
Az ünnepi esemény április 2-án,
este fél kilenckor kezdõdik. A késõi
kezdés oka: vasárnap délelõttõl

már folyamatosan edzenek a ran-
gos eseményre készülõ váloga-
tottak. A Jégcsarnok hivatalos
megnyitóját megtiszteli jelenlétével
Kalervo Kummola, a Nemzetközi
Jégkorong Szövetség alelnöke, a
Finn Jégkorong Szövetség elnö-
ke is. 

A megnyitóra szervezett prog-
ramban olyan sztárok szerepelnek,
mint a miskolci születésû mûkor-
csolyázó Európa-bajnok, Sebes-

tyén Júlia. Itt lesz a város jégko-
rongsportjának összes szereplõ-
je, az 1978-ban debütáló Miskolci
Kinizsi, az 1990-tõl 1994-ig Miskolci
Hoki Club néven mûködõ csapat
tagjai, valamint az évek óta Miskolci
Jegesmedveként szereplõ gárda
játékosai. Láthatják a magyar baj-
nok Miskolci Jégvirágok szinkron-
korcsolyásait, a Miskolci Honvéd
mûkorcsolyázóit, illetve a legki-
sebbeket is, akik most bontogat-
ják szárnyaikat a jeges sport-
ágakban. A mûsorban közremû-
ködik a Megasztár televíziós ve-
télkedõ miskolci énekese, Schmidt
Vera is. Az esemény megtekinté-

se ingyenes, a szervezõk minden
érdeklõdõt szívesen látnak.

A nagy érdeklõdésre való te-
kintettel a szurkolók elõvételben is
megvásárolhatják belépõiket az
áprilisban Miskolcon rendezendõ
U–18-as jégkorong-vb-re. A jég-
csarnok 1300 ülõhelyére napijegyet
válthatnak a drukkerek. A biléták
ára felnõtteknek 800 Ft, diákoknak
és nyugdíjasoknak 400 Ft, mely-
lyel naponta 3 mérkõzést tekint-
hetnek meg. A világbajnokságra
szóló belépõket elõvételben a
Tourinform-irodában (Miskolc, Vá-
rosház tér 13.) válthatják meg a
sportág szerelmesei.
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Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében

MISKOLCI NAP

Három vereség után leg-
utóbb megszerezte elsõ tava-
szi pontját a DVTK labdarúgó-
csapata. A piros-fehérek ma
tovább javíthatnak eddigi el-
keserítõ mérlegükön, ugyanis
újból hazai környezetben sze-
repelnek, ma a Pécs lesz az el-
lenfelük.

A szakvezetés nincs könnyû
helyzetben, hiszen továbbra sem
számíthat Kövesfalvi Istvánra. A
kapus hetek óta légmellel küzd, jó
esetben két hét múlva térhet visz-
sza. Ugyancsak kidõlt a sorból
Almási László, aki kisebb porc-
mûtéten esett át. Letelt viszont
Simon Attila büntetése, akire leg-
utóbb sárga lapjai miatt nem le-
hetett számítani.

Az utóbbi idõben néhány lap fo-
lyamatosan edzõváltást emlegetett
Diósgyõrben. Való igaz, a csapat

nem úgy kezdett, ahogyan azt a
szurkolók várták, emiatt azonban
a legkevésbé Pajkos Jánost lehet
elmarasztalni. A szakvezetõ csak
abból fõzhet, ami a rendelkezésére
áll, márpedig köztudott, hogy a
klubvezetés gazdasági megfon-
tolásokból a télen tíz (!) labdarú-
gótól vált meg. Az edzõkérdésrõl
egyébként Sallói István ügyveze-
tõ a következõket mondta:

– Tart a türelmünk, tudjuk, hogy
Pajkos Jánosnak teljesen új csa-
patot kell építenie. A felkészülésünk
nem volt zökkenõmentes, füves
pályán például egyszer sem gya-
korolhattunk. Fontosak a hazai
mérkõzések, mi most zsinórban
ötször szerepelhetünk itthon.
Szerencsére jó helyzetben va-
gyunk, hiszen az õsszel össze-
gyûjtöttünk annyi pontot, hogy
nagy baj nem érhet bennünket.
Most rakjuk le a következõ szezon
csapatának az alapjait, a legfon-

tosabb azonban, hogy stabilizál-
juk a gazdasági helyzetet.

Világos beszéd, Pajkos tehát
nyugodtan dolgozhat. Persze, az
sem lenne nagy baj, ha a mai 90
perc után három ponttal gyara-
podna a diósgyõriek pontgyûjte-
ménye! A Pécs elleni összecsapás
17 órakor kezdõdik.

D. L.

Az önkormányzati utak felújí-
tásáról, kátyúzásáról tartott saj-
tótájékoztatót Orosz Lajos al-
polgármester és Kertész Béla, a
miskolci Városgazda Kht. igaz-
gatóhelyettese. Mint elhang-
zott, ettõl az évtõl kezdõdõen a
Városgazda Kht. végzi a város-
ban az útüzemeltetési felada-
tokat, s eddig kb. 4,5 millió fo-
rintot fordított a kialakult kátyúk
ideiglenes javítására. 

Az idén 75 millió forintot biztosí-
tanak a költségvetésbõl a miskol-
ci utak kátyúzására. Orosz Lajos el-
mondta, már folyik a városban az
utak portalanítása, azon vannak,
hogy  húsvétra eltûnjön a por
Miskolcról. A kátyúzásra elõirány-
zott 75 millióból hatvanat az úgy-
nevezett tavaszi tervezett karban-
tartási kátyúzásra fordítanak, me-
lyet március, április, május hóna-
pokban a Strabag-EGÚT konzor-
cium végez. További 15 millió forint
áll rendelkezésre a tavaszi kar-
bantartás után keletkezett úthibák
javítására, amelyet az AVE Kft.
végez majd.

Kertész Béla arról tájékoztatott,
hogy a tavaszi tervezett kátyúzás
március 27-én indul, az idõjárás
függvényében. A kátyúzási útvo-
nalak kijelölésénél figyelembe vet-
ték, melyek a tömegközlekedés
szempontjából különösen fontos
utak, és azt is, hogy idén mely uta-
kon kerül még sor az útfelület szõ-

nyegezéssel történõ, teljes felújí-
tására. Ezeken a helyeken csak a
kifejezetten balesetveszélyes ká-
tyúkat javítják ki – a téli idõjárás-
nak köszönhetõen ilyen kátyúkból
megközelítõleg 160 lehet most a
miskolci utakon.

A kátyúzást a munka hatékony-
sága és folyamatossága érdeké-
ben, hat helyszínen hat brigád
kezdi el, és végzi majd folyamato-
san. A helyszínek: észak-déli ten-
gely, a 12, 14, 24-es autóbuszok út-
vonala, Avas lakótelep, Csabai
kapu – Görgey út, Pereces, Bolló-
alja, Berekalja, Belváros (Kishunyad,
Palóczy, Madarász Viktor, Régi-
posta, Petõfi tér, Kazinczy, Szeles,
Papszer utca).

Orosz Lajos hangsúlyozta, hogy
a munkálatok idejére a lakosság tü-
relmét és megértését kérik. A szer-
vezésnél arra törekedtek, hogy
minden erre szánt forintot a leg-
célszerûbben és leghatékonyabban
használjanak fel. Ezért nem végzik
például éjszaka a kátyúzást, mert
ilyenkor ez sokkal költségesebb
lenne. 

