
A budapesti Utazás kiállítá-
son bemutatkozott a nagy nyil-
vánosság elõtt a DIREKT. A
Miskolc és öt másik város kul-
turális és idegenforgalmi fejlõ-
dését célzó együttmûködés a
felek szerint eredményes. 

Csütörtökön nyitotta meg kapuit
az ország legnagyobb idegenfor-
galmi seregszemléje. Az Utazás ki-
állítás elsõ – szakmai – napján be-
mutatkozott a DIREKT. Ez hat
város kulturális és idegenforgalmi
együttmûködése, az Európa kul-
turális fõvárosa pályázat „termé-
ke”. Az alapító három megye-
székhelyhez – Miskolchoz, Deb-
recenhez és Egerhez – csatlako-
zott a pályázaton is szövetséges
Szolnok, Salgótarján és Nyír-
egyháza. A budapesti Vásár-
városban tartott sajtótájékoztatón
mind a hat tag képviseltette magát.
Méhes András, Salgótarján al-
polgármestere lapunk kérdésére
elmondta: a nógrádi városnak
fontos Budapest közelsége, azon-
ban ennél is fontosabb a régiókon
átívelõ közös program: a DIREKT.
Salgótarján és Miskolc közös ipari
múltja, és az, hogy a városok ér-
tékeket tudnak közvetíteni egymás
és a nagyközönség felé, min-
denképpen indokolja az együtt-
mûködést. 

Fedor Vilmos, Miskolc alpol-
gármestere hangsúlyozta, a vá-
rosok közös programokkal, ren-
dezvényeik idõpontjainak össze-
hangolásával nem „halásszák”
el egymás elõl a turistákat. Nem
egymás ellen, hanem együtt és
egymásért is dolgoznak. Az alap-
szabályt mind a hat város elfo-
gadta, azt a napokban írják majd
alá. Várhatóan két új, határon túli
tagja is lesz a társulásnak. Már
biztos, hogy Kassa aláírja a do-
kumentumot, de várhatóan Nagy-
várad is hamarosan belép a DI-
REKT-be. Fedor Vilmos elmond-
ta: a DIREKT nyitott társulás, az
érintett régiókból bármely tele-
pülés tagja lehet. Az pedig, hogy
egy adott város fejlõdik, magával
hozza a környezõ falvak – az agg-
lomeráció – haladását is. Az

Utazás kiállításon nemcsak
Miskolcnak van standja, hanem
a másik öt szövetséges városnak
is. A cél a termék, vagyis magá-
nak a városnak az eladása. A lá-
togatók összegyûjtik a prospek-
tusokat, és ha arról döntenek,
hogy hová menjenek nyaralni,
vagy akár egy hétvégére, akkor
Miskolc is szerepel majd az al-
ternatívák között. Fedor Vilmos
szerint az idegenforgalom olyan
szakma, amelyre áldozni kell.
Egyre szebb, igényesebben ki-
dolgozott kiadványok jelennek
meg, minden város szeretné
magát eladni. Bár Miskolc késõbb
rajtolt ebben a versenyben, min-
den esélye megvan arra, hogy a
turisták által látogatott város le-
gyen. 

tóthsz

Ezt követõen fáklyás felvonulás
indult a szobortól a Palóczy-em-
lékmûig, március 15-én, szerdán
délelõtt pedig az avasi temetõben
megkoszorúzták Palóczy László,
Szemere Bertalan, Horváth Lajos és

Butykai József sírját. Az ünnepség
az Erzsébet téren, Kossuth Lajos
szobránál folytatódott, ahol több
száz miskolci gyûlt össze, hogy
1848 márciusának hõseire emlé-
kezzen. Ezúttal az idõjárás is ke-
gyeibe fogadta a szép nemzeti ün-
nepet: verõfényes tavaszi napsü-
tésben szóltak a régi honvédindu-
lók Kossuth szobránál. 

– Jó látni, milyen sokan tartják
fontosnak, hogy jelenlétükkel tisz-
telegjenek a forradalom márciu-
sának hõsei elõtt. S jó érezni, hogy
Miskolc méltósággal ünnepel –
kezdte beszédét Káli Sándor pol-

gármester. Mint fogalmazott, az
ünnep felemeli a várost a napi viták,
torzsalkodások, pártoskodások,
választási harc fölé. 

– Ez a város különb a magyar
városok többségénél, itt nincs egy-
más kifütyülése, mert akik e téren
vannak, tudják, hogy bár sok min-
den különválaszt minket, a város
szeretete közös. S bár más-más
úton, de a város javát akarjuk – han-
goztatta Káli Sándor. 

A miskolci polgármester el-
mondta, vannak katartikus pilla-
natok, történelmi évfordulók, ami-
kor a liturgia szavaival „föl kell
emelni szíveinket”. Különben nem
érezhetjük át, hogy mit jelentett
Európának – Toscanától, Párizstól,
Bécstõl, Milánótól Frankfurtig –
1848 forradalmas tavasza, és nem

érezhetjük, hogy mit adott a ma-
gyarságnak az a 158 évvel ezelõt-
ti, esõs március 15-e. Petõfi e napon
írt naplósorai talán felidézhetnek va-
lamit a romantikus kor hangulatá-
ból és a lélekcserélõ események-
bõl. 

A 25 esztendõs költõ nyilván a
forradalmas, mozgalmas nap éj-
szakába hajló óráiban – túl a saj-
tószabadság kivívásán, Táncsics
börtönbõl való szabadítása és a di-
adalmámort teremtõ színházi elõ-
adás után – vetette papírra ezeket
a sorokat: „Oh szabadságunk édes
kedves újszülött, légy hosszú életû
e földön, élj addig, míg csak él egy
magyar... Élj boldogul…! de legyen
mindig férfierõd a vészben dia-
dalmaskodni!” 

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében

MISKOLCI NAP

Spanyol burkolatok  . . . . .2485 Ft/m2-tôl
Kültéri fagyállólapok  . . . .1790 Ft/m2-tôl
Akrilkádak  . . . . . . . . . . . .39 000 Ft-tól
Gôzkabin  . . . . . . . . . . . . .189 000 Ft-tól

Miskolc területén ingyenes kiszállítással!
A nálunk kapható csempék és járólapok

10% árengedménnyel április 6-ig!

Akciónk 2006. március 10-tôl április 6-ig tart!
Áraink az áfát tartalmazzák!

Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 115.

Tel.: 46/508-551. Fax: 46/508-552
Nyitva hétfôtôl péntekig: 8–17, szombat: 8–13-ig.
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Belvárosi Bevásárló Kártyát
vezet be e MIK Zrt. április 1-jétõl.
Ezt a belvárosi üzletek, ven-
déglátóhelyek bérlõi adhatják
vásárlóiknak, s minimum 5 szá-
zalékos kedvezményre jogo-
sít fel, azokon a helyeken,
amelyek csatlakoznak a há-
lózathoz. 

A kezdeményezéstõl egyrészt
a belvárosi üzletek forgalomnö-
vekedését, másrészt pedig a szol-
gáltatások színvonalának nö-
vekedését várják – hangsú-
lyozta sajtótájékoztatóján dr.
Simon Gábor képviselõ, a
belváros önkormányzati biz-
tosa. 

Mint elhangzott, a miskolci
Fõutca Pláza Projekt célja a
belváros kereskedelmi életé-
nek megújítása volt. Az itt ta-
lálható üzleteket a szolgálta-
tás színvonala szerint A, B, il-
letve C kategóriákba sorolták,
s folyamatosan arra töreked-
nek, hogy minél több A-ka-
tegóriás bolt várja a vásárló-
kat. A MIK Zrt. múlt év õszé-
tõl különbözõ szolgáltatá-
sokkal is igyekszik ösztönözni a
bérlõket és a vásárlókat, hogy va-
lóban európai szintû és színvonalú
pezsgés jellemezze a miskolci bel-
várost. Ennek része a Bevásárló
Kártya is, mely egyre bõvülõ ked-
vezményekre jogosítja fel a vá-
sárlókat. Dr. Simon Gábor el-
mondta, a kártya forgalmazásá-
ról a bolt vagy vendéglátóhely bér-
lõjének kell szerzõdést kötnie a
MIK Zrt.-vel. A bérlõk aztán to-

vábbadhatják a kártyát rendsze-
res vagy kiemelten megbecsült
vásárlóiknak. Csakis A-kategóri-
ás üzletek jöhetnek szóba, s a bér-
lõnek vállalnia kell, hogy a kártyára
minimum 5 százalékos kedvez-
ményt biztosít. 

Veres Gábor, a MIK Zrt. kom-
munikációs vezetõje hangsú-
lyozta, a továbbiakban bõvíteni
szeretnék a kártyával igénybe ve-
hetõ kedvezmények körét. A ter-
vek között szerepel, hogy önkor-
mányzati intézmények szolgálta-

tásait is kedvezménnyel vehessék
igénybe a kártya tulajdonosai, il-
letve, hogy évente egy alkalom-
mal úgynevezett „Plaza-party”-t
szerveznek azon bérlõk, üzlettu-
lajdonosok számára, akik csatla-
koznak a Bevásárló Kártya háló-
zathoz. Ezen boltok kirakatában
jól látható helyen ki lesz ragaszt-
va a BB-emblémás matrica. A kez-
deményezés nyilvánvalóan jóté-
konyan hat majd a belvárosi üz-

letek forgalmára, hiszen az em-
berek szívesen mennek oda, ahol
kedvezményt kapnak. Másrészt
pedig rangot is jelent majd az üz-
letek számára a Bevásárló Kártya-
hálózathoz tartozni, hiszen csak
A-kategóriás, minõségi szolgál-
tatást nyújtó helyekkel kötnek
szerzõdést, és a hálózathoz tar-
tozó boltok listáját idõrõl idõre nyil-
vánosságra hozzák. 

Dr. Simon Gábor arról is szólt,
hogy a közelmúltban valameny-
nyi miskolci postacímre eljuttattak

egy kérdõívet a belvárossal
kapcsolatban. A kérdések kö-
zött szerepelt, hogy az illetõ
lakos milyen gyakorisággal
vásárol a belvárosban, mi a
véleménye a szolgáltatások
színvonaláról, az üzletek kí-
nálatáról, mi az, amivel na-
gyon elégedett, s mivel elé-
gedetlen. A képviselõ bemu-
tatta azt a több száz kérdõ-
ívet, amit eddig kitöltve visz-
szaküldtek, s elmondta: a
visszajelzések alapján a la-
kosság egyértelmûen üdvözli
a belváros megújítására irá-
nyuló törekvéseket, a hom-
lokzat-, illetve portálfelújítá-

sokat. Többségében gyakran jár-
nak ide vásárolni, az igények te-
kintetében azonban legtöbben
nem a nagyobb választékot,
hanem a szebb környezetet je-
lölték meg. Elégedetlenséget fõ-
ként az elhanyagolt kapualjakkal
és a szeméttel kapcsolatban je-
leztek az emberek, a Bevásárló
Kártya bevezetését viszont egy-
öntetûen helyeselték. 

Sz. S. 

„Miskolc, az Észak-magyar-
országi Régió pólusa” címmel
tartott sajtótájékoztatót Káli
Sándor polgármester, a fej-
lesztési program konzorciumá-
nak elnöke.

A magyar Parlament – az EU fej-
lesztési elképzeléseivel össz-
hangban – 2005 decemberében
döntött arról, hogy fejlesztési pó-
lusokat jelöl ki az országban. 

A határozat  szerint Budapesten
kívül Debrecen, Gyõr, Miskolc,
Pécs, Szeged kapta meg a 2007-
tõl 2013-ig városonként csaknem
százmilliárd forint támogatással
járó versenyképességi státust.

Mint elhangzott, a Fejlesztési
Pólus Stratégiában a rögzítésre ke-
rülõ célok megvalósításával az a
cél, hogy Miskolc és az Észak-ma-
gyarországi Régió az ország egyik
legdinamikusabban fejlõdõ térsé-
ge legyen, ahol növekszik az itt élõ
emberek életszínvonala, és ezál-
tal javul az életminõségük is. Ezeket
az alapvetõ célokat szolgálja kre-

atív, versenyképes gazdasági ága-
zatok, vállalkozások létrehozása,
fejlesztése: nemzetközi szinten is
elismert vegyipari, logisztikai,
mechatronikai, nanotechnológiai
kutatóbázisok kialakítása, korsze-
rûsítése; a nagyobb hozzáadott ér-
tékû terméket, szolgáltatást elõál-
lító, termelékenyebb vállalkozások
támogatása. A társadalmi kap-
csolatok megújítása: korszerû tu-
dást és készségek megszerzését
folyamatosan biztosító oktatási-
képzési szervezetek létrehozása;
az egészséges életvitel lehetõsé-
geinek fejlesztése. Az élhetõbb
környezet érdekében: az épített kör-
nyezet minõségének javítása úgy,
hogy a régió ökológiai erõforrásai
és természeti értékei megmarad-
janak, a környezetkímélõbb gaz-
dálkodás, a közlekedési fejleszté-
sek és a hulladékgazdálkodás ja-
vításával. 

