avatásuk napján, február 14-
én egy nagy vázából cédulát húz-
tak, és azt a nõt szerették egy éven
át, akinek neve azon szerepelt.
Júnó ünnepéhez jóval késõbb kap-
csolódott a Valentin név. Valentinus
püspök a legenda szerint a szívü-
gyeket kertjében sétálgatva beszél-
te meg az ifjú szerelmesekkel és bú-
csúzáskor néhány szál virágot nyúj-
tott át nekik. A magyar néphagyo-
mány pedig úgy tartja – a madarak
február 14-én választanak párt.

A Szinva teraszon természetesen
nem csak Valentin napon volt le-
hetõség elhelyezni a lakatokat, ezt
bármikor megtehetik a szerelmesek,
csatlakozva az új hagyományhoz.

Szívlakat



SZIMFONIKUS KONCERT. A
Miskolci Szimfonikus Zenekar feb-
ruár 20-án, a Népszerû Zenei Esték
bérletsorozat keretében a Miskolci
Nemzeti Színházban, 19.30 órai kez-
dettel tartja következõ koncertjét. A
koncert szólistája Jozef Podhoran-
sky, aki a csellóirodalom legnép-
szerûbb mûvét, Dvorák h-moll csel-
lóversenyét adja elõ. A hangverse-
nyen elhangzik a fiatal zeneszerzõ,
Kovács Zoltán Adagietto címû vo-
nószenekarra írt és Richard Strauss
Imigyen szóla Zarathusra címû
mûve, amelynek hegedûszólóját
Soós Gábor, a Miskolci Szimfonikus
zenekar elsõ koncertmestere játsz-
sza. A hangversenyt Kovács László
vezényli. 

ZENEI ESTÉK. Február 23-án,
17.30 órától a Miskolci Galériában a
Belvárosi Zenei Esték sorozat ke-
retében lép fel a Flautrilla Fuvola-

quartett. Tagjai: Bacskó Éva, Kund-
ráth Klára, Mátyás Mónika, Móri
Marianna. Mûsor: Telemann: Konzert
4 fuvolára I. II. III., J. Lauber: Korzikai
képek – Meditáció – Evisa, E. Bozza:
Nyári nap a hegyekben – Pastora-
le, A zuhogó patak partján, J.
Casteréde: Fuvolisták vakációja – Ál-
modozó – Könnyed, Y. Desportes:
Velence, Kerek Gábor: Tre pezzi,
Marc Berthomien: Arcadie, Somos
András: 3 tánc.

SVÁJC. Február 21-én, 18 órától
az Ifjúsági és Szabadidõ Házban
Világjárók Társasága, Svájcot mu-
tatja be Kunos István diavetítéses
elõadás keretében.

JAZZKLUB. Február 23-án, 20
órakor Dixie- és jazzklub az Ifjúsági
és Szabadidõ Házban. Fellép a
Miskolc Dixieland Band, vendégze-
nészekkel. 

ROCKFARSANG. Február 25-
én, 20 órától Rockfarsang az Ifjúsági
és Szabadidõ Házban, fellép:
Cadaveres és Nervekiller.

KONCERT. A Zenepalota Bartók-
termében (Bartók tér 1.) február 22-
én (szerda) 18.30 órakor Fülep Máté
énekel, zongorán kísér: Balázs
Adrienne. Mûsor: Robert Schumann:
Dichterliebe op.48, Lajtha László: Ki-
lenc magyar népdal.

Kulturális heti eseménytár
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A Miskolc TV
heti mûsora

2006. február 20–2006. február 26.

A teret kezdettõl utak határolták:
a Szeles, a „Pece mente” (mai Ré-
giposta u.), az Alsó-Piac (mai Szé-
chenyi és Bajcsy-Zsilinszky talál-
kozása), s természetesen a város-
ba vezetõ országutak, a Zsolcai és
a Szentpéteri kapukon keresztül. A
vásártér nagy gabonatárolóit (gra-
náriumait), utcákhoz hasonlóan
rendezett árulóhelyeit 1885-ben vál-
totta fel és alakította át elõször a ma
is meglévõ „öreg” vásárcsarnok.
Négy évtizeddel késõbb épült fel
az „új” vásárcsarnok, amely a ko-
rabeli leírások szerint a „vidéki
Magyarország” legnagyszerûbb al-
kotása volt, hasonló vásárcsar-
nokkal csak Pozsony rendelkezett.
A Búza tér ma is meghatározó épít-
ménye felújításra vár, de ez a munka
nem választható el a tér egészé-
nek rendezésétõl, a tér funkciójá-
nak megváltoztatásától.

A Búza tér õs-csarnoka (az egy-
kori laktanyákhoz, az Avas-szállóhoz
vagy az Erzsébet fürdõhöz hason-
lóan) Adler Károly tervei alapján ké-
szült, kivitelezõje nevét egykor még
tábla õrizte, amely szerint a pallér
Laczkó Gyula volt. A belsõ tago-
lásban a „nagy-csarnok” 720 m2, az
ezt övezõ két kiscsarnok 170–170 m2

volt. Átadását követõen új rend-
szabályok léptek érvénybe a piacon,
amelyeket be is tartottak a XX. szá-
zad elsõ évtizedéig. Ekkortól jelen-
tek meg a sajtóban az átalakítást
sürgetõ igények, elvárások. A Búza
tér „a város legszebb tere, de elva-
dultságában riasztó a külseje”. A fõ-
mérnök 10 méterenként juharfákkal
ültette körül a teret, sõt ez adott ár-
nyékot az árujukat kínáló piaco-
zóknak is.

A mai vásárcsarnok az 1921-es
városrendezési tervpályázat meg-
valósulásával kapcsolható össze. A
pályázatra több helyi és országos
munka érkezett, egyben azonban
megegyeztek: a Búza tér rendezé-
sét mindenki fontosnak tartotta.
Volt aki a mai nyugati és déli sze-
gélyét teljes hosszában „térfalként”
szolgáló kétemeletes házsorral
övezte, amelynek város felöli része
hivatali, piac felöli része elárusító-
hely funkciót kapott volna. A piacot
– a kor hangulatának megfelelõen
– mindenki összekapcsolta a lát-
vánnyal, a szórakozással. Így mozi,
mutatványos, cirkusz, sõt „egyesí-
tett” kultúrpalota terve is megfo-
galmazódott. Természetesen he-
lyet kapott itt benzinkút és szekér-
beálló is. Mások kerítéssel övezték,
amelyeken át csak ellenõrzött ka-
pukon keresztül lehetett volna árut
bevinni. (A csempészáruk ellen kí-
vántak így védekezni.)

