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

MISKOLCI NAP

Még ebben az évben nö-
velik a parkolóhelyek számát
Miskolc belvárosában.

A közeljövõben induló beru-
házásból a volt Béke mozi mögötti
területen kétszintes mélygarázs
épül, melyben 180 gépkocsi fér
majd el. A tervek szerint a föld alat-
ti parkoló felett pihenõparkot is ki-
alakítanak, mondta el dr. Simon
Gábor belvárosi biztos. 

A belvárosi parkolás régóta fej-
törést okoz a gépkocsi-tulajdo-
nosoknak. Az önkormányzatnak
ezúttal egy olyan fejlesztés meg-
valósítása a célja, mely nagy-
mértékben javítaná a parkolási
helyzetet Miskolcon. A városi

közgyûlés március 2-án döntött
arról, hogy a készülõ Mûvészetek
Háza mögötti területen kétszin-
tes mélygarázs és felette pihe-
nõpark épül. 

A köztér kialakításánál a ter-
vezõk arra is ügyelnek, hogy a te-
rület építészeti szempontból is
térré alakulhasson. Így a leendõ
garázs környezete is megújul.
Egyik oldalán az új Mûvészetek
Háza áll majd, a másikon pedig
magántõkébõl társasházak épül-
nek. A tervezésnél figyelembe ve-
szik azt is, hogy a mélygarázs fe-
letti téren épülõ pihenõpark stí-
lusában is illeszkedjen a Szinva
teraszhoz, a Kandia közhöz és a
színház épületéhez is.

lénárt

Színes mûsorral, nõnapi kö-
szöntõvel avatták fel március 8-
án Miskolc legújabb köztéri
szoborkompozícióját, Kutas
László Miskolci lányok címû al-
kotását a nemrégiben átadott
Szinva teraszon. 

A jelenlévõket a Frappé Trió mû-
sora köszöntötte, majd Koncz
Gábor színmûvész szavalta el
József Attila Óda címû versét. Káli
Sándor polgármester beszédében

utalt a Szinvára, melyet a tervezõ
„visszavarázsolt” a város köz-
pontjába, s amelynek tiszta vize
azokat a tiszta érzéseket idézi,
amelyeket a nõk adnak a férfiak-
nak és a világnak. Mint fogalma-
zott: „Újra megszólalt Miskolcon
a Szinva, megszólalt a víz, ami az
örök életet jelenti.” Káli Sándor
méltatta a szobor készítõjét, Kutas
László szobrászmûvészt, aki
ötven éve alkot, stílusát a köny-
nyedség, játékosság jellemzi, s
munkái szerte a világon megta-
lálhatók. Magyarországon is több
mint negyven szobra áll,
Budapesttõl Egerig, Sopron fõte-
réig. A miskolci polgármester sze-
rint a mûvész Miskolcon nehéz fel-
adatot kapott: bensõséges élet-
érzést kellett bronzba álmodnia,
a szerelmet, az örök fiatalságot.
– Mert errõl szól ez a szobor, höl-
gyeim és uraim! – hangoztatta Káli
Sándor, aki szerint mindig, min-
den nõben ott él a „kislány”, mé-
lyen a szívükben õrzik az örök fi-
atalságot. Ugyanakkor a férfiak
számára is felidézi a szobor az
emlékeket, a szerelmet, s kicsit
talán azokat a régi városi helye-
ket is, amelyekhez fiatalkori em-

lékeik kötõdnek. – Szeretnénk, ha
szerethetõ és tisztelhetõ szobrok
lennének Miskolcon! Ahogyan
egyre jobban szívükbe zárják a vá-
rost, kérjük, fogadják szívükbe ezt
az alkotást is! – zárta szavait a pol-
gármester.

Ezt követõen a Miskolci Nemzeti
Színház mûvészeinek, a „miskol-

ci muskétások”-nak a zenés, jel-
mezes mûsora következett, majd
a szobor leleplezését követõen
Káli Sándor polgármester, Fedor
Vilmos alpolgármester és Kutas
László szobrászmûvész virággal
kedveskedett a téren jelen lévõ höl-
gyeknek.

Sz. S. 

Mintegy százmillió forintos
beruházással bõvítették a
Tüskevár Általános Iskolát és
Óvodát. Az intézményben eny-
hén és közepesen sérült gyer-
mekeket nevelnek, az új esz-
közök és termek ezt a munkát
könnyítik majd meg.

Az intézményben 160 sajátos ne-
velési igényû gyermekkel foglal-
koznak. A pedagógusoknak eddig
több olyan eszközt is nélkülözni-
ük kellett, amelyek segíthetik az
enyhén és közepesen sérült diá-
kok felzárkózását kortársaikhoz.
Kovácsné Károly Andrea, a Tüs-
kevár Óvoda és Általános Iskola
igazgatója lapunk kérdésére el-
mondta: korábban több helyszínen
folyt a nevelõmunka, mostantól
azonban egy épületben tudnak
foglalkozni a sérült gyermekekkel.
A tetõtér beépítésével öt új tan-
termet alakítottak ki. Ezek közül egy
többfunkciós, egy pedig a legkor-
szerûbb eszközökkel felszerelt
számítástechnika terem. A Tüs-
kevár Óvoda és Általános Iskola fel-
újításához hasonló – a gyógype-
dagógiai nevelés területén meg-
valósuló – beruházás negyven
éve nem volt Miskolcon. Dr. Simon

Gábor önkormányzati képviselõ
szerint az, hogy a beruházás meg-
valósult példás összefogásnak kö-
szönhetõ. Ritka, hogy egy város
az Oktatási Minisztériummal és az
unióval közösen valósít meg egy
projektet. Az Európai Unió a pá-
lyázaton elnyerhetõ maximális
csaknem 62 és fél millió forintot fo-
lyósította. Kötelezõ önrészként
több, mint 7 milliót, ezen felül
pedig újabb 42 millió forintot a mis-
kolci önkormányzat biztosított.

Folyamatosan készülnek az újabb
pályázatok, ha ezek elbírálása
kedvezõ lesz, akkor még több
szociális létesítmény épülhet és
újulhat meg – mondta kérdé-
sünkre Szûcs Erika alpolgármes-
ter. Az akadálymentesítési program
is folytatódik. A Miskolci Nemzeti
Színházba és a Miskolci Egyetemre
már segítség nélkül is bejuthatnak
a mozgássérültek, a jövõben pedig
több másik épület is könnyen
megközelíthetõvé válik.   tóthsz

ÚJ SZOBOR A SZINVA TERASZON

Miskolci lányok

A gyerekek azonnal birtokba vették az új számítástechnika termet.

Megújult a Tüskevár óvoda és iskola

SZÁZMILLIÓS BERUHÁZÁS

Dr. Göncz Kinga esély-
egyenlõségi miniszter is jelen
volt a miskolci Egészségügyi és
Szociális Diszpécser Központ
március 10-i megnyitóján. Az új
központot olyan információ-
gyûjtõ, problémákat felmérõ és
megoldásokat kommunikáló,
illetve segítségnyújtó szerve-
zetnek szánják, amely civil és
önkormányzati szervezetek
együttmûködésével végzi te-
vékenységét. 

Szûcs Erika alpolgármester a nyi-
tóünnepségen elmondta, a miskolci
közgyûlés 2004 decemberében
fogadta el az egészségügyi állapot
és egészségügyi szolgáltatások fej-
lesztésére irányuló Miskolci Egész-
ségügyi Stratégiai Tervet. Ennek
célja: személyre szabott, integrált,
tervezhetõ, minõségi egészség-
ügyi és szociális szolgáltatás ki-
építése. Az alpolgármester asszony
hangsúlyozta, hogy a korábbi el-
látási rendszer nem használta ki kel-
lõképpen azt a lehetõséget, amely
az önkormányzati, egyházi és más
szociális szervezetek együttmû-
ködésében rejlik. Emellett pedig a
megfelelõ anyagi források ellenére
sem mindig volt képes olyan for-
mában biztosítani a szolgáltatást,
hogy azt gyorsan és egyszerûen
igénybe vehessék a rászorulók.

Ezért jelent minõségi változást az
ellátásban a diszpécserközpont,
amely integrálja a már meglévõ
struktúrát, információs kapcsolatot
teremt a különbözõ ellátó szintek
és az egyén között. Megkönnyíti a
lakosság eligazodását, lehetõvé
téve a rendszerbe az „egykapus”
belépést, s 24 órás szolgáltatást
nyújt.

Dr. Göncz Kinga elismerését fe-
jezte ki Szûcs Erikának: mint fo-
galmazott, a „miskolci modell” az,
amit országosan is szeretnének

látni a lakosság közeli szociális szol-
gáltatások területén. A miniszter
asszony szerint hiába vannak a jog-
szabályok, és hiába van meg a
szükséges forrás, ha nem épül ki
olyan szolgáltatás, amely megta-
lálja a rászoruló egyént, és ame-
lyet az egyén is könnyen megta-
lálhat, ha szüksége van rá. A szo-
ciális intézmények, civil szerveze-
tek sokszor semmilyen kapcsolat-
ban nincsenek egymással, teljesen
véletlenszerû, hogy a lakos melyi-
ket találja meg a problémájával. A
diszpécserközpont integrálja eze-
ket a szervezeteket, és informáci-
ós kapcsolatot teremt a szociális
szolgáltatások „határterületeivel”
– például egészségügy, munkaügy
– is. 

A miskolci diszpécserközpont a
Városi Családsegítõ Szolgálat
Regionális Módszertani Központ és
a Gyermekjóléti Szolgálat Megyei
Módszertani Központ szervezeti
keretei között, önálló szakmai egy-
ségként kezdi meg a mûködését,
az Arany János út 37. szám alatt.

Sz. S.

Dr. Göncz KInga (jobbra) Szûcs Erikával adta át a központot.

Rendhagyó, zenélõ próba-
járatot indított az AVE Miskolc,
hogy megoldja a belváros
hulladékkezelési problémáit.
Az ingyenes akció ideje alatt,
egy hónapig naponta össze-
gyûjtik a csomagolási hulla-
dékot a fõutcai üzletektõl.

A belváros tisztasága és hul-
ladékkezelési problémáinak meg-
oldása adta az ötletet az AVE
Miskolcnak egy új ingyenes akció
megszervezésére. Próbajáratot
indított a cég, mely március 1-jétõl
naponta két alkalommal gyûjti
össze a csomagolási hulladékot

a Városház tértõl a Bajcsy-
Zsilinszky út felé haladva .

Dallamkürt jelzi az autó érke-
zését, a boltosok ekkor adhatják
át a kartonpapírokat és a fóliákat
az AVE munkatársainak.  A gyûj-
tõautó délutánonként fél 3 és fél
5 között közlekedik.

Egy matricát kell mindössze fel-
ragasztani jól látható helyre azon
üzlettulajdonosoknak, akik sze-
retnének csatlakozni a most még
kísérleti akcióhoz. Jelentkezõk
pedig vannak is szép számmal, hi-
szen azon felül, hogy díjmentesen
szabadulhatnak meg a szeméttõl,
a fõutca tisztaságához is hozzájá-
rulhatnak.                         tréba

A tisztább belvárosért

Márciusban ritkaság, hogy több
tíz centiméteres hóréteg borítja az
utcákat. Kovács Attila meteoroló-
gustól arra a kérdésünkre, hogy
még mennyit kell várni a tavaszra,
biztató választ kaptunk. A jövõ
héten már úgy tûnik, egészen jó idõ
lesz, a napközbeni hõmérséklet el-
érheti a plusz 5, 8 fokot is. A köze-
li elõrejelzés szerint vasárnap és a
hétfõi napokon még hûvös északi

széllel hideg levegõ özönlik az or-
szág területére. Keddtõl nagy való-
színûséggel napos, száraz idõ vár-
ható, éjszakánként gyenge fa-
gyokkal, napközben pedig 5, 8 fok
közötti hõmérséklettel: ez az az idõ-
járás, ami kedvezõen befolyásol-
hatja az ár- és belvizeket. Tulaj-
donképpen már elmondható, hogy
a tavasz elsõ pillanatait éljük!          

