
A miskolci nanotechnoló-
giai kutatóközpont megvaló-
sítására a magyar kormány 1,8
milliárd forintot biztosít, az orosz
fél pedig a legfontosabbat, a
technológiát, a licencet adja
– nyilatkozta Káli Sándor pol-
gármester szerdai sajtótájé-
koztatóján. 

Március 28-án a magyar és az
orosz gazdasági miniszter
Vlagyimir Putyin orosz elnök je-

lenlétében írta alá a két ország
nanotechnológiai együttmûkö-
dési programjáról és a miskolci
innovációs központ létrehozásá-
ról szóló megállapodást.

A Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal, a Nemzetközi
Kutatás-fejlesztési Nagyprojektek
Program keretében, múlt év de-
cemberében hirdetett meg nem-
zetközi pályázatot a miskolci na-
notechnológiai kutatólaboratóri-
um felállítására. A pályázat cél-
jaként világszínvonalú nanotech-
nológiai kutatólaboratórium lét-
rehozását és kutatás-fejlesztési
projektek mûködtetését jelölték
meg, – a magyar–orosz nano-
technológiai együttmûködés ma-
gyar részének megvalósítása ér-
dekében –, valamint a nano-

technológiai kutatóképzés elõ-
segítését a régióban. Olyan pro-
fesszionális tudományos és üz-
leti menedzsment-képességek-
kel rendelkezõ természetes sze-
mélyek jelentkezését várták a pá-
lyázatra, akik vállalják a fenti cél
megvalósítását. Az elõpályázat
során magyar vagy külföldi ál-
lampolgárságú természetes sze-
mélyek pályázhattak január 16-ig
a megadott témakörökhöz kap-
csolódó nagyprojekt megvalósí-
tási tervének elkészítésére. Az elõ-
pályázaton nyertes pályázók az
elkészített megvalósítási tervvel,
a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közalapítvány bevonásával pá-
lyázhatnak a nagyprojekt meg-
valósítására.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Újabb állomásához
érkezett a belváros
felújítása, ugyanis
hétfõn megkezdõdött
a Déryné utca sétá-
lóutcává alakítása. A
behajtás mostantól
tehát tilos, a munká-
latok május 31-ig be-
fejezõdnek.

Ez a felújítás is része
annak a belvárosi prog-
ramnak, mely a Regio-
nális Operatív Program
keretében valósul meg,
és amelyben már a
Szinva terasz és a
Kandia köz is elkészült.
A projekt újabb állomá-
sa a Déryné utca sétá-
lóutcává történõ átépí-
tése, ez egy 91,5 millió forintos be-
ruházás.

Az utcát a Berzeviczy Gergely
Szakközépiskolától zárják le, tehát
az Antall József park felé vezetõ
közön továbbra is zavartalanul jár-
hatnak az autók. A forgalomtól el-
zárt részen csak egy három méter
széles sávon lehet majd autóval
behajtani, de csupán az utcában
ingatlannal vagy üzlettel rendel-
kezõknek. Ezt az utat, akár egy
leszállópályát, két oldalról földbe
süllyesztett világítótestek szegé-
lyezik majd. A burkolat egyébként
a Kandia köz meghosszabbítása
lesz, így ezt is brazil kvarc és sváj-
ci kígyókõ kombinációja fedi
majd, de a köz öntvény kande-
láberei is visszaköszönnek.
Kisebb fák is lesznek, ültetett és
ládában lévõ dísznövények szí-
nesítik majd az új sétálórészt.

A kivitelezõ már elkezdte a
munkát, ez azt jelenti, hogy az
utcát mindkét végérõl lezárták.

Gépkocsival nem lehet behajta-
ni, a gyalogos forgalom pedig, ha
nem is zavartalan, legalább meg-
engedett. Mindent összevetve,

az utca május 31-re elkészül,
ugyanis június 15-én elkezdõdik
a Bartók+Verismo Nemzetközi
Operafesztivál.     Tréba Eszter
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Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében

MISKOLCI NAP

MEGÚJULT KÉSZLETEKKEL,
ÓRIÁSI FÜRDÔSZOBABÚTOR-VÁSÁRRAL

VÁRJUK ÖNT A LAGUNÁBAN
március 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!

HA CSEMPE VAGY PADLÓLAP, NÁLUNK MINDENT
MEGTALÁL ÁLMAI OTTHONÁHOZ!
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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A buszrekonstrukció máso-
dik lépéseként 35 Neoplan tí-
pusú csuklós autóbusz áll for-
galomba márciusban Miskol-
con. Szerdán egy ünnepélyes
átadás után indult az elsõ 13, de
a hónap végéig mind a 35
„munkába áll”.

Tavaly már találkozhattak a mis-
kolciak a Neoplan buszokkal, hi-
szen az MVK Zrt. minden busztí-
pust bemutatott az utazóközön-
ségnek, amely szóba jöhetett.
Akkor negatívumként csupán a
szûk közlekedõ folyosót említették
azok, akik kipróbálták, így a köz-
lekedési cég átterveztette a jár-

mûvet – mondta el beszédében
Börzsei Tibor, az MVK ügyvezetõ
igazgatója az Újgyõri fõtéren tar-
tott ünnepségen. 

– Jelentõs mérföldkõhöz érkez-
tünk, ezzel további minõségi javu-
lás várható a közösségi közleke-
désben – jelentette ki az igazgató.
– 2008-ig újabb 55 új autóbuszt sze-
retnénk forgalomba állítani, a jármû-
rekonstrukció 24 millió eurós hitel-
bõl valósul meg. 

Börzsei Tibor hozzátette, egy ko-
rábbi felmérés a mozgássérültek
közlekedésének segítését emlí-
tette gyenge pontként a miskolci
tömegközlekedésben, így az új bu-
szok beszerzésénél erre külön
hangsúlyt fektettek. A kere-
kesszékkel közlekedõknek segít-
séget nyújtó rámpa és dokkoló
mellett a vakokra, gyengénlátók-
ra és hallássérültekre is gondolva
hangjelzések, illetve audiovizuális

jelzések könnyítik a közleke-
dést. A cég új jelszava: modern,
alacsonypadlós, biztonságos.

Káli Sándor polgármester el-
mondta, nagyon szépek ezek a
jármûvek, és ilyenek járnak
München, Zürich, vagy éppen
Bécs utcáin is. 

– Az alacsony padló egyben
azt is jelenti, hogy az idõsek is
könnyebben tudnak közlekedni,
akik nagy számban használják
a tömegközlekedést. Amikor a
fejlesztés mellett döntöttünk,
tudtuk, hogy ehhez mekkora hi-
telt kell felvállalnunk, de ez egy
szükséges fejlesztés volt. Azt sze-

retnénk, hogy ez ne az a város le-
gyen, amelyikre legyinteni lehet,
hanem amelyikre rácsodálkoznak.
Fontos, hogy jobban érezzük ma-
gunkat, ennek lehet az egyik zá-
loga ez a buszátadás is – jelentet-
te ki a polgármester.

A ceremónia után a 13 alacsony
padlós jármû rögtön meg is kezd-
te a munkát az 1-es, 1A-s, 101-es,
101B-s, 2-es, 12-es, 31-es és 34-es
vonalon. 

Letették a 2007 márciusára
elkészülõ Térségi Diagnosztikai
Szûrõközpont alapkövét csü-
törtök délelõtt a Semmelweis
Kórház és Rendelõintézetben.
A kétmilliárdos beruházással
megvalósuló egészségügyi
komplexum mûködésétõl a
megyében jelenleg igen gya-
kori daganatos megbetege-
dések számának csökkenését
várják a szakemberek.

A szûrõközpontnak otthont adó
egykori belgyógyászat épületé-
ben jelenleg is folynak a munká-
latok. Az építkezés a tervezett
ütemben halad, az épületgépé-
szeti, villanyszerelési, illetve kõ-
mûvesmunkák 2006 szeptembe-
rére fejezõdnek be. A rendelke-
zésre álló összesen mintegy két-
milliárd forint – melybõl 1,8 milli-

árdot a Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi Minisztérium Humán
Erõforrás Operatív Programjának
keretébõl nyertek, 122 milliót
pedig Miskolc város önkormány-
zata adott – nem csak a teljes fel-
újításra elegendõ, marad belõle
korszerû orvosi mûszerekre, be-
rendezésekre is. Ezek beszerzé-
se egyébként már meg is kez-
dõdött.

A tervek szerint a központhoz
mobil szûrõállomások is tartoznak
majd, amelyekkel az egészség-
ügyi szolgáltatások könnyen el-
érhetõvé válnak azok számára is,
akik lakhelyük, anyagi helyzetük,
vagy munkaidejük miatt nem tud-
nának eljutni a vizsgálatokra. A
kamionokra, buszokra telepített
mobil „rendelõk” várhatóan nyár
elején kezdik el járni a falvakat,
településeket.

(Folytatás a 3. oldalon.)

KORSZERÛ MÛSZEREK, KEVESEBB BETEG

Alapkõletétel
a Semmelweisben

Sétálóutca lesz a Déryné utca

CSAK GYALOGOSAN 

Vissza nem térítendõ támo-
gatásból újítanak fel lakásokat
Miskolcon. A program révén
így azok a kevés nyugdíjjal
rendelkezõ emberek is szépít-
hetik otthonukat, akiknek erre
nem lenne lehetõségük. Az elsõ
– a programban megvalósult –
felújítás a napokban készült el.

Az Ady Endre utcai garzont év-
tizedek óta nem újították fel. Ez meg
is látszott lakás állapotán. Málladozó
vakolat, leszakadt mosdókagyló és
még lehetne sorolni. Karászi
Györgyné, a tulajdonos férfi gyám-

ja a MiNap kérdésére elmondta: a
munkások mindent kicseréltek,
amit lehetett. Új konyhaszekrény ke-
rült a lakásba, de felcsiszolták és
lelakkozták a parkettát, a falakat és
a nyílászárókat pedig lefestették. Bár
ez a lakás készült el elsõként, más
is pályázhat még. A feltétel csak az,
hogy a lakás tulajdonosa 65 év fe-
letti nyugdíjas legyen. Az igénylést
az önkormányzat szociális osztályán
lehet leadni, itt döntenek arról, hogy
ki kapja meg a vissza nem téríten-
dõ kölcsönt, aminek összege ma-
ximálisan 300 ezer forint. A felújí-
tási munkákat egyébként a
Városgazda Kht. dolgozói végzik el,

így „dupla a haszon”, hiszen a mun-
kásokat a közmunkaprogramban
foglalkoztatja a vállalat. Bár csak
nemrég hirdették meg a programot,
az érdeklõdés hatalmas. Káli Sándor
polgármester azt mondja: folytató-
dik a program. Annak, hogy hány
otthon újulhat meg a támogatásból,
csak az önkormányzat pénztárcá-
ja szab határt. Azonban ha valaki-
nek idén nem jutna támogatás, az
jövõre ismét pályázhat. A tervek sze-
rint a programot hamarosan azok-
ra is kiterjesztik, akik nem önkor-
mányzati bérlakásban élnek, hanem
saját tulajdonú otthonnal rendel-
keznek.                            Tóthsz

Lakásfelújítás – az önkormányzat segít

Most még dolgoznak, a nyáron már a Déryné utcában is díszburkolaton
sétálhatunk..

VLAGYIMIR PUTYIN LÁTOGATÁSÁNAK MISKOLCI EREDMÉNYE

Nanotechnológiai
együttmûködés

A buszok az ünnepélyes szalagátvágást követôen azonnal az uta-
sok szolgálatába álltak.

MÁR NEOPLANON UTAZUNK



Kortespiaccal és zenés kam-
pány-rendezvénnyel várták az
érdeklõdõket február 24-én, a
Fidesz – Magyar Polgári Szövet-
ség miskolci parlamenti képvi-
selõjelöltjei. Pelczné dr. Gáll
Ildikó, Lenártek András, dr. Nagy
Kálmán és dr. Szinay Attila mel-
lett dr. Surján László Európa par-
lamenti képviselõ is korteskedett
a miskolci Sportcsarnok elõtt, a
Változás 2006 Fidesz Kortesfesz-
tivál és Megyei Kampánynyitó
címet viselõ rendezvényen.

A kortespiacon kedvezményes
áron kínálták az almát, burgonyát,
narancsot a közönségnek. Pelczné
dr. Gáll Ildikó a miskolci „jólét”-prog-
ramból a munkahelyteremtést, a
nyugdíjasok megérdemelt létbiz-
tonságának garantálását emelte
ki. A Fidesz alelnöke emlékeztetett

az elmaradt munkahelyteremté-
sekre, mint mondta, a Nemzeti és
a Gazdasági Konzultáció bebizo-
nyította, hogy az emberek rosz-

szabbul élnek, mint négy éve, és
rosszabbul élnek, mint ahogy él-
hetnének. 

Mint elhangzott, minden ötödik
pályakezdõ állástalanként kezdi az

életet, magas szintû képzettséggel
rendelkezõ fiatalok is állás nélkül
vannak. A jelenlegi kormány nem
foglalkozik a vidékkel, inkább csak
a luxusberuházásokkal, a hazai
vállalkozók pedig versenyhátrány-
ba kerültek az uniós csatlakozás-
sal, holott õk adhatnák az új mun-
kahelyek jelentõs részét. Ezért ver-
senyképessé kell tenni a magyar vál-
lalkozásokat. 

Dr. Surján László arról szólt,
hogy Magyarország jelenleg Eu-
rópa elõszobájában van, és jövõ-
re kerülhet be az étkezõasztalhoz,
az viszont nem biztos, hogy ott te-
rített asztal vár ránk. A Fidesz az
EU-parlamentben azon munkál-
kodik, hogy az ebédlõben legyen
mivel jóllakniuk a magyaroknak is
– hangoztatta a képviselõ. Az este
folyamán színes programokkal
várták még az érdeklõdõket, me-
lyeken felléptek a Kormorán és a
No együttesek is.

A miskolci közgyûlés márci-
usi ülését a költségvetési témák
határozták meg. A grémium elé
került a 2004-es év zárszám-
adása, a 2005-ös évi költség-
vetés negyedik negyedévének
elõirányzat-változása és a 2006-
os év költségvetése is.

Az ülés megkezdése elõtt, dia-
vetítéssel kísérve Puskás Péter
építész mutatta be a Hõsök teré-
nek látványterveit. Káli Sándor pol-
gármester bejelentette: Feith Károly,
az SZDSZ listás képviselõje egész-
ségi állapotára hivatkozva lemon-
dott képviselõi mandátumáról, a
helyére kerülõ képviselõrõl harminc
napon belül döntenek.