Mint elhangzott, a kátyúzást kö-
vetõen május végén kezdõdhetnek
meg az erre az évre tervezett út-
felújítási munkálatok. 2006-ra 33
utca burkolatának megújítására
nyújtott be pályázatot az önkor-
mányzat. A felújítandó utcák kivá-
lasztásánál fontos szempont volt,
hogy ezek az útszakaszok kap-
csolódjanak a tavaly elkészült utak-
hoz.                                 Sz. S.

Kívül-belül megújul a Széc-
henyi u. 107. alatt található,
négyszintes épület, amely ko-
rábban médiacentrumként
mûködött.

Idén õsztõl az ingatlan Ré-
gióházként fog mûködni. Az uniós
források igénybevételi lehetõségei
iránt érdeklõdõknek nyújtanak
majd komplex információkat és
szolgáltatásokat. Minderrõl dr.
Simon Gábor, az önkormányzat
belvárosi biztosa a helyszínen tá-
jékoztatott, hozzátéve, az épület
megújítása egyrészt illeszkedik a
belváros rekonstrukciós prog-
ramjába, másrészt pedig a
Régióház tovább erõsíti Miskolc ré-
gióközponti szerepét. 

Mint elhangzott, az 1920-as
években épült ingatlan a belváros
egyik legszebb épülete, s központi
elhelyezkedése is alkalmassá
teszi arra a funkcióra, amit szán-
nak neki.  A felújítás körülbelül 400
millió forintba kerül, ennek 90
százalékát uniós forrásból finan-
szírozzák. A földszinten informá-
ciós és portaszolgálatot, üzlethe-
lyiségeket alakítanak majd ki, az
elsõ emeleten rendezvénytermek,

tárgyalók, büfé, társalgó, kiszol-
gálóhelyiségek. A második és
harmadik emeleten irodai szintek
lesznek, a regionális feladatokat
ellátó szervezetek ideiglenes vagy
tartós elhelyezésére.

Emellett rendezik az ingatlan és
a mellette található épületek hátsó
traktusaihoz kapcsolódó közterü-
letet is. Itt parkolót építenek ki, ami
hozzájárul a környék közlekedési
viszonyainak rendezéséhez. 

– A tágabb értelemben vett
régió gazdasági sikereinek egyik
kulcsa, hogy olyan koherens egy-
séget alkosson, ahol a hatékonyan

mûködõ regionális intézmény-
rendszer közremûködésével és a
magántõke bevonásával minél
több támogatott projektet valósít-
hatnak meg. A Régióház megte-
remti ezeket a feltételeket – han-
goztatta dr. Simon Gábor. – Az épü-
letben az intézményi képviselete-
ken és a hivatalok elhelyezésén túl
mód nyílik egyéb, a regionális fo-
lyamatok által meghatározott te-
vékenységek, különbözõ szak-
mai, tudományos, kulturális és
egyéb rendezvények, programok
lebonyolítására.

Sz. S.

Letették az alapkövét, és
ezzel kezdetét veszi a Szé-
chenyi-negyed elsõ ütemének
építése. A belváros megúju-
lásának egyik fontos eleme-
ként számon tartott negyed la-
kóépületeket, üzleteket és egy
parkolóházat foglal magában.

A korábbi Bazártömb helyére
épülõ Széchenyi-negyed alap-
kövét szerdán rakta le Káli Sándor
polgármester, dr. Simon Gábor
képviselõ, belvárosi biztos és
Elly Sosinsky, a beruházó MBF
Kft. igazgatója. Az építkezés a
Régiposta utca felöli oldalon indul
el, és mint az alapkõletételen el-
hangzott: az elsõ ütemet hama-
rosan követi a második is.

– Ez most még megrázó lát-
vány, de hamarosan nagyon
szép lesz. A legnagyobb siker-
nek azt tartom, hogy idáig elju-

tottunk – jelentette ki Káli Sándor.
A polgármester hozzátette, az
elsõ ütemben negyven lakás
és nyolc üzlet valósul meg, az
érdeklõdést látva pedig fel-
gyorsult a második ütem terve-
zése is. Káli Sándor kiemelte a
beruházásban megvalósuló öt-
szintes parkolóházat, mely há-
romszáz parkolóhelyet biztosít
az autósoknak.

– A belváros megújulásának
egyik kulcsa a Széchenyi-ne-
gyed. Átalakítja az eddigi struk-
túráját, hiszen egyutcás volt
eddig, de ezzel a belsõ sétálóut-
cával ez megváltozik – jelentette
ki dr. Simon Gábor. A képviselõ
hozzátette, nem voltak ugyan
egyszerûek a tárgyalások, de
minden akadály elhárult, így nincs
akadálya, hogy a beruházás el-
kezdõdjön.

– Hosszas tárgyalások ered-
ményeként kezdõdhet meg az

építkezés – jelentette ki Elly
Sosinsky is. – Reményeink sze-
rint nemcsak egy új negyedet,
hanem várost építünk Miskolcon.
Köszönjük a polgármester úrnak,

a MIK képviselõinek és minden-
kinek, aki partnerünk volt. Illetve
vevõinknek is, akik már bizalmat
szavaztak nekünk, és vásároltak
– tette hozzá a cégvezetõ.

ÚJ NEGYED A BELVÁROS SZÍVÉBEN

INDUL A KÁTYÚZÁS

Hetvenötmilliót
szánnak útjavításra

Halad az átépítés, a tetôt már lebontották.

RÉGIÓHÁZ LESZ
A MÉDIACENTRUMBÓL

AVATJÁK A JÉGCSARNOKOT
Kilenc nap múlva megkezdõdik Miskolcon az U–18-as jég-

korong-világbajnokság, s a nyitányt megelõzõ estén avatják
az új, fedett jégcsarnokot.

A PÉCS ELLEN TOVÁBB LEHET JAVÍTANI

DVTK: ismét itthon

Káli Sándor (jobbról), Elly Sosinsky és
dr. Simon Gábor rakták le az alapkövet.



A Szabad Demokra-
ták Szövetségének
mind a 176 egyéni vá-
lasztókerületben sike-
rült jelöltet állítani, –
mondta el hétvégi
miskolci látogatásán
Kuncze Gábor pártel-
nök.

Hozzátette, 166 egyé-
ni, 10 kerületben pedig az
MSZP-vel közös jelöltet
indítanak. A szakképzés
fejlesztését tartja a régió
legnagyobb lehetõségé-
nek Kuncze Gábor, aki hozzátet-
te: az autópálya megérkezésével
olyan befektetõk jöhetnek a ré-
gióba, akik csak akkor maradnak,
ha megfelelõ szakembereket ta-

lálnak. A pártelnök elmondta to-
vábbá, hogy erõsödik az SZDSZ,
tehát biztos parlamentbe kerü-
lésre és legalább nyolc százalékra
számítanak.

T. Asztalos Ildikó megyei
elnök a gazdaság erõsö-
dését tartja fontosnak
Miskolcon. Hozzátette, az
SZDSZ országos prog-
ramja mellett ehhez hely-
ben három másik reform
szükséges, így a szak-
képzés átalakítása, az in-
nováció erõsítése a kis- és
középvállalkozásoknál, va-
lamint a fiatal szakembe-
rek helyben tartása.

A párt megyei elnöke
hozzátette, a turizmus és
a közlekedéshálózat fej-
lesztése is a terveik közt

szerepel, de a lakótelepek reha-
bilitációját is fontosnak tartják, ez
munkahelyeket is teremt.