(A fejlesztésekrõl részletesen
lapunk 8. oldalán, Szûcs Erikával,
a program miniszteri biztosával ké-
szült interjúban olvashatnak.)

Sz. S.

„Az ünnep felemeli a várost a napi viták fölé...”

1848 TAVASZÁRA EMLÉKEZTÜNK

Miskolc
a régió pólusa

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 158. évforduló-
ja tiszteletére rendezett városi megemlékezések Miskolcon már-
cius 14-én, késõ délután Görgey Artúr szobránál kezdõdtek. 

Belvárosi Bevásárló Kártya

RANGOT AD,
KEDVEZMÉNYEKRE JOGOSÍT

A kártya és a matrica dr. Simon Gábor ke-
zében.

Budapesten is bemutatkozott a társulás

DIREKT – EGYÜTT
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Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasó-
inkat, hogy „Mindenkit érhet jog-
eset” címmel folyamatosan mû-
ködik ingyenes jogsegélyszol-
gálatunk. Amennyiben jogi ter-
mészetû problémájuk, kérdésük
van, úgy kérjük, írják azt meg, és
küldjék el szerkesztõségünk cí-
mére: 3525 Miskolc, Dózsa

György út 30. A borítékra írják rá:
„Mindenkit érhet jogeset”.
Lehetõségük van e-mailben is el-
küldeni kérdésüket, ezt az
info@mikom.hu címre várjuk.
Jogi szakértõink, dr. Strassburger
Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
védek állnak szíves rendelkezé-
sükre.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Zámbó Tiborné, a 22. számú választókerület szocialista ön-
kormányzati képviselõje tisztelettel értesíti a komlóstetõi lakoso-
kat, hogy parkosítás, parkgondozás témakörben a városüzemel-
tetés szakembereivel közösen bejárást tart március 20-án (hét-
fõn) 15 órától. Helyszín: az óvoda melletti játszótér. Minden ér-
deklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

BEJÁRÁS KOMLÓSTETÕN

Riba Istvánné, a 21. számú választókerület szocialista
önkormányzati képviselõje tisztelettel értesíti a körzetében
élõket, hogy március 24-én (pénteken) 15 órától a Bulgárföldi
Általános Iskolában (Miskolc, Fazola Henrik u. 2.) lakossá-

gi fogadóórát tart. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel 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!

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

Thürmer Gyula szerint a kis-
emberek ma sokkal rosszab-
bul élnek, mint a szocializmus
idején, s ennek egyik fõ oka,
hogy nincs képviseletük a
Parlamentben.

A Magyar Kommunista Munkás-
párt elnöke miskolci, szabadtéri
fórumán nagy vonalakban is-
mertette a párt választási prog-
ramját is, és jelöltjeik támogatá-
sát kérte. 

Thürmer Gyula a Városház téri
Széchenyi-szobornál tartott tájé-
koztatójában azon véleményé-
nek adott hangot, hogy „a kis jö-
vedelmûek, a kisnyugdíjasok 17
éve nincsenek ott a magyar
Országgyûlésben”, az ország ve-
zetõi pedig „a saját zsebüket
gazdagítják”. A pártelnök szerint
a változtatás lehetõsége a
Kommunista Munkáspártban van,
amely munkát, kenyeret, emberi
életet és létbiztonságot akar min-
denkinek. 

– Azt akarjuk, hogy mindenki
dolgozzon, aki dolgozni akar! –
hangoztatta Thürmer Gyula, aki
szerint 100 ezer forintra kell emel-

ni a minimálbért, minden fiatal-
nak biztosítani kell az elsõ mun-
kahelyhez jutás lehetõségét, a
magyar kisvállalkozókat, munka-
helyeket pedig meg kell védeni a
multinacionális vállalatoktól. Ami
az egészségügyet illeti, a Kom-
munista Munkáspárt ingyenes,
állami ellátást szeretne, olcsó

gyógyszerekkel,
a kórházak álla-
mi kézben tartá-
sával, valamint
azt, hogy az or-
szág megtermelt
jövedelmének tíz
százalékát erre a
területre fordít-
sák. Az oktatás-
sal kapcsolatban
Thürmer Gyula
elmondta, azt az
elsõ két diploma
vagy szakma
megszerzéséig
teljesen ingye-
nessé tennék,
visszaállítanák a
szakmunkáskép-
zés becsületét, s
kiemelte: a taná-
rok állami alkal-

mazottak legyenek, akiknek a fi-
zetését az állam biztosítja. Az adó-
zás terén a „nagy adót a gazda-

goknak, kis adót a szegényeknek”
elvét érvényesítenék, áfa-men-
tessé tennék, a kenyér-, hús-, tej-
és gyógyszerárakat, a havi 500
ezer forintnál magasabb béreket
pedig két évre befagyasztanák.
A nyugdíjkorhatárt a Kommunista
Munkáspárt a férfiaknál 60, a
nõknél 55 évre csökkentené, a
legkisebb összegû öregségi nyu-
gellátást pedig a minimálbér
szintjére emelné. 

– A víz-, csatorna-, gáz- és
áramellátás legyen hazai, állami
kézben, az Alkotmányba pedig ve-
gyék bele, hogy mindenkinek
joga van tisztességes, emberi,
megfizethetõ lakásra! – hangoz-
tatta Thürmer Gyula, aki szerint
ennek érdekében állami lakás-
építési programot kell indítani. –
Mi a munkásnak, a szegénynek,
a dolgozó embernek akarunk
jobb életet! – mondta beszédé-
nek végén a pártelnök. 

Sz. S.

„Azt akarjuk, hogy mindenki dolgozzon, aki dolgozni akar!“

THÜRMER A MUNKÁSPÁRT PROGRAMJÁRÓL

Miskolc belvárosában járt a pártelnök.

A tavasz és a jó idõ köze-
ledtével egyre többen kezdik
el tervezgetni, hol pihenik majd
ki egy kiadós nyaralással a tél
és az egész éves munka fára-
dalmait. 

Van, aki hegyekbe vágyik, van,
aki tópartra, van, aki tengerre és van
olyan is, akinek mindez már unal-
mas. Kalandturizmus, rafting, ba-
kancsos túrák – az aktív pihenés
egyre népszerûbb, fõleg a fiatalok
körében. Egy új, és idehaza eddig
még ismeretlen aktív és kalandos
nyaralási forma azonban könnyen
vonzó lehet az ifjabbak mellett a kö-
zépkorúak, vagy akár az idõsebbek
számára is.

Bár Nyugat-Európában már
számtalan hódolójuk van, a hajó-
utak itthon még nem igazán nép-
szerûek. Ez érthetõ is, hiszen ha-
zánkban eddig viszonylag kevesen
engedhették meg maguknak, hogy
luxusutazásra induljanak egy ten-
ger- vagy óceánjárón, esetleg vi-
torlázzanak egyet az Adrián.
Nemrég azonban a hazai utazási
irodák kínálatában is megjelentek
az úgynevezett lakóhajós nyaralá-
sok, amelyek az utaztató cégek kép-
viselõi szerint rövid idõn belül
Magyarországon is igen népszerûek
lehetnek. Bárdos István, a Szerviz

Iroda vezetõje elmondta, hogy a 6-
12 személyes hajókat egy rövid „ki-
képzés” után bárki vezetheti, aki el-
múlt 18 éves. Bár a kapitányi tiszt
hosszabb-rövidebb ideig való be-
töltéséhez nincs szükség jogosít-
ványra, elsõsorban mégis olyan ér-
deklõdõkre számítanak, akik már
eddig is hajóztak, vitorláztak a ma-
gyar folyókon, állóvizeken. A lakó-
hajók egyébként mindössze 15 ki-
lométeres sebességgel képesek
haladni, így vezetésük nem jelent
veszélyt a kezdõ „matrózok” szá-
mára sem. Az európai folyamokon,
csatornákon való hajózás sajátos-
sága, hogy akár egy csupán 50-100
kilométeres szakaszon is igen sok
látnivaló várja az utazókat. Legyen
szó akár a Loire völgyérõl, Bur-
gundiáról vagy Amszterdam csa-
tornáiról, a lakóhajós utazás egy
mozgó szálloda kényelme mellett
kínál lehetõséget a gyakran kevés-
bé ismert, de annál érdekesebb he-
lyek megtekintésére. A vízi jármû-
vek hét napra, egy rövidített hétre
vagy egy hosszú hétvégére bérel-
hetõk, az utasokat pedig a szabad-
kikötõk mellett számos olyan kikö-
tõ is várja, ahol amellett, hogy tan-
kolhatnak, feltölthetik vízkészletüket,
bevásárolhatnak, városnézésre in-
dulhatnak, vagy egyszerûen csak
kipihenhetik kezdõdõ „tengeri be-
tegségüket”.

Hajózni márpedig kell!

A Magyar Demokrata Fórum B.-A.-Z. megyei
képviselôjelöltjei:

Dr. Kovács László (1. ovk.),
Katona Kálmán (2. ovk.),

Papp László (3. ovk.),
Halmai István (4. ovk.)

kávé melletti baráti eszmecserére hívják és várják
a tisztelt választópolgárokat 2006. március 25-én 14 órától
Miskolcon, a Capri Cukrászdában (Széchenyi u. 16.).

POLITIKAI HIRDETÉS

Halmai István (MDF)
B.-A.-Z. megye 4. számú országgyûlési vá-

lasztókerületének képviselôjelöltje tisztelettel
várja a választókerület lakóit egy kötetlen beszélgetésre:

2006. március 22-én 17 órakor
a Diósgyôri Ady Endre Kulturális és Szabadidô Központ

120. számú termében,

2006. március 23-án, 17,30 órakor

Bükkszentlászlón, a Közösségi Házban (Fô u. 78.).

POLITIKAI HIRDETÉS

MMÛÛVVÉÉSSZZEETTII  ÉÉSS  TTUUDDOOMMÁÁNNYYOOSS

ÖÖSSZZTTÖÖNNDDÍÍJJAAKK

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 18/1999. (V.10.) sz.,
valamint a 46/2005.(XI.23.)sz. rendelettel módosított 62/1997. (IX.1.)
sz. rendelet alapján 2006. évben is meghirdeti a mûvészeti és tu-
dományos ösztöndíjpályázatot.

A pályázat célja:
a Miskolc városában folyó és a várost érintõ

alkotómunka ösztönzése, a várost gazdagító értékek létrehozása.

Az önkormányzat az alábbi ösztöndíjak elnyerésére
hirdet pályázatot:

alkotói ösztöndíj, egyszeri alkotói ösztöndíj,
pályakezdõ ösztöndíj, „Útravaló Európába” – új ösztöndíj

Miskolc város mûvészeti és tudományos ösztöndíjait
a közgyûlés adományozza.

A 2006. évi ösztöndíjpályázatok benyújtásának határideje:
2006. ÁPRILIS 10.

(a postai feladási határidõ a megjelölt nap 24. órájáig értendõ)

A pályázatok benyújtásának módja és feltételei:
a pályázat csak a pályázati adatlappal együtt adható be.

Az adatlap beszerezhetõ: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Kulturális és Vendégforgalmi Osztályán (3525 Miskolc, Batthyány
u. 1.)

Az ösztöndíjrendelet, a pályázati felhívás és az adatlap
letölthetõ a www.miskolc.hu oldalról.

A pályázati célok egyeztetéséhez a Kulturális és Vendégforgalmi
Osztálytól konzultációs segítség kérhetõ az alábbi telefonszámokon:
503-020; 503-027; 503-028.

A pályázatok kiadására, megvalósítására az önkormányzat nem
vállal kötelezettséget. A pályázatot elnyertekkel a polgármesteri hi-
vatal szerzõdést köt.

Miskolc, 2006. március 13.
Káli Sándor polgármester

KAMATZUHANÁS
A BABUS SUZUKINÁL
Nálunk nagyon alacsonyak a kamatok

Az ön márkakereskedôje:

Babus Autóház Kft.
Miskolc, Régiposta u. 29.
Tel.: 46/506-008, 506-089

Üzembe helyezési költség:
35 000 – 42 000 között

Mielôtt döntene, jöjjön el hozzánk!

* Alapváltozat 10% indulóval
120 hónapra számolva THM 4,41-tôl.

Ajánlatunk a készlet erejéig vagy
március 31-ig érvényes

Alto 17 099/hó*

Swift 18 970/hó*

Ignis 18 970/hó*

SX4 24 965/hó*K
ín

ál
at

un
kb

ól
:



(Folytatás az 1. oldalról.)
– Mi, magyarok, miskolciak tud-

juk, hogy milyen nagy dolog a sza-
badság, az önrendelkezés, meg-
szenvedtük a történelmet! – han-
goztatta Káli Sándor. – Mi, akik itt
állunk, tudjuk, hogy tébolyult 158
esztendõ választ el minket nagy-
jainktól. Hiszen elbuktunk, majd ki-
egyeztünk: talpra álltunk és erõs
országként millenniumot ünne-
peltünk, hogy alig emberöltõnyi-
re rá döbbenten tekintsünk szét
a megvert, csonka hazában. Újra
építettünk, hogy aztán újabb, min-
den eddiginél rettenetesebb vi-
lágégésbe rohanva, kezdhessünk
mindent elölrõl. És végigéltünk egy
elbukott történelmi kísérletet, hogy
annak leomló építményein kezd-
hessünk egy újabb világot ösz-
szeeszkábálni.