A napirend elõtti felszólalások-
ban Kobold Tamás keresztényde-
mokrata frakcióvezetõ a közel-
múltban tartott Téli Fesztivál kap-
csán fogalmazott meg kérdéseket.
A képviselõ azt kifogásolta, hogy
a város ugyan hivatalosan nem tá-
mogatja a rendezvényt, az önkor-
mányzati cégek mégis hozzájá-
rultak különbözõ módon a rende-
zéshez. Arra kérte a polgármestert,
a következõ közgyûlésen tájékoz-
tassa a képviselõket arról, milyen
forrásokból valósult meg a feszti-
vál. A frakcióvezetõ kérését azzal
indokolta, ez a tisztánlátást segíti
elõ, mielõtt bárkiben feléledne a
gyanú: a fesztivál a Rózsa Edit,
Fedor Vilmos házaspár „biznisze”.
Káli Sándor ígéretet tett arra, meg-
vizsgálja a felvetést, ugyanakkor
bejelentette: javasolni fogja a fesz-
tivál beemelését Miskolc hivatalos
programjai sorába, kivédve vele a
támadásokat. Mint fogalmazott:
Miskolcon régi probléma, hogy ha
valaki csinál valamit, azt meg kell
támadni.

Miskolc 2006-os költségvetési
rendeletének megalkotása nem
hozott akkora vitát, mint amekko-

rára számítani lehetett. Lenártek
András az elõterjesztés vitájában
kijelentette, az Összefogás–Fi-
desz–MDF-frakció aggasztónak
tartja a hihetetlen mértékben meg-
ugrott ingatlanértékesítést. A kép-
viselõ hozzátette, aggasztóvá vált
a városban a vagyonfelélés, és az
intézmények mûködtetésének bi-
zonytalansága is jellemzõ. Mára
már milliárdos hiányt görget maga
elõtt az önkormányzat, nagy az ela-
dósodás, fokozatosan nõ a hiány.
A képviselõ szerint a normatív tá-
mogatások csökkenésével egy-
milliárd forinttal lesz kevesebb a
szegény családok támogatására
szánt összeg. A város által igény-
bevett hosszú lejáratú hitelek már
tízmilliárdos kötelezettséget jelen-
tenek az önkormányzatnak.

A kereszténydemokrata frakció
vezetõje, Kobold Tamás szerint az
utóbbi három évben minden ed-
digit meghaladóan, 6432 fõvel
csökkent a város lélekszáma. A vá-
rosvezetés nem teremtett munka-
helyeket, ezért nem is csökken-
hetett az emberek egzisztenciális
bizonytalansága. Kobold Tamás
szerint a költségvetés súlyos „ba-
tyuval” terhelt és ennek költségét
a lakosság fizeti majd meg. A frak-
cióvezetõ kifogásolta azt is, hogy
csökkent az államtól kapott tá-
mogatás, problémát jelent ugyan-
akkor a város egyre növekvõ ela-
dósodása is.

T. Asztalos Ildikó az SZDSZ-
frakció nevében a fenntartható fej-
lõdés biztosítását emelte ki. Három
szempontot jelölt meg: a gazda-
ság élénkítését, a társadalmi ko-
hézió erõsítését és a környezet vé-
delmét. A képviselõ üdvözölte a
Miskolcon létrejövõ nagyberuhá-
zásokat, de arra is figyelmeztetett,
hogy ezek megvalósulásával a
mûködési költségek tovább emel-
kednek. T. Asztalos Ildikó fontos-
nak tartja a város zöldterületeinek

fenntartását, óvását. A képviselõ
elmondta még, a város nem lehet
elégedett oktatási rendszerével.
Mint hangsúlyozta, bár valamikor
nagyhírû volt Miskolcon a szak-
képzés, most hozzá kell nyúlni a
területhez annak érdekében, hogy
a diákok a gazdaságban valóban
felhasználható tudást szerezhes-
senek.

Varga László, az MSZP frakció-
vezetõje arról beszélt, hogy a
2007-tõl 2013-ig terjedõ idõszak-
ban minden eddigit meghaladó pá-
lyázati pénz érkezhet a városba. Az
önkormányzat már 2005-ben a
tervek megvalósításához érkezett,
az idelátogató vendégek a folya-

matosan megvalósuló beruházá-
sok láttán érzékelhetik a megye-
székhelyen végbemenõ változást.
A költségvetésbõl tekintélyes há-
nyad, 84,5 százalék fordítódik az
önkormányzat kezelésébe tartozó
intézmények mûködtetésére. Az
önkormányzat cégeinek úgyne-
vezett holdingosítása pedig azt je-
lenti, hogy a társaságok befizetõkké
válhatnak az önkormányzat költ-
ségvetésébe. Varga László ki-
emelte még, a város minden ed-
diginél többet, egymilliárd-kilenc-
százmillió forintot fordít Miskolc
útjainak rendbetételére.

A közgyûlés döntéseire jövõ
heti lapszámunkban visszatérünk.
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FARSANGI BÁL. Az Avas
Nyugdíjas Egyesület farsangi bált
rendez március 4-én (szomba-
ton) 16 órától a selyemréti Petõfi
Sándor Kollégiumban. Minden
kedves vendég a belépéskor
személyes ajándékot kap.
Belépni csak határtalan jókedv-
vel szabad, és azt kötelezõ meg-

õrizni a bál végéig. Minden ér-
deklõdõt szeretettel vár a ren-
dezõség.

LOMTALANÍTÁS. Lomtalanítás
lesz Miskolcon február 27. és már-
cius 17. között. Érdeklõdni: AVE
Miskolc Kft. Tel: 46/500-310/236 és
321-es mellékeken.

Közéleti svédasztal

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
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Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóin-
kat, hogy „Mindenkit érhet jogeset”
címmel folyamatosan mûködik in-
gyenes jogsegélyszolgálatunk.
Amennyiben jogi természetû prob-
lémájuk, kérdésük van, úgy kér-
jük, írják azt meg, és küldjék el
szerkesztõségünk címére: 3525

Miskolc, Dózsa György u. 30. A bo-
rítékra írják rá: „Mindenkit érhet jog-
eset”. Lehetõségük van e-mailben
is elküldeni kérdésüket, ezt az
info@mikom.hu címre várjuk. Jogi
szakértõink, dr. Strassburger Gyula
és dr. Tulipán Péter ügyvédek áll-
nak szíves rendelkezésükre.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

MDF: Regionális fejlesztés
Az észak-magyarországi régió

fejlesztésének lehetõségeirõl tartott
sajtótájékoztatót szerda délelõtt az
MDF az Avasi Sörház különtermé-
ben. A rendezvényen Olajos Péter
európai parlamenti képviselõ, illet-
ve Labóczki János, ifj. Papp László
és Veres Edit országgyûlési képvi-
selõ-jelölt beszélt a párt szerint
szükséges változtatásokról.

Olajos Péter szerint az állam-
igazgatást át kellene szervezni,
mivel a jelenlegi rendszer elérte ka-
pacitása maximumát. Az Unióban
ugyanis nálunk a legmagasabbak
az adóterhek, újraelosztásuk
azonban aránytalan, és ebben a
formában mûködésképtelen. A
képviselõ elmondta azt is, hogy
az EU-s források 80 százalékának
az uniós régiók fejlesztése a célja,
hazánkban azonban a valóság-
ban még mindig nem alakították
ki ezeket megfelelõen. Hozzátette
ugyanakkor azt is, hogy Bu-
dapestrõl nem lehet munkahe-
lyeket teremteni, és ha a rendel-
kezésre álló pénzeket a jövõben
is a fõvárosban osztják majd el,
a vidék nem jut elõrébb. A falvak,
települések önfenntartó képes-
sége szerintük amúgy is nagyon
sokat romlott az elmúlt években.
Megoldást az észak-magyaror-
szági régióban még meglévõ vég-
várrendszer restaurálásában lát-
nak, a többnyire igen rossz álla-
potban levõ várak újjáépítése
ugyanis nem csak a környéken
élõknek nyújtana munkalehetõ-
séget, de idegenforgalmi szem-
pontból is hasznos lehetne a tér-

ségnek. A fejlesztések mellett az
MDF programjában kiemelt helyet
kap a környezetvédelem is. Ezen
a területen az ország európai vi-
szonylatban is egyedülálló ter-
mészeti értékeinek megóvását, a
környezetbiztonság megteremté-
sét és a globális felmelegedés el-
leni harcot tartja igazán fontosnak
a kisebbik jobboldali párt.

MIÉP a rendért
A rend megteremtése a legfon-

tosabb feladat a közéletben és a po-
litikában, hangzott el a MIÉP-Jobbik
sajtótájékoztatóján. 

A párt szerint felül kell vizsgálni
a privatizációt, és szigorítani kell a
büntetõ törvénykönyvet is. A Har-
madik út Szövetség a két párt
egyesülésébõl jött létre, amihez a
borsodi reformkisgazdák is csatla-
koztak. 

A Harmadik út választási szö-
vetség a magyar érdekek érvénye-
sítését, a jog és igazságszolgálta-
tás gyökeres reformját akarja meg-
valósítani, amennyiben bejut a par-
lamentbe. 

A multinacionális cégek külföld-
re viszik a hasznot, ezért meg kell
védeni a magyar gazdaságot –
hangsúlyozta a MIÉP elnöke,
Csurka István.

A Harmadik út országos listát állít,
a kopogtatócédulák többségét már
összegyûjtötték. A szövetség bízik
a jó választási eredményben, annak
ellenére, hogy szûkös anyagi lehe-
tõséggel rendelkeznek.

A MIÉP és a Jobbik szövetsé-
géhez a borsodi reformkisgazdák
és több polgári kör is csatlakozott.

Állóképes testületi ülés

A VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL DÖNTÖTTEK

FIDESZ-KORTESFESZTIVÁL

Pelczné dr. Gáll Ildikó a miskolci „jólét”-programot vázolta.

Hegedûs Andrea, a 3. számú önkormányzati választóke-
rület szocialista önkormányzati képviselõje értesíti a Szirmán
élõket, hogy március 7-én (kedden) 17 órától részönkormányzati
és tanácsadó testületi ülést tart a Bem József Általános

Iskolában. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel várnak!

Dr. Simon Gábor, a miskolci 2-es számú országgyûlé-
si választókerület képviselõje sok szeretettel várja márci-
us 8-án, 15 órakor a Szinva teraszon a nemzetközi nõnap
városi rendezvényén a miskolciakat. 16 órakor lakossági

fogadóórát tart a Villanyrendõrnél. Minden érdeklõdõt 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

PÁRTOK – PORTÁK

Dr. Tompa Sándor, a 4. számú
választókerület országgyûlési
képviselõjelöltje kötetlen beszél-
getésre várja választópolgárait
az alábbi helyeken és idõpon-
tokban:

2006. március 6-án (hétfõn) 16
–17.30 óra közt a diósgyõri villa-
mos-végállomásnál.

2006. március 10-én (pénteken)
15–17 óra között a Bükk Áruház
elõtti téren.

Bükkszentkereszt:
2006. március 7-én (kedden) 18

órától kötetlen beszélgetésre várja
Bükkszentkereszt lakóit az Ifjúsági
Klubba. Minden érdeklõdõt tisz-
telettel és szeretettel vár!

BESZÉLGETÉS KÖTETLENÜL
A SZABADBANKÖZMUNKAPROGRAM

SZERVEZÉSE AZ AVASON
Fodor Zoltán, a 9. számú választókerület önkormányzati képvise-

lõje tisztelettel értesíti a körzetében élõ munkanélkülieket, hogy köz-
munkaprogramot szervez május 15-tõl október 21-ig. Jelentkezni lehet
dr. Jászay Andor projektvezetõnél, Miskolc, Gyõri kapu 48–50. sz. alatt
a Városgazda Kht. telephelyén.

INFORMATIKAI VERSENY
Unoka–Nagyszülõ Informatikai Versenyt rendez Miskolcon az

Informatikai és Hírközlési Minisztérium és az Informatikai Érdekegyeztetõ
Fórum március 19-én. Budapest mellett vidéken idén elõször mérhetik
össze tudásukat a családok. A versenyre négy és 14 év közötti gyer-
mekek jelentkezhetnek, legalább 50 éves nagyszülõjükkel vagy déd-
nagyszülõjükkel párban. Az elsõ feladat maga a regisztráció, amely
csak az interneten keresztül lehetséges. A versenyre helyszínenként
az elsõ száz páros jelentkezését fogadják el. Õk egy szaktanárok által
összeállított feladatsort kapnak, melyet egy óra alatt kell megoldani-
uk. Jelentkezni: www.inforum.org.hu
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A zavarosban halászott néhány miskolci férfiú a minap. Mielõtt
azonban arra gondolnának, hogy az alábbiakban leleplezõ cikket
olvashatnak holmi panamákról, sikkasztásokról, sietve közlöm: ez
esetben szó szerint kell érteni a fenti kijelentést. Tudniillik azok-
ról lesz szó, akik a kocsonyafesztivál alkalmából részt vettek a
pisztrángfogó versenyben. De bármilyen ügyesen dobálták a csa-
lit a Szinvába, nem fogtak egy fia halat sem. Pedig erre az alka-
lomra jócskán megtömték a horgászatra kijelölt szakaszt garad-
nai pisztránggal. 

Profi pecások vallottak kudarcot sorra, de egyik sem tehetett
róla. A víz ugyanis sûrû volt a piszoktól. Láttunk mi már ilyen ri-
asztó színû patakot sokszor, a korábbi években. Emlékszünk rá,
volt idõ, amikor a gyakorlott szemû városlakók nagy biztonság-
gal meg tudták mondani – a víz színe és a szaga alapján – hogy
elõzõ éjjel melyik üzem eresztette el suttyomban a termelés min-
den szennyét, piszkát. 

No, de elmúltak ezek az idõk, egyrészt azért, mert ugyancsak
megszigorították a környezetvédelmi elõírásokat, másrészt azért,
mert a hajdani vállalatóriások éppen csak mûködgetnek manap-
ság. (A második okról szívesen lemondtunk volna!)