Az 1926-ban (tehát 80 éve) áta-
dott vásárcsarnok egy budapesti
építész, Münnich Aladár tervei alap-
ján, s egy sor jónevû miskolci cég
kivitelezésében készült. Szép volt
a homlokzati kialakítás, a timpanon
fölé emelkedõ kõfaragvány-kom-
pozícióval, de a belsõ terek aszta-
los-, lakatos- és villanyszerelõ-mun-
kái is egyértelmû országos elis-
merést kaptak. A pincerészben 600
asztalon folyt az árusítás, a föld-
szinten pedig 139 üzletet alakítottak
ki. Az épület – és a környék – az
1944. június 2-ai bombázás során
súlyos károkat szenvedett. Helyre-
állításakor funkciója volt a lényeg,
nem is kapta vissza eredeti, díszes
homlokzati és külsõ szerkezeti meg-

oldásait. (Ezek ma már csak a ko-
rabeli fényképekrõl és leírásokból
azonosíthatók.) Az 1950-es évek
végén volt egy átfogó felújítása, azt
követõen fél évszázad alatt közel
ennyi terv, elképzelés és javaslat szü-
letett a Búza tér egészérõl, amelyek
azonban érintették a vásárcsarno-
kot is. 

1968-ban itt alakították ki a busz-
pályaudvart, de a korábbi teret szû-
kítették üzletek, boltok és benzin-
kút is. Az 1987-ben készült tanul-
mányterv az MKV kitelepítését is fel-
vetette. 1999-ben az egyeztetés
odáig jutott, hogy „az elõzetes ter-
veket egyeztették a Borsod-Volán
Személyszállítási Rt. és a Miskolci
Közlekedési Vállalat Rt. szakembe-
reivel is” – adta hírül a helyi sajtó.
2002-ben is dokumentálhattuk az
akkori, de megoldáshoz nem vezetõ
elképzeléseket. Néhány új ötlet
azóta is született, sõt most is van
aktuális konfrontáció. A tervek he-
lyett pedig az igazi elõrelépés a
megoldás lenne, amelyet egykor –
a konfliktus feloldásaként – így do-
kumentáltak: „közlekedés, kontra ke-
reskedelem”. 

Dobrossy István

Ellentétben a korábban bemutatott tereinkkel, a Búza térnek
kezdettõl hétköznapi funkciója volt. A vásároknak és piacok-
nak helyet adva itt verõdött össze a „sokadalom”, a hírekre és
látványosságra egyaránt éhes városi polgár, a tehetõs pa-
rasztgazda, a kisárutermelõ szekeres és a batyus kofa. Két év-
százada adják-veszik itt termékeiket a termelõk és a fogyasz-
tók, csak az „aktuális” gondok és a megoldásukra elfogadott
(vagy megvalósult) tervek változnak. 

Ezért Miskolc (9.)

A BÚZA TÉR KÉT ÉVSZÁZADOS MÚLTJA

FEBRUÁR 20., HÉTFÕ
00.00Képújság 06.00 Adásismét-
lés 08.30 Képújság 17.00 A Há-
lózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.20 Ma-
gazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30Hiányszakmák: A
kõmûves 19.45 Múltkor, tallózás
a Miskolc Televízió archívumában:
Részletek az 1986-os miskolci
rockfesztiválból 20.00Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Gyilkos törvény, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

FEBRUÁR 21., KEDD
00.00 Képújság 06.00 Adásis-
métlés 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 Kocsonyafilm 2006 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00Octopus 2., amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

FEBRUÁR 22., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Adásis-
métlés 08.30 Képújság 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55Mûsorismertetés 18.00Mis-
kolc Ma, hírmûsor 18.20 Maga-
zinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.20 Iránytû, gazdasági
magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Elsõszá-
mú közellenség, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

FEBRUÁR 23., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Adásis-
métlés 08.30 Képújság 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.20 Ma-
gazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Hiányszakmák:
A kõmûves 19.45 Kedvenceink,
az állatbarátok magazinja 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00Provokátor, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

FEBRUÁR 24., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Adásis-
métlés 08.30 Képújság 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.30
Múzsa, kulturális magazin 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.20 Gyöngy-
kagyló, gyermek- és ifjúságvé-
delmi magazin 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Kékharisnya, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

FEBRUÁR 25., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Adásis-
métlés 09.30 Képújság 15.00
Sport 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.20 Magazinmûsor, vá-
logatás a hét témáiból 19.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.20 Kocsonya-
film 2006 (ism.) 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.30 Ter-
minátor 33 1/3, hongkongi film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

FEBRUÁR 26., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Adásis-
métlés 09.30 Képújság 15.00
Sport 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Krónika, heti hír-
összefoglaló magazin 18.30 Ma-
gazinmûsor, válogatás a hét té-
máiból 19.00 Krónika (ism.) 19.20
Múzsa, kulturális magazin (ism.)
20.00 Krónika (ism.) 20.30 Hír-
háló (h) 21.30 Smaragdháború,
angol film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön Miskolc március 15-i emlékhelyeit? Hamarosan
kiderül! Öt héten át tartó keresztrejtvény-pályázatot indítunk. Az öt keresztrejt-
vényben egy-egy miskolci március 15-i emlékhely nevét rejtettük el melyet nem-
zeti ünnepünkön bejárnak és megkoszorúznak. Az öt megfejtést egyben, egy
levelezõlapon legkésõbb március 29-ig juttassák el a Miskolci Kommunikációs
Kht. címére: 3525 Miskolc, Dózsa György út 30. A helyes megfejtéseket be-
küldõk között az Arany Könyvesbolt (Miskolc, Arany Corvin Üzletház, Arany
János út 11-13.) által felajánlott könyvet sorsolunk ki.

ISMERI ÖN MISKOLC 
MÁRCIUS 15-I EMLÉKHELYEIT?

KOSSUTH
ART MOZI

KOSSUTH ART TEREM
Kútfejek (szín. magyar film),

február 23.–március 1., 14.30,
18.30, 20.30 óra.

Csodacsibe (mb. am.) (0),
február 23.–március 1., 16.30 óra.

HEVESY IVÁN ART TEREM
Matura Filmklub:
Kútfejek (szín. magyar film),

február 23-án 17 óra.  
A kommunista diktartúrák ál-

dozatainak emléknapja alkal-
mából:

A nagy kommunista bank-
rablás (fel. ném.–fr.–rom.) (12),
február 23.–március 1., 15, 19 és
21 óra.

A Budapesti animációs film-
klub vetítései: 

Kicsi ember (Társadalmi kér-
dések), február 24-én 17 óra (in-
gyenes).

40 éves szûz (mb. am.) (16),
február 25.–március 1., 17 óra.

HEVESY MATINÉ
Kacor király február 26-án 11,

13 óra.

Február 24-25-26-án Sas
Tamás Miskolc címû filmje a
Hevesy teremben 14.30-kor (in-
gyenes).

KEDVES AVASI LAKOSOK!