– Ne feledjük, amit teszünk, az
egyszerre magyar és európai –
hangsúlyozta Káli Sándor. – A
cselekvéshez olyan emberekre
van szükség, akik teszik a dolgu-
kat, erejük szerint. Negyvennyolc
szellemében, de korunk követe-
léseként is mondom: várost sze-
retõ emberek kellenek. Önzetlen,
humánus polgárok, szakismeret-
tel és közösségi érzelmekkel bíró,
hittel élõ független személyiségek.
Sors, nyiss nekünk tért! – fordította

többes számra Petõfi verssorát a
polgármester. Nem az önzésnek,
nem a karrierizmusnak, hanem az
értelmes, átgondolt, a konstruktív
cselekvésnek. 

Káli Sándor azt is elmondta,
hogy a város hajdan a templomok,
iskolák, gyárak mûhelyek s persze
színház építésérõl volt híres. Az
ipart és kultúrát teremtõ emberek
több népcsoportból, nemzetiség-
bõl verbuválódtak, különbözõ volt

az anyanyelvük, de céljuk egy: vá-
rost és otthont teremteni. Otthonos
várost, befogadó várost. 

– Ezért lehet itthon Miskolcon is
a 125 éve született Bartók, s ezért
honosodtak meg a drámairodalom
hazai és külföldi klasszikusai. Ezért
lehet immár száz esztendeje bá-
zisa és egyre inkább nemzetközi
bázisa Miskolc a képzõmûvésze-
teknek. A változás, váltás azonban
történelmi szükségszerûség. Új

kincseket, lehetõségeket kell fel-
tárni, kibányászni élõhelyünkön,
mely egy 70 ezer éves emberi te-
lepülés kultúrájának hordozója. S
ahogyan annak idején a vasko-
hászat lehetõségében nagyvá-
rost teremtett, most joggal remél-
hetjük, hogy a XXI. század haj-
nalán a csúcstechnológiák idete-
lepítésében rejlik a miskolci fejek
és kezek jövõje. Újra fel fog ránk
figyelni a világ, de ami ennél fon-
tosabb: a miskolciak nézhetnek
majd büszkébben városukra –
mondta beszédének végén a pol-
gármester.  

A város vezetõi, a pártok, intéz-
mények, testületek és civil szer-
vezetek képviselõi a hagyomá-
nyoknak megfelelõen, idén is meg-
koszorúzták Kossuth Lajos szob-
rát, majd a több száz ünneplõ kö-
zösen kereste fel az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc mis-
kolci emlékhelyeit: Széchenyi István
szobrát, Petõfi Sándor emléktáb-
láját, Szemere Bertalan, Lévay
József, Deák Ferenc szobrát,
Batthyány Lajos emléktábláját és
Petõfi Sándor szobrát. A Petõfi-szo-
bornál Dévai Nagy Kamilla és a
Krónikás Zenede ünnepi mûsorát
láthatta a közönség.          Sz. S. 

Közös, keresztény ün-
nepi megemlékezést
tartott az 1848-49-es for-
radalom és szabadság-
harc 158. évfordulója al-
kalmából a Fidesz és a
Kereszténydemokrata
Néppárt március 14-én,
délután. 

A program Varga Miklós
koncertjével vette kezdetét
a Nyilas Misi Házban, majd
a Petõfi téren folytatódott a
megemlékezés, ahol Pelcz-
né dr. Gáll Ildikó mondott
beszédet. A Fidesz –  Ma-
gyar Polgári Szövetség al-
elnöke a rendszerváltozás óta eltelt
idõszak egyik legnagyobb vívmá-
nyának nevezte, hogy szabadon,
méltó módon meg lehet ünnepel-

ni március 15-ét. Pelczné dr. Gáll
Ildikó elmondta, az 1848-49-es for-
radalom hosszú évszázadok után
függetlenséget hozott a nemzetnek,

szabadságot a polgára-
inak, s nem csupán a
magyar nemzetiségû-
eknek.  

A Fidesz alelnöke az
ünnep példáján is hang-
súlyozta az összefogás,
a nemzeti szolidaritás
fontosságát, ahogy fo-
galmazott: „az elmúlt
300 évben semmit nem
értünk el egymástól el-
szakítottan”. Mint mond-
ta, a forradalmak törté-
nete a magyar szolidari-
tás története, a soroza-
tos csapások csak erõ-
sebbé tették a nemzetet. 

Ezt követõen a Fényi
Gyula Jezsuita Gimnázium diákjai
adtak ünnepi mûsort, majd fák-
lyásmenet indult a Búza téri görög
katolikus templomtól.

2006. március 18. KÖZÉLET 3

Fújtató

LÁNYNÉZÔBEN

A Komlóstetõi Általános Is-
kolában március 14-én a késõ dél-
utáni órában a diákok az érdeklõ-
dõ szülõk jelenlétében színvonalas
ünnepi mûsorral emlékeztek meg
1848 márciusáról. Dr. Tompa Sándor
ünnepi beszédét követõen az ezer-
fõs tömeg fáklyával vonult a köze-
li parkba. A szabadságharc emlé-
kére állított kopjafánál Zámbó
Tiborné önkormányzati képviselõ,
dr. Tompa Sándor országgyûlési
képviselõ, Farkasné Karres Éva
igazgatónõ, Makár Barnabásné
tagóvoda-vezetõ és Egri Józsefné,
a KKSK titkára helyezte el a meg-
emlékezés virágait.

„Az ünnep felemeli a várost a napi viták fölé...”

1848 TAVASZÁRA EMLÉKEZTÜNK

Dévai Nagy Kamilla és a Krónikás Zenede adott ünnepi mûsort.

A nemzeti szolidaritás fontosságát hangsúlyozták.

A Fidesz–KDNP is megemlékezett
KOMLÓSTETÕI

ÜNNEP

POLITIKAI HIRDETÉS

POLITIKAI HIRDETÉS

„ÉRTÉKBECSLÉS FELSÕFOKON”
Tanfolyamot indít a FÜTI OMEGA Kft.

ingatlanvagyon-értékelõ és közvetítõ megnevezéssel 

OKJ 54 3439 02
A képzés a középfokú ingatlanközvetítõi szakképzésre épülõ emelt szintû va-
gyonértékelõi képesítést nyújt, mely megfelel a 26/2005.(VIII.5.) TNM sz. ren-
delettel meghatározottaknak.

Miskolcon induló tanfolyam: 2006. március 21.
Részletes tájékoztatás: www.futiomega.hu

Információ és jelentkezés: EDMA ’04 Kft. Telefon: 30/955 0094. Fax: 46/422-453

Lánymustrára mentünk öreg barátommal, s ez a mi korunkban
már nem hétköznapi dolog. Ráadásul nem is egy, hanem mindjárt
három hajadont vettünk szemügyre, mégpedig jó alaposan. Az egyi-
ket meg is tapogattuk, hogy ujjunkon érezzük bõre bronzát.

Mielõtt  rossz hírbe keverném magunkat, elárulom, hogy fényes
nappal, egy minden irányból jól belátható téren ment végbe a lány-
szemle. Ebbõl aztán már ki is találhatták, hogy a Miskolci lányokkal
volt randevúnk. Azzal a padon ülõ, támaszkodó három csitrivel, akik
alig két hete költöztek a Szinva teraszra.

A szobor ünnepélyes átadását lekéstük, de azóta is készültünk a
randevúra. Kíváncsivá tett bennünket maga az alkotás és az a szó-
beszéd is, hogy Kutas László alkotása nem mindenkinek nyerte el
a tetszését. Ízlések és lányok különbözõek, nekünk speciel szim-
patikusak a derûsen csevegõ bronz hajadonok. Már csak azért is,
mert jól beleillenek a környezetükbe. Hisz tõlük alig kõhajításnyira
van a villanyrendõrnek nevezett sarok, a helybeli fiatalság kedvenc
találkahelye, és még ennél is közelebb a beszédes nevû „csókvál-
tó pad”. 

Most már csak az a kérdés, hogy békén hagyják-e õket azok a
„tréfás kedvû” akárkik, akik oly nagy elõszeretettel akarnak – utólag
– részt venni az alkotás folyamatában. És mondjuk festékszóró pisz-
tollyal teszik ezt. Mint hosszú évekig tették Miskolctapolcán, a Bar-
langfürdõ elõtti téren álló leányalakkal. Sok-sok munkát adva szép
emlékû Tarcsi Lajos bátyánknak, aki a miskolci szobrok tisztogatá-
sát, ápolását vállalta önként, lokálpatrióta buzgalomtól hajtva. Az sem
szegte kedvét, hogy dicséret helyett olykor rossz ízû tréfálkozást ka-
pott fizetségül. Egyszer is, amikor az említett lánykát próbálta meg-
tisztítani az intim test tájaira fújt fekete festéktõl, az arra járók közül
valaki rákiáltott: „Mit csinál azzal a szoborral, nem szégyelli magát?„

Lajos bácsi úgy tett, mintha nem is hallotta volna. Csak végezte
a dolgát. A Szinva-parti kisasszonyokra már nekünk kell vigyázni.
Helyette is.                                                                      (bekes)

SSzzáámmoolljjoonn  aazz  IIBBUUSSZZ--sszzaall,,  mmoosstt  iiss  éérrddeemmeess!!
ÚÚjjddoonnssáággaaiinnkk::

Debrecenbõl induló charterjáratainkkal

Korfura 8 nap/7 éjszaka ill. 11 nap/10 éjszakás turnusok
Panoráma apartman VI. 7-tõl 56 900 Ft/fõ/héttõl

Kréta Mariena apartman V. 22-tõl 8 nap/7 éj 57 900 Ft/fõ/héttõl

Spanyolország 8 nap/7 éj 
Mallorca Hotel Sant Jordi*** VI. 14-tõl 115 800 Ft/fõ/héttõl

Elõfoglalási akció 2006. április 15-ig!!!

Példamutató munkásságuk el-
ismeréséül a Magyar Köztársasági
Érdemrend lovagkeresztjével tün-
tették ki március 15-én dr. Dob-
rossy Istvánt, a B.-A.-Z. Megyei
Levéltár igazgatóját és Csatári
Ernõ népmûvészt.

Dobrossy István 1993-ig a
Herman Ottó Múzeum munkatár-
saként dolgozott, itt teljesedett ki

helytörténészi érdeklõdése. Azóta
rendszeresen közöl írásokat a
város történetérõl, tanulmányait
több kötetben is megjelentette.
1998-ban Miskolc díszpolgárává
avatták. 

Csatári Ernõ népmûvész tizen-
két éves kora óta foglakozik ko-
sárfonással, azóta számos kiállí-
táson és vásáron vett már részt, a

Népmûvészeti Egyesület felkéré-
sére pedig a város rendezvénye-
in is rendszeresen bemutatja al-
kotásait. A mûvész a régi, hagyo-
mányos kosárfonást igyekszik a
mai kor elvárásaihoz igazítani, ké-
szít többek között mózeskosara-
kat, tálakat, gyertyatartókat, fali
vagy asztali díszeket és kisebb
ajándéktárgyakat is.

KÖZTÁRSASÁGI KITÜNTETÉSEK



Szokatlanul nagy érdeklõ-
dés kísérte Vágó Enikõ és Vágó
István 15 év innen és túl címû
kiállításának megnyitóját. A
Miskolci Galéria rendezvényé-
nek házigazdája – a mûvész
házaspáron kívül – az amerikai
Objet D’Heart Gallery elnöke,
E. Cherry Doyle és a Mega-
sztárból ismert Bakács Tibor
Settenkedõ volt.  

– Számunkra is hihetetlen, mi-
lyen sokan voltak ezúttal kíváncsiak
ránk Miskolcon – magyarázza lel-
kesen Vágó Enikõ. – Ez azért is lé-
nyeges számunkra, mert a sikere-
inket idáig elsõsorban Amerikában
értük el. 

Bizony, a tûzzománc mesterei
immár a nyolcadik amerikai díjat
tudhatják magukénak. Bár sze-
rényen hárítják dicséretemet,
mégis elmondhatom, a maguk
mûfajában már-már világsztárnak
számítanak. 

– A tengerentúlon valóban elis-
merik tevékenységünket, ha meg-
jelenünk egy-egy fesztiválon, meg-
keresnek minket, gratulálnak, vá-

sárolják mûveinket – teszi hozzá
Vágó István. – Volt már kiállításunk
Washingtonban is, és rengetegen
megnézték munkáinkat. E. Cherry
Doyle is ott talált ránk, azóta mély
szakmai és emberi barátság fûz
minket egymáshoz. 

A két mûvész elégedett pályá-
jával, bár hozzáteszik, a mai napig
elõfordul, hogy napjaik a nélkülö-
zésrõl szólnak. 