M. J.

Ez már a tavasz

Segítségnyújtó szervezeteknek szánják

DISZPÉCSERKÖZPONTOT AVATTAK

SAJTÓNAP
Köszönjük azoknak a nézôknek, olvasóknak a telefonhívásait,

leveleit, e-mailjeit, akik március 15-e, a Magyar Sajtó Napja alkal-
mából köszöntöttek minket.

A Miskolci Kommunikációs Kht. dolgozói

Parkolóház épül



A Fidelitas szerint a követke-
zõ kormány legfontosabb ifjú-
ságpolitikai feladata a pálya-
kezdõ-munkanélküliség radi-
kális csökkentése, a fiatalok la-
káshoz jutásának segítése és az
ifjúság motiválása. 

Ennek érdekében a jobboldal
kormányra kerülése esetén visz-
szaállítják az Orbán-kormány ott-
honteremtési rendszerét, csök-
kentik a pályakezdõket alkalmazó
munkáltatók járulékterheit, és be-
vezetik az Új Nemzedék Kártyát.
Minderrõl dr. Zsiga Marcell, a
Fidelitas és Pelczné dr. Gáll Ildikó,

a Fidesz alelnöke beszélt miskol-
ci sajtótájékoztatóján.

Dr. Zsiga Marcell elmondása
szerint soha nem volt akkora – 58
százalékos – a pályakezdõ mun-
kanélküliek aránya Magyaror-
szágon, mint jelenleg. A politikus
szerint most már biztos, hogy
ebben a kormányzati ciklusban a
parlament nem fogadja el az ifjú-
sági törvényt, amelynek elkészül-
tét Gyurcsány Ferenc még sport-
miniszterként 2003 végére ígérte.
A tervezet végül ez év elején ke-
rült a szakbizottságok elé, ám azt
mind az önkormányzati, mind az
ifjúsági és sportbizottság általános
vitára alkalmatlannak találta. Mint

elhangzott, a kormány 334 millió
forintot költött a már a bizottságok
elõtt elvérzett indítvány elõkészí-
tésére.

Az ellenzéki politikusok elmon-
dása szerint a Fidesz hatalomra ke-
rülése esetén egy-két évig jelen-
tõs járulékfizetési kedvezményt
nyújtana azoknak a munkáltatók-
nak, akik iskolából frissen kikerült
fiatalokat alkalmaznak – ez radi-
kálisan csökkenthetné a fiatalkori
munkanélküliséget. Visszaállítanák
az Orbán-kormány által bevezetett
otthonteremtési rendszert, a fiata-
lok motiválására pedig bevezetnék
az Új Nemzedék Kártyát. Ez vala-
mennyi 30 év alatti fiatalnak járna,
s társadalmilag hasznos tevé-
kenységgel – például nyelvvizsga
megszerzése, véradás, környe-
zetvédelmi akciók, sport- és tu-
dományos eredmények – ponto-
kat gyûjthetnének rá, amelyeket ké-
sõbb kedvezményekre válthatná-
nak. Így például a szünidõben
pénz helyett ezekkel a pontokkal
is utazhatnának a helyi és távol-
sági járatokon, belépõt válthatná-
nak különbözõ kulturális és tudo-
mányos rendezvényekre, kedvez-
ménnyel vehetnének fel hitelt, és
– kereskedelmi megállapodások
alapján – akár éttermi fogyasztás-
kor és könyvvásárláskor is hasz-
nálhatnák a kártyát.

Pelczné dr. Gáll Ildikó hangsú-
lyozta, csak olyan program lehet
sikeres, amely a valós problé-
mákra fókuszál: az ifjúság mun-
kához juttatása, helyben tartása ér-
dekében sürgõs beavatkozásra
van szükség. Mint elhangzott, az
utóbbi cél érdekében egy alapít-
ványt is létre kívánnak hozni. 

Sz. S.

Eduardo Mendoza nevezi
így Barcelonát, s könyvében
elénk tárul az 1800-as évek vé-
gének világkiállításra készülõ
városa. A város, amely azóta
is egyre fejlõdik, igazi világ-
várossá lett napjainkra.
Catalunya királynõje fen-
séges, bölcs; szépsége, bája
rabul ejti az idelátogatót.

Ha Barcelonáról esik szó, a
legtöbb embernek Gaudí jut az
eszébe, induljunk el tehát a
város felfedezésekor az õ ne-
véhez fûzõdõ építményektõl. A
neves építész leghíresebb re-
mekmûve a Sagrada Familia (a
Szent Család Temploma).
Földbe gyökerezik az ember
lába egyedi stílusban épülõ tor-
nyai elõtt. Nem tévedés, a
templom ma is építés alatt áll,
hiszen adományokból épül. A
tervezett 12 toronyból még
csak 8 készült el, s 2020-ra sze-
retnék befejezni az építkezést.

Gaudí megépítette a város
legszebb és legnagyobb park-
ját, mely eredetileg lakópark-
nak épült. A Güell-park azonban
– mivel az értékesítés sikertelen
volt – a város lakóinak kedvelt pi-
henõkertje lett. A csempés pad-
sorok, a nyitott oszlopcsarnok
ferde oszlopai között sétálókat el-
varázsolja a légkör, ahol Gaudí élt
és alkotott. A mester különc stí-

lusa – amelyben középkori és mo-
dern irányzatok elemeit ötvözi –
visszaköszön az Eixample ne-
gyedben épült lakóházairól is.

A város népszerû kiránduló-
helye a Montjuic, amelyhez két ne-
vezetes esemény is kötõdik. Az

egyik az 1992. évi olimpia, mely-
nek megnyitója és záróünnep-
sége az Olimpiai Stadionban zaj-
lott. A másik neves esemény az
1929-es világkiállítás. Ennek kö-
szönheti Barcelona a Spanyol
teret, a Katalán Mûvészetek
Múzeuma elõtt pompázó kivilá-

gított szökõkutat, amely esténként
zenés fényjátékkal kápráztatja el
a turisták ezreit. Erre az ese-
ményre hozták létre a Poble
Espanolt, a spanyol skanzent; ide-
varázsolták az ország különbö-
zõ vidékeinek különbözõ stílus-

ban épült házait. Olyan,
mintha az ember egy kö-
zépkorban játszódó film
forgatására csöppenne. 

A kikötõ felõl, Kolum-
busz oszlopától nyílik a
város híres sétálóutcája,
a Ramblas, amelynek for-
gatagában megérezhe-
tünk valamit a spanyol
emberek kedvességébõl,
temperamentumából a
kávézók teraszáról néze-
lõdve bolondozó mutat-
ványosok, rajzolók, vi-
rágárusok között. A sé-
tálóutcából jutunk a góti-
kus negyedbe. Az utcák,
melyek a mai kor truba-
dúrjainak dalaitól zenge-
nek, régi idõk hangulatát
idézik. A negyed kiemel-
kedõ épülete a Sta Eulalia
katedrális, melynek bé-

kéjét – a hagyomány szerint – a
kerengõ kertjében élõ szent libák
õrzik.

Barcelona számtalan felfede-
zésre váró titkot rejt még, a fenti le-
írás alapján azonban talán mindenki
érzi már, hogy miért is Barcelona a
csodák városa.                      (X)
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Riba Istvánné, a 21. számú választókerület szocialista
önkormányzati képviselõje tisztelettel értesíti a körzetében
élõket, hogy március 17-én (pénteken) 16 órától a Nyitnikék
Óvodában (Miskolc, Andrássy u. 53/a.), március 24-én (pén-

teken) 15 órától a Bulgárföldi Általános Iskolában (Miskolc, Fazola Henrik
u. 2.) lakossági fogadóórát tart. Minden érdeklõdõt tisztelettel és sze-
retettel vár! 

Zámbó Tiborné, a 22. számú választókerület szocialis-
ta önkormányzati képviselõje tisztelettel értesíti a körzeté-
ben élõket, hogy március 22-én (szerdán) 16 órától a Vasgyári
Közösségi Házban (Vasgyári u. 24., volt Bölcsõde)  lakos-

sági fogadóórát tart. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Orosz Lajos alpolgármester, a 2. számú választókerület
(Martin-Kertváros) szocialista önkormányzati képviselõje már-
cius 16-án, 17–18 óráig lakossági fogadóórát tart az önkor-
mányzat ügyfélszolgálati irodájában (Martin-Kertváros,

Berettyó u. 19.). Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Szebeni Péter, a 19. számú választókerület önkor-
mányzati képviselõje értesíti a körzetében élõket, hogy már-
cius 13-án (hétfõn) 16 órától 18 óráig az Aba Utcai Óvo-
dában lakossági fogadóórát tart. Minden érdeklõdõt tisz-

telettel és szeretettel vár!

Halmai István önkormányzati képviselõ (MDF) lakossági
tájékoztatót tart a Miskolc Város Közgyûlésének március
2-i ülésén hozott döntésekrõl. Kiemelt témák: Miskolc város
2006. évi költségvetése, Miskolc város Építési Szabály-

zatának módosítása. Idõpont március 16-a, 17 óra, helyszín: MDF-iroda
tanácskozóterme (Miskolc, Széchenyi u. 30. I. emelet).

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

A Diósgyõri Gimnázium
56 év eltelte után korszerû-
södik, amelynek beruházá-
si költsége közel 750 millió,
amibõl 560 millió forint az ál-
lami támogatás, a többit az
önkormányzat biztosítja. 

Hétfõn írta alá Káli Sándor
polgármester Komáromy Gyu-
lával, a kivitelezõ cég képvise-
lõjével az épületbõvítésrõl szóló
szerzõdést Tompa Sándor or-
szággyûlési képviselõ és Péter
Barnabás, a gimnázium igaz-
gatójának a jelenlétében.

Öttermes tantermi szárny,
rendezvények lebonyolítására
is alkalmas új aula, könyvtár, és
egy teljesen új belsõ közlekedé-
si rendet alakítanak ki az építõk.
Az elsõsorban az alagsort érintõ
rekonstrukcióban a jelenleginél
háromszor nagyobb és kényel-
mesebb is lesz az ebédlõ.

Csoportszobákkal, szaktanter-
mekkel, nyelvi szertárakkal kiala-
kítanak egy korszerû informatikai
eszközökkel felszerelt nyelvi labort
is, így az iskolának angol, német
és francia nyelven saját mûhelye
lesz, sõt egy tetõtéri csillagvizs-

gálóval is bõvül a Diósgyõri
Gimnázium.

A kivitelezõ a XXI. század is-
koláját építi, a munkákat az alá-
írt szerzõdés értelmében egy év
múlva kell befejezni. Az épület-
bõvítést a megállapodás értel-

mében úgy kell elvégezni, hogy
azzal a tanítást ne zavarják a szak-
emberek.                        B. G.

KIRÁNDULÁS A NAGYVILÁGBAN

A csodák városa

MEGÚJUL A MA IS NÉPSZERÛ
DIÓSGYÕRI GIMNÁZIUM

Káli Sándor (jobbra) Komáromy Gyulával írta alá a szerzôdést.