Tréba Eszter

Több ezer szimpatizáns várta
március 18-án Gyurcsány
Ferencet a miskolci sportcsar-
noknál, a Magyar Szocialista
Párt választási naggyûlésén.
Sokan be sem fértek a létesít-
ménybe, õk külsõ hangszórókon
hallgatták a miniszterelnököt,
aki az Új Magyarország prog-
ramról, valamint az MSZP vá-
lasztási célkitûzéseirõl beszélt.

A miniszterelnök példákkal il-
lusztrálva elmondta, nem a ver-
senytõl kell „megmenteni” a ma-
gyar termelõket, hanem beruhá-
zások ösztönzésével versenyké-
pessé kell tenni az országot.
Gyurcsány Ferenc szavai szerint
a siker érdekében világosan meg
kell határozni azokat a területe-
ket, amelyekkel Magyarország a
régióban versenyképes lehet, ve-
zetõ szerepet érhet el. Példaként
említette az elektrotechnikai be-
szállítást és összeszerelést, az au-
tógyártást, a gyógyszeripart és a
mögötte lévõ biotechnológiát, az
infokommunikációt. Mindezek
mellett kiemelt szerep juthat a tu-
rizmusnak is, ezen belül a kon-
ferencia-, a gyógy- és a falusi ide-
genforgalomnak. 

Az állami szerepvállalás kap-
csán a miniszterelnök kiemelte a

közlekedés, a szakképzés, szak-
oktatás, mûszaki képzés fejlesz-
tését. Elmondta: a közlekedés-
fejlesztés területén mintegy 4000
milliárd forint fejlesztés valósulhat
meg a hazai társfinanszírozással
és az uniós forrásokkal együtt.
Gyurcsány Ferenc szavai szerint
a fejlesztések megvalósulása
során 2007 és 2013 között az épí-
tõiparban mintegy 300 ezer, a mo-
dern iparágakban 50-70 ezer, a
turizmusban pedig 50-60 ezer új
munkahely jöhet létre. 

A miniszterelnök közölte: nem
hisz a radikális adó- és járulék-
csökkentésben. Kijelentette: nem
teljesíthetõ egyszerre az adók
csökkentése, az államháztartási
hiány mérséklése és a fejleszté-
sek megvalósítása. Befekteté-
sekkel, beruházásokkal és nem
elsõsorban drasztikus adó- és tb-
járulék-csökkentéssel teremthe-
tõk új munkahelyek  A közszféra
reformjával kapcsolatban a kor-
mányfõ úgy fogalmazott: nem
hiszi, hogy a létszám jelentõsen

csökkenthetõ lenne. Itt elsõsorban
hatékonysági tartalékok vannak. 

Gyurcsány Ferenc a leszakadó
térségek támogatásának fontos-
ságáról szólva elmondta, tavaly
20-25 százalékkal több fejleszté-
si forrást kaptak ezek az ország-
részek, idén pedig kilencmilliárd
forintot különítettek el erre a célra.
Az MSZP miniszterelnök-jelöltje
beszélt a tisztességes, szolidari-
tásra alapuló nyugdíjrendszer öt-
éves átalakítási programjáról is,
amelynek célja a jogszabályok
miatt leszakadtak felzárkóztatása.

Gyurcsány Ferenc a rendez-
vényen bejelentette, hogy április
2-án (azóta a dátum április 1-jére
módosult – a szerk.) Budapestre
várja a köztársaság valamennyi
barátját, legyen az baloldali, vagy
„másként gondolkodó”. 

Sz. S.

MSZP: nyugodt,
kiszámítható jövõt

A választásokról, az Új Ma-
gyarország programról tartott saj-
tótájékoztatót Simon Gábor, a
Magyar Szocialista Párt országos
választmányának elnöke és Gúr
Nándor országgyûlési képviselõ
Miskolcon. Simon Gábor szerint a
kampány hajrájában „egyre jobban
tisztul a kép”, egyre nyilvánvalób-
bá válnak a különbségek, és jól ér-
zékelhetõ a két nagy párt közötti stí-
lus-, filozófia- és magatartáskü-
lönbség. Mint a politikus fogalma-
zott, a 2006-os választások tétje,
hogy milyen Magyarországon fo-
gunk élni: egy zaklatott, konfliktu-
sokkal, bizonytalan ígéretekkel
teli, vagy pedig egy nyugodt, épít-
kezõ, kiszámítható és biztonságot
nyújtó, fejlesztõ politikát, szolidari-
tást építõ országban. A választmá-
nyi elnök szerint az MSZP a nyu-
godt, kiszámítható jövõt kínálja,
ezt állították össze az Új Magyar-
ország programban, amely a fej-
lesztés, a munkahelyteremtés, a
képzés és a nyugodt építkezés
programja. – Ezt egészíti ki a most
bejelentett 100 lépés programja,
amely kormányra kerülésünk ese-
tén az elsõ száz nap cselekvési ter-
vét tartalmazza – hangsúlyozta Si-
mon Gábor. Gúr Nándor az el-
hangzottakhoz csatlakozva el-
mondta, az Új Magyarország prog-

ram keretében Borsod-Abaúj-
Zemplén megye is rengeteg olyan
fejlesztési  többletforráshoz jut,
amely ki tudja mozdítani hátrá-
nyos helyzetébõl. A képviselõ fõként
a turisztikát emelte ki a fejlesztés-
re váró területek közül, mint mond-
ta, ebben a megye egyedülálló
adottságokkal rendelkezik. 

Lakossági fórumot tartott
az MDF

Környezetvédelem, infrastruktú-
ra. Többek között ezekrõl volt szó
az MDF által szervezett görömbö-
lyi lakossági fórumon, melynek
Fekete László is vendége volt. Az
MDF biztosan bejut a parlament-
be – reményeik szerint jóval na-
gyobb támogatottsággal, mint az
elõzõ választáson – hangsúlyozta
a Miskolcra látogató Fekete László
képviselõjelölt.  A világ legerõsebb
emberének elmondása szerint
azért az MDF színeiben indul a vá-
lasztásokon, mert ez az a párt, mely-
nek programja igazán foglalkozik
az emberek problémáival, úgymint
munkahelyteremtés, közbiztonság
vagy adórendszer. A fórumon Papp
László, az MDF miskolci szerve-
zetének képviselõjelöltje az or-

szágos és a helyi programokról tá-
jékoztatta a jelenlévõket. A helyi inf-
rastrukturális problémákról, vagyis
az utak állapotáról, vízelvezetésrõl,
valamint a cementgyár miatt rég-
óta aktuális környezetvédelmi kér-
désekrõl is szó volt. Papp László
szerint fontos, hogy a jogszabályok
és törvények alkotásából ne ma-
radjanak ki a szakemberek, õ maga
is ezért száll harcba. A képviselõ-
jelölt hangsúlyozta, hogy olyan
képviselõkre van szükség, akik az
emberek között élnek, és ismerik
a helyi problémákat is.
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Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az
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Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 2006. évi országgyûlési
képviselõ-választás igazgatási, jogi és technikai próbáinak lebo-
nyolítása miatt a miskolci Okmányirodában az ügyfélfogadás az
alábbi napokon szünetel: 2006. március 28. (kedd); 2006. márci-
us 31. (péntek); 2006. április 5. (szerda); 2006. április 18. (kedd).
Ezekben az idõpontokban az állampolgárok ügyintézés céljából
a felsõzsolcai Okmányirodát vehetik igénybe.
Dr. Mészáros Miklós jegyzõ, a Helyi Választási Iroda vezetõje

Szünetel az ügyfélfogadás

Cseh László, a 16. számú választókerület szocialista ön-
kormányzati képviselõje tisztelettel értesíti a körzetében élõ-
ket, hogy március 27-én (hétfõn) 15 órától  a Reményi Ede
úti óvodában lakossági fogadóórát tart. Minden érdeklõ-

dõt tisztelettel és szeretettel vár!