– Sajnos a megrendelések
száma változó. Van, hogy alig lá-
tunk ki a munkából, máskor hó-
napokig nincs semmi megbízás.
Így nem könnyû, fõként család
mellett nem. A kislányunk, Bianka
mégsem panaszkodik, velünk tart
mindenben. Korábban éreztünk lel-
kiismeret-furdalást amiatt, hogy
nem tudunk neki mindenfélét meg-
vásárolni, de ma már tudjuk, szá-
mára többet jelentett és jelent a
családi összetartás, a kölcsönös
szeretet és tisztelet. Nem utolsó-
sorban pedig – hány tizennyolc
éves kamaszlány mondhatja el ma-
gáról, hogy visszajáró vendég
Amerikában? – mosolyog Enikõ.
– Nagyon büszkék vagyunk rá, õ
a mi tolmácsunk külföldön és min-
den helyzetben remekül feltalálja
magát. 

Nem nehéz felismerni a szo-
morú tényt – a tûzzománc magyar
mesterei, akikre annak idején
Szász Endre is felfigyelt, sok mû-
vészhez hasonlóan szintén nem le-
hetnek próféták a saját hazájuk-
ban. Szerény mûtermükbe elláto-
gatott az amerikai barát is és nem
akart hinni a szemének. Mondta

is, Amerikában másként megy ez
– a tehetség számára ott minden
adott a kényelmes alkotómunká-
hoz, a mûvészek számtalan lehe-
tõséget kapnak a bemutatkozás-
ra és mûveik eladására. 

– Nem panaszkodunk, hiszen
azzal foglalkozunk, amit szere-
tünk – mondja István, és csillogó
tekintettel körbetekint kettejük bi-
rodalmán. – Nekünk ettõl gazdag
az életünk… 

Enikõ is sietve hozzáteszi: 
– Sokan a mai napig nem értik,

hogy miért vállaljuk az állandó
utazást, hiszen arra megy el min-
den pénzünk. Hogyan mondhat-
nánk el, hogy ez többet jelent ne-
künk annál, mint hogy legyen egy
jó autónk, vagy pazar körülmények
között, családi házban élhessünk?
Az, hogy amerikai fesztiválokon ve-
hetünk részt, és ott nyitottan, tisz-
telettel fogadnak, egyfajta kábító-
szer számunkra, amirõl leszokni
nem is akarunk. Egyszerûen kell
a lelkünknek az, hogy jelen legyünk,
megmutassuk magunkat, és együtt
örüljünk a többi alkotóval – a mû-
vészet szépségének…    

Sz. V.

A francia fõvárost nevezik a
szerelem városának, a divat fõ-
városának és a parfümgyártás
fellegvárának is. Évszázadok
óta múzsaként vonzza a köl-
tõket, a mûvészeket. Párizs lát-
nivalóit csodálva felemelõ
érzés tölti el az embert: ezeken
az utcákon, ahol most járunk,
történelem zajlott. Engedjük
hát, hogy elbûvöljön minket va-
rázsával.

Párizs jelképe az Eiffel-torony,
melynek 320 méteres vasszerke-
zetét az 1889-es világkiállításra
emelték. A város legteljesebb pa-
norámáját csodálhatjuk meg lifttel
megközelíthetõ kilátójából. Kite-
kintve a toronyból a Szajna déli
partján látható az Invalidusok
Dómja, melyet XIV. Lajos építtetett
azzal a céllal, hogy otthont adjon
a háborúban megrokkant kato-
náknak; kápolnája ma Napoleon
szarkofágját õrzi. 

Kissé távolabb a latin negyed ér-
dekes épülete, az Orsay Múzeum
áll, melynek érdekessége abban rej-
lik, hogy eredetileg pályaudvar-
nak épült. A lebontásra ítélt vasút-
állomást egy remek ötlet mentet-
te meg; csarnokát múzeummá ala-
kították át. Másik érdekessége,
hogy neves impresszionista mû-

vészek alkotásait
mutatja be. 

Kissé jobbra
nézve magasodik
a Tour, Montpar-
nasse városrész
tornya. Ebben a
negyedben élt és
alkotott Picasso,
Chagall, Apolli-
naire, Hemingway.

A város szívé-
ben, a Szajna
egyik szigetén, a
Citén található a
messze földön
híres katedrális, a
gótika remekmû-
ve, a Notre-Dame. A legendák sze-
rint harangtornyait a torz testû, de
tiszta lelkû Quasimodo õrizte.

A túlparton, a folyó közelében vé-
delmi célból épült a Louvre. Elõbb
a francia királyok palotája lett, nap-
jainkra pedig a világ legrangosabb
múzeumainak egyike, mely szám-
talan gyûjteménynek ad otthont.
Világhírû alkotások csalogatják ide
a látogatókat, mint például a milói
Vénusz és Mona Lisa.  A Da Vinci-
kód címû könyv megjelenése óta
azonban egy újfajta turizmus vette
kezdetét a Louvre-ban.  Rengeteg
turista zarándokol ide kizárólag
azért, hogy a krimi helyszíneit fel-
keresse.

Ha Párizs látképét csodálva túl-
nézünk a Louvre épületén, sze-
münk megakad a Montmartre csú-
csán magasodó gyönyörû épület,
a Sacré-Coeur fehér kupoláin.
Különlegességét az adja, hogy
formájában keveredik a román és
a bizánci stílus.

Ha tekintetünket balra fordítjuk,
megláthatjuk a Gaulle teret, ahon-
nan tizenkét sugárút indul a vá-
rosba, s amelynek közepén emel-
kedik a Diadalív méltóságteljes
épülete.  A négy pilléren álló épít-
ményt Napóleon megrendelésére
kezdték építeni, a császár gyõ-
zelmes seregének tiszteletére.
Belsejében múzeum mûködik, te-
teje pedig kilátóként szolgál.

Ahhoz, hogy a várost igazán
megismerjük, nem elég a pano-
rámában gyönyörködnünk. Le kell

jönnünk az Eiffel-torony tetejérõl,
s nyakunkba kell vennünk a várost.
Nagyobb távolságok megtételéhez
érdemes metrót használnunk. A
francia fõvárosnak kiváló metró-
hálózata van; gyors, megbízható,
és a város minden pontjára eljut-
tat. Vannak helyek azonban, ahol
nem szabad sajnálni a fáradságot,
vállalnunk kell a sétát. Ilyen a világ
talán legszebb és legismertebb su-
gárútja, a Champs-Élysées, amely
a párizsiak életörömének szim-
bólumává vált, s amelyen végig-
korzózva ámuldozhatunk az ele-
gáns üzletházak, divatcégek, au-
tószalonok kavalkádján.

Mindenképpen keressük fel a
Montmartre–ot, amely még mindig
õrzi hétköznapjaiban is a francia
vidék hagyományait. Jellegzetes
keskeny utcái s a sok kis tér a rajz-
állványos piktorok és rajzolók bi-
rodalma; kockás abroszos kis-
vendéglõibõl tangóharmónika
hangja szûrõdik ki.

Ne menjünk el innen anélkül,
hogy meg ne kóstoltuk volna a
francia konyhamûvészet remek
fogásait; ki ne hagyjuk a finom sajt-
különlegességeket és a híres fran-
cia bort!

Azt mondják, életünkben lega-
lább egyszer látnunk kell ezt a ra-
gyogó, szépségébõl mindenki-
nek osztogató várost. De ha meg-
érint minket ez az elbûvölõ han-
gulat, már tudjuk, hogy ide visz-
sza kell térnünk.

(x)
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Emlékeztem rá, hogy Örkény
Istvánnak van egy novellája,
amit most újra kellene olvasni.
Megtaláltam. A címe: Ákos és
Zsolt.  Neves professzor iker-
fiaival autózik a repülõtérre. A
fiatalemberek apai nagybáty-
jukhoz Párizsba indulnak, így
hát az apa – bonyodalmak el-
kerülése végett – kénytelen el-
árulni az eddig õrzött titkot: a
család zsidó. Ákos és Zsolt (bár
intim részleteket is megtud-
nak) nem hisznek az apának.
A repülõgépen így térnek na-
pirendre a dolog fölött: „Tiszta
hülyeség… Imád fölvágni sze-
gény kisöreg.” 

Örkény története aligha fik-
ció; én is tudok hasonlót, még-
pedig maguktól az érintettektõl.
Két jól szituált polgárcsaládról
van szó; azonos város, nevel-
tetés, majd – a zsidótörvények
következtében – szinte azonos
sors; bujkálás, munkaszolgálat.
Megúszták. Háború után a csa-
ládfõk aztán keményen össze-
rúgták a patkót; valami szak-
mai konfliktusba keveredtek, 
ami politikai síkra terelõdött… 
Kell-e magyarázni? Egyikük nyil-
ván vesztesként élte meg az
összekülönbözést.

Majd eljött 1956, mikor a
vesztes törleszteni akart. A má-
siknak ez nem sok jót ígért –
akár az életveszéllyel is szá-
molnia kellett. Felesége két-
ségbeesve rohant a „számon-

kérõ fél” asszonyához, akinek
sírva könyörgött. „Fékezd a fér-
jed, az Isten szerelmére, hát
nem akarod tán, hogy egyedül
maradjak?! Nem volt nekem, ne-
künk elég  44-ben? Emlékezz,
hisz’ együtt bujtattak bennün-
ket, a férfiak meg a fronton,
aztán lágerben…” Erre a másik
asszony is könnyezni kezdett,
s tuszkolta látogatóját a szom-
széd szobába, miközben szin-
te hisztérikusan ismételgette:
„Ne a gyerek elõtt, ne elõtte; õ
nem tudja, hogy zsidók va-
gyunk.”

Folytassam?  Ha nincs asz-
szonyi szolidaritás, szeretet,
vagy tán bölcsesség, mindkét
úr rajtavesztett volna 56-ban.
Egyikük októberben, másikuk
novemberben. A gyerek persze
megtudta – nehezen hitte el.

A legvidámabb zsidó ünnep,
a purim idején írom ezeket. De
van-e ok a vidámságra? Az el-
múlt hét „díszzsidózástól” volt
hangos, mi meg csak kapkod-
tuk a fejünket a választási pla-
kát- és szóözönben. Úgy vagyok
én már az ilyesmivel, mint az
egyszeri munkaszolgálatos, akit
a hosszú gyaloglás, éhezés,
fázás után még aknát szedni is
elküldtek a nagy orosz télben.
Odafordult a keretlegényekhez
s csak ennyit mondott: 

– Most ment el a kedvem az
egésztõl.  

(gyarmati)

Szombati krónika

IDENTITÁS
Pillanatkép Vágóék mûhelyébôl.

A kiállítás 13. sz. standján várjuk kedvezményes nyári ajánlatainkkal:
nyaralások, körutazások, egzotikus utak 
SPANYOL nyaralás egész szezonban 13 nap/10 éjszaka, félpanzióval, autóbusszal.
Kedvezményes ár: 2006. 05. 16-28, 34 900 Ft/fõ
ELÕFOGLALÁSI AKCIÓS AJÁNLATAINKAT MÁR MOST KERESSE IRODÁNKBAN
Spanyol, görög, olasz nyaralásokból 8-10% kedvezmény március 31.-ig !
Kiemelt ajánlataink: Párizs 04. 10-16., 67 900 Ft/fõ-tõl autóbusszal, miskolci felszál-
lással, Korfu: 06. 24. 44 900 Ft/fõ, Rodosz: 06. 13. 49 900 Ft/fõ apartman önellátással

w
w

w.vilaglatoutazas.hu

TALÁLKOZZUNK AZ UTAZÁSI KIÁLLÍTÁSON!

HHHHÖÖÖÖLLLLGGGGYYYYEEEEKKKKNNNNEEEEKKKK,,,,     UUUURRRRAAAAKKKKNNNNAAAAKKKK

VVVVéééégggg lllleeeeggggeeeessss     sssszzzzôôôôrrrr tttteeee lllleeeennnn íííí ttttééééssss     fffféééénnnnyyyysssseeeebbbbeeeessssssssééééggggggggeeee llll
CHROMOLITE-IPL-SMARTLITE technológia.

A test bármely területén maximálisan 
hatékony és biztonságos!

BBBBéééérrrrlllleeeetttt     
11110000%%%%    kkkkeeeeddddvvvveeeezzzzmmmméééénnnnnnnnyyyyeeeellll     

vvvváááállll tttthhhhaaaattttóóóó!!!!
HÖLGYEKNEK, URAKNAK

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

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

PPPPiiiitttttttt iiii     SSSSzzzzééééppppsssséééégggghhhháááázzzz
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2006. március 25-én, szombaton Miskolcra érkezik az SZDSZ
kampánykamionja liberális arcképcsarnokkal (panoptikum). 

12.00–19.00-ig színes ren-
dezvénnyel várja az ér-
deklõdõket szeretettel a
miskolci Skála áruház mö-
götti parkolóban.

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

Vigyen magával 2 embert ingyen!
1 fõ akciós áron, a 2 fõ és egy 6 év alatti gyermek ingyen utazhat.