De vissza a lényegre! A Szinva vize éppen akkor vált ismét át-
láthatatlanná, amikor a fesztivál egyik attrakciójaként, nyíltszíni hal-
fogó-vetélkedõt rendeztek. Kérdés: mitõl? Egyesek szerint attól, hogy
a szeszélyes februári idõjárás miatt (egyszer esett, másszor olvadt)
rengeteg szennyezett hólé csordogált a mederbe. Ám abban is lehet
valami, hogy – mint a jól értesültek mondogatják – a köztisztaságra
felügyelõ munkaerõk éppen akkor látták szükségesnek a meder-
be hordani a belváros kosztól feketéllõ hókupacait, amikor már ott
úszkáltak a vízben a garadnai pisztrángok. Azok meg szegények
valósággal sokkot kaptak a nyakukba zúdított mocsoktól és a meder
oldalához, fenekéhez lapulva, mozdulatlanul próbálták túlélni a vészt.
A feléjük záporozó csalikat pedig figyelmen kívül hagyták. Hát így
esett a nagy fene pisztrángfogó verseny Miskolcon, a Szinva te-
rasz melletti partszakaszon. 

Ott láttuk reményvesztetten álldogálni kezében bottal a népszerû
színmûvészt is, aki nagy pecás hírében áll. Most azonban – sport-
társaihoz hasonlóan – nem zsákmányolt semmit. Úgy látszik, õ
sem ért ahhoz, amihez pedig oly sokan értenek ebben a hazá-
ban: a zavarosban való halászathoz. A helyében én ezért egy pil-
lanatig sem szégyellném magam!

(bekes)

Fújtató

ZAVAROSBAN NEM MEGY?
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az egészségügyi komple-

xum földszintjén tüdõszûrést és
vérvételt, az elsõ emeleten nõ-
gyógyászati és bõrrák-szûrést,
a másodikon prosztata- és vas-
tagbéldaganat-szûrést, a har-
madikon pedig laboratóriumi
munkákat végeznek majd. A
központ azért is fontos, mert
Borsod-Abaúj-Zemplén több
daganatos betegség terén is
vezeti a negatív statisztikákat,
a szûrõvizsgálatokon mégis
jóval kevesebben vesznek részt,
mint hazánk más területein. A
távolmaradásban a fejletlen
egészségügyi kultúra mellett
gyakran közrejátszik az is, hogy
az egyes szûréseken külön-
bözõ intézményekben és kü-
lönbözõ idõpontokban kellene
megjelenni. A diagnosztikai
központban azonban egy helyen,
viszonylag rövid idõ alatt „tetõtõl
talpig” ki tudják majd vizsgálni a
betegeket.

A csütörtöki alapkõletételen
részt vett Rácz Jenõ egészség-
ügyi miniszter is. A politikus kö-
szöntõjében elmondta, a közös

európai értékek kö-
zött kiemelt helye van
az egészségnek, ha-
zánk azonban ebben
a tekintetben mind ez
idáig nem érte el az
uniós átlagot. A da-
ganatos betegségek
száma Magyarorszá-
gon jóval magasabb,
mint a többi tagor-
szágban, éppen ezért
kell itthon is nagyobb
hangsúlyt fektetni a
prevencióra. A Sem-
melweisben épülõ
korszerû szûrõköz-
pontnak pedig éppen
a megelõzés, a be-
tegségek idõben tör-
ténõ felismerése a
célja.

Koleszár Lajos, a
kórház fõigazgatója szerint az
intézmény életében kiemelkedõ
esemény egy ilyen nagy volu-
menû beruházás. A korábbi szû-

rõállomást már amúgy is kinõt-
ték, de a központ létrehozásában
közrejátszottak egy tavalyi „kí-
sérlet” tapasztalatai is. A múlt
évben ugyanis egy szombati
napon is nyitva tartott a
Semmelweis, az aznap elvégzett
1200 vizsgálat pedig azt mutatta,
hogy sokan csupán munkaidejük
miatt nem mennek el az esetle-
gesen életmentõ szûrésekre. Ezt
támasztja alá egyébként az is,
hogy a hétvégenként megrende-
zett városi egészségnapokon is
egyre többen vesznek részt.
Szûcs Erika alpolgármester az
alapkõletételen elmondta, a nép-
szerû hétvégi egészségmegõrzõ
programok bizonyították, ha meg-
felelõ idõpontban, egy helyen
biztosítanak lehetõséget a kü-
lönbözõ szûrések elvégzésére, az
emberek is szívesebben vetik alá
magukat a vizsgálatoknak. Erre
pedig az épülõ diagnosztikai és
szûrõközpont ideális helyszínt
kínál majd.                petruskó

KORSZERÛ MÛSZEREK, KEVESEBB BETEG

Alapkõletétel a Semmelweisben

Rácz Jenô (középen), dr. Simon Gábor és Szûcs
Erika az alapkôletételnél.

Múltunk értékeibõl építjük jö-
võnket – Nagy-Diósgyõr! – cím-
mel hirdetett helytörténeti, hely-
ismereti vetélkedõt általános és
középiskolások számára febru-
ár közepén az Ady Endre
Kulturális és Szabadidõközpont,
valamint a Rádió Diósgyõr. 

Tompa Sándor önkormányzati és
országgyûlési képviselõ, a ren-
dezvény egyik fõvédnöke sajtótá-
jékoztatóján elmondta: játékos,
ügyességi feladatokkal kombinált
versenyt kívántak szervezni, mely is-
mereteket ad, és megmutatja az ifjú
generációnak az úgynevezett
„Nagy-Diósgyõr”, azaz az Ómas-
sától a Vasgyárig terjedõ városrész
értékeit. 

A vetélkedõt február közepén
hirdették meg az oktatási intéz-

ményekben, rá egy hétre alakultak
meg a csapatok, amelyeknek feb-
ruár 22-tõl március 14-ig kell meg-
birkózniuk az elõfeladatokkal. A
Nagy-Diósgyõrbe a szervezõk ér-
telmezése szerint beleértendõ
Ómassa, Lillafüred, Majláth, Berek-
alja, Õs-Diósgyõr, Kilián, a Hámorok,
Pereces, Bulgárföld, Újgyõr, Kom-
lóstetõ, Vasgyár – a feladatokat is
ennek megfelelõen állították össze. 

Tompa Sándor elmondta, a ver-
seny jellegénél fogva több szem-
pontból is formabontó. Nem a ha-
gyományos módon teszi próbára
a diákok lexikális tudását, hanem
játékos, szórakoztató, ismeretter-
jesztõ formában. A versenyzõknek
kirándulások keretében kell eljutni-
uk például a Gyertyán-völgyi üveg-
hutához, Kohászati Múzeumhoz.
Hangjátékot kell készíteniük arról, ho-
gyan fogadhatta annak idején Nagy

Lajos király a várban a velencei kö-
veteket, s Diósgyõrt népszerûsítõ
reklámspot is szerepel a verseny-
feladatok között. Emellett be kell mu-
tatniuk egyet a Szinva értékei közül,
vázolniuk kell, milyen fejlesztéseket
hajtanának végre a városrészben
– emellett írhatnak mesét Diósgyõr
történelmi eseményeirõl, esszét
régi mesterségekrõl, néphagyo-
mányokról, visszaemlékezést ér-
dekes, a városrészhez köthetõ mes-
terséget ûzõ családtagról. 

Tompa Sándor elmondta, ennek
a kezdeményezésnek folytatódnia
kell. Fontos a kötõdés, hogy a fia-
talok közelrõl megismerjék annak
a városnak az értékeit, ahol élnek,
s büszkék is legyenek minderre. A
döntõt április 1-jén tartják, errõl a
Rádió Diósgyõr folyamatos tudósí-
tást ad. Tíz csapat van versenyben,
a döntõ zsûrijébe neves helytörté-

nészeket, szakértõket fognak fel-
kérni. A gyõztes csapat vándor-
serleget kap – emellett minden
résztvevõt jutalmaznak, az érintett
tanintézmény munkájában fel-
használható oktatási, oktatástech-
nikai eszközökkel.              Sz. S.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A miskolci kutatólaboratórium

kutatási témakörei a nagyprojekt ke-
retében, a 2005-ben felállított
Magyar–Orosz Nanotechnológiai
Vegyes Munkabizottság által meg-
határozott prioritások alapján a kö-
vetkezõk: nanoporok és kísérleti ter-
mékek elõállítása, orvosi protézisek
elõállítása szuperplaszticitási mód-
szerekkel, nano-diszpergációs tech-
nológia többkomponensû folyadé-
kokra, metrológia nanotechnológi-
ai alkalmazásokra. A pályázat cél-
kitûzéseinek elérése érdekében a
Kutatási és Technológiai Innovációs
Alap terhére a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal 1,8 milliárd fo-
rint vissza nem térítendõ támoga-
tást nyújt, mely a projekt 36 hóna-
pos futamideje alatt használható fel. 

Káli Sándor, aki személyesen is
szót váltott Putyin elnökkel, törté-
nelmi pillanatnak nevezte a meg-
állapodás aláírását. Mint mondta:
a miskolci Bay Zoltán Alkalmazott
Kutatási Közalapítvány létesítmé-
nyében megvalósuló innovációs
centrum már a nyáron megkezd-
heti munkáját, s a tervek szerint esz-
közöket is gyártat majd – ezen belül
fõként nanotechnikai gyártóké-
szülékeket fejleszt a Miskolci
Egyetem biztosította háttérrel. A mis-
kolci polgármester kifejtette, hogy
az orosz kutatások élen járnak a
legparányibb méretekkel foglalko-
zó nanotudományok szakterüle-
tén. Kimagasló eredményeket értek

el az atom-, illetve a molekula-
egyesítés technológiájának alkal-
mazásában, az pedig maga ne-
mében unikumnak számít, hogy ta-
pasztalataikat most megosztják
egy másik országgal, nevezetesen
Magyarországgal – s az együtt-
mûködésben Miskolc kulcsszere-
pet játszik. Káli Sándor szerint a na-
notudományok területe a közeljö-
võben meghatározó fontosságú
lesz majd az iparban, az elõrejel-

zések szerint 2010-re a nanotech-
nológiai kereskedelmi forgalom el-
érheti a világban az ezermilliárd dol-
lárt. Nem véletlen tehát, hogy a mis-
kolci beruházást kiemelt nemzet-
közi érdeklõdés övezi. A polgár-
mester azt is elmondta, hogy már-
cius 23-án orosz üzletemberekbõl
álló delegáció látogat Miskolcra,
ahol a befektetési lehetõségeket
fogják tanulmányozni. 

Sz. S. 

VLAGYIMIR PUTYIN LÁTOGATÁSÁNAK MISKOLCI EREDMÉNYE

Nanotechnológiai
együttmûködés

ROMÁN VENDÉG

Az elmúlt hét végén a városházán fogadta Káli Sándor polgár-
mester Aurel Patrut, a Skdun Karate Szövetség elnökét, Románia
sportminisztériumának fõtanácsosát, aki ajándékkal is kedves-
kedett a vendéglátónak.

A régi, elhanyagolt iparterü-
letek kiváltására évtizedes tö-
rekvés Miskolcon egy új terüle-
teket magába foglaló ipari park
létrehozása. Az önkormányzat
megbízásából eljáró MIK Rt. si-
keresen pályázott a repülõtér és
a Zsarnai piac közötti térség
ipari parkká nyilvánításáért.

– Az ipari parkok gazdaságfej-
lesztõ hatása regionális és kistér-
ségi szinten egyaránt megmutat-
kozik. Elõtérbe kerülnek olyan
komplex és fejlett üzleti szolgálta-
tások, mint például a logisztika, a
tanácsadás, az innováció, ame-
lyek új perspektívát nyithatnak.
Ugyanakkor mûködõ és fejleszthetõ
ipari park hiányában a kis- és kö-
zépvállalkozások, illetve a potenci-
ális befektetõk számára az ipari park
cím révén nyerhetõ elõnyök és a
fejlõdésüket indukáló tényezõk ki-
használatlanok maradnak – vázol-
ta az ipari parkok elõnyeit dr. Balázs
Judit, a MIK Rt. befektetõ-szervezõ
projektmenedzsere.

A miskolci közgyûlés szeptem-
berben döntött az ipari park létre-
hozásának szándékáról, s a pá-
lyázat lebonyolításával a MIK Rt.-t
bízta meg. A cég a lehetõségek
megvizsgálását követõen a repü-
lõtér határától a Zsarnai piacot is
magába foglaló térséget találta erre
a legalkalmasabbnak. A Gazdasági

és Közlekedési Minisztérium dön-
tése alapján a MIP Miskolci Ipari Park
jogosult a cím viselésére, illetve az
azzal járó elõnyök és lehetõségek
kiaknázására.

A 68,5 hektáros területen már 24
cég mûködik, többek közt, mint a
Delco Remy, a Strabag, az Ékövi-
zig, s három új vállalkozás betele-
pülése is folyamatban van. A MIP
területébõl korábban 20 hektár volt
az önkormányzat tulajdonában,
ami mára a cégek területvásárlá-
sai következtében 12 hektárra csök-
kent. Az ipari park területét zöld-
mezõs zónák bevonásával tovább
szeretnék növelni, hogy hosszú
távon biztosítani tudják a vállalko-
zások területi igényeit. A befekte-
tõk számára kedvezõ, hogy az
alapinfrastruktúra könnyen elér-
hetõ, s a Bosch-út megépítésével

– amely várhatóan még idén meg-
történik – az M30-as autópályához
közvetlen csatlakozása lesz az ipari
parknak is, tehát a teherforgalom
nem terheli majd a városi közle-
kedést. 

További vonzerõ a cégeknek,
hogy a szakminisztérium számos
pályázatot ír ki kimondottan az ipari
parkok részére, más pályázatok
esetében pedig elõnyt élveznek az
ennek keretein belül mûködõ vál-
lalkozások. 

– A Miskolci Ipari Park üzemelte-
tõje, a MIK Rt., egyablakos kiszol-
gálást biztosít a partnerek számá-
ra, vagyis megkönnyíti számukra a
szükséges hivatalos engedélyek
és hozzájárulások beszerzését, a
cég teljes körûen elõkészíti az ér-
tékesítést – közölte dr. Balázs Judit.

Cs. L.

MINDEN KÖZMÛ ELÉRHETÕ

Ipari park a reptérnél

Múltunk értékeibõl jövõt

VETÉLKEDÕ NAGY-DIÓSGYÕRRÕL

Márciustól már csaknem 400 közmunkást fog-
lalkoztat a Városgazda Kht. Az önkormányzati cég
a munkaügyi, a belügyi és a szociális tárca közös
pályázatán 140 millió forintot nyert a tartósan mun-
kanélküli, illetve halmozottan hátrányos helyzetû mis-
kolciak foglalkoztatására. December elsejétõl még
csak 85 embernek tudtak munkát adni, a létszám

azonban ettõl a hónaptól bõvült. A június 30-ig tartó
programban a közmunkások a belterületi csapadék-
és belvízelvezetõ csatornahálózat karbantartását
végzik, részt vesznek a parkrendezési és kertészeti
munkákban is. Többen pedig tanfolyamokra is jár-
hatnak. A program végére 80 fõ képesítést is sze-
rez magának.