Új nemzedék

KÁRTYÁVAL MOTIVÁLNÁK
A FIATALOKAT

Hivatalosan is jelöltté váltak a
SZDSZ Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei képviselõjelöltjei. Az errõl
szóló határozatot a párt már kéz-
hez kapta. A megyei lista is elké-
szült, amit a héten leadtak a
Választási Bizottságnak a sza-
baddemokraták. Mind a tizenhárom
választókerületben összegyûjtöt-
te az SZDSZ a jelöltséghez szük-
séges mennyiségû kopogtatócé-
dulát, amelyeket a Választási Bizott-
ságnak már a hivatalos határidõ
elõtt korábban leadott a párt. T.
Asztalos Ildikó kiemelte: többen sze-
mélyesen is felvették a kapcsola-
tot a párttal. A szimpatizánsok
pedig a hónap során több alka-
lommal is megismerkedhetnek a li-
berálisok programjával, amely a
szakszerûséget képviseli. A cél,
hogy minél többen menjenek el
szavazni április 9-én. Az SZDSZ me-
gyei elnöke szerint a 2006-os vá-
lasztások egyik tétje az is, hogy ér-
vényes legyen az elsõ forduló.

Hivatalosan
is jelöltek

eeMMaaggyyaarroorrsszzáágg  RRooaaddsshhooww

KKaammiioonn

2006. március 16-án (csütörtökön), 10–17 óráig
Miskolcon, a Centrum – Skála Áruház mögött

található parkolóban

Internetezzen és szerezzen informatikai ismereteket ingyenesen, ké-
szüljön fel a 2006. március 19-én Miskolcon tartandó

Unoka–Nagyszülõ Informatikai Versenyre velünk!
Minden érdeklõdõt nagy szeretettel vár T. ASZTALOS ILDIKÓ

az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
IHM által delegált tagja

TALÁLKOZUNK AZ UTAZÁSI KIÁLLÍTÁSON
A kiállítás 13. sz. standján várjuk kedvezményes nyári ajánlatainkkal:
nyaralások, körutazások, egzotikus utak 

ELÕFOGLALÁSI AKCIÓS AJÁNLATAINKAT MÁR MOST KERESSE IRODÁNKBAN
Spanyol, görög, olasz nyaralásokból 8-10% kedvezmény március 31-ig!

SPANYOL nyaralás egész szezonban 13 nap/10 éjszaka, félpanzióval, autó-
busszal. Kedvezményes ár: 2006. 05. 16-28, 34 900 Ft/fõ

w
w

w.vilaglatoutazas.hu



Jelentõsen emelkedik a
Magyarországnak nyújtható
európai uniós támogatások
összege, ez is elhangzott a
Brüsszelbõl érkezett EU-dele-
gáció miskolci látogatásán. 

A küldöttek azért érkeztek,
hogy megismerjék a régiók fel-
készültségét és tapasztalatokat
gyûjtsenek. A delegáció látoga-
tása kapcsán partnerségi konfe-
renciát is szerveztek a 2007 és
2013 közötti Fejlesztési Stratégi-

áról és a Regionális Operatív
Programról.

A küldöttek mind a hét ma-
gyarországi régiót meglátogatják,
többek között azért, hogy tájé-
koztatást adjanak a pályázati le-
hetõségekrõl. A 2004-es statisz-
tikák szerint az egy fõre jutó GDP
tekintetében az észak-magyaror-
szági régió az Európai Unió 254
régiója közül a 249. helyet foglal-
ja el. A következõ hét évben min-
den eddiginél magasabb össze-
gû forrás érkezhet az észak-ma-
gyarországi régió 605 településére.

A regionális fejlesztési elkép-
zeléseknek 3 súlypontja van, kö-
zülük az egyik a versenyszférát cé-
lozza meg. Míg ebben az eszten-

dõben 7 milliárdból gazdálkod-
hatott a régió, addig 2007 és
2013 között évente akár 50 milli-
árd forintot is költhetünk.

A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége másodízben
értékelte az önkormányzatok hon-
lapjait. 

A TÁRKI Rt.-vel közösen végzett,
a TÖOSZ e-go nevû programjának

részét képezõ kutatásban vala-
mennyi magyar önkormányzati hon-
lap kiértékelésre került. Az értéke-
lési szempontoknál hangsúlyos,
hogy mennyiben elégíti ki az ön-
kormányzat honlapja az e-köz-
igazgatás, illetve az e-önkormány-
zás követelményeit, továbbá, hogy
mennyire szolgálja a település meg-
ismerését, az elérhetõ szolgáltatá-
sokat, illetve hogy milyen a honlap
informatikai fejlettsége.

Négy díjat osztottak ki az önkor-
mányzatok között, településkate-
góriánként egyet-egyet (község,
város, nagyváros) és egy különdí-
jat az abszolút gyõztesnek, aki a
(100 legjobb minõsítést elért hon-
lapot tartalmazó) TOP100-as listát
vezeti. 

A 2005. évi fõdíjat – az elõzõ
évhez képest több mint ötven he-
lyet elõreugorva – Miskolc honlap-
ja érdemelte ki. A községi és nagy-
községi kategóriában Pellérd,
Görcsöny, Vajszló helységek kerül-
tek a dobogóra. A városok között
Százhalombatta lett az elsõ, a to-
vábbi sorrend: Szentendre, Gyula,
Göd, Hajdúszoboszló. A nagyvá-
rosok között (ebben a csoportban
kaptak helyet Budapest és kerüle-
tei is) Székesfehérvár vitte el a pál-
mát, a második helyre Sopront és
Budapest székesfõvárost sorolták
holtversenyben, majd Pécs, Za-
laegerszeg és Szombathely kö-
vetkezik.

Megkezdõdött a 2006-2011 idõ-
szakra szóló, „Miskolc Városi
Környezetvédelmi Program” ter-
vezetének társadalmi vitája. A
környezetvédelmi feladatok meg-
valósításában is nagy szerepe van
a társadalmi részvételnek, együtt-
mûködésnek.

A program tervezetének meg-
vitatása, a szakmai és társadal-
mi részvétel biztosítása többféle
formában történik majd. Ennek

keretében 2006. március 16-án, 16
órakor a Gazdaság és Tudomány
Házában lakossági fórumra vár-
ják az érdeklõdõket. A doku-
mentum letölthetõ Miskolc város
honlapjáról: www.miskolc.hu. A la-
kossági véleményeket az Ökoló-
giai Intézet Alapítvány Környezeti
Tanácsadó Irodájának elérhetõ-
ségeire is elküldhetik: Miskolc,
Kossuth u. 13. 3525, fax: 48/505-
077, e-mail: ecolinst@kothalo.hu.
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„Szép fehér karácsonyunk lesz” – mondogattuk a múlt héten,
miközben a boltok polcain már felsorakoztak a húsvéti csokoládé-
nyuszik. „Megkergült a világ” – írja levelében Sára asszony, aki kény-
telen volt új kesztyût vásárolni unokájának az elveszített régi he-
lyett. Pedig a sok évi statisztika szerint Böjtmás, azaz  Tavaszelõ
havában már ritkán fagy rá a hógolyóra vagy a szánkó madzag-
jára a lurkók keze.

Most azonban más világ van, és a kedves nagymama kényte-
len volt hosszasan járkálni megfelelõ kesztyûk után. A kereskede-
lem ugyanis ilyenkor már túl van a téli kiárusításon is, és tavaszi
áruval tölti fel a raktárakat. A boltosoknak egyébként mindig sie-
tõs – kedves levélíróm szerint –, hisz októbertõl mikulásoznak és
még jóformán le sem szedjük a karácsonyfát, máris elkezdenek
húsvéti kölnit, nem sokkal késõbb pedig strandcuccot árusítani.

Már úgy beleszoktunk ebbe a fene nagy rohanásba, hogy csak
akkor tûnik fel a sietség, ha – mint most is – az idõjárás egy hely-
ben jár, sõt visszafelé ballag február óta.

Az is igaz persze, hogy március hajlamos egy kicsit lefékezni a
kikeleti készülõdést. Gergely olykor megrázza a szakállát (12-én)
és ebbõl a csúf szakállból bizony hó is hullhat a rügyekre. Sándor,
József, Benedek pedig bár váltig ígérgeti, nem meleget hoz a zsák-
ban, hanem csípõs böjti szelet. Ám azok a sarkvidéki léghullámok,
melyek telibe találták Európát a múlt hetekben, jóval több kínt, el-
keseredést okoztak holmi szakállrázásnál!

Van, ki azt állítja, hogy mindig így lesz ezután. Meg kell szokni
a rendkívüli idõjárást még a gerlemadárnak is, amely zuhogó hó-
esésben próbálta fészekrakásra – és az ezzel együtt járó dolgok-
ra – csábítani a párját. A madárhölgy azonban fázósan tollgallér-
jába húzta a fejét és keményen ellenállt. Valahogy úgy, mint okos
választó az óriás poszternek. 

De hisz megmondta Sára asszony is: „megkergült a világ”. 
(bekes)

Fújtató

BÖJTMÁS HAVA

Helyszíni bejáráson tekin-
tette meg Káli Sándor polgár-
mester és Studniczki Ferenc, a
Magyar Jégkorong Szövetség
elnöke március 9-én a miskolci
jégcsarnok építési munkála-
tait. 

Az április elején átadásra kerülõ
új létesítmény több mint ötezer
négyzetméteren, 1300 ülõ- és
500 állóhellyel várja majd láto-
gatóit, s helyszínéül szolgál a jövõ
hónapban az U 18-as Divízió 1-
es Ifjúsági Jégkorong Világbaj-
nokságnak is.  

Az idõjárástól független, belsõ
munkálatok ütemterv szerint foly-
nak, a bal oldali lelátókon már az
ülések fémvázait is felszerelték, s
gyakorlatilag az utolsó simításo-
kat végzik. Az öltözõkben, zu-
hanyzókban is elkészültek a bur-

kolási, szigetelési, szerelvényezé-
si munkák, a szellõzõ- és villa-
moshálózat szerelése, kialakítása

folyik. A csarnok multifunkcioná-
lis lesz, tehát nem csupán a jég-
sportokra teszik alkalmassá, ha-

nem a jég lefe-
désére szolgáló,
mozgatható pad-
lózat segítségé-
vel egyéb sport-
és tömegrendez-
vények lebonyo-
lítására is. Az if-
júsági vb szerve-
zõbizottságának
szakemberei a
sportág hosszú
távú, 2011-ig íve-
lõ fejlesztési ter-
veiben is kiemelt
szerepet szán-
nak Miskolc új
jégcsarnokának,
amely rendsze-
resen fogad
majd felnõtt vá-

logatott és nemzetközi mérkõzé-
seket is.

Sz. S.

A CIRKONT Rt.  2005 február-
jában nyújtott be keresetet a
Miskolci Városi Bíróságon az AVE
Miskolc Kft. és Miskolc Megyei
Jogú Város Önkormányzatával
szemben annak megállapítását
kérve, hogy a települési szilárd
hulladék kezelése és ártalmatlaní-
tása tárgyában az önkormányzat

és az AVE Miskolc Kft. (jogelõdje)
között 1997. évben létrejött és azóta
módosított közszolgáltatói szerzõ-
dés jogszabályokba ütközõ, ér-
vénytelen.

A perben 2006. február 28-án ho-
zott jogerõs ítéletet a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Bíróság. A Bíróság
a CIRKONT Rt. keresetét immár jog-

erõsen elutasította,  azaz kimond-
ta, hogy az önkormányzat és az
AVE Miskolc Kft. (ill. jogelõdjei) által
hulladékkezelésre megkötött köz-
szolgáltatói szerzõdés Miskolcon to-
vábbra is érvényes, semmilyen jog-
szabályba, rendelkezésbe nem üt-
közik.

Ismeretes, hogy a Legfelsõbb
Bíróság 2004. december 9-i, ugyan-
csak jogerõs részítéletében ki-
mondta, hogy a CIRKONT Rt. 1997
elõtt társasházakkal, lakásszövet-
kezetekkel hulladékkezelésre meg-
kötött lakossági szerzõdései meg-
szûntek, így a CIRKONT Rt. mind-
két perben jogerõsen vesztett, azaz
az úgynevezett Cirkont-os társas-
házaknak, lakásszövetkezeteknek
a jogszabályok, az önkormányza-
ti rendelet és a jogerõs ítéletek alap-
ján meg kell kötniük az AVE Miskolc
Kft.-vel a közszolgáltatási szerzõ-
déseiket.