Szabó Gyula, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
gyûlés 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

JJÖÖJJJJÖÖNN  EELL  ÉÉSS  PPRRÓÓBBÁÁLLJJAA  KKII!!
Nyílt hétvége:

március 25-26.

Az ön márkakereskedôje:

Babus Autóház Kft.
Miskolc, Régiposta u. 29. Tel.: 46/506-008, 506-009

A részletekrôl érdeklôdjön
márkakereskedésünkben!

Miskolc Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata a város kulturális éle-
tének fejlesztésére a 2006. évben
is meghirdeti a mecénás pályá-
zatot, egyszeri, vissza nem térí-
tendõ támogatás igénybevételére.
Pályázhatnak Miskolc város köz-
igazgatási határain belül mûködõ
közmûvelõdési, közgyûjteményi
és mûvészeti intézmények, kultu-
rális és mûvészeti egyesületek,
gazdasági társaságok, körök, civil
szervezetek. Az elbírálásnál elõnyt

élveznek az újszerû kezdeménye-
zések és a megfelelõ önrész biz-
tosítása. Pályázni az önkormány-
zat által kiadott adatlapon lehet. A
pályázati felhívás és az adatlap le-
tölthetõ a következõ internet-címen:
www.miskolc.hu A pályázat be-
nyújtási határideje: 2006. április 15.

A pályázattal kapcsolatban in-
formáció kérhetõ a Kulturális és
Vendégforgalmi Osztályon, 3525
Miskolc, Batthyány u. 1. Tel.:
46/503-029.

Gyurcsány Ferenc ismertette az Új Magyarország programot

VERSENYKÉPESSÉ KELL TENNI AZ ORSZÁGOT

PÁRTOK – PORTÁK

MECÉNÁS PÁLYÁZAT

Kuncze Gábor és T. Asztalos Ildikó egy kávézó-
ban beszélgettek a miskolciakkal.

Legalább nyolc százalékra
számít az SZDSZ

Az Avas Nyugdíjas Egyesület ta-
vaszköszöntõ bált rendez márci-
us 25-én (szombaton) 16 órától
a Selyemréti Petõfi Sándor
Kollégiumban. Minden kedves
vendég a belépéskor személyes
ajándékot kap. Belépni csak ha-
tártalan jókedvvel szabad, és azt
kötelezõ megõrizni a bál végéig.
Minden érdeklõdõt szeretettel vár
a rendezõség.

Tavaszköszöntõ
bál

A Miskolci
Ingatlangazdálkodó Zrt.

pályázatot hirdet

az alábbi helyiségek bérbeadására
határozatlan idõre

A pályázati eljárás részletes, itt meg nem határozott egyéb kötelezõ
érvényû feltételeit pályázati ismertetõ állapítja meg. A teljes pályáza-
ti 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. 46. I. em. 9. 49 m2 iroda 2006. 3501 Miskolc 
Bársony J. u. 31. 9 m2 motorgarázs április 3. Pf.: 78.

Felhívás
A Miskolc MJV Önkormányzata által 2005. évben meghirdetett

Társasházak Homlokzat Felújításának Támogatási Programját

az alapkezelõ MIK Zrt.

2006. december 31-ig meghosszabbítja.
Egyben tájékoztatjuk kedves jövõbeni Ügyfeleinket, 

hogy a pályázatban részt vevõ társasházak köre kibõvült.

Bõvebb információ: MIK Zrt. ügyfélszolgálatai és www.mikrt.hu



Magyarország nemzeti prog-
ramjának fontosságát hang-
súlyozta Orbán Viktor Miskol-
con.

A Fidesz – Magyar Polgári
Szövetség miniszterelnök-jelöltje
március 17-én a Hõsök terén tar-
tott választási nagygyûlésen el-
mondta: a választások tétje az,
hogy sikerül-e megalakítani a ma-
gyar szolidaritás nemzeti kormá-
nyát vagy sem, és az ország to-
vább halad visszafelé, az eladó-
sodást hozó nyolcvanas évek irá-
nyába.  

Orbán Viktor hangsúlyozta:
örömmel fogadta a miniszterelnök-
jelöltséget, hisz benne, hogy
Magyarország egy új korszak, egy
sikerkorszak lehetõsége elõtt áll. 

– Hiszek Magyarországban, hi-
szek önökben, az elõttünk álló le-
hetõségekben, a Fidesz szövet-
ségeseiben, a magyarok tehetsé-
gében, szorgalmában, elszántsá-
gában, és persze önmagamban is
– fogalmazott a volt miniszterelnök.

A nemzet és a köztársaság fo-
galmáról szólva Orbán Viktor úgy

nyilatkozott: „Egy jól mûködõ, si-
keres köztársasághoz is erõs ma-
gyar nemzeten keresztül vezet az
út, csak erõs nemzet alkothat
erõs köztársaságot”. A Fidesz el-
nöke úgy vélekedett, hogy a hu-
szonegyedik század ismét a nem-
zetek százada lesz, amelyek
egyenként foghatják „vitorlájukba”

az immár határok nél-
kül áramló energiákat.   

– Ez a program
egyedülálló a rend-
szerváltozás óta eltelt
15 esztendõben. Soha
ennyien Magyarorszá-
gon még nem dolgoz-
tak együtt az ország jö-
võjérõl szóló progra-
mon, ez nem egysze-
rûen pártprogram, ha-
nem a mögöttünk ha-
gyott 16 év elsõ nem-
zetegyesítõ programja
– hangsúlyozta a párt-
elnök. 

Orbán Viktor mun-
kahelyek tízezreit ígér-
te, mint mondta, nem
csupán Magyarország,
hanem egész Európa

retteg a munkanélküliségtõl, ezért
bontakoznak ki mindenhol új
Széchenyi-tervek. A Fidesz elnö-
ke szerint vadkapitalizmus helyett
szolidáris gazdaságra van szük-
ség, amely az emberi munka meg-
becsülésére épít, védelmezi a
magyar munkavállalókat, a magyar
termékeket, a magyar földet és a

nemzeti érdekeket, és nem ró el-
viselhetetlen terheket az embe-
rekre. 

Mint elhangzott, a Fidesz prog-
ramjának lényege, hogy a köz-
életnek nem az emberek feje fö-
lött, hanem közöttük van a helye.
A program célja az, hogy az em-
berek gyarapodjanak lelkiekben és
anyagiakban egyaránt. Orbán
Viktor szerint a luxuskormányzás
ideje lejárt, az embereknek ple-
bejus kormányra van szükségük,
olyan politikára, amely osztozik a
mindennapi emberek mindenna-
pi sorsában. 

Sz. S.

Rendre van szükség

Nem reformra, hanem rendre
van szükség az egészségügyben
– mondta dr. Nagy Kálmán, a
Fidesz országgyûlési képviselõje-
löltje egy szerdai sajtótájékoztatón.
A párt fórumsorozatot szervez,
amelynek célja a problémák fel-
tárása és megoldási lehetõségek
keresése.