A CSATORNAHÁLÓZATON DOLGOZNAK



Egy januári miniszteri rendelet
értelmében az Avas szálló, a
Vásárcsarnok, a Sajó cipõbolt
épülete, valamint a Rákóczi út 14.
szám alatti lakóház is végleges
mûemléki védelem alá került
Miskolcon. A belváros és az Avas
területe már tavalyelõtt ideigle-
nes mûemléki védelmet kapott. 

Sárközy Sebestyén mûemléki
felügyelõ elmondása szerint mind-
ezt az indokolta, hogy az utóbbi idõ-
ben a belvárosban nagyon sok át-
építésre, felújításra került sor, s õk
azt szeretnék, hogy mindez a mû-
emlékvédelmi szempontok figye-
lembe vételével történne. A véde-
lem alatt álló épületeken gyakorla-
tilag semmilyen érdemi változtatást,
építészeti munkát nem lehet vé-
gezni a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal (KÖH) engedélye nélkül.
Paszternák István, a KÖH miskol-
ci regionális irodájának vezetõje a
MiNap-nak úgy nyilatkozott, törek-
véseik semmilyen szempontból
nem ütköznek a miskolci vezetés
városépítõ törekvéseivel, inkább
kiegészítik egymást. – Miskolc ar-
culatváltási szándékába illeszkedik
bele, hogy a szocialista nagyipari
város helyett egy értékeit õrzõ te-
lepüléssé váljon. A miskolci veze-
tés a belvárost és több más terü-

letet – például a diósgyõri vár kör-
nyékét, a történelmi Avast – örök-
ség-alapon kívánja megújítani, s
ehhez kérték a segítségünket –
hangoztatta az irodavezetõ. 

Paszternák István elmondta: az
elmúlt évtizedekben „Csipkerózsi-
ka-álmát” aludta Miskolcon a mû-
emlék-ügy, nem ez volt a városnak
a fõ arculata, kevesen törõdtek vele,
hogy mi van a történeti belváros-
sal, a történeti Avassal, a diósgyõ-
ri vár környékével, Tapolcával,
Lillafüredddel. Most viszont elindult
egy folyamat, a város megkezdte
önmaga gyökereinek a felkutatá-
sát, s ez egy olyan arculatváltás-
ba illeszkedik bele, amely örök-
ségvédelmi szempontból feltétle-
nül üdvözlendõ. 

– Nagyon örülünk annak, hogy
a város fõutcája örökség-alapon
kíván megújulni, és rengeteg mun-
kája van a Miskolcon tevékenyke-
dõ két építész-felügyelõnknek a fõ-
utcai portálok megújítása kapcsán.
Az viszont túlzás, hogy bármi
módon is kezdeményeztük, vagy
„megköveteltük” volna, hogy ez így
történjen. Engedélyezõ hatóság-
ként csupán respektáljuk és tá-
mogatjuk a városnak és a város in-
gatlanjait kezelõ MIK Rt.-nek ezt a
fajta akcióját, s közremûködünk
egyes portálok engedélyezésé-
ben, fõutcai homlokzatok újjáál-
modásában – nyilatkozta a KÖH
miskolci irodájának vezetõje, aki
szerint a Széchenyi utcánál nagyon
fontos az eltûnt értékeknek a visz-
szahozatala is. 

Mint megtudtuk, „Nagy-Miskolc”-
on jelenleg – beleértve Lillafüredtõl
Hejõcsabáig terjedõ területet – kö-
rülbelül 80 mûemlék található. Ez
folyamatosan változik, jó néhány
épület fel van terjesztve most is a
szakminiszterhez, aki évente 4-5 al-
kalommal rendeletben nyilvánít in-
gatlanokat mûemlékké, vagy
éppen töröl a mûemléki listából. 

Amikor két éve õsszel a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal elkezdte

Miskolc belvárosának mûemléki
jelentõségû területként való érté-
kelését, akkor az egész történelmi
belvárost, plusz a történeti Avast
érintõen született egy ideiglenes vé-
detté nyilvánítási határozat. Ez egy
területi védelem, tehát nem azt je-
lenti, hogy itt minden egyes ingat-
lan mûemléknek minõsül. A terü-
let egésze tarthat számot – szer-
kezetébõl, beépítettségébõl, jelle-
gébõl adódóan – védelemre.
Viszonylag nagy területrõl van szó,
amely a Hunyadi utcától a Soltész
Nagy Kálmán útig, a bíróságtól az
avasi toronyig tart. 

Sárközy Sebestyén az elhang-
zottakhoz csatlakozva elmondta,
ezen a területen belül persze meg-
indult az épületek egyedi kutatá-
sa is, kollégáik megvizsgálták,
mely épületek méltók egyedi mû-
emléki védelemre. Itt, a „szûkebb
értelemben vett” Miskolcon ma kö-
rülbelül 35 mûemlék található –
templomok, színház, zsinagóga,
stb. Ezek mellé a tavalyi év során
lezárult mûvészettörténeti kutatás
még körülbelül további 80 épüle-
tet sorolt fel, amelyek mûemléki vé-
delme folyamatosan indokolt lehet.
Mivel azonban ez nagyon komoly
dolog – jogszabályi keretei vannak,
s ha úgy vesszük, az örök életnek
szól – darabról darabra, alaposan
meg kell vizsgálni mindegyik épü-
letet, emellett konkrét levéltári, tör-
téneti, esetleg építészettörténeti
kutatásnak is meg kell a mûem-
lékké nyilvánítást elõznie.

Mindezt fokozatosan, a kapaci-
táshoz illeszkedve tudják végezni.
Paszternák István szerint az a „tak-
tika” érvényesül, hogy amely épü-
let veszélybe kerül, tehát napiren-
den van az átépítése, esetleg le-
bontása, ott megpróbálják ezt a vé-
delmet mihamarabb kimondatni. A
többi épület védetté nyilvánítása
pedig ütemezett módon, két-három
éves programban valósulhat meg. 

A most védetté nyilvánított épü-
leteket illetõen az Avas szálló szin-

te folyamatosan tervezés alatt áll,
s nem szerették volna, hogy vala-
melyik elképzelés a mûemléki
szempontok figyelmen kívül ha-
gyásával valósuljon meg. A Rákóczi
út 14. alatti épületre – a volt Béke
mozival szemben – a védetté nyil-
vánítás óta is benyújtottak egy
olyan építési engedélyt, amelyet a
hivatalvezetõ elutasított, mert az az
épület jelentõs átépítésével járt
volna. A Sajó cipõbolt épülete
azért érdemel védettséget, mert ma
már szinte az egyetlen régi, eredeti
portál a miskolci fõutcán. A Vásár-
csarnokkal kapcsolatban is számos
olyan elképzelés, terv látott már
napvilágot, amelyek nem meg-
nyugtatóak mûemlékvédelmi
szempontból. 

– Itt irodát vagy képviseletet
nyitó, komoly cég nem engedheti
meg magának, hogy az õ épülete
„sötét folt”-ként jelentkezzen egy
felújított utcaképben – mondta a
mûemléki felügyelõ.

Sz. S. 

Belvárosi utcakép egykor és ma.

III. évfolyam 9. számKULTÚRA4

Születésének hetvenedik év-
fordulója alkalmából kiállítás nyílt
Lenkey Zoltán rajzaiból. A 23
évvel ezelõtt elhunyt grafikus-
mûvész 1973-ban Munkácsi-díjat,
két évvel késõbb Kondor Béla
emlékérmet kapott, többször volt
díjazottja a miskolci grafikai bi-
ennáléknak. Tíz évvel ezelõtt
posztumusz Miskolc város dísz-
polgára lett. Hagyatéka a Herman

Ottó Múzeum tulajdonában van.
A ritka kiállítások egyike a Rajzok
Vologdából a Technika Házában
tekinthetõ meg jövõ hét pénte-
kig. Lenkey Zoltán grafikáit a ter-
vek szerint 2008-ban – a mûvész
halálának huszonötödik évfor-
dulóján is – bemutatják a nagy-
közönségnek. Ezt a gyûjteményt
jelenleg a család, illetve a Miskolci
Galéria õrzi.

RAJZOK VOLOGDÁBÓL

TÜZES HANGULAT A KOCSONYABÁLON

Kinek mi jut eszébe a farsangról? – már, ha egy-
általán eszébe jut. A filoszoknak minden bizony-
nyal a Dorottya – Csokonai komikus eposza.
Katona Bánk bánját aligha említi valaki telente,
pedig február 15-én került színre elõször: 1833-ban
Kassán. Mindezt kései jóvátételként említem. 

A bemutató nemigen számított eseménynek a
korabeli Kassán. (Noha akkor még zömmel ma-
gyarok lakták a várost.) A színházi elõadásról senki
nem írt egy sort sem. Talán jó is, hogy Katona József
nem élte meg ezt a napot, amit pedig annyira sze-
retett volna megélni.

A társulatnak a drámaköltõ barátja, Udvarhelyi
Miklós, (akinek elõször olvasta fel Katona a dara-
bot) ajánlotta a Bánk bánt; magának csak kis sze-
repet kérve jutalomjátékul. A truppból egyébként
majdnem mindenki (még a pesti színészkedés évei-
bõl) személyes ismerõse, barátja volt a költõnek.
(Déryné akár több is lehetett volna…) És mindenki

szerelmese a magyar nyelvnek. Magyarnak lenni
erkölcsi, szellemi magatartást jelentett. Ami pedig
a játékszínt illeti: „nekünk úgy kell azt óhajtanunk,
mint hanyatló nyelvünk védelmét, mint enyészõ cha-
rachterünk palládiumát, mint süllyedõ lelkünk fel-
emelõ eszközét” – írja Kölcsey.

A szereplõk: Bartha János, Kántorné, Déryné,
Egressy Gábor, Szentpéteri Zsigmond, aztán a Petõfi
által megénekelt Megyeri; Telepy György és gyer-
mekei, na meg a miskolci színház késõbbi direk-
tora: Latabár Endre. 

Hogy milyen volt a bemutató, nem tudjuk. A kö-
vetkezõ évben – immár Egressy Gábor kolozsvá-
ri vendégjátéka után – így ír a Honmûvész: „E jelen
darab szerzõje helyesen találta el a feltûnõ ka-
raktereket, s nálunk, hol csak középszerû erede-
ti darabot is oly gyéren írnak, egy marad a jobbak
közül.”

(gyarmati)

Szombati krónika

EGY MARADT A JOBBAK KÖZÜL

A miskolci Kiss Imre Károly
régóta foglalkozik idegenveze-
téssel. Azt, hogy mennyire jól
végzi munkáját, az utasok visz-
szajelzésén kívül mutatja, hogy
nemrégiben elnyerte a 2005. év
legjobb idegenvezetõje címet,
a Magyarországi Idegenvezetõk
Szövetségének ajánlásával. 

Mint mondja, ebben idegenve-
zetõi tevékenységén túl nagy sze-
repet játszik az is, hogy komoly részt
vállalt a nemrégiben megjelent
Csodaszép Magyarország címû ki-
advány írásában, szerkesztésében,
illetve rendszeresen publikál, elõ-
adásokat tart az ország minden
táján. 

– Lényeges, hogy az ember ne
csak a tényeket közölje az utasok-
kal, ne csak egy város fõ látniva-
lóit mutassa meg, de meséljen,
tegye színessé elõadását, fedez-
tessen fel olyan részleteket, ame-
lyek elsõ pillantásra nem észreve-
hetõk. Az izgalmas tálaláson múlik
minden – árulja el sikerének titkát
a díjazott.

Kiss Imre ma már kétlaki életet
él – Miskolc és a fõváros egyaránt
otthonának számít. A lépés meg-
hozatalára azért volt szükség, mert
– bánatára – eredeti lakhelyén
kevés feladatot szánnak neki, így in-
kább beleveti magát a budapesti
nyüzsgésbe. 

– Legszívesebben persze így is
Borsod megyébe hozok látogató-
kat, ennek a környéknek tényleg
minden rejtett zugát ismerem.
Boldogan tartanék részletes tájé-
koztatást arról a városvezetésnek,
hogy mi az, ami Miskolcot a turis-
ták szemében még szebbé tehet-
né, hiszen számtalan megnyilvá-
nulással, véleménnyel találkoztam
az évek során – vall a szívének leg-
kedvesebb térségrõl a világutazó.
– Emellett az ország egész terüle-
tén szívesen vállalok vezetést és
nem ritka az sem, hogy Európába
viszek utasokat. Nincs nagyobb él-
mény, mint a magyarokat végigve-
zetni a Kárpát-medencén. Gyakran
mesélek nekik érdekes története-
ket és énekelek is, ha a helyzet úgy
hozza. Fontos, hogy ne csak egy

út legyen az együtt töltött idõ,
hanem felejthetetlen, életre szóló él-
mény. Ugyanez a cél a diavetítéses,
zenés elõadások alkalmával. Kell,
hogy egy idegenvezetõ sok min-
denhez értsen, csak így tudja a tá-
jékoztatás mellett szórakoztatni is
az embereket. Persze az idegen
nyelvek ismerete is elengedhetet-
len, én magam tíz nyelven boldo-
gulok. 

Kiss Imre – saját pénzén, egykor
tanári fizetésébõl – bejárta a fél vi-
lágot. Megfordult Amerika több or-
szágában, de bebarangolta Afrikát
és néhány ázsiai országba is ellá-
togatott. Életveszélybe épp úgy ke-
rült, mint humoros szituációkba.
Mondja, ha kiadót találna hozzá,
nem tétovázna, már írná is él-
ménybeszámolóit. 

– Rengeteg országban jártam,
mégsem volt vágy bennem soha
arra, hogy végleg elhagyjam
Magyarországot – fogalmazza meg
hazaszeretetét a világvándor. – A
négy évszak csodáját nem cserél-
ném el semmiért. Jó helyen va-
gyunk mi, magyarok, kevés kör-
nyezeti katasztrófa fenyeget ben-
nünket, az ország alapvetõen gyö-
nyörû, vitathatatlanul remek adott-
ságokkal rendelkezik. Az más kér-
dés, hogy ezekkel az adottságok-
kal nem tudunk élni. Ennek ellenére
hazajönni mindig jó. 