Különbözõ kategóriájú személygépkocsik,
kisteherautók 

és mikrobuszok bérlése mindennap!

Egyedi tartósbérleti konstrukciók kidolgozása
cégek és magánszemélyek részére!

Zenit-Auto Rent Autókölcsönzõ

3519 Miskolc, Miskolctapolcai u. 25. 
Tel./fax: 46/564-255 www.zenitautorent.hu 

JOGERÕSEN KIZÁRÓLAGOS KÖZSZOLGÁLTATÓ
AZ AVE MISKOLC KFT.

Társadalmi vita
a programtervezetrôl

Miskolc honlapja a legjobb

A Magyar Jégkorong Szövetség elnöke is megtekintette az építkezést 

A JÉGCSARNOK KÉSZÜL A VB-RE

A jégcsarnok rövidesen elkészül, április elején már átadják.

POLITIKAI HIRDETÉS

EU-DELEGÁCIÓ MISKOLCON



Hafner Zsolt (képünkön) a
miskolci Kossuth Lajos Evan-
gélikus Gimnázium tanulója. Ez
önmagában nem lenne elég
ahhoz, hogy a neve országos
szinten ismertté váljon. A ti-
zennyolc esztendõs fiatalem-
ber azonban életkora dacára
igen komoly referenciával ren-
delkezik. 

Az általa készített két filmmel
– a Másokkal és az Édes
Mostohákkal – nemcsak a kö-
zönséget, de a szakmai zsûrit is
sikerült meghódítania; mindkét al-
kotás díjat nyert az Országos
Diákszemlén. A tehetséges fiú
idén új produkcióval áll elénk –
az Egymásért címû készülõ film
ismét komoly témát feszeget. 

– Mindig vágytam arra, hogy
szem elõtt legyek, táncolni is
ezért kezdtem el tizenkét évvel ez-
elõtt – tekintett vissza a kezde-
tekre az ifjú alkotó. – Filmközelbe
egy budapesti szereplõválogatás
során kerültem, ahol Koltai Lajos
javasolta, próbálkozzak meg a
filmkészítéssel. Az elsõ ötlet, A
halál kapui pénzhiány miatt meg-
hiúsult ugyan, de a téma nem ve-

szett el; most készülõ filmem
alapját ez, illetve egy szintén ál-
talam írt monodráma képezi. 

Zsolt – mint mondja – saját éle-
tébõl meríti a témáit. Ötévesen
adoptálták nevelõszülei, többek
között ebbõl az élménybõl szü-
letett az Édes Mostohák, amely-
ben egy anya mesél örökbe fo-
gadott gyermekérõl. 

– Az új film témája például a csa-
lád, illetve a család problémái, a konf-

liktusok, a különbözõ em-
beri viszonyok alakulása.
Szó lesz benne az alkoho-
lizmusról, a rákról, a szexu-
alitásról, az anyaság rejtet-
tebb oldalairól, a nõi lélek
mélységeirõl – ezen belül
pedig legfõképpen a tole-
rancia kérdésérõl. Profi szí-
nészekkel dolgozom együtt,
Egerszegi Judittal és
Körtvélyessy Zsolttal, mert
fontos, hogy a játék hiteles,
természetes, õszinte legyen.
Gyarmathy Lívia filmrende-
zõnõ ad telefonos segítsé-
get, ha problémám adódik
munka közben, aki – bár
személyesen soha nem ta-
lálkoztunk – kezdettõl kon-
zulensként mellettem áll. 

Zsolt eddigi pályafutása sze-
rencsésen alakult. Fiatal kora el-
lenére – tehetségének, határo-
zottságának és kitartásának kö-
szönhetõen – jeles alkotók álltak
mellé, és az anyagi hátteret is si-
került elõteremteni filmjeihez. 

– Könyvekbõl tanulom a szak-
mát, illetve nagyon sok filmet
nézek. Ez érdekel, ennek akarok
élni.  Az álmom az, hogy hivatá-
sos dokumentumfilm-rendezõvé

nõjem ki magam, hogy azt ábrá-
zolhassam a vásznon, ami érde-
kel – a társadalmi korlátokat és
lehetõségeket, az emberi éle-
tet… – avatott be terveibe a ti-
zennyolc esztendõs filmrendezõ. 

Sz. V.

Bár még csak március van,
a Miskolci Galéria csapata
már idén is több színvonalas ki-
állítással és programmal meg-
örvendeztette a kultúrára fo-
gékony közönséget.

– Tudjuk, hogy a kultúra köve-
tének lenni nem könnyû, hiszen az
anyagi támogatottság általában
nem kielégítõ, az emberek pedig
idõ hiányában ritkán jutnak el egy-
egy kiállításra, rendezvényre, bár-
mennyire csalogató is a téma. A
Miskolci Galéria munkatársai mégis
hittel dolgoznak, és munkájuk gyü-
mölcse láthatóan be is érik –
mondta el dr. Dobrik István.
Beszámolójából kiderült, hogy ez
évben is számtalan kiállításuk lesz,
a legfrissebb ezek közül az
Amerikában már ismert Vágó
Enikõ és Vágó István tûzzománc
képeibõl készülõ tárlat. 

Természetesen idén is meg-
rendezik a nagysikerû Miskolci
Grafikai Biennálét, immár a hu-
szonharmadikat. A szervezõ
Madarász Györgyi elmondta,
2006-ban kevesebb munkát adtak

be a mûvészek, mint a korábbi
években, azonban ennek okára
is fény derült. 

– Azelõtt az alkotók a pálya-
mûvek mennyiségére koncent-
ráltak, mindenki igyekezett minél
több kategóriában indulni. Az
idén a tapasztalatok szerint azon-
ban mintha a pályázók inkább
egy-egy alkotásra fókuszálnának,
a minõségi munka még inkább
elõtérbe került  – tette hozzá a
szervezõ. 

Ez évben is lesznek kísérõ ki-
állítások, a grafikusképzés mû-
helyeit bemutató sorozat elsõ
vendégeként a Pozsonyi Képzõ-
mûvészeti Fõiskola mutatkozik
be, illetve az érdeklõdõk láthat-
ják a bietigheim-bissingeni Városi
Galéria által rendezett Linó-

leummetszet Triennálé anyagát is.
Szerbiából is érkeznek grafikai ér-
tékek, kamarakiállításként pedig
Petneki Áron grafikatörténeti so-
rozatának egyik fejezete látható.
Dr. Dobrik István fontosnak tart-
ja a különbözõ városok mûvé-
szeinek összefogását, amelynek
– úgy tûnik – központja és élte-
tõje lehet Miskolc. 

– A Miskolci Képzõmûvészek
Emlékkiállításának megrendezése
is fontos tevékenységünk, hiszen
méltó emléket kell állítanunk azok-
nak, akik már nincsenek közöttünk
– állította a galériaigazgató. – A mai
fiatalok közül kevesen ismerik a
régi nagyokat, és ezen változtat-
nunk kell. Ugyancsak a miskolci
kultúra közvetítését szolgálják ván-
dorkiállításaink.               Sz. V.
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Nocsak, ez meg Zsanett! – bámulok  a tévére.  Soha
nem jutott volna eszembe a szõke csaj, akit csak „en-
fant terrible”-ként emlegettük, mikor még a Big Brother
intimitásai csalogattak bennünket a képernyõ elé. Most
újra láthatom õt és egykori lakótársait. Az országot el-
árasztó fene nagy kampányolás közepette (csak legyen
vége már, legyen béke már!) kicsit még örülök is a fel-
sejlõ híg-vígságnak.

Az egykori „szörnyû gyermek” mára disztingvált ifjú
hölgy lett; divatos szemüveggel (ami tudvalevõleg in-
tellektuális külsõt kölcsönöz) és a haja is sötétebb tó-
nusú. De nem leltározom tovább a külsejét, mert meg-
jelenésénél izgalmasabb, amit mond.  Zsanett, a többi
között, elárulja, hogy könyvekkel él; sokat olvas. És azt
sem titkolja, hogy van ebben valami sznobizmus is, mert
például Esterházyt olvasni sikk. 

Most kezdem Zsanettet szeretni. Mert persze, hogy
majmol, ám korántsem mindegy, hogy milyen „mintá-
kat” választ. És hát a Harmonia caelestis igencsak jó
minõségû „áru” abban a „vegyeskereskedésben”, amit
ma könyvpiacnak nevezünk. Olvashatná például
Csisztu Zsuzsa valamely veretes mûvét is, de Zsanett
ad magára – van annyira sznob. 

Egyébként (többé, kevésbé) sznobok vagyunk mind-
ahányan, akik vittük, vagy vinni akarjuk valamire.
Ismertem neves mûgyûjtõt, aki majmolásból kezdett
képeket vásárolni. Kezdetben válogatás nélkül. Néhány

évtized múlva aztán maga is mûértõ lett – szaktekin-
tély az aukciókon. 

Hogy ki, hol, mikor kezdi, szerencse kérdése is. A
szatmári végekrõl busszal járt be egy kislány a járási
székhely középiskolájába. Már reggel 7-kor megérkezett,
s látott egy könyvet a tanári asztalon. Beült a padjába
s fellapozta a vaskos kötetet. Aztán másnap is. –
Maradjon nálad, engedélyezte a tanár. Tizenöt évesen
a Varázshegyet olvasta a kis fruska. Otthon még ka-
lendáriumuk se volt. Thomas Mann nagyregénye után
az Erdély trilógiára feküdt rá – szinte a szó szoros ér-
telmében – Mórucz Mari – nem felejtem el ezt a nevet.
Az egykori kamaszka már idõs asszony. Nem tudom,
van-e családja? De, hogy nincs egyedül, az biztos! Vele
vannak a könyvek.

És a mai kamaszok?  Sok Marit, Katit, Ferit etc. is-
merek. Ó, de nehéz könyvközelbe csalogatni õket.
Egyiküknek az Ábelért könyörgök. Már a sznobizmu-
sát is élesztgetve próbálkoztam: Az „Ötven nagyon fon-
tos regény” között tartják számon. De hát tõle a világ
végéig ott maradhat Ábel a rengetegben. 

Viszont egy csini bölcsészlány jelesre kollokvált
Tamási Áron „tündéri realizmusából”, pedig nem is ol-
vasta az író eredeti mûveit – csak zanzásított változa-
tokat, kivonatokat. Maholnap tanárnõ lesz. Az ám, hazám!

Õt szeressem, vagy Zsanettet?
(gyarmati)

Szombati krónika

ZSANETT A SZNOB

2006. 03. 13., hétfõ. Mi történt az elmúlt négy évben?
Vendég: 7.30 Dr. Szinay Attila, a FIDESZ országgyûlési kép-
viselõjelöltje a 4. számú választókerületben. 8.00 Fekete
Sándor politológus.

2006. 03. 14. (kedd). Mi történt az elmúlt négy évben?
Vendég: 7.30 Halmai István, az MDF országgyûlési képvi-
selõjelöltje a 4. számú választókerületben. 08.00 Fodor
Józsefné, a Magyar Kommunista Munkáspárt ügyvezetõje.

2006. 03. 15. (szerda). Mi történt az elmúlt négy évben? Vendég: 7.30
Bátai István, az SZDSZ országgyûlési képviselõjelöltje a 4. számú válasz-
tókerületben.

2006. 03. 16. (csütörtök). Mi történt az elmúlt négy évben? Diósgyõri
fejlesztések. Vendég: 7.30 Dr. Tompa Sándor, az MSZP képviselõjelöltje a 4.
számú választókerületben. 8.00 Horváth Ottóné önkormányzati képviselõ.