3* hotel, félpanzió 99 900 Ft/fõ
4* hotel, félpanzió 139 900 Ft/fõ

Minden utas ajándék folklórestet és antalyai városnézést kap.
5-10%-os elõfoglalási akciók március 31-ig

TÖRÖKORSZÁG TAVASSZAL

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

Elôny 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 miskolci Vágó házaspárt a tûzzománc mestereiként emlegetik világszerte

DÍJESÕ AMERIKÁBAN

Kirándulás a nagyvilágban

PÁRIZS, A FÉNYEK VÁROSA

POLITIKAI HIRDETÉS

POLITIKAI HIRDETÉS



VILÁGJÁRÓK. Március 21-én,
19 órától az Ifjúsági és Szabadidõ
Házban a Világjárók Társasága
klub keretében Buddha útján
Indiában címmel Görgely István
elõadását hallgathatják meg az ér-
deklõdõk. 

RÁKÓCZIRA EMLÉKEZNEK.
Március 21-én, 10 órakor a II.
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár-
ban „Rákóczi fejedelem, orszá-
gunk hív bajnoka”: kiállítás és
emlékülés II. Rákóczi Ferenc szü-
letésének 330. és hamvai haza-
hozatalának 100. évfordulója al-
kalmából

FILHARMONIKUSOK. Március
22-én, 19 órakor a Nemzeti Filhar-
monikus Zenekar Beethoven –
Brahms-szonátákból ad koncertet
Miskolcon, a Zenepalotában. Mû-
soron: Beethoven: d-moll szoná-
ta, Op. 31 No. 2., Beethoven: F-dúr
szonáta, op. 5. No. 1 és Brahms:
F-dúr szonáta, op. 99. Perényi
Miklós csellón játszik, Jandó Jenõ
zongorán. Információ: Filharmónia
Kelet-Magyarország Kht. Tel.:
46/505-656.

DIXIE-KLUB. Március 24-én, 20
órától Dixie- és Jazzklub, a Miskolci
Dixieland Band klubja a Bohém
Fesztivál vendégzenészeivel:
Herbert Christ (Németország) –
trombita és Matthias Seuffert
(Németország) – klarinét, szaxo-
fonok. Helyszín: Vigadó étterem –
Miskolc, Görgey u. 23. (Népkert).

KONCERT. Március 24-én az
Aljas Kúszóbab koncertje az
Ifjúsági és Szabadidõ Házban,
kapunyitás 19 óra.

KIÁLLÍTÁS. Március 24-én, 15
órától a II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtárban kiállítás Bartók Béla
születésének 125. évfordulója al-
kalmából az elsõ emeleten. A Bar-
tók-totó eredményhirdetése.

BARTÓK KÓRUS. A Miskolci
Bartók Kórus fellépései a XVII.
Miskolci Kamarakórus Fesztiválon:
március 24-én, pénteken nyitó-
hangverseny. Helyszín: selyemré-
ti Szent István-templom. Fellép: a
Miskolci Bartók Kórus a Miskolci
Szimfonikus Zenekarral. Mûsor:
Mozart – Koronázási mise és
Vajda János – Magnificant. Március
25-én, szombaton 15 és 19 órakor.
Helyszín: Zenepalota. Mûsor:
Mozart – Te Deum.

KULTURÁLIS 
HETI ESEMÉNYTÁR
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A Miskolc TV
heti mûsora

2006. március 20–2006. március 26.

A vasúti pályaudvar még ekkor
távol esett a város lakott részétõl,
sõt ipari üzemek is csak elvétve vol-
tak a közelben. A XIX. század utol-
só évtizedében felépültek a környék
laktanyái, s a „szer”-ek rövid ideig
katonai gyakorlótérül szolgáltak,
majd az elsõ világháború elõtt – a
Szinva vizét használva – átadták he-
lyüket a zöldségtermelõ bulgár-
kertészeknek. (A „szer” még szán-
tót, rendszeresen nem mûvelt te-
rületet jelentett, de mint földrajzi név
sokféle értelmezést kapott. A tér-
képrõl így olvassuk a Kallószer, a
Fövényszer, a Borsószer és a
Keresztfaszer megnevezéseket.) A
„szer”-ek által övezve 1903/1904-re
alakult ki a MÁV-telep, tehát múlt-
ja egy évszázad, de tehertétele a
most még ott lakó generációé. 

A kolónia – teljesen kiépült, s épí-
tészetileg befejezett állapotában –
37 db ikerházból, 6 db földszintes
lakóépületbõl, 1 db egyemeletes al-
tiszti épületbõl, valamint egy elemi
iskolából állt. 1897–1898 között a
MÁV tanítói lakást is építtetett. A la-
kótelepet a Kandó Kálmán tértõl le-
záró – ma is meglévõ – kétemele-
tes tiszti lak volt a legjelentõsebb,
legreprezentatívabb épület, amely-
ben 1880–1886 között a MÁV Üz-
letvezetõség munkatársai dolgoz-
tak. (1887–1890 között nem volt
Miskolcnak ilyen regionális irányí-
tó szervezete, majd 1891–1892 kö-
zött ideiglenes helyeken mûködött.
1892-ben költöztek át a Szemere u.
mai 26. számú saroképülettömbbe,
amely azóta is a város egyik leg-
nagyobb középületeként a MÁV
Igazgatóságának ad helyet.) Miskolc
város 1927-ben megjelent címtára

„MÁV-telep” elnevezés alatt páros-
páratlan számozással 44 épületet,
többségükben ikerházakat tüntet fel
ezen a területen, amelynek tulaj-
donosa a MÁV Királyi Államvasu-
tak Igazgatósága. A lakók száma
a háború elõtt sem közelítette meg
a félezer fõt. Az 1944-es gettósítással
kapcsolatos iratokban olvassuk,
hogy a vasút közelsége, tehát a lé-
giveszély és bombázások miatt a
telepet ki akarták üríteni, az itt la-
kóknak felkínálták a kiköltöztetett
zsidó emberek házait, s ezt a ko-
lóniát körbekerítve itt gondolták ki-
alakítani a miskolci gettót. (Késõbb
ez az Arany János és Munkácsy
Mihály utcák közötti területen tör-
tént, ahová 6000-nél több személyt
zsúfoltak össze Auschwitzba tör-
ténõ deportálásuk elõtt.)

A pályaudvart, a laktanyák kör-
nyékét egészen a vásárcsarnokig
1944. június 2-án valóban érte ko-
moly károkat okozó, s emberáldo-
zatokat is követelõ bombatámadás,
de az újjáépítés az 1950-es évek ele-
jéig megtörtént. A telep az
1960/1970-es évektõl fokozatosan
épült le. A napjainkban még ott

lakók (kb. 100 család) elmondása
szerint „a telep a hatvanas években
igazi kis rózsakert volt, igazi üdü-
lõtelep…” Ahogy a többgenerációs
vasutasok kihaltak, ahogyan el-
kezdõdött a vasútnál is a létszám-
leépítés, úgy veszítették el a talajt
a lábuk alól az itt élõk. Sokan el-
költöztek rokonaikhoz, családtag-
jaikhoz, az üresen hagyott házak
pedig gyorsan gazdára találtak. A
romhalmazzá változott, egykor
szebb napokat megélt telep sorsa
tehát megoldást kíván.

A megoldás egyelõre nem jelenti
a megmaradt épületek szanálását,
de felújítását sem. A telep sorsa ösz-
szekapcsolódik továbbra is a vas-
úttal. Van olyan megközelítés, amely
a teresítés szükségességét hang-
súlyozva a Kandó Kálmán térrel való
hasznos kapcsolódást látná cél-
szerûnek. Másik lehetõségnek az
ún. Y-híd átépítése tûnik, s ennek
lehet egyfajta területfelértékelõ sze-
repe. Csak a tervezõi gondolkodás
szintjén vetõdött fel, hogy a legcél-
szerûbb megoldás a távolsági bu-
szok Búza téri állomásának idehe-
lyezése lehetne. Ez kétségtelen ol-
daná a Búza téri piachely szorítá-
sát, de vannak ennek ellentmondó
vélemények is. A pályaudvar és a
távolsági buszok megállójának ösz-
szekapcsolása (sok más jó gon-
dolattal szemben) elõdeinknél, az
eltelt évtizedek város- és közleke-
déstervezõinél nem vetõdött fel.

Dobrossy István

A Tiszai pályaudvar és a Szinva patak közötti, nyugati irány-
ban a Gömöri pályaudvar felé haladó sínpár által határolt te-
rületet már az 1880-as évektõl vasúti kolóniának vagy MÁV-te-
lepnek kezdték nevezni. A kelet-nyugati irányú fõútra észak-
déli merõleges utakat metszettek ki, s az ezek által határolt te-
rületeket lehetett a – diósgyõri kolóniához hasonlóan – típusla-
kásokkal beépíteni.

Ezért Miskolc (13.)

MÁV-TELEP A TISZAI PÁLYAUDVAR MELLETT

MÁRCIUS 20., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
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.) 19.20 Múltkor: tallózás
a Miskolc Televízió archívumá-
ban 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 A visszatérés,
amerikai film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

MÁRCIUS 21., KEDD
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Képúj-
ság 17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Mûsorismertetés 17.32 Hiányszak-
mák, stúdióbeszélgetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.20 Ma-
gazinmûsor (élõ), benne: Sport
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.20
DVTK–REAC élvonalbeli labdarú-
gó-mérkõzés 20.30 Hírháló (h)
21.00 Gonosz birodalom, hong-
kongi film (h) 23.00 A Hálózat mû-
sora.

MÁRCIUS 22., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
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.) 19.20 Iránytû, gazdasá-
gi magazin 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Utolsó menedék, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

MÁRCIUS 23., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
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.) 19.20 Múltkor: tallózás
a Miskolc Televízió archívumá-
ban 19.45 Kedvenceink, az állat-
barátok magazinja 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
A csend börtönében, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

MÁRCIUS 24., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Képúj-
ság 17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.30
Múzsa, kulturális magazin 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.20 Gyöngy-
kagyló, gyermek- és ifjúságvédel-
mi magazin 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00 Ta-
vaszi bezsongás, amerikai-kana-
dai film (h) 23.00 A Hálózat mû-
sora.

MÁRCIUS 25., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 DVTK–REAC élvonalbeli
labdarúgó-mérkõzés (ism.) 17.00
A Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00 Mis-
kolc Ma, hírmûsor 18.20 Magazin-
mûsor, válogatás a hét témáiból
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.20
Hiányszakmák: A kõmûves és a
burkoló 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.30 Lóvá tett
milliomos, amerikai film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

MÁRCIUS 26., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 DKSK–PVSK nõi kosárlab-
da-találkozó (ism.) 17.00 A Hálózat
mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Krónika,
heti hírösszefoglaló magazin 18.30
Magazinmûsor, válogatás a hét té-
máiból 19.00 Krónika (ism.) 19.20
Múzsa, kulturális magazin (ism.)
20.00 Krónika (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.30 9/11 – A katasztrófa után,
amerikai–kanadai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön Miskolc március 15-i emlékhelyeit? Hamarosan
kiderül! Öt héten át tartó keresztrejtvény-pályázatot indítunk. Az öt keresztrejt-
vényben egy-egy miskolci március 15-i emlékhely nevét rejtettük el, melyet
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
Büszkeség és balítélet (szí-

nes magyarul beszélõ angol ro-
mantikus vígjáték) (12), március
23–március 29., 20.30 óra.

Rokonok (színes magyar
filmdráma) (12), március 23–
március 29., 16.30, 18.30 óra.

HEVESY ART TEREM
Európa Filmklub
Hölgyek levendulában (szí-

nes feliratos angol filmdráma)
(0), március 29., 19 óra.

Rokonok (színes magyar
filmdráma) (12), március
23–március 29., 21 óra.

Zsinóron (színes feliratos
dán–svéd–angol–norvég ani-
mációs film) (12), március
23–március 28., 17, 19 óra, már-
cius 29-én 17 óra.

HEVESY MATINÉ
A csillagszemû juhász (szí-

nes magyar esefilm) (0), már-
cius 26-án, 13 óra.

2006. március 20. (hétfõ): Beszélgetések a következõ négy
évre szóló programról. Vendég: 07.00 Juhász Tamás politoló-
gus 07.30 Dr. Szinay Attila, a FIDESZ országgyûlési képviselõ-
jelöltje a 4. számú választókerületben.

2006. március 21. (kedd): Beszélgetések a következõ négy
évre szóló programról. Vendég: 07.30 Halmai István, az MDF
országgyûlési képviselõjelöltje a 4. számú választókerületben.

2006. március 22. (szerda): Beszélgetések a következõ négy
évre szóló programról. Vendég: 07.30 Bátai István, az SZDSZ
országgyûlési képviselõjelöltje a 4. számú választókerületben.

2006. március 23. (csütörtök): Beszélgetések a következõ négy évre szóló
programról. Vendég: 07.30 Dr. Tompa Sándor, az MSZP országgyûlési képvise-
lõjelöltje a 4. számú választókerületben.