Életre szóló szerelmérõl nevetve
így mesél: 

– Egy ismerõsöm összeszámol-
ta – a diagyûjteményem három
Mercedes árában van… Az igazság
az, hogy ezt a hivatást csak meg-
szállottan lehet ûzni, másképp nem
is érdemes… Sz. V.

Miskolci idegenvezetõt választottak idén
a legjobbnak

„HAZAJÖNNI MINDIG JÓ”
Több szempontból is rend-

hagyó volt a hatodik Kocso-
nyabál a lillafüredi Palotaszál-
lóban. Az ország sikeres üz-
letemberei és politikusai mel-
lett a tûz is tiszteletét tette az
ünnepi eseményen, amikor is
kigyulladt egy emeleti takarí-
tószer-raktár.

Ám ahogy mondani szokták,
nagyobb volt a füstje, mint a
lángja, így az esetet követõen a
mulatság zavartalanul folytató-
dott egészen hajnalig. A tüzet
hamar eloltották, sérült is csak
egy volt, Csala Zsuzsa, az este
vendége, aki létramászás közben
szerzett apróbb horzsolást. De ez
a közjáték nem szegte kedvét a
bálozóknak, akik idén hatodik al-
kalommal vehettek részt a bálon. 

Kocsonyaverseny idén is volt,
bár itt most nem a külcsínyt,
mint inkább a belbecset osztá-

lyozta a zsûri. A Korty, a fesztivál
hivatalos itala is osztatlan sikert
aratott a vendégek körében, akik
saját maguknak csapolhatták a
miskolci sörbõl, karsztvízbõl és to-
kaji aszúeszenciából készült fõ-
zetet.

Az eseményen Miskolc és az or-
szág üzleti elitje mellett a közé-
let szereplõi is képviseltették ma-
gukat. Rózsa Edit, a Kocsonya-
fesztivál igazgatója pedig elárul-
ta, bár bálnak hívják, ez inkább
egy rendhagyó üzleti találkozó. A
vendégek ezért a bejáratnál egy
névjegykártyatartót kaptak bian-
kó lapokkal, így új kapcsolatok is
kötõdhettek az esten. 

Természetesen fakultatív prog-
ramok is voltak, jósda, kocsonya-
kaszinó, de bárkinek elkészítet-
ték karikatúráját is.

A rendezvénynek több olyan
vendége is volt, akik bár elmon-
dásuk szerint nem szeretik a bá-
lokat, Miskolcra mindig szívesen

jönnek, a Kocsonyabál tehát ez
alól is kivétel.

Egy dologban azonban minden
vendég egyetértett, jövõre ugyan-

itt, ugyanekkor, talán még tûz is
jöhet, ez sem állhat a Kocsonya-
bál útjába.

Tréba Eszter

A vendégek a kocsonyakaszinóban a szerencséjüket is próbára
tehették.

Megújulás, örökség-alapon

NAGYIPARI VÁROSBÓL ÉRTÉKEIT ÕRZÕ TELEPÜLÉS



SZERZÕI EST. Papp Gábor szer-
zõi estjét tartják március 6-án, hét-
fõn este 7 órakor a Bartók terem-
ben. Közremûködnek: Hassler
Énekegyüttes, vezényel: Sándor
Zoltán. Kakuk Zoltán – harsona,
Keresztfalvi Gizella – nagybõgõ,
Mészáros Nóra – zongora, Soós
Gábor – hegedû, Jávorszky Mariann
– zongora, Kilián Kinga – zongora,
Molnár Melinda – zongora, Molnár
Tamás – nagybõgõ, Sárkány Éva –
zongora, Szirmai Andrea – zongo-
ra. Belépés díjtalan!

TAVASZ A KÖNYVTÁRBAN.
Tavaszi fesztivál a II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár Gyermekkönyv-
tárában. Március 6-án, 11.30 órától
tavaszi hóvirág dekorhomokból nõ-
napra, kézmûves foglalkozás. Már-
cius 8-án, 10 órakor balázsolástól ko-
matál-küldésig: a tavaszi ünnepek
szokásai. Március 8-án, 16 órától ta-
vaszi kézmûves klub kicsiknek: vi-
rágcsendélet krepp-papírból. Már-
cius 9-én, 13.30 órától a megújho-
dó természet… a vadvirágos réten:
vetített képes elõadás.

VILÁGJÁRÓK. Március 7-én, 18
órától az Ifjúsági és Szabadidõ
Házban Világjárók Társasága: Szíria
– Kisvárkonyi Csaba videovetítéses
elõadása.

GYÛJTEMÉNY. Március 7-én, 11
órakor GatewayUK kölcsönözhetõ
gyûjtemény átadása a II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtárban. A gyûj-
teményt átadja: John Nichols, az
Egyesült Királyság nagykövete.
Köszöntõt mond Kormos Dénes, a
Megyei Közgyûlés alelnöke. Közre-

mûködnek: a Lévay József Refor-
mátus Gimnázium diákjai és a Zrínyi
Ilona Gimnázium 12. évfolyamos
drámatagozatos tanulói.

KULTURÁLIS BÁL. Március 10-
én, 20 órától az Ifjúsági és Szabad-
idõ Házban Kultúraközvetítõk és kul-
túratámogatók bálja. A Kultúra-
közvetítõk és kultúratámogatók ha-
gyományos bálja a szakmának, a
nagyközönségnek és támogató-
inknak nyújtja mindenbõl a legjob-
bat egy hangulatos zenés-táncos
rendezvény keretében. Vendég a
Latin Combo Együttes

BLUES-KONCERT. Március 11-
én, 21 órakor Deák Bill Blues Band
koncert az Ifjúsági és Szabadidõ
Házban.

ÁSVÁNYKIÁLLÍTÁS. Március
11–12.: XXIV. Miskolci Nemzetközi
Ásványkiállítás a Miskolci Egye-
temen. A Miskolci Ásványfesztivál
2006 márciusában immár 24. al-
kalommal kerül megrendezésre.
Ezúttal a szatmári bányavidék ás-
ványai kerülnek bemutatásra
Kövecses Varga Lajos siófoki gyûj-

tõ jóvoltából. Vasárnap egész nap
ásvány- és drágakõ-meghatáro-
zást tartanak az érdeklõdõk szá-
mára. Információ: Miskolci Egyetem
Ásvány- és Kõzettani Tanszék. Tel.:
46/565-111/12-07.

MOBY DICK. Március 11-én 19
órakor Moby Dick-koncert a Diós-
gyõri Ady Endre Kulturális és Sza-
badidõ Központban.

KULTURÁLIS HETI ESEMÉNYTÁR

2006. március 4. PROGRAM/MÛSOR 5

A Miskolc TV
heti mûsora

2006. március 6–2006. március 12.

Hasonlóan nagy figyelmet ér-
demelnek a térbe torkolló, s onnan
továbbvezetõ utak, ugyanis két Y-
alakú elágazás követi egymást. Az
észak–déli út keleti elágazása, a mai
Corvin u., amelynek tervezett kéti-
rányúsításával (négysávúvá alakí-
tásával) megváltozik a belváros
közlekedése. „Ezzel elindul a belsõ
körgyûrû kialakítása, annak a nem
holnap elérendõ célnak megfele-
lõen, hogy autómentes legyen a bel-
város” – fogalmaz a szakember.
Ugyanennek az útnak az észak-
nyugati elágazása vezetett a mai
Rákóczi (egykori Alsó-Papszer)
utcán keresztül Miskolc középkori
piacterére. (A piactér egykori mé-
szárszéke helyén épült a Béke
mozi, amely átadja helyét az új kul-
túrközpontnak, amely „antipláza”-
ként került át a köztudatba, de „hi-
vatalosan” a Mûvészetek Háza lesz
a neve.)

A 2005-ben gyorsan átalakított és
új külsõt is kapott hatemeletes épü-
let a korábban több helyen, a város
több pontján mûködött megyei
munkaügyi központnak adott helyet.
(Az átadásra 2005. augusztus 11-én
került sor.) Az épület átalakítása
ugyan nem sorolható a „hagyo-
mányos” térprojektek közé, de egy
városi „tér” látványos és kívánatos
átalakításának fontos eleme. A funk-
cionális megfelelés mellett érdekes
az elõdépítmény története is, hiszen
az 1950-es évek végének, 1960-as
évek elejének építészeti gondolko-
dását õrzi, s örökítette át a XXI. szá-
zadba. (Ismereteim szerint az épü-
let megjelenik majd a helyi védett-
séget élvezõ építészeti alkotások kö-

zött.) 1951–1962. között mindössze
hét olyan középület készült Miskol-
con, amelyet korszakukban az igaz-
gatási objektumok közé soroltak.
Ezek egyike volt a SZMT-székház
épülete. (A lassan feledésbe merü-
lõ rövidítés, fogalom a Szakszerve-
zetek Megyei Tanácsát jelentette.)
A Vass Antal tervei alapján
1959–1962 között épült, s 1963-ban
átadott hatemeletes épület három
építészeti egységre tagolódott. A
kelet–nyugati irányú fõ tömege az
egykori Megyei Szakszervezeti
Központ hivatalainak biztosított he-
lyet. A fõépülethez déli irányból, a
fõútra íves homlokzattal nézve csat-
lakozott a 700 személyes díszterem.
(Az épület átadásától ez volt a szín-
tere a legendás emlékû miskolci film-
fesztiváloknak. Az „archívum” sze-
rint 1964-tõl 29 rövidfilm-fesztivált je-
gyez a filmtörténelem miskolciként,
s a fesztivál szervezése a miskolci-
vá lett életmûdíjas György István ne-
véhez fûzõdik.)

Már várostörténetté patinásodott
az intézmény 1967-es névváltozá-

sa is. Ekkor vette fel ugyanis az
1892–1965. között élt miskolci szo-
ciáldemokrata pártvezetõ, Rónai
Sándor nevét. 1989-ben aztán lé-
nyeges változások történtek a mû-
velõdési otthonok mûködtetésé-
ben, fenntartásában is. A készülõ
rendszerváltozás jeleként olvas-
hattuk a helyi sajtóban, hogy „a
Rónai Sándor Mûvelõdési és
Oktatási Központnak, valamint a
Szakszervezetek Megyei Tanácsa
központi könyvtárának közös igaz-
gatói tanácsa lett.” Ez azt jelentet-
te, hogy megszûnt az intézmény ko-
rábbi fenntartója, s ekkortól a mû-
velõdési központ egyesületi for-
mában mûködött tovább. (Remél-
hetõleg megmaradtak a doku-
mentumai az Avas Néptánc-együt-
tesnek, vagy éppen a Forrás Kama-
rakórusnak. A „Rónai” ezeken túl
számos klubnak, szervezetnek, civil
egyesülésnek jelentett mûködési he-
lyet is, bemutatkozási, színpadi és
kiállítási fórumot.) Az épület törté-
netének egy korszaka lezárult, egy
másik pedig kezdetét vette, amikor
a város nem vállalta tovább a mû-
velõdési ház mûködtetésének költ-
ségeit.

Az épület közelmúltbeli történe-
téhez tartozik, hogy a város 70 mil-
lió forintot ajánlott a tulajdonos
MSZOSZ-nek, de az 140 millió fo-
rintnál olcsóbban nem kívánta azt
eladni. Ezt követõen került az in-
gatlan egy miskolci vállalkozó tu-
lajdonába, s az épület elkezdett fel-

újítása még – egyes ré-
szeiben – jelenleg is tart. A
székház tulajdonjogától és
hasznosításától függetle-
nül nem lenne egy elve-
tendõ gondolat valahogy
(valahol) jelezni azt, hogy
1710-ben már itt állt a Zöld-
fa vendégfogadó, amely a
miskolci vásárokra szeke-
rezõknek volt kedvelt éj-
szakai szálláshelye. Azóta
pontosan három évszázad
telt el. 

Dobrossy István

A mai Mindszent (1991-ig Magyar–szovjet barátság, a két vi-
lágháború között Szent Imre herceg) tér különös képzõdménye
városunknak. Hasonlóan figyelmet érdemelnek a tér épületei:
az ITC-székház (korábban a városi és megyei pártbizottság szék-
háza), a Megyei Munkaügyi Központ (korábban Rónai Mûvelõdési
Központ, azt megelõzõen SZMT-székház) és a mindszenti római
katolikus templom (az 1724–1880. között önálló Mindszent tele-
pülés egyetlen megmaradt barokk építménye, amely 1728–1743.
között egy középkori kápolna romjaira épült).

Ezért Miskolc (11.)

MUNKAÜGYI KÖZPONT A MINDSZENT TÉREN

MÁRCIUS 6., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 A vasárnap
esti adás ismétlése 08.30Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.20
Magazinmûsor (élõ), Benne: köz-
gyûlés utáni beszélgetés a frakciók
képviselõivel 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.30 Hiányszakmák: A kõ-
mûves és a burkoló 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Aranyláncok, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

MÁRCIUS 7., KEDD
00.00 Képújság 06.00 A hétfõ esti
adás ismétlése 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
19.00Miskolc Ma (ism.) 19.20Fehér-
vár – DVTK élvonalbeli labdarúgó-
mérkõzés közvetítése felvételrõl
(a Fehérvár TV felvétele) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Célpont a múlt-
ban, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

MÁRCIUS 8., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 A kedd esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Egészségmagazin, stúdióbeszél-
getés a magas vérnyomásról 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.20
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.20 Kéznyújtásnyira, a
fogyatékkal élõk magazinja 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.00 Vörös skorpió, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

MÁRCIUS 9., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 A szerda
esti adás ismétlése 08.30 Képúj-
ság 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.) 19.30 Jégtúra a Szuha
folyó völgyében 19.45 Kedven-
ceink, az állatbarátok magazinja
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Végsõ elhatáro-
zás, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

MÁRCIUS 10., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 A csütörtök
esti adás ismétlése 08.30Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Kép-
újság 17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.30 Múzsa,
kulturális magazin 19.00Miskolc Ma
(ism.) 19.20 Házláz, építészeti ma-
gazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Szabadtéri mu-
latságok, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

MÁRCIUS 11., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 A péntek esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 DKSK – PVSK nõi bajnoki ko-
sárlabda-mérkõzés 17.00 A Hálózat
mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Miskolc Ma,
hírmûsor 18.20 Magazinmûsor, vá-
logatás a hét témáiból 19.00Miskolc
Ma (ism.) 19.20 Az Õszi Napsugár
Otthon élete, a Miskolc TV kisfilm-
je 20.00Miskolc Ma (ism.) 20.30Hír-
háló (h) 21.30 Menekülés, ameri-
kai–francia film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

MÁRCIUS 12., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 A szombat
esti adás ismétlése 09.30Képújság
15.00 MVSC –Testnevelési Fõiskola
nõi röplabda Magyar Kupa talál-
kozó 17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Krónika, heti hírösszefogla-
ló magazin 18.30 Magazinmûsor,
válogatás a hét témáiból 19.00
Krónika (ism.) 19.20 Múzsa, kultu-
rális magazin (ism.) 20.00 Krónika
(ism.) 20.30Hírháló (h) 21.30Szelek
szárnyán, amerikai film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenntart-
juk!