2006. 03. 17. (péntek). Mi történt az elmúlt négy évben? Lyukóbánya
helyzetelemzése. Vendég: 7.30 Riba Istvánné önkormányzati képviselõ.

Az Avastetõi Általános, Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvû Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény szeretettel várja a leendõ el-
sõosztályos szülõket: a Pattantyús
iskolába: 2006. április 4-én 16 óra-

kor. A két tanítási nyelvû képzés-
re való bejelentkezés az 562-225
telefonszámon. A Széchenyi isko-
lába: 2006. március 17-én 15–18 óra
között. Érdeklõdni lehet az 561-
212-es telefonszámon.

A „Bartók + Verismo 2006”
Miskolci Nemzetközi Operafesztivál
programjában 13 opera-, 3 balett-
elõadás, 22 koncert és sok egyéb
program (film, zenetörténeti, báb-
és gyermekelõadás stb.) szerepel.
Az 57 programhoz négyféle bérle-
tet hirdetett a fesztivál: kettõt a
Nagyszínházba, egyet a Nyári

Színházba és egyet az egyetemi
elõadásokra. 

A bérleteket március 20-ig lehet
vásárolni a színház jegyirodájában.
A bérletek 4-5 elõadást tartalmaz-
nak, az árak 7500 – 17 000 Ft kö-
zött mozognak –  bérlettípustól és
helytõl függõen. Március 21-tõl
már jegyeket árusítanak.

BARTÓK + VERISMO
2006

VÁRJÁK AZ ELSÕSÖKET

Tizennyolc éves a díjazott filmkészítõ, Hafner Zsolt

AZ ÉLETET TÁRJA ELÉNK 

A MISKOLCI GALÉRIA EZ ÉVBEN IS KULTÚRÁRA HÍV

Egy sokarcú intézmény 

3525 Miskolc, Széchenyi u. 35.
Tel./fax: 46/350-666, www.borsodtourist.hu

11, 12 napos üdülések Görögországban
Dél-Kréta már 75 600 Ft-tól �� Kos sziget már 70 800 Ft-tól

Kalymnos már 71 600 Ft-tól �� Rodosz már 80 900 Ft-tól
Korfu már 65 500 Ft-tól �� Zakynthos már 66 200 Ft-tól 

A budapesti UTAZÁS KIÁLLÍTÁS 
vásári kedvezményei irodánkban is érvényesíthetõk.

HA EGY HÉT KEVÉS...



TAVASZI FESZTIVÁL. A Gyer-
mekkönyvtárban március 13-án,
8 órától a tavasz ébredése
Magyarország Nemzeti Park-
jaiban: a tavasz hírnökei – nö-
vények és állatok – könyvek, fo-
lyóiratok lapjain. Március 14-én,
13.30 órakor „Mit kíván a magyar
nemzet?”: az 1848-as forradalom
és szabadságharc eseményei
„korabeli” dokumentumok alap-
ján. Március 16-án, 14 órakor ta-
vaszi kézmûvesklub nagyob-
baknak: virágvarázs dekorgu-
miból, tavaszi virágcsokor ké-
szítése.

VARGA MIKLÓS. Március 14-én
15 órától Varga Miklós ad koncer-

tet az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc ünnepe alkalmá-
ból a Nyilas Misi Ház udvarán.

KOSZORÚZÁS. Március 14-én,
10.30 órakor az országzászló ün-
nepélyes felvonása és koszorúzás
Diósgyõrben. Közremûködnek a
Szent Imre Általános Iskola tanu-
lói. Ünnepi beszédet mond Mándy
András. 

ISMERETTERJESZTÉS. Már-
cius 14-én, 18 órától „Velünk élõ tör-
ténelem” címmel ismeretterjesztõ
sorozat tekinthetõ meg az 1956-
os forradalom 50. évfordulója al-
kalmából az Ifjúsági és Szabadidõ
Házban. A belépés díjtalan. 

KÖNYVTÁRI KIÁLLÍTÁS. Már-
cius 15-én a II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtárban kiállítás az
1848/49. évi forradalom és sza-
badságharc emlékére, a földszin-
ti aulában.

NAGY VACSORA. Március 16-
án a II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtárban a nagy vacsora és a
királyi menyegzõ példázata: dr.
Reisinger János irodalomtörté-
nész mûvelõdéstörténeti elõa-
dássorozatának 2. része.

EMLÉKHANGVERSENY. Ko-
molyzenei Klub az Európa
Házban március 16-án, csütörtö-
kön 17 órakor: Bartók-emlék-
hangverseny.

KIÁLLÍTÁS. Március 17-én (pén-
tek) 17 órakor a Diósgyõri Ady
Endre Kulturális és Szabadidõ
Központban Ecset és egér II. cím-
mel nyílik Kántor József képzõ-
mûvész kiállítása. Megnyitja:
Kákóczki András mûvészettörté-
nész. Nyitva: április 10-ig, megte-
kinthetõ naponta 10-18 óráig.

KONCERT. Március 17-én 20
órakor a WALLES együttes és
vendégeinek koncertje az Ifjúsági
és Szabadidõ Házban.

Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 158. évforduló-
ja tiszteletére rendezendõ meg-
emlékezések Miskolcon:

Március 14-én, kedden 18 órakor
Görgey Artúr szobránál (Miskolc,
Görgey u. 28.) megemlékezés, ezt
követõen fáklyás felvonulás a
Görgey-szobortól a Palóczy-em-
lékmûig.

Március 15-én, szerdán 9 órakor
az avasi temetõben koszorúzás
Palóczy László, Szemere Bertalan,
Horváth Lajos és Butykai József sír-
jánál. Március 15-én, szerdán 10 óra-
kor az Erzsébet téren Kossuth Lajos
szobránál megemlékezés. 

Az ünnepi megemlékezést kö-
vetõen közös felkeresése az em-
lékhelyeknek: Széchenyi István
szobra, Petõfi Sándor emléktáblá-
ja, Szemere Bertalan, Lévay József,
Deák Ferenc szobra, Batthyány
Lajos emléktáblája és Petõfi Sándor
szobra. A Petõfi-szobornál Dévai
Nagy Kamilla és a Krónikás Zenede
ünnepi mûsorát láthatják.

KULTURÁLIS HETI ESEMÉNYTÁR
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A Miskolc TV
heti mûsora

2006. március 13–2006. március 19.

2001–2005 között – ha nem is
gyakran, de – olvashattunk a felú-
jításról, láthattuk az épület egy-egy
megújult, átadott részét. A több
ütemû rehabilitációs munka mögött
Papp László tervezõ és a miskolci
Art-Stúdió-Plan építésziroda szak-
emberei álltak, míg a kiviteli mun-
kákat Szarka László vezetésével a
szintén miskolci cég, az Ornament
Kft. végezte. A rekonstrukció terve-
zõjét, Papp Lászlót munkájáért
Olaszországban elismerték, díjaz-
ták. Az épületegyüttes Miskolc egyik
legrégibb s legszebb építészeti al-
kotása, amelynek XX. század eleji
tervezõje Pfaff Ferenc (1851–1913)
államvasúti mérnök volt, ugyan-
úgy, mint a Gömöri pályaudvaré.
(Mindkét helyen nevét emléktábla,
emlékét utcanév is õrzi Miskolcon.)
A pályaudvar mai fõépülete 1901-
ben épült, a csatlakozó építmé-
nyeket 1905-ben fejezték be.
Korszerûsítésnek nevezett átalakí-
tását többször is tervezték, ezek
közül egy 1956-os terv
szerencsére nem va-
lósult meg, az 1970-es
években az épület ke-
leti szárnyát lebontot-
ták. Ez összekapcso-
lódott az aluljáró meg-
kezdett építésével, de
a koncepció egy új
épületegyüttes elké-
szítése volt, amely
összekapcsolhatta
volna a vasúti közle-
kedést a városi villa-
mos- és buszközle-

kedéssel. Egy 1988-as híradásban
olvassuk, hogy „a pályaudvar állo-
másépületének újonnan felépített
keleti szárnya már áll, s a megúju-
láshoz tartozik az is, hogy az elmúlt
héten átadták az aluljáró egy sza-
kaszát”.

Az 1859-tõl négy évtizeden ke-
resztül szolgált „felvételi” épületet
1901-ben bontották le, s az új épü-
let minden építési fázisát nyomon
követte a helyi sajtó. Különleges
volt, hogy elõbb a két szárnyépü-
let készült el, s csak ezt követõen
bontották le az ósdit, hogy helyet
adjon a fõépületnek, amelyet villany
világított meg. Idézzük a homlokzati
leírást, amely több, mint egy év-
század formakincsét õrzi.
„Homlokzatai nyers-tégla felülettel,
sarkain fogazott kõ armírozással ké-
szültek. Ezekben a rizalitoknál hár-
mas tagolású, a két új szárnyon hét-
hét tengelyes kialakítással kõkere-
telésû nyílászárók helyezkednek
el. A téglafelületû homlokzatot a te-

tõtõl törpekonzolos díszítésû pár-
kány és az épület központi részén,
valamint a sarokrizalitoknál ba-
lusztrád választja el. A mozgalmas
tömegû épület hangulatát a közös
téglafal- és kõfelületek játéka ha-
tározza meg.”

A XX. század elején, amikor fény-
korát élte a képeslevelezõlap-kiadás,
Miskolcon a közkedvelt „témák”
vagy épületek egyike a Tiszai pá-
lyaudvar volt. A fõbejárat elõtt jár-
dasziget húzódott, majd az épüle-
tet teljes szélességében növé-
nyekkel, fákkal tették hangulatossá.
Az élet (és a közlekedés moderni-
zálásának) részeként a pályaudvar
nyugati szárnya elõtti téren a lófo-
gatokat, konflisokat felváltották a sze-
mély- és társaskocsik, amelyekkel
Tapolcára és Lillafüredre is el lehe-
tett jutni. Az 1950-es évek végén
megfogalmazódott, hogy a napi 
50 000 fõs utasszámot a villamos
és az autóbusz korszerûsítésével
lehet úti céljához elszállítani.
Felvetõdött tehát a személypálya-
udvar elõtti tér teljes átalakítása, s
egy új Szinva-híd után a körforga-
lom kialakítása, amely éppúgy vo-
natkozott a villamosra, mint bármely
más jármûre.

1962-ben vetõdött fel annak a
gondolata, hogy a pályaudvar elõtt
alakítandó téren helyezzék el Kandó
Kálmán (1869–1931) egész alakos
szobrát. A vasút villamosításának
nemzetközi hírû tudósa a fázisváltós
villanymozdony megalkotásával a

közlekedéstörténetben
új korszak kezdetét je-
lentette. A 120 éves
gõzvontatással szem-
ben megjelent, majd
abszolút gyõzedel-
meskedett a villamo-
sítás. Kandó Kálmán
mészkõbõl készült
szobrát (a MÁV-kerté-
szet által készített 6500
m2 nagyságú parkban)
1967. december 29-én
avatták fel.

Dobrossy István

A városba vezetõ utak mentén alakultak ki a mai napig közis-
mert városkapuk. A közlekedési eszközök változtak, az utak nyom-
vonalai is, de valahogy az országúthoz vagy közúthoz kapcsoljuk
a kapu fogalmát. Pedig ugyanilyen városkapukat alakított ki a vasút
vagy a légi, a víziúti közlekedés is. Miskolc 1859-tõl, sokkal inkább
1870-tõl számít vasúti csomópontnak. A vasúti közlekedés jelleg-
zetes kapui a Tiszai pályaudvar vagy a Gömöri pályaudvar épüle-
tei. Az országutak kapui eltûntek, a vasúti kapuk pedig a város szá-
mon tartott mûemlékei. Vonatkozik ez a Gömörire is, fõleg pedig a
tavaly átadott (fél évtizedes felújítás után befejezett) Tiszai pálya-
udvarra, amely mára visszanyerte értékteremtõ funkcióját. 