Nagy Kálmán, a Fidesz képvi-
selõjelöltje szerint nem az egész-
ségügyben, hanem a társada-
lomban van válság. Az ágazatnak
nem reformokra, hanem rendre és
állandóságra van szüksége. A fõ-
orvos szerint az egészségügyi
dolgozók számára az a reform, ha
nem veszítik el munkahelyeiket, ha
nem zárnak be kórházi osztályo-
kat. A nõvéreket, orvosokat meg
kell nyugtatni, mert a bizonytalan-
ság a gyógyító munka rovására
megy. A Fidesz szerint több pénz
kell az egészségügynek. Európá-
ban átlagosan a nemzeti összter-
mék hét, míg hazánkban csak
négy százalékát költik az ágazat-
ra. A nagyobbik ellenzéki párt sze-
rint az államnak és nem vállalko-
zóknak kell biztosítani az ellátó-
rendszer mûködését. Dr. Kriza
Ákos, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyûlés egészségügyi
bizottságának elnöke elmondta: a
Fidesz fórumsorozatot szervez az
egészségügy problémáinak, ezek
orvoslásának megvitatására. Az
elõadássorozat március 22-én kez-
dõdik a KDNP Erzsébet téri szék-
házában. Március 28-án a Fidesz
miniszterelnök-helyettes-jelöltje,
Mikola István elõadását is meg-
hallgathatják az érdeklõdõk.

Kóka a közlekedés
reformjáról

Fõként a közlekedés, az egész-
ségügy és az adórendszer re-
formját érintette Kóka János gaz-
dasági és közlekedési miniszter

miskolci sajtótájékoztatóján. A li-
berális gazdaságpolitika célkitû-
zéseinek ismertetése során a mi-
niszter arra is utalt: nagy pers-
pektívát lát abban, hogy Miskolc az
innováció, a technológia-fejleszté-
sek területén „jelölte ki az útját”. 

Mint elhangzott, jelenleg is sok
olyan befektetõvel tárgyalnak, akik-
nek idetelepülése a városban és
környékén is több ezer új munka-
helyet teremthet.

T. Asztalos Ildikó, az SZDSZ B.-A.-Z.
megyei elnöke bevezetõjében a
közlekedés fejlesztésének fontos-
ságát hangsúlyozta: mint mond-
ta, ez Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében is kiemelt jelentõséggel bír.
A politikus példaként a megyében
található világörökségek – Tokaj-
hegyalja, Aggtelek – megközelít-
hetõségét és a gazdasági szem-
pontokat, a helyi üzemek beszál-

lítói hálózatának erõsítését emlí-
tette. 

Kóka János elmondta, az elmúlt
évek elsõsorban az autópálya-fej-
lesztésekrõl szóltak, az elkövetke-
zõ idõszakban viszont fõleg az ösz-
szekötõ- és elkerülõ utak építését,
fejlesztését kell elõtérbe helyezni,
hogy megoldott legyen a városok,
régiók egymás közötti átjárható-
sága. A miniszter emlékeztetett rá,
hogy az elmúlt évben megkezdõ-
dött a vasút reformja, elindultak a
nagyberuházások, motorvonatok
beszerzései – mintegy 1200 milli-
árd forint, „egy autópálya-fejlesz-
tésnyi pénz” jut a vasúti pályák és
szerelvények modernizálására.
Kóka János szerint nagyban nö-
velné a térség versenyképességét,
ha a fõváros után Miskolcon is fej-
lesztenék az elõvárosi vasútháló-
zatot. 
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Fújtató

JÉGRE MENNI
Azon kapom magam, hogy egyre fokozódó izgalommal várom az

áprilist. De nem azért, amiért gondolnák. Igaz, hogy a közelgõ választások
is keltenek némi bizsergést az idegdúcaimban, a legtöbb ok mégis a
fedett mûjégpálya közelgõ átadása. (Ne vegyék rossz néven az igen
tisztelt politikus urak!)

Hogy miért várom ennyire az átadást? Pont én, akinek akkor volt
utoljára kori a lábán, amikor még a kurblis, bõrszíjas változatok voltak
divatban? Megtették azok is, noha egy-egy merészebb kanyar, féke-
zés közben könnyen leváltak a bakancsról. És vitték magukkal a tal-
pat, sarkat is. Olyan cipõvel egybeépített korit, amilyennel manapság
szántja a jeget a fiatalság, hírbõl sem ismertünk. Mint ahogy elérhe-
tetlen álom volt a vidéki ifjúság számára a mûjég is. Fedett csarnok
pedig még Budapesten sem létezett.

Ha egy-egy iskola felöntötte az udvart, és az idõjárás is segített meg-
hizlalni a jeget, akkor vidám volt a téli vakáció. De nem is mesélem
tovább a szülõk-nagyszülõk édesbús téli regéjét, hiszen akiknek szól-
na, úgyis ezzel intéznék el a múltat: „Elég ciki lehetett”.

Pedig ha nem verõdik össze a kilencszázhetvenes évek végén egy
lelkes kis csapat, s nem áll melléjük sok-sok szülõ, bizony nem épült
volna meg a város elsõ mûjégpályája. Szinte röstellkedve írom le, hogy
jórészt társadalmi munkában, mert ez a fogalom gyanússá – vagy mivé
– lett az idõk során. Pedig még téglajegyet is vásároltunk sokan, és
így az elsõ után nyolc évvel, át lehetett adni a második pályát is. Hogy
jusson jégfelület a békésen koszorúzgatóknak és a száguldozó ho-
kisoknak is. 

Fedett jégcsarnokra azonban minden erõfeszítésünk ellenére nem
futotta. Egészen napjainkig. Nos, ennek az átadását várom én olyan
nagy izgalommal. Pedig most már nem megyek a jégre, legfeljebb
akkor, ha visznek…                                                              (bekes)

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. április 1-jén, 14 órától Miskolcon,
a Capri Cukrászdában (Széchenyi u. 16.).

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

ÓÓrriiááss  sszzeezzoonn  eellôôttttii
kkeeddvveezzmméénnyyeekk!!

–10, 15, 25%
A régió legnagyobb választéka,

a legkedvezôbb áron!

(Március 22-tôl a készlet erejéig!

AUTÓSOK, FIGYELEM!
GUMIDISZKONT

33552277  MMiisskkoollcc,,  JJóózzsseeff  AAttttiillaa  uu..  4499--5511..
TTeell..::4466//550066--995555,,  441133--775566

Nyitva: hétfô-péntek 8.00-17.00, szombat: 8.00-13.00-ig

Mielôtt gumiabroncsot vásárolna,
elôtte mindenképpen keresse fel a

GUMIDISZKONT ÁRUHÁZAT!

ISO 9001 Minôsített vállalkozás

Megérkeztek a legújabb
nyári gumik és

könnyûfém felnitípusok
2006. évi modelljei!

A Fiatal Baloldal aggályosnak
tartja, hogy a Fidesz aktivistái
molinókat és plakátokat he-
lyeznek el a mûemléki védett-
ség alatt álló belvárosban –
mondta el  Pápai Gábor orszá-
gos elnökségi tag.

A politikus tudomása szerint az
ellenzék sem az önkormányzat,
sem pedig a közintézmények en-
gedélyét nem kérte ki arra, hogy mû-
emléki épület közvetlen környeze-
tében választási molinókat helyez-
zen el. A Fiatal Baloldal a fõutcai épü-
letek falára és a hirdetési hengerekre
rögzített plakátok kihelyezését is ki-
fogásolja. Pápai Gábor azt is bírál-
ta, hogy az ellenzék a más pártok
által vásárolt hirdetési felületekre
saját plakátjait ragasztja, az ott lévõ
fizetett hirdetéseket pedig eltávolít-

ja. A sajtótájékoztatón elhangzott:
a Fiatal Baloldal felszólítja a legna-
gyobb ellenzéki pártot, hogy a tör-
ténelmi belváros minden leragasz-
tott homlokzatát tisztítsa meg a
plakátoktól és ne távolítsa el más
pártok hirdetéseit olyan helyekrõl,
amelyekért fizetni kell.