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
nemzeti 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 u. 11–13.) által felajánlott könyvet sorsolunk ki.

ISMERI ÖN MISKOLC 
MÁRCIUS 15-I EMLÉKHELYEIT?

KOSSUTH
ART MOZI

KOSSUTH ART TEREM
Bizonyítás (színes, feliratos

amerikai romantikus film) (16),
március 9–március15., 16.30,
18.30 óra.

Ha te nem lennél (színes
feliratos francia filmdráma)
(12), március 9–március 15.,
20.30 óra.

HEVESY ART TEREM
Európa Filmklub
Csodálatos Júlia (színes,

magyarul beszélõ kanadai–
amerikai–magyar–angol víg-
játék) (12), március 8-án, 19 óra

A fény ösvényei (színes
magyar filmdráma) (12), már-
cius 9–március 14., 19 óra.

A Hídember (színes, ma-
gyar történelmi film) (0), már-
cius 15-én, 14.30, 21 óra, már-
cius 9–március 14., 21 óra.

Ha te nem lennél (színes,
feliratos francia filmdráma)
(12), március 10-én, 14.30 óra,
március 11–március 15., 16.30
óra, március 9-én, 16.30 óra.

Budapest Animációs Film-
klub, Animációsfilm-sorozat

Két bors ökröcske (ma-
gyar rövidfilm-összeállítás)
március 10-én, 17 óra.

HEVESY MATINÉ
Magyar mesefilmösszeállí-

tás
Kutyasétáltatás (magyar)

(0) Helyár: személyenként 50
Ft (2 személy esetén: 100 Ft).
március 12-én, 11, 13 óra.

CSIBÉSZKE 
A BÁBSZÍNHÁZBAN

Új bemutatóval rukkol elõ a
miskolci Csodamalom Bábszín-
ház. Csibészke kalandjait kö-
vethetik nyomon a gyerekek és
szüleik. Az elõadás (bemutató)
március 5-én 10.30 órakor kez-
dõdik a miskolci Csodamalom
Bábszínházban. A Heiszman
Ildikó által rendezett darab sze-
rint miután Rumcájsz megtalál-
ta szerelmét, Mankát, boldogan
éltek a raholeci erdõben, ahová
rövidesen gyermekük, Csibész-
ke is megérkezik. Idõközben a
jicini gróf lányának, Elizabethká-
nak és a Taljánországból érke-
zett szobrásznak a szerelmébõl
is született egy ifjú emberke. Õ
az egyéves Fricike, aki úgy dön-
tött, felfedezõútra indul. Egy
ilyen csöppség nagy kalamaj-
kába tud keveredni, fõleg, ha ösz-
szetalálkozik Csibészkével…

Nemzeti ünnepünk alkalmából Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önöket 2006. már-
cius 15-én 10 órára, az Erzsébet térre, az ország elsõként felál-
lított Kossuth Lajos szobrához, ahol elhelyezzük a megemléke-
zés virágait, majd ezt követõen közösen felkeressük az emlék-
helyeket – Széchenyi István szobrát, Petõfi Sándor emléktáblá-
ját, Szemere Bertalan, Lévay József, Deák Ferenc szobrát,
Batthyány Lajos emléktábláját, Petõfi Sándor szobrát – és leró-
juk kegyeletünket.

Kérem azokat a pártokat, polgári és civil egyesületeket, akik
a megemlékezés virágait, koszorúit szeretnék elhelyezni az em-
lékhelyeknél, az ünnep méltó elõkészítése érdekében 2006. már-
cius 10-ig jelezzék részvételüket írásban az alábbi címen: Ifjúsági
és Szabadidõ Ház 3531 Miskolc, Gyõri kapu 27. Telefon: 505-
863, 412-508, fax: 320-716

Emlékezzünk ebben az esztendõben is együtt 1848. március
15-ére.

Káli Sándor 
Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere

HONFITÁRSAIM!
MISKOLC VÁROS POLGÁRAI!

„Irodalmi Rádió a kortárs költé-
szetért” felolvasóestet tartanak
Miskolcon immár hatodik alkalom-
mal március 16-án, csütörtökön, 18
órától a Nyilas Misi Házban (Kossuth
út 15.) 

Program: Humoros versek és írá-
sok az Irodalmi Rádió elõadóinak
tolmácsolásában. 

Pusztai Éva és Zsóka Marianna
szerzõk bemutatják közös verses-

kötetüket. Bemutatják Kállai Emõd
(Nagy István) ...Egyenes vonalat ál-
modik a radír címû netkötetét.
Gyermekversek-mesék pályázat
ünnepélyes eredményhirdetésére is
sor kerül. Mindenkit szeretettel lát-
nak!  A közönség sorai között egy
7000 Ft értékû könyvcsomagot
sorsolnak ki. Igény szerint a hely-
színen olcsó szálláslehetõséget
biztosítunk.

FELOLVASÓEST



Márciusban gyalogtúrával foly-
tatódik a tavaly sikeresen bemu-
tatkozó Miskolci Ötpróba soroza-
ta. Az Olimpiai Ötpróba elnevezé-
sû országos szabadidõsport ese-
ménysorozat 1978-tól kínál meg-
méretési lehetõséget az érdeklõdõk
számára. Az esemény népszerû-

ségén felbuzdulva a Kis-Galya KSE
tavaly, a városi önkormányzat tá-
mogatásának köszönhetõen hívta
életre a Miskolci Ötpróba névre ke-
resztelt sorozatot.  A távokat és
szintidõket úgy alakították, hogy
bárki átlagos felkészültséggel tel-
jesíteni tudja. A kihívást kedvelõk-
nek számára új távokat is kiírtak.
Minden központi próbán és telje-
sítést szerzõ eseményen szemé-
lyenként 1 pont jár. Az iskolák szá-
mára külön versenyt írtak ki a szer-
vezõk. Szülõk is indulhatnak az is-
kola nevében, ha a csoportos ne-
vezésnél regisztrálják õket. A részt-
vevõk idén sem maradnak ajándék
nélkül. A kínálat a következõ: nyak-
ba akasztó (3 teljesítés), sapka (5
teljesítés), hátizsák (7 teljesítés). Az
idei program március 11.-én gya-
logtúrával rajtol, erre Miskolcon, a
Királyasztal térségében kerül sor.
Április 8-án a futás, május 6-án
pedig a kerékpározás szerepel a
rendezvények sorában.

Pápán országos nyílt utánpót-
lás asztalitenisz-versenyt rendez-
tek. A hatvan induló három kor-
osztályban csatázott a Tik-Tak-ku-
páért. A vetélkedésben nagysze-
rûen szerepeltek a miskolci
Tanoda SE fiataljai, akik valósá-
gos éremszüretet rendeztek. Az
újonc egyesben Fülöp Szilvia

gyõzött, a serdülõknél Balázs
Gabriella és Fülöp Szilvia egyaránt
harmadik lett. Az ifjúságiak ver-
senyében Balázs a második he-
lyen végzett. Az ifjúsági párosban
Fülöp Szilvia és Fülöp Mária má-
sodik lett, míg Balázs egy ka-
posvári partnerrel az oldalán a har-
madik helyet szerezte meg.
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A Miskolci VSC természetjáró
szakosztálya vasárnap vezeti soron
következõ programját a Bükkbe.
Találkozás reggel 8 órakor Di-
ósgyõrben, az autóbusz-végállo-
máson, az 5-ös számú busz meg-
állójában. Az útvonal 14 kilométe-
res, a szintkülönbség 350 méter.
A fõbb színhelyek: Lillafüred,
Lencsés-forrás, Kaszás-forrás, Kis-
Galya, Ortás-tetõ, Majálispark.
Túravezetõ: Karlaki Lajosné.

A Diósgyõri Természetbarát
Sport Klub tagjai is útra kelnek va-

sárnap. Találkozás reggel fél 9-kor
az 5-ös számú autóbusz Újgyõri
fõtéren lévõ végállomásán. A táv
17 kilométer, a szintkülönbség
540 méter. Az útvonal: Lillafüred,
Oroszkúti-völgy, Bükkszentkereszt,
Vásárhelyi pihenõ, Nagy-Kõmá-
zsa, Miskolctapolca. Túravezetõ:
Szûcs József.

A Miskolci Helyiipari Termé-
szetbarát Egyesület vasárnap
hívja a turistákat. Találkozás reg-
gel 8 órakor az 5-ös számú au-
tóbusz végállomásán, az Újgyõ-
ri fõtéren. A szakosztály tagjai
Lillafüredig utaznak busszal,
onnan gyalog folytatják útjukat,
amely 17,5 kilométeres szakaszt
ölel fel. Többek között felkeresik
Bükkszentkeresztet, Sûrû-bércet,
a Vásárhelyi pihenõt, a program
a tapolcai Barlangfürdõnél ér
véget.

TÚRÁK A BÜKKBEN

Éremszüret Pápán

Magyar nemzetközi baj-
nokságot, Top 12-õt, Szuper-
liga-mérkõzéseket rendeztek
már a Miskolci Városi Sport-
csarnokban, országos felnõtt
bajnokságot azonban még
nem! Illetve csak mostanáig,
mert a pénteken kezdõdött
küzdelmek java ma követke-
zik.

Amióta Barták Lászlót bevá-
lasztották a Magyar Asztalitenisz
Szövetség elnökségébe, a sport-
vezetõ azon munkálkodott, hogy
egy rangos rendezvényt Miskolcra
hozzon. Nos, erõfeszítéseit siker
koronázta, így ezen a hét végén,
a borsodi megyeszékhelyen pat-
tog a kaucsuklabda és randevú-
zik egymással a teljes hazai él-
mezõny.

– A férfi egyesben száznál töb-
ben álltak rajthoz, de a nõknél is
meghaladta az indulók száma a
szokásos létszámot. Az országos
bajnokság másfélszeres szorzó-
val adja a ranglistás pontokat,
ezért igyekszik mindenki jól sze-
repelni – adott tájékoztatást la-
punknak Kékedi Tibor fõbíró.

A pénteki nyitányon a párosok
voltak a legfrissebbek, vegyes-
ben például már a döntõt is le-
játszották (erre lapunk zárta
után került sor), de az egye-
sekben is túl van már a mezõny
a selejtezõn. A sportág barátai
borsodi indulókért is szoríthat-
tak, ugyanis indult a Borsod
Volán SE, a Diósgyõri ASE, és

néhány, alacsonyabb osztály-
ban szereplõ egyesület is ne-
vezte sportolóit.

– Nem tagadom, volt bennünk
feszültség az elõkészítés során,
hiszen azt szerettük volna, hogy
minden a helyére kerüljön.
Megmozdult a sportág borsodi tá-
bora, mindenki segített a szer-
vezésben. A 16 Butterfly-asztalt
például Ózdról, Tiszaújvárosból,
és Miskolcról szállítottuk a hely-
színre – avatott be a kulisszatit-
kokba bennünket Barták László.

Aki számít, az Mis-
kolcra érkezett. Egy
nagy név hiányzik a
mezõnybõl: a no-
vemberi, Holcim-
kupa gyõztese,
Podpinka András
idõközben külföldre
szerzõdött, és a né-
metországi csapat-
bajnokságban foly-
tatja eredmények-
ben gazdag pálya-
futását. A szombati
program egyébként
már 9 órakor meg-
kezdõdik a férfi-, il-
letve nõi egyes fõ-
tábla küzdelmeivel.
Az elõdöntõket 14
órától játsszák, majd
a nõi és férfi páros
döntõje kezdôdik, az
egyes döntõkre ne-
gyed négytõl kerül
majd sor. A szurkolók
díjmentesen tekint-
hetik meg az orszá-

gos bajnokság küzdelmeit! Az
egyéni gyõztesek 130 ezer, a
páros bajnokok 30-30 ezer forin-
tot kapnak.

Vajon megvédik-e címüket a ta-
valyi gyõztesek? Fazekas Péter,
Fazekas Mária, a Fazekas Péter,
Pázsy Ferenc férfi-, illetve a
Fazekas Mária, Póta Georgina nõi
duó érthetõen ezt szeretné, ám
akadnak trónkövetelõk, akik az
elõdök babérjaira vágynak.

Doros László

A Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei elsõ osztályú labda-
rúgó-bajnokságban a tavaszi
rajt kezdete elõtt Onga együt-
tese az ötödik helyet foglalja
el. Az ongaiak az õszi idény-
ben 11 találkozót nyertek meg,
két esetben végeztek döntet-
lenre, és öt vereséget szen-
vedtek. Szereztek 53 gólt, saját
hálójukba 24-szer került a já-
tékszer.

Az elsõ helyen telelõ Felsõzsol-
cától kilenc ponttal vannak le-
maradva, de ez egyáltalán nem
zavarja Hauberger Pál edzõ le-
génységét. A tréner szerint a há-
rompontos rendszerben elegen-
dõ egy jó sorozat, és máris na-
gyot lehet ugrani. Az egykori ka-
zincbarcikai labdarúgó a tizedik
forduló óta dirigálja az együttest,

elõtte Túróczi Attila játékosedzõ
nyolc, majd Papp Balázs szak-
osztályvezetõ egy mérkõzésen ült
a kispadon.

– A bajnokság kezdetekor a
klub irányítói egyértelmûen a fel-
jutást tûzték célul a csapat elé.
Ezen most sem változtattak,
tehát harcolunk a magasabb
osztályba jutásért. A település
vezetõi megteremtik a feltéte-
leket, úgy nyilatkoztak, hogy
rajtuk semmi nem múlik. Kilenc
pont a lemaradásunk, de ezért
nem esünk kétségbe. Úgy gon-
dolom, hogy a tavaszi idény
elsõ felében eldõlnek a vitás
kérdések. A Felsõzsolca na-
gyon jól erõsített, ez azonban
még nem garancia a sikerre –
kommentálta a fejleményeket
Hauberger Pál.