EGÉSZSÉGNAPOT
SZERVEZÜNK

A RÁK MEGELÕZÉSE
JEGYÉBEN!

Idõpont: 2006. február 19. (vasárnap) 9-tõl 
14 óráig

Helye: Kazinczy Ferenc Általános és Magyar–
Angol Két Tanítási Nyelvû Iskola
(Miskolc, Középszer u. 3.)

Idõpont: 2006. február 25. (szombat) 9-tõl 
14 óráig

Helye: Avasi Gimnázium (Miskolc, Klapka György út 2.)

PROGRAMTERV:
Rövid elõadások: 8.30–9.00-ig

Dr. Sallai Zsolt urológus fõorvos
Dr. Hardonyi András szülész-nõgyógyász fõorvos
Dr. Béres Emese megyei tisztiorvos: „LILIOM” népegészségügyi program
Dr. Skapinyecz Tibor fõorvos: Szájüregi daganatok
Dr. Cseh Imre adjunktus: Az emlõ önvizsgálatának jelentõsége
Dr. Pázsit Emese fõorvos: A gyermeknõgyógyászat jelentõsége a napi gyakorlatban
Burkus Bernadett: A gerinctorna jelentõsége a mindennapi életben (McKenzie-torna)
Dienes Melinda-Oláh Boglárka: Az intim torna jelentõsége
Dr. Bajorné Anger Andrea: A XXI. század emberének egészséges táplálkozása
Urbán Szilvia: A szociális munka jelentõsége és lehetõségei az egészségügyben

SZÛRÉSEK: 9-14 óráig, 9 órától sorszámosztás!
Ultrahangos csontsûrûség-vizsgálat �Ultrahangos pajzsmirigyvizsgálat �Ultrahangos
hasi és kismedencei vizsgálat �Vastagbél-szûrõvizsgálat székletvér-kimutatással teszt-
csíkokkal �Tüdõszûrés �EKG +vérnyomásmérés +kardiológiai tanácsadás �Szájüreg
szûrése � Testtömeg-testzsírmérés � Vércukor-, koleszterinszûrés

TANÁCSADÁSOK:
Diétás tanácsadások: Kovács Gabriella dietetikus
Drogambulancia: Juhászné Czeglédi Tünde addiktológus konzultáns
Szociális tanácsadás: Horváth Anita szociális munkás
Kérdõív: Kovács Zoltán szociológus

Hajgyógyászat. Bioélelmiszerek. Talpmasszás. Íriszdiagnosztika. Fényterápia.
Segítség rákbetegeknek! ÖNKÉNTES VÉRADÁS!

Akik biztosítják Önöknek ezt a lehetõséget és várják sok szeretettel:

Káli Sándor
országgyûlési képviselõ              

Szûcs Erika Dr. Bistei Attila Dr. Varga Zoltán Fodor Zoltán
önkormányzati képviselõk

6-os 7-es 8-as 9-es
választókerület

Az Avas Nyugdíjas Egyesület
Valentin-bált rendez február 18-án
(szombaton) 16 órától a selyemré-
ti Petõfi Sándor Kollégiumban. Min-
den kedves vendég a belépéskor
személyes ajándékot kap. Belépni
csak határtalan jókedvvel szabad,
és azt kötelezõ megõrizni a bál vé-
géig. 

A Nyugdíjas Magányosok Klubja
Egyesület farsangi jelmezes ösz-
szejövetelt rendez ingyen kocsonya-
vacsorával február 25-én a Petõfi
Sándor Középiskolai Kollégiumban

(Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky Endre u.
33.) 17 órától 23 óráig. Minden ér-
deklõdõt szeretettel várnak.
Asztalfoglalás a 06-46-362-087 te-
lefonszámon február 22-ig.

ELMARAD
AZ ELÕADÁS

A Miskolci Nemzeti Színház tá-
jékoztatja a nézõket: elmarad a
Médeia-elõadás február 19-én,
helyette a Káin és Ábel címû pro-
dukciót tûzi mûsorra a Közép-
Európa Táncszínház a Tánchét-
vége Miskolcon rendezvényso-
rozat keretében. Az idõpont és
a helyszín változatlan. A meg-
váltott jegyek érvényesek. A vál-
tozásért a színház vezetése szí-
ves elnézést kér.

NYUGDÍJASPROGRAMOK
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A Debrecenben megren-
dezett utánpótlás labdarúgó-
torna újabb adalékot szolgál-
tatott arra vonatkozóan, hogy
sokkal jobban járnak a klubok,
ha nagyobb figyelmet fordí-
tanak a saját nevelésû fiata-
lokra. A Diósgyõri VTK U17-es
labdarúgócsapata imponáló
teljesítménnyel nyerte meg a
közeli napokban, a Hajdúság
fõvárosában megrendezett
korosztályos mûfüves focitor-
nát.

A piros-fehérek többek között
maguk mögé utasították a Fe-
rencváros és az Újpest együtte-
sét, a döntõben pedig a Nyír-
egyházát fektették kétvállra. De
haladjunk sorjában!

A házigazdák hat csapatot hív-
tak meg. Az A-csoportban a
DVSC, a Ferencváros és a
Nyíregyháza, a B-ben pedig a
DVTK-MISI, az Újpest, valamint a
Szolnok kapott helyet. A diós-
gyõriek a Szolnok ellen fölényes
biztonsággal nyertek 7-0-ra, majd
1-2-es vereséget szenvedtek az
újpestiektõl. A körbeverés utáni
számolgatás a piros-fehéreknek
kedvezett, akik gólkülönbséggel
a csoport elsõ helyén végeztek.
A fináléban a Nyíregyháza volt az
ellenfelük, Sárréti Géza edzõ le-
génysége azonban 4-3-as gyõ-
zelmével feltette az „i” betûre a
pontot.

– Vajon minek köszönhetõ a
siker? – tudakoltuk a szakveze-
tõtõl, aki az alábbi összegzést
adta csapata teljesítményérõl:

– Nem lepett meg a diadal,
ugyanis a mi 17 éveseink már a
felnõttek között, a ligabajnok-
ságban szerepelnek. Így kellõ
tapasztalattal vannak felvértezve.
Fontos, hogy az utóbbi években

ez az elsõ olyan korosztály, ame-
lyet sikerült egyben tartani.
Korábban már a serdülõink közül
is vitték el a labdarúgókat, a
mostani gárdának gyorsítjuk a fej-
lõdését azzal, hogy az NB I köz-
vetlen közelében szerepeltetjük

õket. A gárda zömében miskol-
ciakra épül, a nevelõ edzõjük
Gyõr Gábor volt, nálam egy-két
éve vannak a fiúk. Már Gálhidi
György is észrevette, hogy például
Kovács, Demeter és Faggyas
sokra hivatott, az említettek ezért
az elsõ kerettel gyakorolhattak.
Pajkos János Horváth Ádámot,
Menyhértet és Faggyast rendel-

te magához, ez a mi munkánk
egyértelmû elismerése is. Minden-
nap edzünk, egyelõre a diósgyõri
salakon, de nagyon várjuk már a
mûfüves játéktér átadását, az
ugyanis lényegesen javítja majd
a feltételeket.                    D. L.