Az elhangzottakra Juga György,
a Fidesz miskolci elnöke elmond-
ta, a belvárosban hivatalos szer-
zõdés alapján kerültek ki a hirde-
tések, hivatalos reklámhelyekre.

Hozzátette: arra külön felhívják az
aktivistáik figyelmét, hogy mûem-
lék épületekre ne ragasszanak pla-
kátot és több esetben õk is ta-
pasztalták, hogy az MSZP aktivis-
tái az õ plakátjaikat ragasztják át.  

Paszternák István, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal miskolci iro-
dájának vezetõje elmondta, hogy
mûemlék épületre reklám engedé-
lyezése engedélyköteles tevékeny-
ség, de az irodához ilyen irányú
megkeresés nem érkezett.

Fidesz-nagygyûlés a Hõsök terén

ORBÁN VIKTOR A NEMZETI PROGRAMRÓL

PÁRTOK – PORTÁK

Plakátháború – ki hova ragaszt?

2006. március 27-én, hétfõn dr. Nagy Kálmán, a miskolci 3-as
számú választókerület fideszes országgyûlési képviselõjelöltje tart
rendhagyó fogadóórát az avasi Cola Presszóban 16 órától. 2006.
március 27-én, hétfõn Pelczné dr. Gáll Ildikó, Miskolc 2-es számú
választókerületének fideszes országgyûlési képviselõjelöltje tart
rendhagyó fogadóórát a Café du Boucher – Belga sörözõ – ét-
teremben (Görgey u. 42.)17 órától.

Rendhagyó fogadóórák

POLITIKAI HIRDETÉS

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasó-
inkat, hogy „Mindenkit érhet jogeset”
címmel folyamatosan mûködik in-
gyenes jogsegélyszolgálatunk.
Amennyiben jogi természetû prob-
lémájuk, kérdésük van, úgy kérjük,
írják azt meg, és küldjék el szer-
kesztõségünk címére: 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 ügyvédek áll-
nak szíves rendelkezésükre.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

A Társadalmi Egyesülések B.-A.-Z
megyei Szövetsége Civil Fórumot
szervez, melyre hívja a parlamen-
ti pártok országgyûlési képviselõ-
jelöltjeit. A fórum témája a jelöltek
tervei, programja a civil szerveze-
tek és az NCA további mûködését
illetõen. Március 29-én (szerda) 15
órai kezdettel a Civil Házban vár-
ják az érdeklõdõket.

CIVIL FÓRUM



Nyolc éve mûködik Miskolcon az
Air Partner repülõjegy-iroda. A cég
Mártírok utcai irodájában a világ ve-
zetõ légitársaságai – KLM, British
Airways, Lufthansa, Malév – gépei-
re és a „fapadosok” járataira egya-
ránt foglalhatók jegyek. A hazánkban
viszonylag rövid ideje jelen levõ ol-
csóbb légitársaságok, mint például
az Easy Jet vagy a WizzAir nemré-
giben számos olyan célállomást is
beemeltek kínálatukba, amelyeket ko-
rábban csak busszal, hajóval, eset-
leg gépkocsival érhettek el a pihen-
ni vágyók. Most már azonban szá-
mos görög szigetre – például Korfura,
Krétára, vagy Rodoszra – és Európa
más tájaira – többek között Várnába,
Barcelonába és Nápolyba – is eljut-
hatunk légi úton. Ráadásul a fapa-
dos társaságok meglepõen kedve-
zõ áron kínálják szolgáltatásaikat: egy
útra, reptéri illeték nélkül már 3900
forintért is lehet náluk jegyet váltani.

Újdonságokkal azonban a me-
netrend szerinti légi járatok esetében
is találkozhatunk. Nemrégiben meg-
jelent a hazai piacon egy „régi-új” ame-
rikai társaság, a Delta, amely Budapest
és New York között heti hat alkalom-
mal indít gépeket. A Delta egyébként
az Egyesült Államokon belül is kiter-
jedt járathálózattal rendelkezik, ennek
köszönhetõen a Ferihegyrõl Ameri-
kába induló utasok akár egy átszál-
lással olyan városokba is eljuthatnak,
mint Cleveland, Orlando vagy éppen
Las Vegas. Ezek az úti célok ez idáig
nem szerepeltek a hazai irodák re-
pülõgépes kínálatában.

A honi turisztikai piacon még új-
donságnak számítanak a virtuális re-
pülõjegyek, melyek azonban a nem-
zetközi légitársaságok kínálatában
már közel egy, másfél éve szere-
pelnek, májustól pedig a Malév gé-
peire is lehet majd ily módon helyet
foglalni. Az Air Partner repülõjegy-
iroda éppen ezért nemrég létreho-

zott egy új, internetes foglalási rend-
szert, amely a nap 24 órájában le-
hetõvé teszi az online helyfoglalást.
Az ügyfélnek nem kell mást tennie,
mint ellátogatni a www.airpartner.hu
internetes oldalra, és ott akár a
késõ esti órákban is vásárolhatnak
jegyet a kívánt repülõgépre.

A Szerviz Iroda a nyári szabadsá-
got tervezõknek is több újdonságot
kínál az idei szezonra. Jó hír, hogy
Budapest mellett immár Debrecenbõl
is több repülõjárat indul a nyaraló-
helyekre, például Korfura, Krétára,
Tunéziába, a török Riviérára és
Mallorcára. A magyar turisták által
igen kedvelt Tunéziába pedig
Kassáról is van lehetõség repülni.
Ráadásul az utazási irodák, felis-
merve az utazóközönség igényeit, az
egyhetes és kéthetes üdülések mel-
lett 11-12 napos utazásokat is kínál-
nak ügyfeleiknek. Ezek persze nem-
csak az afrikai országban vehetõk
igénybe, hasonló idõtartamú utakat
szerveznek Máltára, Egyiptomba,
Törökországba  és a görög szigetekre
is. A hagyományosan népszerû üdü-
lõhelyek mellett azonban például
Bulgária iránt is folyamatosan nõ az
érdeklõdés.

A Szerviz Irodánál mindezek mel-
lett gondolnak azokra is, akik nem
a repülõgépes utazásokat részesí-
tik elõnyben, vagy egyszerûen csak
jobban szeretnek saját autóval útnak
indulni. Nekik ideális úti cél lehet
Horvátország, ahol a szállodákban,
apartmanokban régóta jól ismert és
szívesen látott vendégek a magyar
nyaralók. Kevésbé elterjedt nyaralási
forma a magyarországi utazók kö-
rében a hajózás. A megszokottól el-
térõ, különleges utazási élményt

nyújtó  földközi- és fekete-tengeri ha-
jóutakat egyre többen választják, és
sokan érdeklõdnek a Baltikum és a
skandináv partok, országok iránt is.
Aki azonban inkább Európa na-
gyobb folyóin, folyamain hajózva
szeretné megtekinteni az öreg kon-
tinens városait, látványosságait, az
utazási irodán keresztül lakóhajót is
bérelhet, amelyet maga vezethet,
akár jogosítvány vagy vízi jártassá-
gi nélkül is.