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

ÁLLÁSHIRDETÉS. Ausztriai és nyugat-dunántúli
munkavégzésre keresünk segédmunkásokat,
szakmunkásokat, középvezetõket, diplomáso-
kat. Érd.: 06-30/632-6669 vagy 06-30/939-0579.

Penelopé Klub szeretettel várja vendégeit már-
cius 25-én tavaszköszöntõ bálra és szomba-
tonként családias hangulatú zenés, táncos,
vidám estékre, a Hági étterembe. Asztalfoglalás:
46/413-602, 20/966-8794.

2006. március 22-én, szerdán, 17-tól a Liberális
Filmklub szervezésében a Tanú 2 címû filmet
tekinthetik meg a látogatók ingyenesen a Hevesy
Iván Filmklubban.

A Skodafabia Start csak Önre vár. Szervo-
kormánnyal, CD-s rádióval és elsõ lég-
zsákkal teszi még kényelmesebbé az uta-
zást. A készlet erejéig most még köd-
fényszórót és magasságállítható vezetõ-
ülést is adunk az autóhoz.
Vigyázzon, nehogy lemaradjon!

Már 2 249 200 Ft-tól!



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Miskolci Hõszolgáltató Kft. 

pályázatot hirdet

TÁVFÛTÖTT ÉPÜLETEK FELHASZNÁLÓI EGYCSÖVES
ÁTFOLYÓS FÛTÉSI RENDSZEREINEK REKONSTRUKCIÓJÁRA

A pályázati kiírás elsõ ízben 2005 októberében történt, mely idõponttól a pályázati anyag-
hoz való hozzáférés a Társaság ügyfélszolgálati helyiségében folyamatosan biztosított.

A pályázat célja: Miskolc város távfûtött egycsöves átfolyós rendszerrel megépített
épületeiben lehetõvé tenni a lakásonkénti hõfokszabályozás és költségosztás megva-
lósítását, a felhasználói berendezések energiatakarékosságot eredményezõ átalakítá-
sával, a környezetterhelés csökkentése mellett a fûtési komfort növelése.

A felhasználói berendezések rekonstrukciója a pályázó közösség saját erõs beru-
házásával, illetve a Miskolci Hõszolgáltató Kft. pénzügyi támogatásával valósul meg.

A Miskolci Hõszolgáltató Kft. által nyújtott támogatás: az elvárt mûszaki tarta-
lomnak megfelelõen hõleadónként (radiátoronként) bruttó 6000 Ft, valamint díjmen-
tesen elvégzi az átalakított felhasználói berendezések megfelelõ mûködtetéséhez szük-
séges hõközponti átalakításokat.

A pályázaton csak lakossági felhasználói közösségek vehetnek részt (a hozzájuk tar-
tozó közületekkel).

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

A pályázati formanyomtatványt térítésmentesen lehet átvenni:
a Társaság ügyfélszolgálati helyiségében 
Miskolc, Szemere Bertalan u. 5. sz. alatt. 

Az elkészült pályázatokat a fent megnevezett ügyfélszolgálati helyiségben – fel-
használói közösségenként – 1 példányban kell benyújtani, melynek határideje a tá-
mogatási keret felhasználásáig folyamatos. 

A pályázati formanyomtatvány átvételét és beadását a fûtési közösség képviselõje,
vagy a közösség felhatalmazottja teheti! 

A pályázatok elbírálásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyûlésének
Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottsága dönt.

További információkkal a MIHÕ Kft. ügyfélszolgálati munkatársai állnak a Tisztelt
Felhasználók rendelkezésére az 501-746; 501-747; 501-748; 501-749-es telefonszámokon. 

A pályázati anyag megtekinthetõ továbbá a Társaság honlapján: www.miho.hu in-
ternet címen.
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A MISI SC sportolói kiválóan
kezdték az évet, ugyanis a fe-
dett pályás atlétikai országos
bajnokságról több éremmel és
értékes helyezéssel a tarso-
lyukban térhettek haza. Az if-
júsági ob-n Nemes Rita 200
méteren hatalmas csatában
gyõzte le esélyesebbnek tar-
tott vetélytársát, és 25.15 má-
sodperces idejével a juniorok
között is elsõ lett volna!

Drotár Ottó edzõ egyáltalán
nem titkolja, hogy óriási tehet-
séggel dolgozik együtt.

– Edzõi pályafutásom alatt még
nem találkoztam ilyen tehetséggel!
Gyorsasági állóképessége olyan,
amilyet még soha nem tapasztal-
tam. Ezt már tizenhárom éves ko-
rában megállapítottam, öröklött tu-
lajdonságról van szó. Vele született
adottság. A háromszor nyolcvan
métert képes volt megtenni a ma-
ximális sebességének kilencvenöt
százalékával! Szinte alig lassult
valamit. Szorgalmas, céltudatos
versenyzõrõl van szó. Minden mun-
kát elvégez, egyetlen zokszava
sincs. Sokoldalúan igyekszem fej-
lõdését elõsegíteni. Az eredmények
azt mutatják, hogy szakmailag jó
úton járunk. A télen a nagy hideg
miatt csak kevés gyorsasági edzést
tudtunk végezni, genetikailag kiváló
alany, ki akarjuk aknázni tehetsé-
gét – adott villámértékelést tanít-
ványáról az edzõ.

És ezek után nézzük, hogyan
vélekedik a karcsai születésû,
mindössze 17 esztendõs fiatal
sportoló a történésekrõl!

– Egyáltalán nem számítottam
a gyõzelemre, ugyanis nekem a

400 méter a fõ számom, arra vol-
tam „kihegyezve”. Sajnos, éle-
temben elõször kiugrottam és
ezért kizártak. Gondoltuk, nem tu-
ristáskodni mentem Budapestre,
ezért álltam rajthoz a rövidebbik
távon. Kicsit ugyan féltettem a lá-
bamat, mert volt egy nagyon kel-
lemetlen hajlítóizom-sérülésem, s
a gyógyulásra csaknem ráment
másfél esztendõ.

– Edzõje szerint mindez nem lát-
szott meg a mozgásán!

– Futás közben nem a sérülés
jár az ember fejében. A 400 mé-

tert egyébként 58.34 má-
sodperces idõvel nyerték,
nekem pedig 57.65-ös idõm
volt, kifejezetten bosszantott
a kizárás. Elúszott egy biz-
tosra vett elsõség. A 200 mé-
teren hatalmas csata bonta-
kozott ki, 25.15-tel gyõztem, a
másodiknak 25.17-et mértek.

– Hányszor zárták már ki
versenybõl?

– Most történt elõször, meg
is lepõdtem. Nagyon izgul-
tam, és mivel a hatos pályá-
ról indultam, nem hallottam
rendesen az indítóbírót. Ez
megzavart, kapkodtam, be-
mozdulás lett a vége. Sze-
rencsére a 200 kárpótlást je-
lentett, ott ugyanis nem én
voltam az esélyes. Ráadásul
elég régen futottam ezen a
távon.

– Mióta készült az idényre?
– November elején láttunk

munkához. Az edzéseken
azonban szinte nem is sprin-
teltem. A lábam, és a körül-
mények ezt nem nagyon en-
gedték. Folyamatosan csak
az utóbbi hetekben készül-

hettem, most rázódom vissza a
megszokott kerékvágásba.

– Melyik a legfontosabb feladat
az idén?

– Augusztusban Peking ad ott-
hont a junior világbajnokságnak,
arra nagyon készülök. A szintidõ
53.80. A váltónak tagja leszek, de
nagyon szeretnék egyéniben is
rajthoz állni. A korosztályos válo-
gatott tagjaként a nemzetközi
porondon is megfordultam már,
de Peking jelentené az igazi erõ-
próbát a számomra.                

Doros László

Nemes Rita 200 méteren ob-aranyérmet nyert

KARCSÁRÓL PEKINGBE

Nemes Rita óriási tehetség, sérülé-
se után remek teljesítménnyel tért
vissza, most azért dolgozik edzõjé-
vel, hogy Pekingben jó eredményt
érjen el a junior világbajnokságon.

Három forduló, nulla pont. Új-
pesten 2-3-as, Székesfehérvárott
0-5-ös, hazai környezetben a
Vasas ellen 0-2-es vereség a
DVTK együttesének eddigi mér-
lege. Az együttes két gólt szer-
zett, kapott viszont 10-et, a szur-
kolók egyre türelmetlenebbek.

Nagy baj (egyelõre) nincs, hiszen
a piros-fehérek az õsszel 24 pon-
tot gyûjtöttek, és ez kellõ alapot je-
lent a bent maradás kiharcolásához.
Csakhogy újabb egységekre lenne
szükség, mert ez önmagában alig-
ha elegendõ az élvonalbeli tagság
meghosszabbításához.

Furcsa helyzetbe került Pajkos
János. A diósgyõriek vezetõ-
edzõje õszi színre lépése után
egyszer sem veszített a gárda,
most viszont már három vereség
is nyomja a mérleg nyelvét. A szak-
vezetõ az angyalföldiek elleni ösz-

szecsapást követõen a követke-
zõket mondta:– Nem könnyû fel-
dolgozni, hogy menet közben
megváltoztak a célok. Az elkép-
zeléseken változtatni kellett, mert
a gazdasági helyzet következté-
ben a klub tulajdonosai kény-
szerpályára kerültek. A döntés is-
mert a szurkolók elõtt, a gazda-
sági stabilitás lett a legfontosabb.
Csakhogy a télen igencsak meg-
gyengült a keret. A télen tíz új já-
tékos érkezett, de szinte vala-
mennyien tapasztalatlanok. Ese-
tünkben idõre van szükség, hogy
egységes csapatot alakítsunk ki.
Ráadásul a felkészülés körülmé-
nyei egyáltalán nem voltak ideá-
lisak. Jelzi, hogy a stadionban
még most sem tudunk gyakorol-
ni. 

Pajkos szerint a labdarúgók ösz-
szeszorított fogakkal harcolnak,
igyekeznek lelkesedéssel ellensú-
lyozni a tudásbeli hiányosságokat.

Ebbõl a Vasas ellen sajnálatosan ke-
veset lehetett látni, elképzelés nél-
küli játékot annál inkább. 

A szakvezetõ pontosan tudja,
hogy elõbb-utóbb rajta csattan az
ostor. A távozókat nem sikerült pó-
tolni, mégsem adta fel. Azt mond-
ja: amíg Diósgyõrben dolgozik,
mindent elkövet a sikeres szerep-
lés érdekében. Tisztában van azzal:
újabb vereségek esetén a klub irá-
nyítói újabb kényszerpályára kerül-
nek, márpedig ilyen esetben álta-
lában mindig az edzõ húzza a rö-
videbbet.

– A kudarcokban súlyos egyéni
hibák játszottak közre. Sajnos, ez
védhetetlen, de nálunk mostanában
jóval többször, mint az átlag. A leg-
nagyobb gondot egyébként az je-
lenti, hogy képtelenek vagyunk
helyzetet kialakítani. Márpedig ezen
sürgõsen változtatni kell, különben
valóban baj lehet! – összegezte ta-
pasztalatait a szakvezetõ.     D. L.

A DVTK együttese csapnivalóan kezdte a tavaszt, remélhetõleg ma délután már örömre is lesz okuk
a szurkolóknak.

Kényszerpályára kerültek a DVTK tulajdonosai

PONTOK KELLENEK!

A Barlangfürdõ fej-
lesztése a negyedik üte-
méhez érkezett, melynek
egyik eleme a termál-
komplexumnak a csóna-
kázótó felé történõ bõví-
tése. A mind ez idáig
meglehetõsen hínáros,
iszapos víz azonban eddig
nem mutatott igazán im-
pozáns látványt a felújí-
tott fürdõ szomszédságá-
ban. A tó tisztítása mintegy 30 éve várat ma-
gára, most azonban a fürdõ üzemeltetõje úgy
döntött, nemcsak a tavat, hanem annak szi-
geteit is felújítja. A rekonstrukció kezdetekor
a társaság célja az volt, hogy a kedvelt pihe-
nõhelyet eredeti állapotában építsék újjá, ám
egy régészeti feltárás leletei és az ásatások el-
húzódása miatt az ide tervezett napozóte-
rasznak más helyet kellett keresni. A szak-
emberek választása így esett a tó fürdõhöz kö-
zelebbi partja mentén elhelyezkedõ két kisebb
szigetre, amelyek alkalmasak lehetnek az új
pihenõhelyek kialakítására.

A tóban az évtizedek alatt elburjánzott ka-
nadai átok nevû hínár okozza a leg-
fõbb gondot, mely a mintegy há-
romezer köbméter kiemelésre váró
iszapban tenyészik. Az üledék ha-
tékony, ámde kíméletes eltávolí-
tását a munkálatok ideje alatt öko-

lógus felügyeli, hiszen a
tisztítás, amennyiben nem
megfelelõen végzik,
könnyen megzavarhatja,
károsíthatja a csónakázó-
tó élõvilágát. A szakem-
ber feladatai közé tartozott
egyébként annak megha-
tározása is, hogy milyen
mélyen fejtsék le a tófe-
nékrõl az iszapot, mivel a
legalsó, igen kemény üle-

dékes vízzáró réteget nem szeretnék meg-
bolygatni. A tó körül persze ezután is sétál-
hatnak a Miskolctapolcán nyaralók, pihenõk,
akik az évek óta nem használt szigeten ke-
resztül közlekedhetnek majd. A legnagyobb
szigetet a vízparttal a tervek szerint két híd
köti majd össze, amelyek elkészültével egy
idõben a tó fürdõhöz közelebb esõ partsza-
kaszát is lekerítik, ezzel is odafigyelve a ven-
dégek kényelmére.