Az edzõ azt is elmondta: a fel-
tételek adottak az NB III-hoz,

igaz, két öltözõre nagy szükség
lenne, s a pálya is javításra szo-
rul, ráadásul ebbõl mindössze egy
van, márpedig a különbözõ kor-
osztályok csapatai igencsak
igénybe veszik. A felkészülés ja-
nuár 10-ei kezdete óta például a
felnõttek heti öt foglalkozáson
vesznek részt!

– A télen hozzánk került Lója
Ferenc Felsõzsolcáról, Mata
László pedig Sajószentpéterrõl.
Csikai György távozott, iskolai el-
foglaltságát nem tudta össze-
egyeztetni a labdarúgással. A
csapatban két helyi játékos sze-
repel, többnyire környékbeliek

rúgják nálunk a labdát. Szakos
Csaba, Tósa Krisztián és Lója
Tamás megjárta a magasabb
osztályokat is, az átlagéletkorunk
23 év. Lelkes szurkolóink vannak,
itthon 2-300-an buzdítanak ben-
nünket, de idegenbe is eljönnek
harmincan-negyvenen – folytat-
ta a szakvezetõ.

Hauberger szerint fizikálisan
mostanra összeállt a gárda, a fi-
atalok gyors, lendületes játékot
nyújtanak. A kék-fehérek rúgták
a legtöbb gólt az osztályban, a vé-
dekezésben és taktikailag azon-
ban még fejlõdniük kell.

D. L.

Ma már a fõtáblán csatáznak az ob résztvevõi

MISKOLCON AZ ÉLMEZÕNY

A miskolci Szûcs József szorgalmasan ké-
szült az országos bajnokságra, amelyen
egyesben, illetve párosban is rajthoz állt.

AZ ALBRECHT-MVSC-MISI A SPORTCSARNOKBA KÖLTÖZIK

Négy közé a kupában

Ongán bizakodnak a feljutásban

LEDOLGOZHATÓ A HÁTRÁNY

Remekül kezdték a miskolci atléták az idei fedettpályás idényt
– kaptuk a hírt Szász László klubelnöktõl. A MISI SC sportolói
három országos bajnokságon jutottak túl, és ezeken kiemelke-
dõen teljesítettek. A felnõtteknél Dudás Gyula az 5 kilométeres
gyaloglásban szerezte meg az elsõséget. A 400 méteres nõi sík-
futásban Nemes Rita (17 éves!) másodikként ért célba. Férfi 400
méteren Bartha László 48.35 másodperces ideje hatalmas egyé-
ni csúcs, és ez bronzérmet jelentett a számára. Az ifjúsági és ju-
nior országos bajnokságról Nemes Rita 200 méteren szerzett arany-
éremmel utazhatott haza. Junior 800 méteren Göndör Ferenc má-
sodik, az ifjúságin Papp Artúr harmadik lett. Junior nõi magas-
ugrásban Kiss Alexandra harmadik lett. A serdülõ ob-n Pál Robin
magasugrásban, Vaszily Dávid 3000 méteren, Nagy Gábor pedig
60 méteres gáton egyaránt bronzérmet nyert.

REMEKÜL KEZDTEK
AZ ATLÉTÁK

Tatán megkezdte a felkészülést
az esztendõ feladataira a magyar
súlyemelõ válogatott. A nemzeti
együttes szakmai munkáját a kö-
zelmúltban megválasztott új szö-
vetségi kapitány, Szalai György irá-
nyítja. Érdekesség, hogy segítõje
a tiszaújvárosi Kiss Sándor lett. A
válogatott keretben két sportoló ta-
lálható megyénkbõl: Kiss Attila
(Tiszaújvárosi SSE), valamint Nagy
Nikoletta (Ózdi SFC). Rajtuk kívül
tartalékként számítanak még Lerch
Zsoltra (Diósgyõri SC), Tóth Ádám-
ra és Cselei Nikolettára (utóbbiak
mindketten Kazincbarcikai VSE).
Az együttes elsõ idei fellépése
március közepén lesz, amikor
Bischofshofenben rendezik meg
az uniós bajnokság küzdelmeit.

A triál kerékpárosok fedettpályás Európa-bajnokságát március 25–26-
án Szlovákiában rendezik meg. A Miskolci VSC színeit képviselõ,
Ironfrogs Triálcsapat három tagja, a Stefán-fivérek, László, Attila és
Tamás meghívást kapott a rangos eseményre. Kiderült azonban, hogy
a nemzetközi fedettpályás szövetségnek nincs magyar képviselete,
ezért a nevezési díj meglehetõsen sokba kerül. A 120 euróhoz hozzá-
adódik még az úti- és a szállásköltség, így ez jelentõs terhet ró a csa-
ládra. A kontinens- és világbajnokságon korábban már bizonyított ke-
rékpárosok várják a sportág iránt elkötelezettséget érzõ támogatók
jelentkezését. A támogatás összegérõl a közhasznú egyesület szám-
lát tud kiállítani. A kapcsolatfelvételre a 30/381-0608-as telefonszá-
mon, illetve e-mail-ben, az ironforgstrial@freemail.hu címen van le-
hetõség.

Ketten
a keretben

TRIÁL EB-N INDULNÁNAK

A nõi röplabda Extraliga
hajrájában az Albrecht-
MVSC-MISI együttese Kecs-
keméten nyert, aztán a TFSE
otthonában diadalmasko-
dott, a hazai záráson azon-
ban a papírformának meg-
felelõen vereséget szenve-
dett a BSE gárdájától. Így a
hetedik helyen zárt és a
bajnoki negyeddöntõben a
Nyíregyháza ellen játszik –
a párharc két nyert mérkõ-
zésig tart.

A vasutasok egyébként elõ-
rébb is tarthatnának. Különö-
sebb gond persze nincs, hi-
szen a tavaly nyáron szinte va-
donatúj együttest kellett kiala-
kítani a Csokonai utcában – a
kezdõ hatosból öten igazoltak
más csapathoz.

Novák Gyula szakosztályve-
zetõ azonban nem adta fel, és
lassan, de szisztematikusan
látott hozzá az alapozáshoz.
Ennek lett az eredménye, hogy
az alapszakaszt követõen a vas-
utasok öt gyõzelemmel a táblá-
zat hetedik helyén zártak. A se-
reghajtó Nirvana-TFSE messze le-
szakadva követi õket, kiesése
szinte borítékolható.

– Nagyon fontos volt a Kecs-
keméten aratott gyõzelem, ez
ugyanis visszaadta a játékosok
hitét, nõtt az önbecsülésük, és
igazolva látták, hogy ha nagyon
akarnak, odafigyelnek, akkor nem

kell feltett kezekkel pályára lépni.
A három moldáv légiós kitett ma-
gáért, küzdeni tudásból ugyan-
akkor valamennyi röplabdás ki-
tûnõre vizsgázott – idézte fel a kö-
zelmúlt történéseit Novák Gyula.

A vasutasok egyébként nem
tétlenkednek az elkövetkezõ na-
pokban sem. Elõttük áll a TFSE
elleni Magyar Kupa negyeddön-
tõ, amelyet mindenképpen si-
kerrel akarnak megvívni. Az elsõ

találkozóra március 9-én, a
Miskolci Városi Sportcsarnokban
kerül sor, kezdés este hat órakor.
A sportág barátai egyébként az
elkövetkezõ hetekben már rend-
szeresen az új helyszínen kísér-
hetik figyelemmel csapatuk játé-
kát, ugyanis a zöld-fehérek el-
hagyják a Csokonai utcában lévõ
kis méretû csarnokukat, és a
Népkertben fogadják ellenfeleiket.   

(doros)

A vasutas röplabdások elõtt jelentõs feladatok tornyosulnak, hiszen
március 9-én már a Magyar Kupa legjobb négy csapata közé veze-
tõ úton tehetik meg az elsõ lépést.

Rajtol az ötpróba

TEREMLABDARÚGÓ-
TORNÁT TARTOTTAK

A Hejõcsabai Fiatalok Közhasznú Egyesülete által szervezett IV.
Holcim Teremlabdarúgó Torna 65 nevezett csapatainak végeredmé-
nyei: U 13: 1. Sajószentpéter, 2. Szirma, 3 MVSC. U 18: 1. Felsõzsolca,
2. Holcim SC, 3. Avasi FC. Gólkirály: Rapp Zsolt (EGÓ Sajószentpéter).
Legjobb kapus: Parzignát Gábor (Felsõzsolca). Legjobb mezõnyjá-
tékos: Mabyók Péter (Felsõzsolca). Felnõtt:1. Sajóvámos, 2. RICÓ, 3.
Holcim SC. Gólkirály: Váradi Norbert (Sajóvámos). Legjobb kapus:
Mitterpach Tibor (Holcim SC). Legjobb mezõnyjátékos: Mata Róbert
(RICÓ). Öregfiúk:1. Sajópetri, 2. Tapolca, 3. Hõtechnika.
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CHROMOLITE-IPL-SMARTLITE technológia.

A test bármely területén maximálisan 
hatékony és biztonságos!
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vvvváááállll tttthhhhaaaattttóóóó!!!!
HÖLGYEKNEK, URAKNAK

– wellness hajszabás Jaguár TC melegollóval
– amerikai satírtechnikák
– göndör hajak tartós egyenesítése

HÖLGYEKNEK, URAKNAK
– porcelán- és zselés mûkörömépítés
– manikûr, pedikûr
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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 
(1,5 szobás, 2 szobás és 1+2x0,5 szobás) lakásokat keresünk.

Érdeklõdni a területileg illetékes házkezelõségeken lehet:
I. sz. Házkezelõség, Miskolc, Gyõri kapu 53. Tel.: 46/516-260

II. sz. Házkezelõség, Miskolc, Széchenyi u. 60. Tel.: 46/516-270
III. sz. Házkezelõség, Miskolc, Szilvás u. 23–25. Tel.: 46/560-100

A bérbeadó részérõl:
� stabil cégnek, a MIK Zrt.-nek adja bérbe,
� olyan állapotban kapja vissza, amilyen állapotban 

átadta,
� a folyamatos bevétel legális, nem kell eltitkolni 

a jövedelmet, 
� 5 év esetén adómentes, stb.

a Bartók Béla Mûvelõdési Házban
(Miskolc, Andrássy út 15. sz.)

2006. március 7–8-án  8-tól 18-ig.

Az edelényi KISS-kertészet
szeretettel várja vásárlóit 
tavaszi virágzó cserepes 

és szobanövények bõ választékával.

Nõnapi 

virágvásár

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 weboldalról 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.).

VÁSÁROLJON MÁRCIUS 1-JÉTÕL ÁPRILIS 30-IG 2000 FT FELETT, ÉS EGY KIS

SZERENCSÉVEL AUTÓVAL VIHETI HAZA MINDAZT, AMIT COOP-ÜZLETEINKBEN

VÁSÁROL! A MÁJUSI SORSOLÁSON ÖNÉ LEHET A 6 DB SKODA FABIA EGYIKE,
VAGY A FÕDÍJ, 1 DB VOLVO S40 SZEMÉLYGÉPKOCSI!

VÁSÁROLJON, HOGY NYERHESSEN!

ELÕHÛTÖTT CSIRKECOMB EGÉSZ 1 KG 399 FT
FEHÉR KENYÉR SZELETELT 1 KG 159 FT
ROTTALER UHT TEJ 1,5% 1 LIT. 109 FT/L
MINNA TEJFÖL 175 ML 12% 49 FT

Egységár: 280 Ft/l

MILRAM EDAMER SAJT 1 KG 899 FT/KG
ÉDEN 100%-OS NAPRAFORGÓ-ÉTOLAJ 1 LIT. 199 FT
DELIKÁT ÉTELÍZESÍTÕ 250 G 299 FT

Egységár: 1196 Ft/kg 

COOP „A” RIZS 1 KG 119 FT
WIENER EXTRA VÁK. KÁVÉ 250 G 249 FT

Egységár: 996 Ft/kg

CIF MOSOGATÓ DUOPAC 2X 500 ML 319 FT/CS
LILLAFÜREDI ÁSVÁNYVÍZ 1,5 L 65 FT

Egységár: 43,33 Ft/l

ÚJABB ORSZÁGOS AKCIÓVAL VÁRJUK
VÁSÁRLÓINKAT MÁRCIUS 1-JÉTÕL 13-IG 

COOP-ÜZLETEINKBEN!

AKC
IÓ!

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

ÁLLÁSHIRDETÉS. Ausztriai és nyugat-du-
nántúli munkavégzésre keresünk se-
gédmunkásokat, szakmunkásokat, kö-
zépvezetõket, diplomásokat. Érd.: 06-
30/632-6669 vagy 06-30/939-0579.

Bérletre keresek Eger, Miskolc, Salgótarján
városokban, frekventált fõút mellett 24 ton-
nás kamionnal  megközelíthetõ 2-400 m2

raktár- és üzlethelyiséget. Tel.: 06-30/343-
6250, Csonka Imre.

ELÕSZEZONI KEDVEZMÉNY!

ELÕFOGLALÁSI AKCIÓS AJÁNLATAINKAT KÉRJE IRODÁNKBAN

Spanyol, görög, olasz  nyaralásokból 8-10% kedvezmény március 31-ig!
SPANYOL nyaralás egész szezonban 13 nap/10 éjszaka, félpanzióval, autóbusszal
Kedvezményes ár: 2006. 05. 16-28, 34 900 Ft/fõ

GÖRÖGORSZÁG Sarti, Paralia, Stavros 23 000 Ft/fõ apartmanban autóbusszal

TUNÉZIA hotel****fp. 33 900 Ft/fõ, EGYIPTOM hotel****all inc. 76 900 Ft/fõ

RÓMA 04. 25-29. repülõvel 67 900 Ft/fõ, PÁRIZS 04. 25-29. repülõvel 67 900 Ft/fõ

w
w

w.vilaglatoutazas.hu



Sokan vallják, hogy a gyó-
gyulás a lélekben kezdõdik.
Ebben hisz és ezért fáradozik a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kórház négy lelkésze is, köztük
Tóth Béla, akivel az új, kórházi
kápolna decemberi átadásá-
nak apropóján beszélgettünk. 