A Jegesmedvék dacoltak a nehézségekkel

ÚJ IDÕSZÁMÍTÁS KEZDÕDHETÚJ IDÕSZÁMÍTÁS KEZDÕDHET
Azzal mindenki tisztában volt

novemberben, hogy nehéz
idény vár a Miskolci Jeges-
medvék JSE hokisaira. A fedett
jégcsarnok építési munkálatai
miatt ugyanis valamennyi
mérkõzést házon kívül kellett
lejátszania az OB I-es gárdá-
nak. Két találkozóval a zárás
elõtt Egri István szakosztály-
vezetõ szívérõl nagy kõ esett
le.

De pörgessük csak kicsit visz-
sza az idõ kerekét! A szezon kez-
detén Puskás Gábor elnök azt nyi-
latkozta: legnagyobb vágya, hogy
súlyos sérülés nélkül ússzák meg
játékosai a bajnoki küzdelmeket.
Hozzátette, hogy a hokisok a
sportág iránti szeretetbõl játsza-
nak, s az ad nekik hatalmas lelki
pluszt, hogy látják: épül az új fe-
dett csarnok. Az indulásnál tisz-
tában voltak a mezõny erejével,
s azt is bekalkulálták, hogy sú-
lyos vereségekbe szaladhatnak
bele. A történtek igazolták a (nem
pesszimista, sokkal inkább reá-
lis) várakozásokat. A Macik az
alapszakasz mérkõzései közül
kettõt nyertek meg, tízet veszítet-
tek, gólkülönbségük 29-95, s ez
a teljesítmény a hatodik hely
megszerzéséhez bizonyult ele-
gendõnek. A rájátszásban eddig
egy találkozót nyertek, hármat ve-
szítettek, a gyõriek elleni duplázás
maradt csak hátra. Amennyiben
a „hazai”, Debrecenben sorra ke-
rülõ összecsapást hozza az ala-
kulat, akkor a hatodik helyen zárja
az idényt.

– A körülmények ismeretében
azt kell mondanom, csoda, hogy
egyáltalán végig tudtuk játszani
a bajnokságot egy fizikailag fel-
készületlen gárdával, ám errõl
korántsem tehetünk. Szinte csak
a mérkõzéseken edzettünk, de a
jövõ érdekében vállaltuk ezt is, hi-
szen tudtuk, láttuk, hogy épül az
új jégcsarnok. A kialakult magra
és a jó kezekben lévõ utánpótlá-
sunkra építhetjük az elkövetke-
zendõ évek csapatát, ám elõször
azt kell majd eldöntenünk, hogy
mit is akarunk valójában? Néhány
év múlva akár a dobogóért is
harcba szállhatunk, de ehhez
több feltételnek kell teljesülnie –
osztotta meg lapunk olvasóival
gondolatait Egri István.

A szakosztályvezetõ hozzátet-
te: nem szereti a zöld asztalnál
szerzett pontokat, de most kife-
jezetten jól jött nekik az Érsek-
újvár ellen számukra kedvezõ
határozat. Egri szerint a fedett
csarnok átadásával új idõszámí-
tás kezdõdhet a miskolci jégko-
rongsport történetében. A baj-
nokság amúgy azért is kocká-
zatossá vált, mert Wintersteiner
Ottó tanulmányi, illetve munka-
helyi elfoglaltsága közbeszólt. A
keret és az utánpótlást jól isme-
rõ Nagy András, Bíró Ignác edzõ-
duóval vágtak neki a küzdel-
meknek.

– A borsodi ligás mérkõzése-
inket Debrecenben játszottuk.
Ugyanakkor köszönettel tarto-
zunk a Miskolci Városi Sport-
központ vezetõinek, hiszen a
MISI ifjú hokisai, így a kölyök, elõ-
készítõ és junior korú csapata-

ink a Népkertben léphettek pá-
lyára, s a felnõtt keret is Miskolcon
gyakorolhatott hetente három-
szor – tette hozzá a fentiekhez
Egri István.

Elmondta: a folytatásban sok
függ a szponzoroktól, a várostól,
valamint attól is, ki lesz az új lé-
tesítmény üzemeltetõje? Pezsgõ
sportélet ugyanis csak ott ala-
kulhat ki, ahol a használók is ér-
dekeltek a mûködtetésben. Ebben
a sportágban szeptembertõl
jégen kell lenni – ehhez adhat lö-
kést a csarnok, valamint az ápri-
lisi ifjúsági világbajnokság!

Doros László

DIADALMASKODTAK A DVTK-MISI FIATALJAI

Kifizetõdõbb a nevelés

Álló sor: Horváth Ferenc (technikai vezetõ), Demeter Ádám,
Kaponyás József, Horváth Szabolcs, Kovács Ádám, Nagy Gábor,
Menyhért Gergõ, Balogh Dénes, Giák Tamás, Sárréti Géza (edzõ).
Guggolnak: Mákos Csaba, Földesi András, Szamkó Zsolt, Jakab
Norbert, Balázs Ádám, Faggyas Milán és Horváth Ádám.

A Vegyész RC-Kazincbarci-
ka férfi röplabdázói Közép-
európai Kupamérkõzésen a
házigazda Mladost Zagreb
gárdájától 3:1 (23, 20, -20, 21)
arányban vereséget szen-
vedtek. Ez mit sem von le az
alakulat teljesítményének ér-
tékébõl, hiszen már korábban
biztosította helyét a Bécsben
sorra kerülõ négyes döntõ-
ben.

Legfeljebb tehát a fanyalgóknak
adhatott témát: miként fordulha-
tott elõ a kisiklás? Nos, a hazai-
ak gyorsan két játszmát nyertek,
de a VRC nem adta fel és szépí-
tett. A negyedik végén ismét a
horvátok örülhettek.

– Jól kezdtünk, tartottuk a lé-
pést ellenfelünkkel. A második
szettben a horvátok megugrottak,
õrizgették elõnyüket. A harma-
dikban remekül nyitottunk, s ez

döntõnek bizonyult. A negyedik-
ben megint fordult a kocka, kicsit
bosszantó volt, hogy szinte min-
den hosszú menetet õk fejeztek
be eredményesen. Jól kihasz-
nálták a nagy terembõl fakadó le-
hetõségeket.

A gárda koráb-
ban elbúcsúzott az
Élcsapatok Kupá-
jától, áll viszont a
hazai bajnokság-
ban (a pontvadá-
szatba majd csak
márciusban kap-
csolódik be az is-
mert szövetségi
döntés következté-
ben), a Magyar-ku-
pában, és mint em-
lítettük, a Közép-
európai Kupában is
akad még teendõ-
je.