A tó alján található iszapréteget március vé-
gére távolítják el, ezt követõen indulhat a na-
pozóteraszok és a szigetek felújítása. Így mire
beköszönt a strandszezon, a közel 100 millió

forintos beruházás is biztosan be-
fejezõdik, és az ide látogató turis-
ták már egy új, kibõvült Bar-
langfürdõ és egy megszépült csó-
nakázótó szépségeiben gyönyör-
ködhetnek majd. 

MEGÚJUL A CSÓNAKÁZÓTÓ
TAPOLCÁN

A miskolctapolcai csónakázótó újjászületése több évtizede várat magá-

ra. Az elhínárosodott víz megtisztítására a Barlangfürdõ fejlesztése hozta

magával a megoldást. A szebb napokat is látott mesterséges tóból az üze-

meltetõ VFV Miskolc Zrt. már meg is kezdte a mintegy háromezer köb-

méter iszap kiszivattyúzását.
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Modern technika, nagyobb kényelem

SZERETIK A MISKOLCIAK 
AZ ÚJ NEOPLANOKAT

Nemrég mutatták be a Suzuki legújabb modelljét
a Szabó Suzuki kazincbarcikai autószalonjában. Az
SX4 az elsõ alsó középkategóriás személygépkocsi,
amelyet az esztergomi gyárban készítenek. 

Tágas belsõ tér, divatos külsõ, biztonság, minõségi
anyagok és kiváló összeszerelés: ez jellemzi a Suzuki leg-
újabb városi és szabadidõ-autóját, az SX 4-et. Az elne-
vezés az angol X-over revolution kifejezésbõl szárma-
zik, amely arra utal, hogy a gyártó nem kívánja semmi-
lyen létezõ kategóriába besorolni a jármûvet, hanem mind-
egyikbõl a legjobb összetevõket használja fel és gyúrja

egybe. A belsõ tér ergonómiája, eleganciája, a felhasz-
nált mûanyagok és kárpitok minõsége a felsõbb kate-
góriák autóit idézi. A karosszéria tervezésénél nagy gon-
dot fordítottak a biztonságra, így a kasztni mind hossz-,
mind pedig oldalirányban megfelelõen merev. A terve-
zõk épp ezért legalább négycsillagos eredményt várnak
az EURONCAP töréstesztjétõl. Az autóban egyébként szé-
riatartozék a blokkolásgátló (ABS) elektronikus fékerõe-
losztóval (EBD), illetve a vezetõ- és utasoldali légzsák.

Az SX4 kétféle változatban készül: az Urban Line in-
kább személyautós, míg az Outdoor Line agilis szabad-

idõautó. A legújabb Suzukit háromféle motorral szere-
lik, ám ezek közül a legkisebb is kiváló teljesítménya-
datokkal rendelkezik. Az SX4 alapára 2 698 000 Ft, meg-
vásárolni azonban csak a márciusi, genfi hivatalos be-
mutató után lehet majd, többek között a Szabó Suzukinál.
A kazincbarcikai autószalon egyébként nagyon népszerû
a miskolciak körében is, ez azonban a cég ügyfél- és
árpolitikáját ismerve nem is meglepõ. Az 1994-ben csa-
ládi vállalkozásként indult autószalon mára a térség leg-
dinamikusabban fejlõdõ és legnagyobb Suzuki-keres-
kedésévé nõtte ki magát, amely jelenleg majd ötven csa-

lád számára biztosít megélhetést. Az 500 négyzetmé-
teres bemutatóterem mellett egy 16 állásos szakszer-
vizzel, és egy újonnan épült, a legmodernebb berende-
zésekkel felszerelt lakatosmûhellyel várják az ügyfele-
ket Kazincbarcikán. Mindezek mellett a régióban talán
a legkedvezõbb feltételekkel számítanak be használt au-
tókat, amelyek nagy részét szinte mindenre kiterjedõ
átvizsgálás után akár többéves garanciával értékesítik
tovább. A Szabó Suzukihoz tehát nem csak azoknak ér-
demes betérni, akik új autót szeretnének vásárolni, hanem
azoknak is, akik olcsóbb, de megbízható használt gép-
kocsit keresnek.

VÁSÁROLJON 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!

VIZES, HOSSZÚ ZSEMLE 1 DB 10 FT
FEHÉR SZELETELT KENYÉR 1 KG 159 FT
MINNA TRAPPISTA SAJT 1 KG 959 FT
LECSÓKOLBÁSZ 1 KG SAJÓHÚS 399 FT
WIENER EXTRA VÁK. KÁVÉ 250 G 272 FT
EGYSÉGÁR: 1088 FT/KG

RAMA TÉGLA MARGARIN 500 G+AJÁNDÉK KAKAÓPOR 239 FT/CS.
DELMA LIGHT MARGARIN CSÉSZÉS 500 G 189 FT
EGYSÉGÁR: 378 FT/KG

COOP SAJTTAL TÖLTÖTT PULYKAKORONG 1 KG 819 FT
TCHIBO FAMILY 2X250 G ÕR. KÁVÉ 599 FT/CS.
PARTY KAKAÓS ÉT TORTABEVONÓ 100 G 99 FT
EGYSÉGÁR: 990 FT/KG

DELIKÁT 8 ÉTELÍZESÍTÕ 125 G 129 FT
EGYSÉGÁR: 1032 FT/KG

TIBI TEJCSOKOLÁDÉ 100 G 149 FT
EGYSÉGÁR: 1490 FT/KG

AMODENT + EREDETI ÍZ FOGKRÉM 75 ML 159 FT
EGYSÉGÁR: 2120 FT/L

SILAN BLUE DREAM KONC. 1 LIT. 3 DB VÁSÁRLÁSA ESETÉN 323 FT/DB
TOMI KRISTÁLY MOSÓPOR 4,5 KG+SILAN 1 L ÖBLÍTÕ AJÁNDÉK 1599 FT/CS.

ÉS MÉG SZÁMOS AKCIÓS TERMÉK.

VALAMENNYI 
COOP-ÜZLETÜNKBEN NAGYSZABÁSÚ

AKCIÓ MÁRCIUS 16-27-IG!

AKC
IÓ!

Nyári ajánlatainkból
Bulgária – Napospart 8 nap / 7 éj
2 á.szoba,reggelivel 24 900 Ft/fõ-tõl
Autóbusz Miskolcról 20 900 Ft/fõ 

Görögország – Santorini 8 nap / 7 éj
Repülõ, 2 fõs stúd. 62 000 Ft/fõ-tõl
+ reptéri ill.+biztosítás

Horvátország – Sv. Filip I Jakov
2/4 fõs stúdiók, apartmanok FP ellát.
Pénteki turnusvált. 44 900 Ft/fõ-tõl

Francia Riviéra 8 n/7éj 20 900 Ft/fõ-tõl

Costa Brava 2*Htl, FP 31 900 Ft /fõ-tõl

Mallorca 3*Htl, FP 55 000 Ft /fõ-tõl
Fapados rep.jegy: 15 000 Ft-tõl

BELFÖLDI AJÁNLATOKÉRT 
KERESSE IRODÁNKAT!

Üdülési csekket elfogadunk! 

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

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

Honlap: 
www.car-tour.hu

E-mail: 
miskolc@cartour.hu

OIH (IKIM): 1753/1998

KAMASZ-ÁSZ
Miskolc, Széchenyi u. 94.

(Tulipán-tömb hátulja) 

KIDDY-S
Miskolc, Széchenyi u. 19.

(Weidlich-udvar)

MINÕSÉGI GYERMEKRUHÁK 86–170-es méretig.
30-50% kedvezménnyel, a készlet erejéig!

Az MVK Zrt. legújabb Neoplan
Centroliner típusú autóbuszai
több mint két hete biztonságo-
san szállítják az utasokat. A
modern, alacsony padlós, biz-
tonságos jármûveket már az át-
adási ünnepség napján nagy
érdeklõdéssel és örömmel fo-
gadta a miskolci utazóközönség.

Az új jármûvek külsõ megjele-
nése is fejlett technikát és bizton-
ságot sugall, a belsõ terük pedig
ha lehet még meggyõzõbb. Leg-
fontosabb elõnyük talán az ala-
csony padlózat, aminek köszön-
hetõen az idõsek, de akár a segítséggel élõk is
biztonságosan utazhatnak velük. 

Az új autóbuszok minden eddiginél moder-
nebbek és csendesebbek. Felszállást követõen
az utasok elektromos jegykezelõ rendszer se-
gítségével érvényesíthetik menetjegyeiket, a be-
léptetõ kar pedig, az elsõ ajtónál történõ felszállás
után az utasok biztonságát is szolgálja, hiszen
segíti a jármûvezetõ jobb kilátását.  

A kényelmes, minõségi anyagokkal kárpitozott
ülések amellett, hogy tovább növelik az utasok
kényelmét, csak erõsítik az autóbuszok által kel-
tett modern, nyugatias hatást. Az álló utasok biz-
tonsága érdekében az új Neoplanok megfelelõen
ellátottak kapaszkodókkal is. Az autóbusz terve-
zõi külön gondoltak a segítséggel élõkre és a ba-
bakocsival közlekedõkre, akik a második ajtón fel-
szállva akadálymentesen utazhatnak. 

Az új buszok mindegyike légkon-
dicionált, az automatikus hangos
utastájékoztató rendszer városunk
lakói, munkába, iskolába igyekvõk és
a Miskolcra látogató turisták folya-
matos informálását segíti. 

Az uniós elvárásoknak minden te-
kintetben megfelelõ 13 jármû jelen-
leg a város fõbb vonalain közleke-
dik. Az MVK Zrt. vezetõitõl kapott tá-
jékoztatás szerint a március végéig
forgalomba álló további 22 jármû már
megérkezett a társaság telephelyé-
re, és a vállalat munkatársai jelenleg
is azon dolgoznak, hogy mielõbb az
utasok szolgálatába állítsák azokat. 

Az MVK Zrt. 2008-ra összesen 90
új autóbusz beszerzését tervezi.

EGY ÚJ DIMENZIÓ



Szûcs Erika, Miskolc város al-
polgármestere lett a Fejlesztési
Pólus Program miniszteri biz-
tosa. Ez talán még több lehe-
tõséget jelenthet Miskolcnak,
városunk egyik kiemeltje a
magyarországi programnak.
A program lehetõségeirõl, cél-
jairól kérdeztük Szûcs Erikát.

– Mit is jelent pontosan a
Fejlesztési Pólus Program?

– Az unió úgynevezett lisszabo-
ni stratégiája arról szól, miként le-
hetne a gazdasági fejlõdést meg-
gyorsítani és biztosítani azt, hogy a
rendkívül gyorsan fejlõdõ és mo-
dernizálódó amerikai és távol-kele-
ti gazdaságokkal álljuk a versenyt.
A gazdasági fejlõdés és növekedés
lisszaboni programjának 2005-ben
volt a félideje, az eredeti cél az volt,
hogy 2010-ben a világ legdinami-
kusabban fejlõdõ területe legyen
Európa, azonban a félidõs értéke-
lés azt mutatta, hogy a célok meg-
valósításától Európa még eléggé
messze van. Akkor kezdõdtek azok
a kísérletek, azok az új elgondolá-
sok, amelyek arra hivatottak, hogy
a gazdaság fejlõdését új pályára ál-
lítsák, meggyorsítsák, és új erõfor-
rásokat vonjanak be, mindenek
elõtt a tudást. Tehát, ha fejlesztési
pólusról van szó, akkor az azt je-
lenti, hogy Magyarországnak van
egy általános fejlesztési elképzelé-
se, és ezen belül a gazdaság fej-
lesztésére speciális programcso-
mag azokban a városokban, ahol
a tudás alapú gazdaságfejlesztés-
nek megvannak a feltételei, mert je-
lentõs egyetemi bázis van, és ehhez
kapcsolódóan megfelelõ számú
felkészült fiatal munkaerõ, kutató-
fejlesztõ helyek, illetve cégek mû-
ködnek ezekben a városokban. A
Fejlesztési Pólus Program készíté-
se részben oldja majd azt a nagyon
erõs gazdasági centralizáltságot,
ami ma Magyarország gazdaságát
jellemzi, hisz a legmagasabb GDP,
a legtöbb munkahely, a legmaga-
sabb jövedelmek Budapesten és
környezetében vannak. Tehát ez egy
tudatos nemcsak gazdasági, hanem
területfejlesztési politika is.

– Tehát cél a programmal ezt ol-
dani is kicsit?