Ezért Miskolc (12.)

MISKOLC „MÛEMLÉK KAPUJA” ÉS A KANDÓ KÁLMÁN TÉR

MÁRCIUS 13., HÉTFÕ
00.00 Képújság 05.55 Mûsorismertetés
06.00 Krónika (ism.) 06.30 Magazin-
mûsor, válogatás a hét témáiból (ism.)
07.00 Krónika (ism.) 07.20 Múzsa, kul-
turális magazin (ism.) 08.00 Krónika
(ism.) 08.30 Képújság 17.00 A Hálózat
mûsora 17.30 Képújság 17.55 Mûsor-
ismertetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor
18.20 Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.20 Hiányszakmák: A kõ-
mûves és a burkoló 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00 Egy null
a hullának, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

MÁRCIUS 14., KEDD
00.00 Képújság 05.55 Mûsorismertetés
06.00 Miskolc Ma (ism.) 06.20 Magazin-
mûsor (ism) 07.00 Miskolc Ma (ism.)
07.20 Hiányszakmák: A kõmûves és a
burkoló (ism.) 08.00 Miskolc Ma (ism.)
08.30 Képújság 17.00 A Hálózat mû-
sora 17.30 Képújság 17.55 Mûsorismer-
tetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.20
Magazinmûsor (élõ), benne: Sport
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.20 DVTK –
Vasas élvonalbeli labdarúgó-mérkõzés
20.30 Hírháló (h) 21.00 Otthon, rémes
otthon, amerikai film (h) 23.00 A Há-
lózat mûsora.

MÁRCIUS 15., SZERDA
00.00 Képújság 05.55 Mûsorismertetés
06.00 Miskolc Ma (ism.) 06.20 Maga-
zinmûsor (ism.) 07.00 Miskolc Ma (ism.)
07.20 DVTK–Vasas élvonalbeli labda-
rúgó-mérkõzés (ism.) 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.20 Magazinmûsor
(élõ) 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.20 Az
Õszi Napsugár Otthon élete (ism.)
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00 Elõttem az élet, dokumen-
tumfilm a Petõ Intézetrõl (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

MÁRCIUS 16., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 05.55 Mûsorismertetés
06.00 Miskolc Ma (ism.) 06.20 Magazin-
mûsor (ism.) 07.00 Miskolc Ma (ism.)
07.20 Az Õszi Napsugár Otthon élete
(ism.) 08.00 Miskolc Ma (ism.) 08.30
Képújság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.20
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.20 Kapaszkodó, kisfilm a
pártfogó munkásokról 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Viszlát gengszter!, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

MÁRCIUS 17., PÉNTEK
00.00 Képújság 05.55 Mûsorismertetés
06.00 Miskolc Ma (ism.) 06.20 Magazin-
mûsor (ism.) 07.00 Miskolc Ma (ism.)
07.20 Kapaszkodó, kisfilm a pártfogó
munkásokról (ism.) 08.00 Miskolc Ma
(ism.) 08.30 Képújság 17.00 A Hálózat
mûsora 17.30 Képújság 17.55 Mûsor-
ismertetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor
18.30 Múzsa, kulturális magazin 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.20 Lenyomatok,
emlékmûsor Lenkey Zoltán grafikus-
mûvészrõl (ism.) 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00 A Fekete
Maszk, hongkongi film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

MÁRCIUS 18., SZOMBAT
00.00 Képújság 06.55 Mûsorismertetés
07.00 Miskolc Ma (ism.) 07.30 Múzsa,
kulturális magazin (ism.) 08.00 Miskolc
Ma (ism.) 08.20 Lenyomatok, emlék-
mûsor Lenkey Zoltán grafikusmû-
vészrõl (ism.) 09.00 Miskolc Ma (ism.)
09.30 Képújság 15.00 DVTK–Vasas él-
vonalbeli labdarúgó-mérkõzés (ism.)
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.20 Magazinmûsor, vá-
logatás a hét témáiból 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.20 Hiányszakmák: A kõ-
mûves és a burkoló (ism.) 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.30 Öld meg Cupidót! – amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

MÁRCIUS 19., VASÁRNAP
00.00 Képújság 06.55 Mûsorismer-
tetés 07.00 Miskolc Ma (ism.) 07.20
Magazinmûsor, válogatás a hét té-
máiból (ism.) 08.00 Miskolc Ma (ism.)
08.20 Hiányszakmák: A kõmûves és
a burkoló (ism.) 09.00 Miskolc Ma (ism.)
09.30 Képújság 15.00 DKSK–Szeged
nõi kosárlabda-találkozó 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Krónika, heti
hírösszefoglaló magazin 18.30 Maga-
zinmûsor, válogatás a hét témáiból
19.00 Krónika (ism.) 19.20 Múzsa,
kulturális magazin (ism.) 20.00 Krónika
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.30 Õsi har-
cos, hongkongi film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

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?

RAJZPÁLYÁZAT
A rajzpályázat témája: „Az egészség a legfontosabb”
Kik pályázhatnak? 4-14 éves gyermekek 
Három korcsoport: óvodások, alsó tagozatosok, felsõ tagozato-

sok. (Egy pályázó egy alkotással nevezhet.)

A pályázat leadásának határideje 
2006. március 17-ig (péntekig).

A pályázat leadásának helye: Polgármesteri Hivatal (Miskolc,
Városház tér 8.) Gyõrfiné Pál
Mariannánál

Elbírálás: A beérkezett mûveket szakemberekbõl álló zsûri bírálja
el. Díjak: Minden induló pályázó kap ajándékot.
Korcsoportonként a legjobb 3 pályamûvet díjazza a zsûri,
készítôik értékes ajándékokat nyernek. 

A pályamûvek hátoldalán kérjük jól láthatóan feltüntetni a pá-
lyázó nevét, születési idejét, lakcímét, iskolájának nevét, annak
címét. Az ünnepélyes eredményhirdetés, a jutalmak átadása és
a gyermekrajz-kiállítás 2006. március 25-én (szombaton) lesz, mely-
nek helyszínérõl minden pályázó értesítést kap.

A rajzok elkészítéséhez jó ötleteket, érdekes, szórakoztató mun-
kát kívánok!

T. Asztalos Ildikó
önkormányzati képviselõ

KEDVES MISKOLCI LAKOSOK!

EGÉSZSÉGNAPOT
SZERVEZÜNK

A RÁK MEGELÕZÉSE
JEGYÉBEN!

Idõpont: 2006. március 18. (szombat)
Helye: Bársony János Általános Iskola 

(Miskolc, Bársony János u. 27/a.)

PROGRAMTERV:
Rövid elõadások: 8.00–9.00-ig

Dr. Sallai Zsolt urológus fõorvos
Dr. Cseh Imre adjunktus: Az emlõ önvizsgálatának jelentõsége
Dr. Pázsit Emese fõorvos: A gyermeknõgyógyászat jelentõsége a napi gyakorlatban
Dr. Jáger Mária fõorvos: TBC és tüdõdaganat
Dr. Márton Mária fõorvos: Allergia
Dr. Spicmüller Nóra szakorvos: Csontritkulás, a „néma betegség”
Gyáni Emese dietetikus: Egészséges táplálkozás
Kakucsiné Béres Viktória: Mozgásszervi betegségek és megelõzésük

SZÛRÉSEK: 9–14 óráig, 9 órától sorszámosztás!
Csontsûrûség-vizsgálat � Ultrahangos pajzsmirigyvizsgálat � Ultrahangos hasi és
kismedencei vizsgálat � Allergiavizsgálat � Tüdõszûrés � EKG +vérnyomásmérés
+kardiológiai tanácsadás �Bõrdaganat szûrése �Testtömeg-testzsírmérés �Vércu-
kor-, koleszterinszûrés � Dohányzásról leszoktató program

TANÁCSADÁSOK:
Diétás tanácsadások: Gyáni Emese dietetikus
Drogambulancia: Juhászné Czeglédi Tünde addiktológus konzultáns
Szociális tanácsadás

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

ÖNKÉNTES VÉRADÁS!

Akik biztosítják Önöknek ezt a lehetõséget és várják sok szeretettel:

T. Asztalos Ildikó Tokár Balázs
SZDSZ-es önkormányzati képviselõk

1848-AS MEGEMLÉKEZÉSEK
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Minden korszaknak megvannak a maga lakberende-
zési szokásai. Ki ne emlékezne például a ’80-as évek
végének és a ’90-es évek elejének fantáziátlan barna-
fehér szobabelsõire? A bõr és szárított virág falidíszekre,
a kávébarnára mázolt ajtófélfákra és a fehéres-szürkés
virágmintás tapétákra? Szerencsére azóta a lakberen-
dezési tárgyak, festõ- és burkolóanyagok  kínálata je-
lentõsen kibõvült, és persze a mi ízlésvilágunk is jóval
fejlettebb lett.

Manapság már nem ragaszkodunk feltétlenül egy álta-
lánosan elfogadott és mindenki által követett lakberende-
zési stílushoz. A különbözõ irányzatok egyszerre, egymás
mellett vannak jelen az üzletek kínálatában, így mindenki
ízlésének megfelelõen választhat közülük. Rózsa Beáta lak-
berendezõ szerint jelenleg szinte valamennyi stílus meg-
található a magyar otthonokban, kezdve a gyarmatitól, a
mediterránon keresztül, egészen a retróig, de ismét nép-
szerû a század eleji szecesszió, vagy az art deco is. A Casa
Mia lakberendezési szaküzlet vezetõje elmondta azt is, hogy
az elmúlt évek trendjével szemben – amikor a falak fes-
tése volt igen elterjedt – egyre többen választanak ismét
tapétát szobájukba. Itt persze nem a már említett virág-
mintás szörnyûségekre kell gondolni, a mostani tapéták
ugyanis sokkal jobb minõségûek, szebbek, és anyaguk is
tartósabb, igényesebb. Népszerûek a lies, tengerifû, illetve
bambusz alapú falburkolók, de egyre többen vásárolnak
úgynevezett fotótapétát is. Ezek amellett hogy szépek, al-
kalmasak az esetleges építészeti hibák elfedésére, eltaka-
rására is.

Ahhoz, hogy lakásunk valóban otthonos legyen, persze
nem elég pusztán a falakat „rendbe tenni”. Legalább ilyen
fontos az is, milyen anyagokat választunk a padlóra, pla-
fonra, milyen nyílászárókat építünk be, és milyen függö-
nyöket akasztunk eléjük. A padlóburkolatok terén tovább-
ra is nagy a kereslet a laminált padló iránt, jó minõségû
padlószõnyeget – magas ára miatt - viszont csak keve-
sen vásárolnak. A szalagparketták kidolgozása egyébként
mára nagyon sokat fejlõdött, festett mintázatukat sok eset-
ben alig lehet megkülönböztetni a valódi fa erezetétõl.
Divatosak a sötét színek, persze nemcsak a parkettákon,
az ajtókon, ablakokon is.

A nyílászárók közül egyébként a legtöbbet a közepes
árkategóriájúakból vásárolnak, bár van kereslet a drágáb-
bak iránt is. Egy ajtó vagy ablak árfekvését elsõsorban a
felhasznált profilok minõsége, a vasalatok, az üvegezés,
illetve a hõszigetelési tényezõ határozza meg, de egyre fon-
tosabbak a vásárlóknak a kapcsolódó szolgáltatások, pél-
dául a szakszerû beépítés is. Ágoston Péter, az Appermann

építész galéria értékesítési szaktanácsadója szerint a sze-
zonalitás inkább az olcsóbb nyílászárók esetében jellem-
zõ, ezekbõl tavasszal és õsszel adják el a legtöbbet. Egyre
nagyobb igény mutatkozik a minõségi termékek iránt is,
sokan vesznek mûanyag bukó-nyíló ablakokat, a fától vi-
szont gyakran tartanak a vásárlók. Pedig a jó minõségû
faablakok és ajtók nemcsak szépek, de legalább olyan tar-
tósak is, mint plasztik társaik. Sõt, míg az utóbbiakra ál-
talában 5 év garanciát vállal a forgalmazó, az elõbbiekre
érvényes jótállási idõ elérheti akár a 30 évet is.