Ez utóbbi négyes
döntõjét március 4-

én és 5-én rendezik meg Ausz-
triában, érdekesség, hogy a kvar-
tett tagja lesz két osztrák gárda
is, ott tehát bravúrra lenne szük-
ség a fináléba kerüléshez.

Jóval egyszerûbb a helyzet a
Magyar-kupában, ahol már csak

az NB I-ben szereplõ Debreceni
AC-t kell legyõzniük a kék-sár-
gáknak, ez ugyanis a négyes
döntõbe jutást jelenti Tomanóczy
Tibor és társai számára. Ráadásul
a klub vezetõi kijelentették: meg-
pályázzák az április 11–12-én
sorra kerülõ finálé rendezési jogát.
A kazincbarcikai helyszín jó a
szurkolóknak, akik teljes lét-
számban buzdíthatják kedven-
ceiket.

Említettük, hogy az itthoni
pontvadászatba a Vegyész RC
március 10-én kapcsolódik be.
Szinte biztos, hogy a legjobb
négy közé rajtuk kívül a Kométa-
Kaposvár, a MAFC és a Kecs-
kemét kerül be. Elõször rendez-
nek egy oda-visszavágós kört,
aztán következhet az elõdöntõ,
majd pedig a döntõ. A barcika-
iak itthon egyeduralkodónak szá-
mítanak – ezt alighanem újólag
bizonyítják majd.

(doros)

A négyes döntõben játszhat a Vegyész RC

ITTHON NINCS ELLENFELÜK

Mostanság többször volt okuk az örömre a
barcikai röplabdásoknak.

Kiváló minôségû, kis szériában 
készült magyar termékek! 

Divat a jólöltözöttség 
36-52-es méretig.

A fesztivál ideje alatt minden 
termék 15% kedvezménnyel!

RREENNDDKKÍÍVVÜÜLLII  KKOOCCSSOONNYYAAFFEESSZZTTIIVVÁÁLLII  
NNYYIITTVVAA  TTAARRTTÁÁSS::  SSZZOO  1100--1166--iigg,,  VV  1100--1144--iigg!!

Nôi Divat

MMiisskkoollcc,,  SSzzéécchheennyyii  uu..  2211--2233..  TTeell..::  4466//334488--559999  
((aa  sszzíínnhháázz  mmeelllleetttt,,  aa  DDéérryynnéé  ttéérr  ffeelléé))

� Billenõ és szekcionált ga-
rázskapuk, kapumozgató
automatikák, Ipari kapuk,
sorompók, tûzgátló kapuk
forgalmazása, beépítése és
teljes körû szervizelése

Levélcím: 3527 Miskolc, József Attila út 57.
web: www.berckft.fw.hu
E-mail: ajtokaputechnika@berckf t.hu
Tel.: +36 46/ 413-270, +36 46/413-271
Fax: + 36 46/413-291

A BÉRC Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

a Hörmann 
hivatalos márkaképviselete

� Biztonsági bejárati ajtók, beltéri
ajtók és kilincsek forgalmazása
az egyszerûtõl a luxusig

� Objekt és speciális ajtók közü-
leteknek és intézményeknek

A HIRDETÉS FELMUTATÓJA 10% ENGEDMÉNYT KAP 
GARÁZSKAPU VÁSÁRLÁSA ESETÉN!
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Miskolc Megyei Jogú Város
megbízásából a Miskolci
Ingatlangazdálkodó Zrt.

BÉRBE VEHETÕ MAGÁNTULAJDONÚ
LAKÁSOKAT KERES
további bérbeadás céljára.

Elsõsorban komfortos, összkomfortos üres lakásokat keresünk.

Érdeklõdni a területileg illetékes házkezelõségeken lehet:
I. sz. Házkezelõség, Miskolc, Gyõri kapu 53. 

Tel.: 46/516-270
II. sz. Házkezelõség, Miskolc, Széchenyi u. 60. 

Tel.: 46/516-260
III. sz. Házkezelõség, Miskolc, Szilvás u. 23-25. 

Tel.: 46/560-100

04. 10. A KÍNAI KULTÚRA BÖLCSÕJE 269 900 Ft
+ reptéri illeték és vízum 10 nap/7 éj

6-8% kedvezménnyel 
foglalhatók társasútjaink!

Miskolcról indulunk 
08. 14. NAGY FRANCIA KÖRÚT 13 nap 179 900 Ft  
06. 26. ERDÉLYI NAGYKÖRÚT 7 nap 59 900 Ft
07. 16. KÁRPÁTALJA-É.-ERDÉLY 6 nap 49 900 Ft
06. 23. NYUGAT-EU. KÖRUTAZÁS+SPANYOLO.

NYARALÁS 12 nap 146 600 Ft
07. 18. BAJOR KASTÉLYOK 5 nap 63 990 Ft

További ajánlatok 2006. évi programfüzetünkben!

HORVÁTORSZÁG, SZLOVÉNIA, MONTENEGRO

2006. évi nyári szállások 
10% kedvezménnyel!!!

Keresse katalógusunkat! 

www.cartour.online.hu

CAR-TOUR
International Kft.
3530 Miskolc, 
Arany János u. 11-13.
fszt. 5.
(Arany Corvin Üzletház)

Tel.: 46/506-299
Fax: 46/506-300

Honlap: 
www.car-tour.hu

E-mail: 
miskolc@cartour.hu

OIH (IKIM): 1753/1998

A Miskolci  Ingatlangazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet

az alábbi helyiségek  
bérbeadására határozatlan idõre

Cím Vetített Pályázható Minimálisan pályázható Ingatlan megtekintésének A bérleti jog minimális 
alapterület: tevékenységi kör: bérleti díj idõpontja: megszerzési alapdíja

Miskolc, 
Széchenyi u. 33. 28 m2 30 184 2006. 02. 23.

600 000 Ft+áfa
fszt. 1.

Ft/m2/év+áfa 9.00-9.10 

Miskolc, 
62 m2 20 000 2006. 02. 23.

1 000 000 Ft+áfaKirály u. 11. Ft/m2/év+áfa 9.40-9.50 

A pályázatok postai feladásának határideje 2006. 02. 28. A postai feladás címe 3501 Miskolc. Pf.: 78.
A pályázatok bontása: 2006. 03. 03. 10.00 Miskolc, Hunyadi u. 21. szám alatt a Jogi Osztály hivatalos helyiségében.

Széchenyi úti bérlemény esetében kötelezõ vállalás: egy éven belül „A” minõségi kategóriájú üzlet kialakítása,
továbbá átminõsítés a szerzõdéskötéstõl számítva 6 hónapon belül  (lakásból helyiséggé átminõsítés).