– A háború elõtt természetes volt,
hogy a kórházakon belül lelkészi
szolgálatot mûködtetnek, hiszen
tudták, hogy a gyógyuláshoz lelki
erõre is szükség van – tekint visz-
sza az elõzményekre Tóth Béla in-
tézeti lelkész. – Öröm, hogy ez a
hagyomány országszerte kezd új-
jáéledni, így Miskolcon, a megyei
kórház területén is létrejöhetett ká-
polnánk és lelkészi irodánk.
Hisszük, hogy szükség van tevé-
kenységünkre, és nem csak a be-
tegek körében. Orvosok, nõvérek
egyaránt érkeznek hozzánk lelki be-
szélgetésekre, és a környékbelie-
ket, miskolciakat is szeretettel lát-
juk az istentiszteleteken. 

A lelkészi szolgálat elhivatott mun-
katársai komoly figyelemmel végzik
munkájukat, és mivel a teljességre
törekszenek, így négy felekezet is
képviselteti magát a mindenna-
pokban. A lelki segítséget várók
római, görög katolikus, református
és evangélikus papokhoz egyaránt
fordulhatnak vigaszért, jó szóért. 

– A tapasztalatok azt mutatják,
hogy a szeretetteli figyelem ön-
magában is gyógyító hatással bír
– mesél eddigi tapasztalataikról a
kérdezett. – A feladatunk persze

nem egyszerû, hiszen az emberek
bizalmába kell férkõznünk, erõt és
támaszt kell adnunk nekik, bizo-
nyos esetekben sajnos a világból
való távozásra is fel kell készítenünk
õket. Nagyon különbözõ esetekkel
van dolgunk, de szerencsére a be-
tegek többsége általában nyitottan
fordul hozzánk, elutasításban ritkán
van részünk. Az Isteni irgalmasság
ökumenikus kórházi kápolna hét-
köznaponként 14, vasárnap 11 órá-
tól várja a híveket istentiszteletre. 

A nemzeti útkorszerûsítési prog-
ram keretében megvalósuló be-
ruházás befejezésére, az új út át-
adására a tervek szerint 2007 ta-
vaszán kerül sor. Fedor Vilmos re-
ményét fejezte ki, hogy az idei év
második felében már látványosan
megindul az építkezés. Mint fo-
galmazott, most is látható, hogy
a munka elõkészítés alatt van, az
új nyomvonal teljes hosszában
megkezdték a fák kivágását, s mi-
helyt meglesz a megegyezés a te-
lektulajdonosokkal, azonnal in-
dulhat az építkezés. A képviselõ
ehhez kapcsolódóan kihangsú-
lyozta, szintén nagyon fontos be-

ruházás lesz a 37-es útnak és az
M30-asnak az összekötése, amely
Felsõzsolca és Alsózsolca útjait
mentesítené a nagy forgalom alól.
Ez is szerepel a programban, a ter-
vek készülnek, s a jövõ év folya-
mán várhatóan ez a beruházás is
elindulhat. 

– Ehhez tartozik a még a har-
madik projekt, a Bosch-út to-
vábbépítése is – hangoztatta Fedor
Vilmos, hozzátéve, Gyurcsány
Ferenc miniszterelnök támoga-
tóan nyilatkozott errõl miskolci lá-
togatása során. Az út a miskolci
és a felsõzsolcai ipari parkot kap-
csolja össze az autópályával, s át-

vezeti a forgalmat a belvárosból
a 26-os útra. 

Hompoth Imre gesztelyi pol-
gármester a MiNap-nak elmond-
ta, nagy reményekkel néznek a
37-es fõút négysávosításának
folytatása elé. – Olyan lesz, mint-
ha Gesztely autópálya mellé ke-
rülne, így bizonyára sok befektetõ
és turista számára elérhetõbbé

válunk – fogalmazott a polgár-
mester. Fehér Attila felsõzsolcai
polgármester a forgalmi, forga-
lomtechnikai helyzet jelentõs ja-
vulását várja a beruházásoktól.
Mint lapunknak fogalmazott, ez to-
vább javítja Felsõzsolca infra-
strukturális ellátottságát, meg-
közelíthetõségét is.

Sz. S. 
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Az útmenti fák kivágásával elkezdôdött a munka.

Lefolyástalan helyeken összegyûlt talaj- vagy csapadékvíz, ol-
vashatjuk értelmezõ szótárunkban a „belvíz” szócikknél. A lefolyás
szóról a betegség juthat eszünkbe, így lehet a belvízbõl talajbe-
tegség. Gyógyíthatatlan, krónikus, lassú lefolyású kór.  

Gyakran járok mostanában a hernádnémeti tüzépre (az építési
hitelt talán utaltathattam volna közvetlenül oda is…), a Hernádkak
és Hernádnémeti közötti, hozzávetõleg fél kilométeres szántóföld-
szakaszon hosszú-hosszú hetek óta ugyanúgy kitartóan és (nem
csak szélcsendben) rezzenéstelen arccal áll az összegyûlt esõ-
víz, mint tavaly és azelõtt: a látvány csak annyiban változott, hogy
most a víz szivároghat felfelé is, ugyanis két új ház áll ezen a te-
rületen. Szívd fel begyem a sok vizet, mondják az épületek, és bi-
zonyára szívnak az építkezõk is. Az egyik ház különösen sok vizet
zavar, minden oldalról árad a szeretet. Szeretett környékem szo-
morúan nézem, nem tûnik el a víz – és nincs is remény, hogy az
újabb havazások miatt egyhamar „beleolvad” a környezetbe. 

Ha az építkezõk tudták, milyen veszélyes helyen vásárolnak tel-
ket, akkor nem lehet az értékesítõ önkormányzat a begyükben, hi-
szen elõttük sem volt titok, mire számíthatnak az év csapadéko-
sabb idõszakaiban: talán éppen a rendszeres belvíz miatt csök-
kentett ár szólhatott érvként a vétel mellett. Érv helyett érvágásról
lehet szó, ha csak mostanában döbbennek rá, hogy gondolkodás
nélkül (?) dobták be õket a mély vízbe. 

A kiskakas gyémánt félkrajcárja messzire gurult, az én forintjaim
is bele a kertbe, illetve a házba. Azazhogy remélem az enyémbe,
mert egy generál-kivitelezésnél nagyobb eséllyel fordulhat elõ, mint
a külön-külön szakipari munkákat végzõknél, hogy megrövidítik a meg-
rendelõt. Pénztemetõ, mondják az építkezésre – én már nem sok
halottól tudok tisztességgel elbúcsúzni… (Belvízben nincs kopor-
sós végtisztesség, csak két és fél méternél mélyebb, száraz sírgö-
dörbe lehet temetkezni, hallatszik a televízióból. Még jó, hogy a kö-
zeli temetõk magasabban fekszenek.) Vajon annak fekszik jobban,
aki eladta, vagy aki megvette azt a területet? Vass Tibor

Elvan a gyerek

LEFOLYÁS

A lovascsapat nem elôször indul hagyományôrzô útra.

(MEGYE) Készen állnak a tervek a 37. sz. fõút négysávosításá-
nak folytatására Gesztely és a 38. sz. fõút (Tokaj) között. Fedor
Vilmos, a terület országgyûlési képviselõje úgy nyilatkozott, hogy
a munkálatok megkezdését már csak a nyomvonalban érin-
tett telektulajdonosokkal folytatott vagyoni vita hátráltatja. 

(MEGYE) A II. Rákóczi Ferenc
vezette kuruc szabadságharc-
ra emlékezõ hagyományõrzõk
idén is nyeregbe pattannak, s az
egykori országgyûlések helyeit
felkeresve teljesítik a mintegy
300 km-t Szécsény – Ónod –
Sárospatak között.

A kisrozvágyi Petraskó Tamás
„régi motoros” a lovaglásban, hi-
szen a millecentenárium évében
Baskíriából a Hõsök teréig nye-
regben tette meg az utat, tavaly

pedig a Rákóczi-szabadságharc-
ra emlékezõ lovascsapatot veze-
tett 800 km-es úton át, Mikes
Kelemen székely szülõfalujától
Borsiba, a nagyságos fejedelem
szülõházáig. Mint megtudtuk, az
idén is különleges lovastúrát szer-
vez a kurucok elõtti tisztelgés je-
gyében. A három kuruc ország-
gyûlés helyszínének felkeresése
után átvágnak a Bodrogközön,
érintve a honfoglalás korabeli ré-
gészeti leletekrõl híres Karost, s
Kisrozvágyon, az Árpád-kori ré-
gészeti parkban szállnak le a lóról
a mai vitézek. 

– Igazi szilaj megmérettetés vár
a résztvevõkre, ezért csak jó lo-
vastudással és tereplovas-tapasz-
talatokkal rendelkezõk jelentkezé-
sét várjuk – szabott feltételt a túra
fõszervezõje. A kuruc portya névre
keresztelt lovas emléktúra a tervek
szerint augusztus 20-án indul és 27-
én ér véget, tehát napi 35-55 km
megtétele vár a résztvevõkre.

– Az idei év sem marad jeles
Rákóczi-évforduló nélkül. „Száz
éve szállították haza a nagyságos
fejedelem hamvait Törökországból,
és 1906. október 29-én színpompás
tiszteletadással temették el Kassán
a Szent Erzsébet dómban. Az
ünnep szervezõi Budapesten és
Kassán terveznek megemlékezést.
Budapesten október 28-án, szom-
baton a Szent István bazilikában
lesz szentmise, majd nosztalgia-
vonat indul Kassára, ahol október
29-én, vasárnap lesz magyar mise
és ünnepség – tudtuk meg
Petraskó Tamás, tiszteletbeli kuruc
brigadérostól. 

Cs. L.

Hagyományõrzõk Szécsénytõl Sárospatakig

KURUC PORTYA

ÚJRAHASZNOSÍTANÁK 
A RÉGI IPARTERÜLETEKET

(MEGYE) Elkészült az a regisz-
tertérkép, mely a régió bar-
namezõs területeit jelöli. Ezek
jellegzetességeit és mûszaki
paramétereit is tartalmazza a
digitalizált dokumentum, me-
lyet a Norda felkérésére a
BayLogi készített el. 

A most elkészült regisztertérkép
az úgynevezett barnamezõs te-
rületeket jelöli, vagyis néhai ipari
épületeket, bányákat. Az anyag se-
gítségével a 2007–2013. közötti
idõszakban a Nemzeti Fejlesztési
Terv keretében nyílik lehetõség
ezek környezetvédelmi kármen-
tesítésére és újrahasznosítására.

Az Észak Magyarországi Regi-
onális Fejlesztési Ügynökség
megbízásából készült el a tanul-
mány, mely a régió több mint 40

barnamezõs területét mutatja, di-
gitalizált formában. A regiszter-
térkép-tanulmányt egy workshop-
sorozat harmadik állomásaként
mutatták be Miskolcon. A térkép
célja, hogy a régió barnamezõs
beruházásairól egy olyan átlát-
ható kép készüljön, mely nem
csupán az adott terület jellegze-
tességeit, de azok mûszaki pa-
ramétereit is tartalmazza. Így
könnyebben vizsgálható, ezek
milyen lehetõségeket kínálnak az
újrahasznosításra.

A Norda felvette a kapcsolatot
a németországi szász tartomány-
nyal, hiszen ott nagy hagyományai
vannak a barnamezõs beruhá-
zásoknak. Így ez egy nemzetkö-
zi projekt lesz, melyhez más, a té-
mában tapasztaltabb országok
szakemberei nyújtanak segítséget. 

Tréba Eszter

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

Útkorszerûsítések térségünkben

FOLYTATÓDIK A NÉGYSÁVOSÍTÁS

Jelentõs támogatást nyert a
miskolci önkormányzat közbiz-
tonsági és bûnmegelõzési prog-
ramjainak támogatására a
Belügyminisztérium Országos
Bûnmegelõzési Központjának
pályázatán. 

A programmal kapcsolatban
egyeztetõ megbeszélést tartottak
a Városházán, melyre a rendõrség,
polgárõrség képviselõi mellett
meghívták a városban mûködõ
család- és ifjúságvédelmi szerve-
zetek vezetõit is. 

Szõke István vezetõ fõtanácsos,
bûnmegelõzési referens tájékoz-
tatójában elmondta, a Belügy-
minisztérium Bûnmegelõzési
Központja a múlt év folyamán írta
ki a pályázatot, melyen Miskolc 4,3
millió forintos támogatást nyert.
Ehhez a város is hozzáteszi még
a 2,6 milliós önrészt, így idén csak-
nem hétmillió forinttal tudják segí-
teni a helyi bûnmegelõzést. 

Mint elhangzott, Miskolc pályá-
zati programja kilenc területet fo-
gott át. Ennek részei a jelzõrend-
szeres házi segítségnyújtás fej-
lesztése; az idõsek, fogyatékkal
élõk bûnmegelõzési felvilágosítá-
sa tanácsadással, tájékoztató ki-
adványokkal; figyelmeztetõ matri-
cák elhelyezése a tömegközleke-
dési eszközökön a zseblopások
megelõzése érdekében; a gyer-

mekek és fiatalkorúak tanácsadó
szolgálatának továbbfejlesztése
(önvédelmi oktatás, on-line ta-
nácsadás); a bûnmegelõzési ván-
dorkiállítás felújítása, több hely-
színre való kiterjesztése; prevenciós
programok szervezése a szabad-
idõ hasznos eltöltésére lakótele-
peken élõ, iskolából kikerült, mun-
kanélküli fiatalok részére; „bizton-
ságos-szórakozóhelyek” létreho-
zása; szociális tevékenység szer-
vezése csavargó, kallódó gyerekek
között; a városi bûnmegelõzéssel
kapcsolatos kommunikáció fej-
lesztése. 

Nyírõ Pál képviselõ, közbizton-
sági tanácsnok vázolta Miskolc
közbiztonsági, bûnmegelõzési hely-
zetét, s jelentõs mérföldkõnek ne-
vezte 2004-ben, az önkormányzat
közbiztonsági és bûnmegelõzési
stratégiájának az elfogadását. Mint
mondta, mindenki számára vilá-
gossá vált, hogy ezeknek a fela-
datoknak az ellátása nem szûkít-
hetõ le csupán a bûnüldözõ szer-
vekre, társadalmi összefogásra
van szükség, a civil szervezetek, az
önkormányzat, az egészségügyi,
környezetvédelmi, ifjúság- és csa-
ládvédelmi intézmények közre-
mûködésével. Miskolc ezen a te-
rületen országosan is példát mu-
tatott, a „zászlóshajó” szerepét
tölti be, s ezzel kapcsolatos tevé-
kenységük egyre nagyobb elis-
merésnek örvend.  Sz. S. 

Hétmillió bûnmegelõzésre

MISKOLC JÓL SZEREPELT

A megyei kórház lelkészei segíteni érkeztek
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