Ahhoz, hogy a kitapétázott vagy a megfelelõ színûre fes-
tett falakat ne kelljen a késõbbiekben megbontani, majd
újrafesteni, újratapétázni, nem árt még az építkezés vi-
szonylag korai szakaszában elgondolkodni a ház világí-
tástechnikai megoldásain. Egy épületben ugyanis a kü-
lönbözõ helyiségek általában több funkciót látnak el. Egy
kétszobás lakásban egy gyermekes családnál például a
nagyobbik szoba egyszerre nappali, háló, és vendégfo-
gadó közösségi helyiség. Az egyes funkciókat pedig egy
átgondolt világítástechnikai rendszerrel és a fénnyel való
játékkal kiválóan el lehet különíteni egymástól. A rossz meg-
világítás azonban még egy lakberendezõ által tervezett,
szép enteriõrt is képes tönkretenni. Szathmáriné Bodnár
Erika, az Erika Enteriõr világítástechnikai szaküzlet tulaj-
donosa szerint egyre többen keresik a kicsivel drágább,
de jobb minõségû lámpákat. Furcsamód az idõsebb kor-
osztály tagjai nyitottabbak az újdonságokra, a modernebb
stílusokra, a fiatalok pedig mindinkább az antik, vagy olyan
hatású termékeket keresik. Sokan érdeklõdnek ugyanak-
kor a padlóba építhetõ, üvegszál optikás világítórendszer
iránt is, amelyet azonban még mindenképpen a burkoló-
munkák elkészülte elõtt kell beépíteni. Áprilisban egyéb-
ként az ITC-székházban rendeznek majd egy lakberen-
dezési kiállítást, amelyen amellett, hogy bemutatnak szá-
mos, a városunkban még kevéssé ismert terméket, az
odalátogatók hasznos tanácsokat kaphatnak a világítás-
technika témakörében is.

A minõségi árucikkek iránti növekvõ igények egyébként
nemcsak a burkolatok, nyílászárók, illetve világítótestek pia-
cán érezhetõk. Sasvári György, a kazincbarcikai Formax
bútorbolt vezetõje kérdésünkre elmondta, hogy van egy
olyan vásárlói réteg, amelyik kifejezetten az igényesebb,
valódi fabútorok közül válogat. A középkorúak és az idõ-
sebb korosztály körében elsõsorban a koloniál stílus nép-
szerû, de sokan keresik a skandináv és az antik stílusú
berendezési tárgyakat is. Mindezek mellett egyre többen
vesznek fenyõbõl, tölgybõl, bükkbõl és égerbõl készült bú-
tordarabokat, melyeket elsõsorban a konyhákban, illetve
étkezõkben helyeznek el.

Festôi környezetben,
nemzeti parki kapcsolattal

még 40 telek közül választható
építési lehetôséggel

megrendelôket keresünk.
Referenciaházak és -lakások a helyszínen

megtekinthetôk.

ÉRDEKLÕDNI: HARSÁNYI PARK BT.
Fafula Miklós

Telefonszám: 06/30/9412043

HARSÁNYI LAKÓPARK

Továbbá kétgenerációs, 4 szobás,
2 fürdôszobás, full panorámás,

társasházi lakás (összeköltözôk részére is)
nagy telekhányaddal

és jelentôs kedvezménnyel eladó.

Petró kõszakkereskedés

3530 Miskolc, 

Széchenyi út 92. 1/2.

Telefon: 46/509-247

e-mail: petro@chello.hu

WWW.SONAT-PETRO.HU 

A minõségre érdemes áldozni

HÁZ-LÁZ

3525 Miskolc, Kazinczy u. 4. (a parkolóban)
Tel./fax: 46/357-257, 

e-mail: erikaenterior@chello.hu
www.erikaenterior.hu
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Festménykiállítás és -vásár
A kiállítás helye: Miskolc, Herman Ottó Gimnázium (Tizeshonvéd út 21.)

Ideje: március 11-én 10-18 óráig és 12-én 9-17 óráig

ISMERT KORTÁRS: (Szász E., Csikós A., Mág T., Herpai Z., Macskássy I., Hornyik Z., Schéner
M., Alföldi R., Siska Gy., Csáky L., Adilov A., Garabuczy Á., Korbely I., Walter G. stb.)
ÉS KLASSZIKUS MAGYAR FESTÔK alkotásait kínáljuk becsüsi garanciával,  kor-
rekt áron; részletfizetési lehetôséggel. Képcsarnokos és régi festményt, mûtár-
gyat vásárolunk, beszámítunk.

VISNYEI GALÉRIA � 20/980-7570, www.visnyei-galeria.hu

w  w  w  .  v  e  g  v  a  r  .  h  u

Értékesítés: 

Gyõri kapu 21. 
fszt./7.

Tel.: 46/515-921, 
20/5-725-726

Új építésû lakások
73 m2-tõl 
130 m2-ig

a Gyõri Kapu
zöldövezetében

2006. szeptemberi 
átadással.

VASBETA
Kínálatunk: 
Acéláru:

Betonacélok, hegesztett sík hálók, U-
acélok, I-acélok, szögacélok, T-acélok, kör-
acélok, négyzetacélok, lemezek, zárt-
szelvények, csövek

Építõanyag:
Falazóanyagok, beton zsaluelemek, fö-
démrendszerek, tetõfedõ anyagok, ce-
ment, oltott mész, vakolatok, szigetelõ-
anyagok, kültéri betonburkolatok

Fenyõ fûrészáru:
Mindenféle építkezéshez szükséges faa-
nyagot, illetve ácsmunkákhoz kiegészítõ
anyagokat megtalál nálunk.

Szaktanácsadás

Anyagmegmunkálás

Házhoz szállítás

Minôség
árelônyben!

Miskolc, Besenyõi u. 24.
Tel./fax: 46/505-797, 505-798

w w w . v a s b e t a . h u

Elérhetôségeink:

Bérc Kft., 3527 Miskolc, József Attila u. 57.
Telefon: 46/413-270, fax: 46/413-291
email: ajtokaputechnika@berckft.hu

Ilyen volt...

...ilyen lett.

Március 31-ig történõ
rendelés esetén, 

új Hörmann kapuját 
ingyen beszereljük.

GARÁZSKAPU- 
CSEREAKCIÓ!

Most cserélje le 
régi garázskapuját!

A Miskolci
Ingatlangazdálkodó Zrt.

pályázatot hirdet

az alábbi helyiségek bérbeadására
határozatlan idõre

A pályázati eljárás részletes, itt meg nem határozott egyéb köte-
lezõ érvényû feltételeit pályázati ismertetõ állapítja meg. A teljes
pályázati dokumentáció letölthetõ a MIK. Zrt. honlapjáról
www.mikrt.hu.

További információ : MIK Zrt. Helyiséggazdálkodási Iroda
(Miskolc, Hunyadi u. 5. Tel.: 516-287).

Cím Vetített Pályázható A pályázatok postai A postai feladás 
alapterület tevékenységi kör feladásának határideje címe

Széchenyi u. 31. 20 m2 Üzlet, iroda 2006. 3501 Miskolc 
Széchenyi u. 46. fszt. 4. 28 m2 Üzlet, iroda március 20. Pf. 78.

Hági Étterem
Miskolc, Zsolcai kapu 5. sz. Tel.: 46/348-539

Éttermünkben à la carte kihordásos étkezte-
tés, munkahelyi és csoportos étkeztetés keretében várjuk kedves ven-
dégeinket! Vállaljuk továbbá: esküvõk, ballagások, családi rendez-
vények, kerti partik, állófogadások teljes körû lebonyolítását!

Szombat-vasárnap családi menü. Házias ételek, magyaros ízek!

Nyitva tartás: hétfõ-szombat 11.30-21-ig, vasárnap 11-16-ig.



Mozgalmas tavaszi esemény
tanúi lehetnek azok, akik a
hónap végén megrendezendõ
Tavaszi Kézmûves Fesztiválra lá-
togatnak.

Március 24-én az ITC-székházban
a virágkötõk menyasszonyi csok-
raiban, száraz fali díszeiben gyö-
nyörködhetünk. A kirakatdíszítés
és egy meglepetés versenyszám
nemcsak a nézõk, de a versenyzõk
számára is újdonság lesz. Másnap
ugyancsak az ITC-ben gasztronó-
miai verseny és bemutató lesz. Itt
azonban már nemcsak gyönyör-
ködni lehet majd a mestermûvek-
ben. Március 26-án hatodszorra
rendezik meg a Kézmûves Kupát
Kisgergelyné Tolcsvai Mária emlé-
kére. A nemzetközi fodrász- és koz-
metikusverseny helyszíne a Sze-
mere Bertalan Szakközépiskola.
Ez utóbbin országos bajnokságo-
kon, kupákon díjazott mesterek és
tanulók vesznek részt. A nézõk
pedig megismerkedhetnek a haj- és
sminkdivat világával. Pintér Zoltán
a BOKIK gazdaságfejlesztési igaz-
gatója és a rendezvény fõszervezõje
elmondta, a rendezvény költség-
vetése 4 millió forint, felét azonban
a terület- és régiófejlesztési pályá-
zatból fedezik. A rendezvény a ver-
senyzõk számára komoly kihívást
jelent, miközben az idelátogatók

színvonalas eseményen vehetnek
részt. Lapis Imre kézmûipari elnök
elmondta, a versenyre közel 200 je-
lentkezõt várnak, Szerbiából, Hor-
vátországból, Erdélybõl és Kassáról
is érkeznek. 

Dobos T.

Borsik János, az Autonóm
Szakszervezetek Szövetségé-
nek (ASZSZ) elnöke tartott saj-
tótájékoztatót a héten Miskol-
con. A tájékoztatót megelõzõ
Országos Érdekegyeztetõ Ta-
nács ülésén, a múlt év végén lét-
rejött bérajánlás, a középtávú
minimálbérre vonatkozó meg-
állapodás, valamint az ország-
gyûlési választások voltak a
témák. 

Borsik János elmondta, a közel
150 ezer tagot számláló ASZSZ stra-
tégiailag is fontos szövetség, erõs
tagszervezetei vannak a szolgálta-
tó szférában, s ahol ez az érdek-
képviselet jelen van, ott szinte 100
százalékosan megkötötték a kol-
lektív szerzõdéseket. Országos szin-
ten mindössze 50 százalék körüli
azoknak a munkahelyeknek a

száma, ahol létezik kollektív szer-
zõdés.

Borsik János azt is elmondta,
hogy az Országos Érdekegyeztetõ
Tanácsban 2005. november 25-én
írták alá a bérmegállapodást. A ver-
senyszféra esetében három évre
szóló, többelemû minimálbérben,
illetve a 2006-os országos bére-
melési ajánlásban állapodtak meg
a szociális partnerek. A szakszer-
vezeti vezetõ hangsúlyozta, az
ASZSZ nem köt választási megál-
lapodást egyetlen párttal sem: „sem
a jobboldalon, sem a baloldalon,
sem középen, sem a Parlamenten
belül, sem azon kívül”. 