Az egyéni utazók közül mind töb-
ben keresik az Amerikai Egyesült Ál-
lamokba induló utakat. Az Új Világ
nagyvárosai, nemzeti parkjai és ten-
gerpartjai számtalan látnivalót tar-
togatnak az oda látogatóknak, utaz-
zanak akár egyedül vagy csoporto-
san, szervezett körutazás kereté-
ben. Ez utóbbi esetben a Szerviz
Iroda többféle lehetõséget is kínál:
szerveznek olyan körutat, amely a
keleti part metropoliszait járja végig,
és olyat is, amely a nyugati part szép-
ségeit mutatja meg.

Az iroda munkatársai ugyanakkor
felhívják a figyelmet arra is, hogy
amennyiben elõre eldöntöttük, hol
szeretnénk kipihenni az egész éves
munka fáradalmait, érdemes az adott
utat már akár az év elején lefoglalni.
A szezon indulásakor ugyanis az iro-
dák jelentõs elõfoglalási kedvezmé-
nyekkel igyekeznek magukhoz csá-
bítani az ügyfeleket, melyek akár
10–12%-os megtakarítást is jelent-
hetnek az utazni vágyóknak. Persze
azért is érdemes elõre gondolkodni,
mert ha késõn kapcsolunk, könnyen
lemaradhatunk a kedvezményekrõl,
de az is elõfordulhat, hogy mire
útnak indulnánk, az általunk válasz-
tott üdülõhelyen az összes szálloda,
panzió vagy apartman megtelik.
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A Miskolc TV
heti mûsora

2006. március 27.–2006. április 2.

MÁRCIUS 27., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.20 Magazinmûsor (élõ)
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.20
Hiányszakmák: A kõmûves és a
burkoló 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Háborgó
mélység 2., amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

MÁRCIUS 28., KEDD
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.20 Magazinmûsor (élõ),
benne: Sport 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.20 DVTK–Pécs élvonal-
beli labdarúgó-mérkõzés 20.30
Hírháló (h) 21.00 Holtvágányon,
amerikai film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

MÁRCIUS 29., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.20 Magazinmûsor (élõ)
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.20
Iránytû, gazdasági magazin 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00 Levél a halálsorról,
amerikai film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

MÁRCIUS 30., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.20 Magazinmûsor (élõ)
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.20
Buxa, gazdasági magazin 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00 Hajsza a felhõk felett,
amerikai film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

MÁRCIUS 31., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.30 Múzsa, kulturális
magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.20 Gyöngykagyló, gyermek-
és ifjúságvédelmi magazin 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00 Dr. Wai, a láda szelle-
me, hongkongi film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

ÁPRILIS 1., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Képúj-
ság 15.00 DVTK–Pécs 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
Házláz, az építtetõk magazinja
(ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.30 Pancsol,
pancser!, amerikai film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

ÁPRILIS 2., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Kép-
újság 15.00 DKSK–Szolnok nõi
kosárlabda-rájátszás a négy közé
jutásért, 1. mérkõzés 17.00 A Há-
lózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Krónika, heti hírösszefoglaló ma-
gazin 18.30 Magazinmûsor, válo-
gatás a hét témáiból 19.00
Krónika (ism.) 19.20 Múzsa, kul-
turális magazin (ism.) 20.00
Krónika (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.30 Csoda a mélyben, német
film (h) 23.00 A Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

2006. március 27. (hétfõ): Beszélgetések Diósgyõrrõl, eredményekrõl, tervekrõl.
Vendég: 07.00 Dr. Szinay Attila, a Fidesz országgyûlési képviselõjelöltje a 4. számú vá-
lasztókerületben 07.00 Szabó Elek, a Magyar Vidék és Polgári Párt országgyûlési kép-
viselõjelöltje a 4. számú választókerületben.

2006. március 28. (kedd): Beszélgetések Diósgyõrrõl, eredményekrõl, tervekrõl.
Vendég: 07.30 Halmai István, az MDF országgyûlési képviselõjelöltje a 4. számú vá-
lasztókerületben 08.00 Bartha György önkormányzati képviselõ 08.30 Fülöp Józsefné,
a Magyar Kommunista Munkáspárt ügyvezetõ elnöke.

2006. március 29. (szerda): Beszélgetések Diósgyõrrõl, eredményekrõl, tervekrõl.
Vendég: 07.00 Bátai István, az SZDSZ országgyûlési képviselõjelöltje a 4. számú vá-
lasztókerületben 07.30 Dr Hardonyi András önkormányzati képviselõ 08.00 Diósgyõri
Mozaik. 

2006. március 30. (csütörtök): Beszélgetések Diósgyõrrõl, eredményekrõl, tervek-
rõl. Vendég: 07.30 Dr Tompa Sándor, az MSZP országgyûlési képviselõjelöltje a 4. számú választókerület-
ben 08.00 Riba Istvánné önkormányzati képviselõ 08.30 Bazin Géza önkormányzati képviselõ 

2006. március 31. (péntek): Beszélgetések Diósgyõrrõl, eredményekrõl, tervekrõl. Vendég: 07.30 Horváth
Ottóné önkormányzati képviselõ 08.00 Zámbó Katalin önkormányzati képviselõ.

Miskolci Páholy és Páholy-parti az
elõadás idõpontja: 2006. március
25., 19 óra. Színes, zenés, szórakoz-
tató gálamûsor a Miskolci Nemzeti
Színház pártolóinak, arany-, ezüst-
és bronzfokozatú támogatóinak.
Felcsendülnek Lajtai Lajos, Zerkovitz
Béla, Kálmán Imre, Lehár Ferenc
örökzöld melódiái, valamint az Evita,
A kölyök és a Hegedûs a háztetõn
címû musicalek slágerei. Fellépnek:
Barta Mária Viola, Chajnóczki Balázs,
Eperjesi Erika, Homonai István,

Keresztesi László, Kincses Károly,
Seres Ildikó, Szatmári György, Va-
dász Zsolt (az Operettszínház mû-
vésze) és Varga Andrea, valamint
színházunk tánckara. Az elõadás
elõtt a március 27-i színházi világ-
nap üzenetét Máhr Ági olvassa fel.
Az elõadást parti követi, melyen ven-
dégeinket vidám, szórakoztató já-
tékokra invitáljuk. Új kiállítás nyílik a
Thália Galériában, Várost építünk
címmel. Az est házigazdája a MIK
Rt., mûsorvezetõ Fodor János.

KEDVES BELVÁROSI LAKOSOK!

EGÉSZSÉGNAPOT
SZERVEZÜNK

A RÁK MEGELÕZÉSE
JEGYÉBEN!

Idõpont: 2006. április 1. (szombat)
Helye: Szabó Lôrinc Általános Iskola 

(3527 Miskolc, Vörösmarty u. 76.)

PROGRAMTERV:
Rövid elõadások: 8.00–9.00-ig

Dr. Sallai Zsolt urológus fõorvos
Dr. Cseh Imre adjunktus: Az emlõ önvizsgálatának jelentõsége
Dr. Hardonyi András fõorvos: A méhnyakrákszûrés fontossága
Dr. Skapinyecz Tibor fõorvos: A szájüregi daganatok megelõzése 
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 � Szájüregi szûrés � Tüdõszûrés � EKG +vérnyomásmérés
+kardiológiai tanácsadás �Bõrdaganat szûrése �Testtömeg-testzsírmérés �Vércu-
kor-, koleszterinszûrés � Vastagbél vérvizsgálata tesztcsíkkal

TANÁCSADÁSOK:
Diétás tanácsadások: Gyáni Emese dietetikus
Drogambulancia: Juhászné Czeglédi Tünde addiktológus konzultáns
Szociális tanácsadás: Szabóné Turzó Kinga, Göncziné Takács Magdolna, 

Kovács Zoltán

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

ÖNKÉNTES VÉRADÁS!