A pályázati eljárás részletes, itt meg nem határozott egyéb kötelezõ érvényû feltételeit pályázati ismertetõ állapítja meg.

A teljes pályázati dokumentáció letölthetõ a MIK. Zrt. honlapjáról www.mikrt.hu
További információ: MIK Zrt. Helyiséggazdálkodási Iroda (Miskolc, Hunyadi u. 5. Tel.: 516-287).

Üzlet
(ezen belül konkrét
profilmeghatározást

kérünk)

INGATLANKÖZVETÍTÕ MAGAS KERESETTEL MUNKATÁRSAKAT KERES NEM
ÜGYNÖKI MUNKÁRA. TEL.: 30/687-8627, 30/640-1180.

ÁLLÁSHIRDETÉS. Ausztriai és nyugat-dunántúli munkavégzésre keresünk segédmunká-
sokat, szakmunkásokat, középvezetõket, diplomásokat. Érd.: 06/30/632-6669 vagy
06/30/939-0579.

Tavaly novemberben teljes átalakításon esett
át a Papirusz Kft. Városház téri papír-írószer üz-
lete. A változást azonban nem csupán az igen
tetszetõs épületfront és kirakat jelenti, hiszen a
boltbelsõ is minden elemében új, európai szín-
vonalú kialakítást kapott. Az üzlethelyiség falait
újrafestették, a padlót igényes kivitelû járólappal
burkolták, a kirakatokat pedig a városfejlesztési
koncepciónak megfelelõen, a Fõutca Pláza
Projekt elvárásai szerint építették át. Mindezek mel-
lett természetesen lecserélték a korábbi bútoro-
kat, polcokat, pultokat is, az új berendezési tár-
gyakra pedig, ha lehet, még a korábbiaknál is szín-
vonalasabb termékek kerültek, az elõzõ évekhez
képest jócskán kibõvült választékban.

A papírboltba betérõk jelenleg több mint há-
romezerféle áruból választhatnak. Az exkluzív író-
eszközök (Parker, Inoxcrom és Rotring töltõ-, il-
letve golyóstollak, valamint Faber-Castell színes
ceruzák), irodaszerek mellett az üzlet kínálatában
megtalálhatók a nyomtatópatronok, tonerek, kü-
lönbözõ nyomtatványok éppúgy, mint a ragasz-
tószalagok, színes ajándéktáskák, csomagolóa-
nyagok, üvegfestékek, vagy éppen a háztartási,
tisztasági cikkek – zsebkendõ, törlõkendõ, egész-
ségügyi papír is.

A Városház tér 16. szám alá azonban nemcsak
azoknak érdemes benézni, akik irodájuk esz-
köztárát, vagy írókészletük kellékeit szeretnék le-
cserélni. A megszépült üzlet Nike hátizsákok egész
sorával várja a sportosabb életvitelt kedvelõket,
illetve a fiatalabb vásárlókat. A hátizsákok mind-
egyike kiváló minõségû, garantáltan eredeti ter-
mék, éppúgy, mint az elegánsabb kiegészítõk iránt
érdeklõdõknek szánt, és ugyancsak számtalan
színben és kivitelben megvásárolható bõr pénz-
és irattárcák, övek és táskák. Aki itt vásárol, biz-

tos lehet abban, hogy pénzéért nem silány után-
zatot, esetleg valamivel jobb, az eredetinél azon-
ban kétségtelenül gyengébb, kevésbé tartós má-
solatot kap. A Városház téri papír-írószer által for-
galmazott több ezer árucikk – legyen az toll, tárca,
nyomtatópatron vagy aktatáska – egy dologban
ugyanis megegyezik: mindegyik kifogástalan
színvonalú termék.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az üzlet
által kínált cikkek megfizethetetlenek lennének.
Itt ugyanis az alacsonyabb ár nem párosul gyen-
gébb minõséggel. A papírbolt szinte minden ár-
fekvésben forgalmaz iroda- és írószereket, kie-
gészítõket, természetesen azonban csak egy bi-
zonyos színvonal felett.

A tizenöt éves Papirusz Kft. fõutcai üzlethelyi-
ségében nemcsak a lakossági igények kielégí-
tésére készültek fel, közületek, iskolák, cégek meg-
rendeléseinek szintén eleget tudnak tenni.
Mindezek mellett különbözõ szolgáltatásokkal is
várják a hozzájuk betérõket. Vállalnak iratspirá-
lozást, készítenek bélyegzõket és névjegykár-
tyákat, és lehetõséget biztosítanak fénymásolásra
is. Valamennyi szolgáltatásukat kedvezõ áron és
ténylegesen európai szintû környezetben, a vá-
sárlók igényeinek és lehetõségeinek maximális
figyelembe vételével kínálják, gondosan ügyelve
arra, hogy a náluk vásárlók minden esetben elé-
gedetten távozzanak az üzletbõl.

Városház téri Papírbolt
Miskolc, Városház tér 16.

Tel./fax: 46/340-934

Európai színvonal, több mint 3000 termék

MEGÚJULT A VÁROSHÁZ TÉRI PAPÍRBOLT



Nem új múzeumot építenek,
hanem egy meglévõt alakítanak át.
Vagyis kettõt. A  rudabányai Érc- és
Ásványbányászati Múzeum Alapít-
vánnyal aláírt szerzõdés értelmében
március elsején a rudabányai és a
telkibányai múzeumok a megyei
önkormányzathoz kerülnek. A tu-
lajdonosváltás részben profilvál-
tással is jár – mint dr. Veres Lászlótól,
a megyei múzeumi szervezet igaz-

gatójától megtudtuk, a két intéz-
mény a 20., illetve 21. múzeumuk
lesz. A rudabányai múzeum felve-
szi a Megyei Bányászati Múzeum
nevet, az épületet felújítják, a fûtés-
és elektromos hálózat modernizá-
lásától az udvar burkolásáig sok ten-
nivaló van. Átrendezik az állandó ki-
állítást, a korábbi ércbányászati
gyûjteményt kiegészítik a szénbá-
nyászatot bemutató anyaggal. Az

udvaron pedig szabadtéri bánya-
gép-kiállítást rendeznek. Az épület
alatt található mintatárnát is rend-
be teszik. 

A Rudabányának világhírnevet
hozó õslénytani leleteket is szeret-
nék méltó módon bemutatni. A ru-
dabányai múzeumban várhatóan
március végére, április elejére vé-
geznek az átalakításokkal, amire 40
millió forint áll rendelkezésre. Az idén
50. éves rudabányai múzeum igaz-
gatója, Hadobás Sándor emlékez-
tetett rá, hogy 1968-tól a történelmi

Magyarország ércbányászati em-
lékeit gyûjtötték. Az évtizedek alatt
számos tudományos kiadványt je-
lentettek meg. A telkibányai bányá-
szati múzeum is átalakul. Forróról
ide költöztetik az Abaúji Múzeumot,
s ennek megfelelõen átalakul, bõvül
az intézmény profilja. Nemcsak a
gyûjtemény kerül ide Forróról,
hanem a tudományos munkatársak
is. A továbbfejlesztést a szlovákok-
kal közösen, határmenti együttmû-
ködés keretében, pályázati úton
szeretnék finanszírozni. Cs. L.