– Van egy alapelvünk, és a leg-
több újonnan csatlakozó szak-
szervezetet ez hozta ide hozzánk
– hangoztatta az elnök. – A mun-
kavállalói érdekek állandóak, a
pártérdekek pedig változnak, mint
ahogyan azt az elmúlt 15 évben lát-
tuk. Ezért a kettõ egyidejû képvi-
selete véleményünk szerint nem
összeegyeztethetõ. Én letettem a
voksomat az érdekvédelem mellett,
és ez a voks nem eladó – hang-
súlyozta Borsik János, hozzátéve,
a tagság számára természetesen
nincs „központi utasítás”, minden-
ki belátása szerint vesz részt és sza-
vaz a választásokon. 

A munkaerõ-piaci helyzettel kap-
csolatban hangsúlyozta: ellene
vannak annak a liberális politikának,
amely „a privatizációt hajszolja”, és

azon az állásponton van, hogy az
állami, önkormányzati cégek eleve
nem is mûködhetnek jól. 

– Ez butaság, ha ilyeneket mond
valaki, bárki a kormányból és bár-
melyik kormányból, akkor az egy ki-
csit önmagát is minõsíti, hiszen az
állami tulajdonjog gyakorlása vala-
melyik minisztériumhoz, valamelyik
miniszterhez kötõdik – mondta
Borsik János, aki szerint a privati-
zációtól tartanak a munkavállalók,
mert az általában nem sok jót hoz
számukra. – Azt, hogy milyen az em-
berek közérzete, hangulata, jól tük-
rözik a közvélemény-kutatások. A
munkavállalóknál a munkanélküli-
ség réme az, ami domináns, vala-
mint a bizonytalanság és a kiszol-
gáltatottság a munkahelyeken, mert
talán ebben a pillanatban is több
százezer munkavállalót foglalkoz-
tatnak törvénysértõ módon
Magyarországon – hangoztatta az
ASZSZ elnöke. – Ezek a súlyos gon-
dok az elmúlt 15 évben alakultak
ki, a mindenkori kormányok kolla-
boráltak a helyzettel, amit egyik
évrõl a másikra nyilvánvalóan nem
is lehet megszüntetni. Azt várjuk,
hogy hathatósabb intézkedések
történjenek, a kormány teljesítse a
kötelezettségét, üldözze a tör-
vénytelenséget, a szakszerveze-
tek pedig tegyenek meg mindent
annak érdekében, hogy az embe-
rekben csökkenjen a kiszolgálta-
tottság érzése. Sz. S. 

John Nichols húsz évvel eze-
lõtt már több évet töltött diplo-
máciai szolgálatban Magyarorszá-
gon, akkor az Egyesült Királyság
külképviseletének elsõ titkára-
ként járt hazánkban. 2003 óta
nagykövet, azóta kétszer is meg-
fordult városunkban, igaz, csak tu-
ristaként, Miskolcon ez volt az elsõ
hivatalos látogatása. Elmondása
szerint fontos a személyes ta-
pasztalatszerzés a magyar nagy-
városokról, hiszen az országot
Budapestrõl nem lehet megis-
merni. A diplomata tavaly tizen-
nyolc vidéki városban járt, és
idén is szeretne minél több me-
gyeszékhelyet és települést fel-
keresni. 

A nagykövet a II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtárban adta
át és nyitotta meg a GatewayUK
kölcsönözhetõ gyûjteményt
Kormos Dénes, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Közgyûlés alel-
nökének társaságában. A borsodi
megyeszékhellyel mint az ország
harmadik legnagyobb városával
különösen fontos a személyes
kapcsolattartás – hangsúlyozta a
nagykövet. Miskolc polgármes-
terével olyan témákról tárgyaltak,
melyek a városvezetést is legin-
kább foglalkoztatják, és amelyek
az angol befektetõket is érdekel-
hetik. Káli Sándor felhívta a dip-
lomata figyelmét Miskolc ide-
genforgalmi látványosságaira is,

azzal a céllal, hogy az angol tu-
risták ne csak a fõvárost és a
pusztát ismerjék meg hazánkból,
hanem a vidéki nevezetessége-

ket is. John Nichols hazautazása
elõtt még rövid látogatást tett a
diósgyõri várban és Lillafüreden.

lénárt
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A könyvtárban átadta a GatewayUK kölcsönözhetõ gyûjteményt.

Fogalmam sincs, miért jó a mûanyag ablak egy közel harminc
éves, szigeteletlen, távfûtéses panellakásra, nekem mégis olyanom
lesz. Ez a trendi. Igaz, hogy az erkélyemre nem merek kimenni,
mert félek, hogy leszakad, de új ablakom, az bezzeg lesz, ne-
gyedmillióért lecserélik az összeset. És ez az összeg állítólag csak
harmadát képezi az összes költségnek. Köszönöm szépen, hogy
ötvenhét hónapon keresztül „mindössze” havi négyezer forint plu-
szért új ablakaim lehetnek. Igaz, hogy alig néhány éve újítottuk fel
a lakást, köztük az ablakokat is, a szigetelésüket is, de egye fene,
annyi felesleges pénzünk van, hogy nekünk mindegy, hova teszünk
még belõle, most is dobáljuk kifelé az újjávarázsolt faablakokon.

Nem adnak elfogadható választ arra, hogy miért történhet meg
az, hogy még évek múlva sem fog csökkenni a fûtésköltség (mert-
hogy szó nincs arról, hogy a lakásnak vagy a háznak külön mérõ-
órája lesz), de nem akarhattuk, hogy rajtunk múljon a ház sorsa:
egy ötvenöt lakásos társasházban állítólag azon utolsók között vol-
tunk, akiket meg kellett (volna) gyõzni e lépés helyességérõl, és
a beruházáshoz minden tulajdonos beleegyezése szükséges. Ne
(ezért) nézzenek ránk rossz szemmel, aláírtunk, fizetni fogunk, és
örülünk a majdnem öt évig duplájára nõtt közös költségnek. Az,
hogy a falak szigetelése nélkül egyelõre értelmetlen az ablakcse-
re, zárt ajtók és ablakok mögött nem sokan hallják.

Arról sem szól a fáma, mi lesz a lecserélt ablakokkal. Vajon hány
cég kopogtat holnap azzal, hogy felajánlja, ingyen elszállítja azo-
kat. És mi úgy gondoljuk, jól járunk, mert megszabadulunk a sze-
méttõl, õ pedig úgy gondolhatja, mi nem tudjuk, hogy java részét
potom pénzekért felújítja, és eladja a külföldön mûanyag ablako-
kat fára lecserélõknek. Merthogy ott most meg ez a trendi. Az in-
terneten olvasom, van, ahol ezekhez a régi ablakokhoz építenek
új házakat, mert beváltak, kibírtak harminc évet, ki fognak még há-
romszor annyit, nem rohadtak el, szét se lehet õket verni. Gombhoz
a kabát: hogy ebbõl mi igaz, nem az én tisztem eldönteni. Azt vi-
szont igen, hogy milyen magas az a mûanyag palánk, amin átha-
jintanak. 

Vass Tibor

Elvan a gyerek

ANYAGCSERE
Miskolcon tett látogatást John Nichols brit nagykövet, aki ez-

úttal a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár meghívására érke-
zett városunkba. A diplomata látogatásának elsõdleges célja
a megye és a város megismerése, valamint a személyes kap-
csolatfelvétel és a tájékozódás volt.

A megyei kórház Gyermek-
egészségügyi Központjában
ápolják a genetikai rendelle-
nesség miatt állandó ellátásra
szoruló 18 hónapos Tamáskát.
Szellemileg ép, testi gondjai
vannak, hazavihetnék a szülõk,
de nem tudják biztosítani a szük-
séges feltételeket. Tamáska már
fél éve a kórház lakója…

Nincs annál nagyobb fájdalom
a szülõnek, mint mikor beteg a
gyermeke. Tudja ezt jól a kazinc-
barcikai Bondár család, akiknek
életét teljesen felborította Tamáska
betegsége, de nem panaszkodik
erre az édesapa, Bondár Sándor
egyetlen szóval sem. Mi ez ahhoz
képest, hogy másfél éves fia,
Tamáska az egészségügy jelen-
legi tudása szerint gyógyíthatat-
lan betegségben szenved. Mint az
apától megtudtuk, gerinc feletti
izomzata sorvadt, a fejlõdési rend-
ellenesség következtében testi
gondokkal küzd a csöppség, vi-
szont szellemi fejlettsége normá-
lis. Akár otthon is ápolhatnák és
szeretnék is, de lélegeztetõgép-
re van szüksége Tamáskának,
amely rásegít a tüdõ oxigénellá-

tására. A berendezés és egyéb,
a megfelelõ ellátás kialakításához
szükséges feltétel megteremtése
(például a felfekvést megakadá-
lyozandó megfelelõ gyógyágy
beszerzése) mintegy 10 millió fo-
rintos költséggel jár. A család
anyagi helyzete ezt nem teszi le-
hetõvé. Az apa nyomdászként dol-
gozik, az anya GYED-en van,
szinte állandóan Miskolcon, a kór-
házban van, Tamáskával foglal-
kozik. A GYEK alapítványával kö-
zösen gyûjtik az adományokat,
köszönettel fogadnak minden se-
gítséget.

Göndör Judit, a Kazincbarcikai
Városi Televízió fõszerkesztõ-he-
lyettese koordinálja a segítség-
nyújtást. Mint megtudtuk, kisfilmet
készítenek a család problémájá-
ról, hátha sikerül megnyitni olyan
emberek szívét, akiknek módjuk-
ban áll segíteni. Levelet írnak a ka-
zincbarcikai cégeknek, és jóté-
konysági hangversenyt szervez-
nek. A Napsugár címû koncertet
március 20-án délután 6 órai kez-
dettel rendezik meg Kazincbarci-
kán, az Egressy Béni Mûvelõdési
Központban. A bevételt termé-
szetesen Tamáska megsegítésé-
re ajánlják fel. Cs. L.

Befektetési lehetôségekrôl is tárgyaltak

MISKOLCON JÁRT AZ ANGOL NAGYKÖVET

Koncert Tamáskáért

LEVEGÕT!

TOYOTA MISKOLC Déli városkapu, a Cora áruház mellett Tel: 46/504-400 Fax: 46/504-404 www.toyotamiskolc.hu

Ezúttal a gasztronómia is fõszerephez jut 

TAVASZI KÉZMÛVES-
FESZTIVÁL MISKOLCON

Az autonómok nem kötnek választási megállapodást

„EZ A VOKS NEM ELADÓ!..”

Március 13-án, hétfõn 16 órakor
a „Beszéljük meg kávé mellett”
rendezvény részeként dr. Nagy
Kálmán, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye 3-as számú választókerü-
letének fideszes országgyûlési kép-
viselõjelöltje tart fogadóórát Kisto-
kajban, a Tó vendéglõben.

Március 13-án, hétfõn 17 órakor
a „Beszéljük meg kávé mellett”
rendezvény részeként Pelczné dr.
Gáll Ildikó, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye 2-es számú választókerüle-
te országgyûlési képviselõjelöltje és
dr. Szinay Attila, a 4-es számú vá-
lasztókerület fideszes országgyûlési
képviselõjelöltje tart fogadóórát
Miskolcon, a Padlás étteremben.

Március 13-án, hétfõn 17 órakor
a „Beszéljük meg kávé mellett”
rendezvény részeként Lenártek
András, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye 1-es számú választóke-
rületének fideszes országgyûlé-
si képviselõjelöltje tart fogadóó-
rát Miskolcon, az Álmos utcai
Amstel sörözõben.

Március 16-án, csütörtökön 17
órakor a „Beszéljük meg kávé
mellett” rendezvény részeként
Lenártek András, Borsod-Abaúj-
Zemplén megye 1-es számú vá-
lasztókerületének fideszes or-
szággyûlési képviselõjelöltje tart
fogadóórát Felsõzsolcán, a Pokol
Csárdában.

KÁVÉHÁZI FOGADÓÓRÁK