– Igen, és azért lehetett kijelölni
ezeket a városokat, mert itt van meg
az a feltételrendszer, ami tudásbá-
zist jelent. De például Nyugat-
Magyarország – ahol a fõvárosi
után a legmagasabb az egy fõre jutó
GDP – komoly oktatási intézmény-

nyel nem rendelkezik. Hiszen Gyõ-
rött nemrég lett egyetem a Széche-
nyi fõiskola, Szombathelyen nem
gazdasági típusú, hanem bölcsész-
képzés van. A közép-dunántúli ré-
gióban, amely még az egy fõre jutó
GDP-ben szintén eléggé elöl jár, ott
például Székesfehérvár nem ren-
delkezik megfelelõ egyetemmel,
ugyanakkor a déli és keleti régiók,
tehát Szeged, Debrecen, de még
Pécset is ideszámítom és Miskolc
komoly, nagy egyetemekkel ren-
delkeznek, de nincs megfelelõ erejû
gazdaság. Tehát a megfelelõ gaz-
daság kiépítése nem ugyanazt je-
lenti majd Nyugat-Magyarországon,
mint Kelet-Magyarországon.

– Hogyan találhat majd egymás-
ra  tudomány és a gazdaság, miként
egészíthetik ki egymást, és hogyan
valósulhat meg ezáltal fejlõdés?

– Ez lesz a legnagyobb feladat,
hiszen az elmúlt 15 esztendõben
Magyarország olyan típusú gazda-

sági erõforrásokat kínált a befektetni
szándékozóknak, legyen az külföl-
di vagy hazai, amelyek múlóak, az
alacsony munkabér, az olcsó telek,
az adókedvezmény, ezeken túl va-
gyunk. Olyasmit kell most a gazda-
ságba erõforrásként bevinni, amire
eddig igazából nem figyeltünk, és
ez a tudás. Ennek nincsenek meg
igazán a technikái sem. Átnézve a
fejlesztési pólusok elõzetes terveit,
vagy a régiók Regionális Operatív
Programjait, mindenütt visszakö-
szön és általánosnak tekinthetõ az
a probléma, hogy a gazdaságnak
úgynevezett duális szerkezete van.
A befektetõk, a nagy multinacioná-
lis cégek hozták magukkal a maguk
termelési kultúráját, de ez egy zárt
világ, nem igazán teremtettek élõ,
mindennapos kapcsolatot a magyar
kis- és középvállalkozók tízezreivel,
százezreivel. A kis- és középvállal-
kozásoknál a tõkeellátottság, az in-
novációs készség, a vezetési kultú-
ra sehol nem elégíti ki azt a szintet,
ami elvárható lenne. Tehát tulaj-
donképpen arra kell most a prog-
ramkészítésnél koncentrálni, miként
teremthetõ sokkal szorosabb kap-
csolat az oktatás-képzés – beleért-
ve a szakképzést és a felsõoktatást
–, a kutatás-fejlesztés és a gazda-
sági szereplõk között. Ezek olyan
modellek, amelyek Magyarországon
még újdonságnak fognak számíta-
ni, de szerencsére a világban és
Európában már van rá példa. A fej-

lesztési pólusok mint gazdaságfej-
lesztési modellek Franciaország-
ban és Németországban már ko-
rábban megszülettek, és vannak rá
példák, minták, ahonnan tanulni
lehet.

– Franciaországban ez egy na-
gyon jól mûködõ modell, mi az, amit
át lehet venni Magyarországon
ebbõl?

– Azt gondolom, hogy lesz néhány
feladat, amit már régóta kerülgetünk,
de most megkerülhetetlenné válik.
Az egyik az, hogy az eddigi gazda-
ságfejlesztési programunkban az
volt a szlogen, hogy „virágozzék száz
virág”. Meg volt hirdetve a pályázat,
és minden egyes vállalkozás pá-
lyázhatott rá. A gazdaságfejlesztés
elmúlt három évét bemutató anyag
szerint a gazdaság szereplõi átla-
gosan 15-20 millió forintot nyertek
egy-egy pályázaton. Azt mindenki
tudja, hogy gazdasági kitörést vál-
lalkozásonként 15-20 millió forintból
nem lehet csinálni. Meg kell elõzni
mindenek elõtt a fejlesztési források
szétaprózódását. Másrészt létre kell
hozni a vállalkozásoknak egy tartós
szövetséget, mert arra rá kell jönni
mindenkinek, hogy ezeket a kihí-
vásokat csak a többi vállalkozással
szövetségben lehet megoldani. Itt vi-
szont el kell dönteni, melyek azok
a fõ gazdasági ágazatok, a fõ tevé-
kenységek, fõfejlesztések, amelyek
mellé odaállunk.

(Folytatjuk)

A veszettség zoo-
nózis, mely azt jelen-
ti, hogy állatról em-
berre terjedõ beteg-
ség. Az emberek vé-
delmében írják elõ a
jogszabályok, hogy
minden kutyatulaj-
donos köteles kutyá-
ját évente egyszer a
betegség ellen beol-
tatni. 

A kölyökkutyákat há-
romhónapos korig, majd
féléves korukig kell ol-
tani, tehát kétszer. A vé-
dõoltás beadásával az
állatok szervezetében
aktív immunitást érünk el a víru-
sokkal szemben. Az oltás a kutyák
számára teljesen veszélytelen,
hisz a vakcina – ebben az eset-
ben – elölt kórokozót tartalmaz.
A szervezetben az oltás hatásá-
ra azonnal ellenanyag-képzõdés
indul meg. Ezekre az ellena-
nyagokra azért van szükség, mert
természetes fertõzõdéskor (vad-
vírussal való találkozáskor) azon-
nal „akcióba” lépnek és semle-

gesítik a vírusokat, illetve a szer-
vezet emlékezik a védõoltásra, és
rögtön hozzálát az ellenanyagok
termeléséhez. Így a betegség ki-
alakulása elõtt az immunrend-
szer a kórokozókat elpusztítja. A
vakcina beadását követõen a vé-
dettség két héten belül alakul ki
és körülbelül egy évig tart, ezért
kell évente oltásra vinni kedven-
cünket. Az ember környezetében
élõ macskákat, kutyákat a mi ér-
dekünkben kell ettõl a veszélyes
betegségtõl óvnunk. A lakásban
tartott és kijáró macskákat is fel-
tétlenül oltassuk be évente ve-
szettség ellen. Gondoljunk bele,
hogy a kijáró macskánk kalan-
dozás közben hány idegen, el-
lenõrizetlen állattal találkozhat és
hozhat haza fertõzést. A lakásban
tartott cicáknál felmerül a kérdés:
miért oltassam, hisz sose jár ki?
A gazdi viszont igen, és a cipõjé-
vel viszi be a lakásba (széklet, vi-
zelet) a kórokozókat.

A magyar állategészségügyi
szolgálat minden városban, köz-
ségben lehetõséget biztosít a vé-
dõoltás beadatására (szervezett
veszettségoltások), de lehetõség
van engedéllyel rendelkezõ ma-
gánállatorvosi rendelõben, állat-
kórházban is beoltatni kedven-
cünket. Megyénkben és Miskol-
con  március hónapban van a ve-
szettségoltás „dandárja”, kérem,
mindenki részesítse védõoltás-
ban kutyáját, macskáját. 

Dr. Puskás Gábor
puskasgabor@allatkorhaz.hu

A roadshow egy mozgó eMa-
gyarország pont, azaz egy 16 szá-
mítógéppel és multimédiás esz-
közökkel felszerelt, látássérültek
számára speciális szoftverekkel
ellátott, valamint – a Közháló prog-
ram révén – szélessávú internet-
kapcsolattal rendelkezõ kamion út-
vonalára épült. A kamion a
Roadshow során összesen 13 (2
budapesti és 11 vidéki) helyszínt ke-
resett fel, lefedve az ország egész
területét, lehetõséget kínálva az or-
szág valamennyi régiójában élõk
számára a szélessávú internetezés
kipróbálására.

Az eMagyarország Roadshow
kamionja most azért indult útnak,
hogy ismertesse a minisztérium el-
múlt négy évben elért eredményeit
az internet magyarországi elter-
jesztésével, népszerûsítésével kap-
csolatban. A roadshow március 
16-án Miskolcra érkezett, ahol 

T. Asztalos Ildikó, az Észak-ma-
gyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács IHM által delegált képvi-
selõje tartott tájékoztatót. 

Mint elhangzott, az elmúlt négy
évben több mint 2500 település is-
kolájába jutott el a világháló, a cél
az, hogy valamennyi oktatási in-
tézmény a korszerû szélessávú
összeköttetéssel kapcsolódjon a
világhálóhoz. Miskolcon körülbe-
lül 20 e-pont mûködik, ebbõl 5
könyvtárakban. T. Asztalos Ildikó el-
mondta, a világhálóra való rá-
csatlakozás tekintetében az okta-
tási intézményekben jó a helyzet,
más intézmények tekintetében
azonban vannak még tennivalók.
Az informatikai tárca célja, hogy tíz
éven belül minden háztartásban el-
érhetõ legyen az internet, az egye-
temeket és fõiskolákat drót nélkül
kötik össze, biztosítva a hallgatók
számára az átjárhatóságot. A ter-

vek szerint négy éven belül lega-
lább száz helyen mûködik majd
elektronikus ügyintézés, akinek
még nem lesz hozzáférése otthon
az internethez, azok az e-pontokon
sorban állás és ûrlapok beszerzése
nélkül egy nap alatt bejegyeztet-
hetik akár vállalkozásukat is. 

T. Asztalos Ildikó kivetítõn, diag-
ramok segítségével mutatta be,

hogy 2002-tõl kezdve, az elmúlt
években milyen dinamikusan bõ-
vült Magyarországon az e-pontok,
az internet-elérhetõségek száma.
Mint elhangzott, az észak-ma-
gyarországi régió az utóbbi három
év során 4,1 milliárd forint érték-
ben kapott informatikai eszköztá-
mogatást. 

Sz. S. 
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Bárki kipróbálhatta a szélessávú internetet.

Évek óta heti rendszerességgel járok a Barlangfürdõbe, kivált-
képp a szauna kedvéért. A szauanapark megnyitása óta azonban
nem a régi jókedvvel teszem ezt: elmaradt a megszokott társaság.
Nem találkozom már azokkal a „nagy öregekkel”, akiktõl a szau-
názás szertartásának csínját-bínját még az Erzsébet fürdõben les-
hettem el – annak bezárása után velük együtt szoktam át
Miskolctapolcára. 

A Barlangfürdõ régi szaunáját kivonták az alapszolgáltatásból (meg-
szüntették), a szaunaparkot pluszban fizetõssé tették, és azt az ösz-
szeget, amit használatáért elkérnek, a reumajeggyel évi két kúrán
részt vevõk nem tudják letenni az asztalra. A beutaltak korábban
ingyen használhatták a kis szaunát, ennek köszönhetõen gyakran
volt óriási tumultus a nyolcszemélyes kabinban, bizony volt olyan
alkalom, hogy az elszántak több mint húsz embert számoltak meg.
Sokat, nagyon sokat nevettünk, persze bosszankodtunk is, mert jó
páran nem tartották be a „szaunaetikát”, hangoskodtak, melege-
dõnek hitték a fülkét, szaladgáltak ki-be. 

Az eltelt évek alatt megfigyelhettem, hogy a ragadványnevekkel
ellátott kedves ismerõsök megjelenésére az év mely szakában lehet
számítani. Atomóra például õsszel és tavasszal okoskodott,
Nostradamus télen és nyáron jósolt az izzadóknak. Debilkének a
tegezõdés volt a mániája (hiába tegezõdtünk, minden héten fela-
jánlotta), a Totykos folyton ugyanazokat a vicceket mesélte, ettõl
szenvedtem a legtöbbet, és alig vártam már, hogy távozzon. Édes
jó istenem, most pedig már hiányzik. Rá kellett ébrednem, hogy
Miskolctapolcára nem a hely szelleme, hanem a szellemek helye
vonzott: az elegáns szaunapark, ha nem is pang az ürességtõl, de
kevesek veszik igénybe, és egyetlen régi arc sincs közöttük – a
bennük figyelõ szemek dolgozó reumaorvost sosem láttak még kö-
zelrõl. 

Fáj, hogy elszakadnak tõlem ezek az ismerõsök. Egyetlen ko-
szos-kis szauna helyett lett öt nagy új, de nekem együtt nem érnek
annyit, mint az a lepukkant, az a régi. Hiába nyomja az új gõzka-
bin teljes gõzzel, bennem a hiány nõ, teljes gázzal. 

Vass Tibor

Elvan a gyerek

HIDEG VERÍTÉK
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) a múlt év során

az eMagyarország pontok ismertségének és használatának növe-
lése, valamint a szélessávú internetezés népszerûsítése érdekében
indított eMagyarország Roadshow néven rendezvénysorozatot. 

Internettel az eMagyarországért

MISKOLCON A ROADSHOW KAMIONJA

Pólus-hírek

A TUDÁSNAK KELL KÖZPONTBA KERÜLNI
Kedvenceink 

ISMÉT A VESZETTSÉGRÕL

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