(SZIKSZÓ) Még mindig nincs dön-
tés a szikszói kórház ügyében. Az
önkormányzati biztosok a kórház át-
világításán dolgoznak, amit február
28-ig be kell fejezniük, és meg kell
határozni a hosszú távú pénzügyi
és likviditási javaslatot. A betegellá-
tásban eddig nem érzõdött a kór-
ház nehéz pénzügyi helyzete. 

A kórházi rekonstrukció és az új
osztályok átadása hátrányosan érin-

tette a szikszói kórházat, ugyanis az
Országos Egészségbiztosítási
Pénztár nem emelte meg az újabb
betegségcsoportokért járó támo-
gatást. Vagyis az OEP kevesebbet
utal az intézménynek, mint ameny-
nyi valójában járna az ellátott bete-
gek után. Ezért egy lehetséges pert
is fontolgattak. A kórház igazgató-
sága azonban szeretné a helyzetet
békésen megoldani. A megyei ön-
kormányzat addig, amíg végleges
döntés nincs, havi 9 millió forinttal
támogatja a kórházat. 

Boros Attila, a szikszói kórház or-
vos-igazgatója elmondta, a teljesít-
ményükben korlátozták a kórházat,
hiszen jóval több beteget tudnak el-
látni, mint amennyit az OEP finan-
szíroz. A kórházban a maximális
megszorításokat alkalmazzák. Eddig
elsõsorban a kiszolgáló személy-
zetbõl bocsátottak el 39 dolgozót. A
betegek eddig mindebbõl semmit
nem éreztek, de az igazgató szerint
nyártól komoly gondok kezdõdhetnek
akár az ellátásban is. A jogi vita vé-
géig a megyei önkormányzat tovább
finanszírozza a mûködési vesztesé-
geket. A kórház orvos-igazgatója sze-
rint megoldás lehetne, ha létrehoz-
hatnák a 40 férõhelyes ápolási osz-
tályt. Hiszen, mint mondta, az évek-
kel ezelõtt hasonló gondokkal küzdõ
Vasgyári Kórházat is a stroke-osztály
megszervezése mentette meg. 

Sérült gépjármûvek teljes körû javítása

Biztosítók szerzõdött partnere

Kárrendezés, kárügyintézés

Legmodernebb technológia

Garantált minõség � Rövid határidõk

Nyitva tartás: hétfõ: 8.00–17.00,
szombat: 8.00–12.00

Miskolc, Ernye bán u. 4/A.
Telefon: 46/381-645, 20/9424-903. Fax: 46/505-323

(MEGYE) Az elmúlt négy évben
Budapest után megyénk volt az
országban a legsikeresebb a
pályázatok tekintetében. A több
mint négyezer-kétszáz nyertes
pályázatra összesen mintegy
93 milliárd forint érkezett Borsod-
ba, ami azt jelenti, hogy a ren-
delkezésre álló keret majdnem
felét a megye nyerte el.

A lehetõségeink azonban idén
még tovább bõvülhetnek – errõl is
tájékoztatták Borsod-Abaúj-Zemp-
lén településeinek polgármestereit
csütörtökön, a megyeházán tartott
fejlesztésösztönzõ konferencián.
Gáz- és vízvezetékek, szennyvíz-
hálózatok, új utak, egészségügyi
épületek, illetve iskolák és óvodák

létesültek az elmúlt négy évben
Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben a pályázati támogatásokból. Az
ország, a régió és a megye által
meghirdetett pályázati lehetõsé-
gekbõl, valamint a Nemzeti
Fejlesztési Terv és az INTERREG
III elnevezésû programokból ösz-
szesen mintegy 93 milliárd forint-
hoz jutottak a megyei önkormány-
zatok. Gyárfás Ildikó, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés
elnöke a csütörtöki fórumon el-
mondta, az elmúlt négy évben a
Nemzeti Fejlesztési Tervbõl Borsod
kapta a legtöbb támogatást. Az ön-
kormányzatok és a vállalkozások
egyébként idén is számos pályá-
zati lehetõség közül választhatnak.
A „Sikeres Magyarországért Hitel-
program”-ot például kifejezetten az

önkormányzatok számára dolgoz-
ták ki, az innen igényelhetõ támo-
gatást pedig a városok, települé-
sek infrastrukturális állapotának
javítására lehet fordítani. Új lehe-
tõség ettõl az évtõl az is, hogy az
önkormányzatok bérlakások vá-
sárlására vagy építtetésére is fel-
vehetnek hitelt. Erre összesen 60
milliárd forint áll a Magyar Fejlesz-
tési Bank rendelkezésére. A „Sike-
res Magyarországért Hitelprog-
ram”-ra az elmúlt két és fél évben
152 vállalkozás és önkormányzat je-
lentkezett megyénkbõl, az általuk
igényelt kölcsön összege pedig
összességében meghaladja a 10
milliárd forintot.

lénárt
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Hadobás Sándor bányászdokumentumokat tanulmányoz.

Fejlesztésösztönzõ konferencia a megyeházán

SIKERES PÁLYÁZATOK BORSODBÓL

Stella, a mi autónk, a mi ferde szemû autónk életében elõször cser-
benhagyott bennünket. A három és fél éves jármû motorja egyik reggel
nem óhajtott felébredni. Eddig a legnagyobb hidegben is pöccre rajtol-
ni tudott, büszkék voltunk rá, hogy kitartóan bírta a szabad ég alatt a mí-
nuszokat, merthogy soha nem tarthattuk garázsban, úgy cseperedett óvo-
dáskorúvá (ha egy kutya életéveinek számát, hogy az emberéhez viszo-
nyítsuk, héttel kell szorozni, akkor egy „miautónkét” mennyivel?).  

Fiammal a páromat kísértük volna Nyíregyházára, úgy terveztük, amíg
elintézi fõiskolai tennivalóit, sétálunk egyet a városban. A párom feje fel-
fõtt, a fiamé felnõtt: Leonóra mérgelõdött, Levente elõbb nagykorúak mód-
jára befelé sírt, majd nem bírta tovább tartani magát. Nagyon haragud-
tunk ám a kiscsoportos Stellára, hogy helyette mi pöccentünk be, s hogy
bejelentés nélkül mondta be az unalmast, de nem volt mit tenni, annyi
lett a családi programnak, hármunknak háromfelé szaladt aznap az útja.  

Irigy voltam az összes autóra, ami mozgott: minden mellettem elhala-
dó kocsihoz volt egy-két kritikus szavam, „A ti autótok” feliratút bokán,
azaz dísztárcsán is tudtam volna rúgni, s nem a tegnapi csodálattal néz-
tem az öreg kispolszkikat, hogy milyen önfeledten csúszkáltak a jégen,
szokás szerint ügyet sem vetve vezetõjük akaratára.  

A miskolci társasházban lakó ismerõsök elmondták, hogy a mi autónk
emberi (kutyai) számítás szerint bizonyára akkumulátorcserére érett meg,
de péntek lévén már intézkedni nem tudtunk: így hétfõ reggelig aggód-
hattunk, hisz mégiscsak a mi kutyánk kölyke, vajon tényleg az Stella nya-
valyája, avagy összeszedett még valamit. Egy gyógykutyára vágytam, ame-
lyik hétfõig megeszi a telet. 

A kétperces helyszíni aksicsere afelõl megnyugtatott, hogy nincs más
baja az autónak. Ám felakadt a ferde szemem, mikor kifizettem a közel
húszezer forintot. Megvigasztaltak, hogy ezzel az újjal kibírja még három
évig. S akkor már elsõs lesz a kisasszony! Kutya ugat, Stella-karaván halad. 

Vass Tibor

Elvan a gyerek

A MI AUTÓNK
(RUDABÁNYA–TELKIBÁNYA) A rudabányai vasércbánya már rég be-

zárt, a mélymûvelésû szénbányák is befejezték termelésüket.
Az egykoron sok ezer embernek munkát adó iparág öröksé-
gét, tárgyi, szellemi emlékeit szeretnék legalább megmenteni.
Ezt a célt szolgálja majd a megyei bányatörténeti múzeum.

Telkibánya abaújiasodik

MEGYEI BÁNYÁSZATI MÚZEUM RUDABÁNYÁN

Nehéz helyzetben a szikszói kórház

AZ ÖNKORMÁNYZAT SEGÍT

A pályázók feladata: írjanak egy
olyan, három versszakból álló,
versszakonként 4 soros, 14 szó-
tagú versikét, amelyben az aláb-
bi kulcsszavak mindegyike meg-
található: „Szinva, Avas, pislog,
technopolisz, kultúra”. 

Beküldési határidõ: február 18.,
szombat, 13 óra. Beküldési cím:
E-mailen: kocsonya2006@free-
mail.hu. Személyesen: Miskolc,
Kossuth u. 4. sz.

A dalnokok mûveibõl a
„gyöngyszemeket” szombaton

15 órakor Kincses Károly, a Mis-
kolci Nemzeti Színház színmû-
vésze és Straub Dezsõ színmû-
vész mutatja be a Hõsök terén, a
Fesztiválsátor színpadán. A rímek
hallhatók lesznek február 18-án
10.10 órától, a Petõfi rádió Kincs-
keresõ címû mûsorában is. 

A legjobbakat díjazzuk, díjáta-
dás: február 19-én, vasárnap, a 16
órától kezdõdõ eredményhirde-
tések között. 

Kocsonya-dalnokok
Versenybizottság

VÁRJUK A KOCSONYA-DALNOKOKAT!

Az VFV Zrt. értesíti a Kocso-
nyafesztivál közönségét, hogy
2006. február 18-án szombaton
este 10 órától reggel 6-ig kivé-
teles menetrendben fogadja a
fürdeni vágyókat. Korlátozott
számban belépõk egységesen
ezer forintért még válthatók a
Barlangfürdõ pénztárában,
ugyanakkor azok, akik a szom-

bati nap folyamán a Hõsök
terén felállított sátorban kitöltik
a Barlangfürdõ totót, az így
nyert fürdõtallérral szintén be-
mehetnek az éjszakai fürdõ-
zésre.

Az igazgatóság határozata
értelmében ittas embereket nem
engednek be a saját és fürdõ-
zõ társaik érdekében.  

Bocsánatkérésre és helyreigazí-
tásra szólítja fel Nyakó István mind-
azokat az ellenzéki politikusokat és
sajtóorgánumokat, akik választási
jogszabálysértéssel hozták össze-
függésbe a személyét. A Magyar
Szocialista Párt szóvivõje és kép-
viselõjelöltje minderrõl azon a saj-
tótájékoztatóján beszélt, melyen a
területileg illetékes választási bi-
zottság határozatát ismertette. 

Mint ismeretes, a Fidesz képvi-
selõ-jelöltje, Ódor Ferenc panaszt
nyújtott be a választási bizottsághoz:
a leírtak szerint a krasznokvajdai kör-
jegyzõ megsértette a választási
törvényt azzal, hogy már a tör-
vényben elõírt dátum, vagyis február
hatodika elõtt kiadta a kézbesítõk-
nek az ajánlószelvényeket, amelyek
így a jogszabályban meghatározott
határidõ elõtt eljuthattak Krasznok-
vajda és négy másik település la-
kosságához. A fideszes képviselõ
beadványában az is szerepelt, hogy
információik szerint „az MSZP ak-
tivistái már ezekben a napokban
gyûjtötték az MSZP és Nyakó István
képviselõjelölt részére az ajánló-
szelvényeket, ezért alaposan felte-

hetõ, hogy a kézbesítés tényét jo-
gosulatlanul megismerhették”. 

Nyakó István ismertette a válasz-
tási bizottság határozatát, amely –
mint fogalmazott – személyét és az
MSZP aktivistáit illetõen semmiféle
elmarasztalást nem tartalmaz, csu-
pán a krasznokvajdai körjegyzõ el-
járásával kapcsolatban állapította
meg a jogszabálysértést. A határo-
zat szerint „Az ajánlószelvényt a vá-
lasztópolgár kitöltetlenül – üresen
kapja meg. Az ajánló választópol-
gár arra rávezeti a szükséges ada-
tokat, és sajátkezûleg aláírja. Tény,
hogy ez esetben sajnos jogsza-
bálysértõ módon, elõbb került az ál-
lampolgárokhoz, de tény az is, hogy
ha valaki kiállítja és aláírja az aján-
lószelvényt és odaadja, az egyér-
telmû állampolgári akaratot tükröz”.

A szocialista politikus jogi lépé-
seket helyezett kilátásba arra az
esetre, ha nem igazítanak helyre és
nem kérnek tôle bocsánatot, s el-
mondta: az MSZP önkénteseit, vá-
lasztási aktivistáit továbbra is arra
kéri, hogy ne menjenek bele sem-
miféle politikai „sárdobálásba”, le-
járató kampányba. 

BOCSÁNATKÉRÉST VÁR 
A KÉPVISELÕJELÖLT

ÉJSZAKAI LUBICKOLÁS 
A BARLANGFÜRDÕBEN