Akik biztosítják Önöknek ezt a lehetõséget és várják sok szeretettel:

Nyakó István Szilágyi Gizella
11-es 12-es

választókerületi önkormányzati képviselôk

Földön, vízen, levegõben

A SZERVIZ IRODA ÉS AZ AIR PARTNER MINDENKIRE GONDOL
HÉTRE MA VÁROM...

ÓRIÁSI TAVASZI AKCIÓ!
MOZAIK ELEMES BÚTORCSALÁDRA 20%, 

FENYÕBÚTOROKRA 15%,
ÜLÕGARNITÚRÁKRA 10-15% KEDVEZMÉNY! 

(Az akció március 1-jétõl április 30-ig tart.)

A múlt héten véget ért öt
héten át tartó keresztrejtvény-já-
tékunk, melyben Miskolc már-
cius 15-i emlékhelyeinek nevét
kerestük. Egy sajnálatos hiba
folytán az elsõ játék megfejté-
se hibás lett. Itt ugyanúgy elfo-
gadjuk a Kossuth-szobrot vagy
az Erzsébet teret megfejtésnek,
mint a keresztrejtvényben sze-
replõ Kossuth teret! A helyes
megfejtéseket még március 29-
én, éjfélig juttathatják el szer-
kesztõségünkbe levelezõlapon.
A helyes megfejtéseket, a nyer-
tes nevét a következõ lapszá-
munkban közöljük, melyben az
új játékunkat is útjára indítjuk.

KERESZT-
REJTVÉNY 
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Persze kedvezõbb ajánlatok felõl nemcsak a ren-
dezvényen felállított standoknál érdemes érdeklõdni.
Varjas László, a Borsod Tourist utazási iroda vezetõ-
je szerint ugyanis a szezon elején a legtöbb cég je-
lentõs engedményekkel kínálja útjait. Legyen szó akár
úgynevezett first minute ajánlatokról, melyek a kata-
lógusáraknál 20-25%-kal is olcsóbbak lehetnek, vagy
5-10%-os elõfoglalási kedvezményekrõl, az utazni vá-
gyók mindkét esetben jobban járnak, mintha késõbb
kezdenék tervezgetni a nyaralást. A megtakarításban
segíthetnek az üdülési csekkek is, amelyeket sok uta-
zási iroda maga is elfogad, az ügyfél pedig ennek kö-
szönhetõen az irodán keresztül olyan helyekre, szál-
lodákba is eljuthat, amelyek egyébként nem fogad-
nák el az utalványokat. Kerekes Edit, a Car-Tour uta-
zási iroda vezetõje a csekkekkel kapcsolatban el-
mondta, hogy azokat tapasztalataik szerint leggyak-
rabban a két- és háromgyermekes családok veszik
igénybe. Sok vendégfogadó hely egyébként kifeje-
zetten a családok számára kidolgozott kedvezmé-
nyekkel várja a turistákat, de számos hotelben, pan-
zióban vannak gyermekek után járó engedmények is.
A többgyermekes családok gyakran választanak bel-
földi nyaralásokat, de a gyermektelen párok is egyre
többször döntenek egy-egy hazai város, üdülõhely
mellett. A legnépszerûbbek az általában valamilyen
wellness-létesítményben, esetleg vízparton, illetve
gyógyüdülõhelyen eltöltött hosszú hétvégék, ugyan-
akkor továbbra is sokan utaznak a történelmi emlé-
kekben gazdag településekre is. Az utóbbi években
pedig az is megfigyelhetõ, hogy sokan kelnek útra
ünnepek idején – karácsonykor, húsvétkor, szilvesz-
terkor –, hogy a munkaszüneti napot egy másik ma-
gyar városban töltsék el.

A külföldi nyaralásokat tekintve Sebõkné Petõfi Csilla,
a Questor Travel utazási tanácsadója szerint tovább-

ra is Görögországba indul a legtöbb magyar utazó,
nagyon nagy az érdeklõdés azonban a török Riviéra
iránt is. Ez  nem is meglepõ, hiszem a félhold orszá-
gában nyaralók valóban európai színvonalú szolgál-
tatásokat kapnak, relatíve olcsón. Az egykori oszmán
birodalomba általában repülõvel érkeznek a honi uta-
zók, mivel ilyen távolságokra viszonylag olcsón el lehet
jutni a charterjáratokkal, ráadásul az autóbusszal való
utazásnál rövidebb idõ alatt és kényelmesebben. A
klasszikus, buszos társas utak egyébként elsõsorban
a ’40-es, ’50-es korosztály körében népszerûek, õk
választják leggyakrabban az általában természeti
szépségeket, történelmi emlékeket bemutató, ide-
genvezetõs utazásokat.

Szinte valamennyi utazási iroda képviselõje egyet-
ért abban, hogy az elmúlt években örömteli változá-
sok tapasztalhatóak az észak-magyarországi turisz-
tikai piacon. Nemcsak többet és változatosabb célok
felé utazunk, de egyre korábban kezdjük el megter-
vezni nyaralásainkat is. Az utazási irodák pedig min-
dent megtesznek, hogy legmerészebb vágyainknak
megfelelõ ajánlatokkal is tudjanak szolgálni. Újdon-
ság például az idén több idegenforgalmi cég kínála-
tában is megjelenõ lakóhajós utazás Európa nagy fo-
lyóin és csatornáin, ahol a kibérelt vízi jármûvet ma-
gunk vezethetjük, akár jogosítvány nélkül is. Ugyancsak
új, és az utazók számára mindenképp kényelmes meg-
oldás az online szállás- és jegyfoglalás, de a miskol-
ciaknak és a környéken élõknek alighanem az is jó
hír, hogy ezentúl nem kell a fõvárosba utazniuk, ha
repülõvel szeretnének útnak indulni valahová. Ferihegy
mellett ugyanis már Debrecenbõl és Kassáról is el-
juthatunk egy-egy charterjárattal az öreg kontinens
számos városába, szigetére, üdülõhelyére. A bátrab-
bak azonban akár a pozsonyi légikikötõbõl is útra kel-
hetnek, úgy, hogy a jegyet elõzõleg itthon foglalják le.

A lehetõségek száma tehát szinte végtelen. A határ
a csillagos ég, illetve ha a jelenleg még kevesek ki-
váltságának számító ûrturizmusra gondolunk, talán már
az sem sokáig. Nálunk azonban egyelõre a legtöb-
ben még nem a csillagok közé vágyakoznak, sokan
örülnének egy pár Horvátországban, Itáliában,
Spanyolországban vagy Hellászban eltöltött hétnek
is. Érdemes tehát kicsit spórolni ezekre, és ha idejé-
ben sikerül eldönteni, hová is induljunk pihenni, akár
már az év elején, elõre lefoglalni a vágyott utazást. Ha
másért nem, hát az elõfoglalási kedvezmények miatt! 3525 Miskolc, Széchenyi u. 35.

Tel./fax: 46/350-666, www.borsodtourist.hu

HÚSVÉTI VÁROSLÁTOGATÁSOK

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.

MEGHÍVÓ
az UTAZÁS KIÁLLÍTÁS 

ALKALMÁBÓL 
A MISKOLCI VADASPARKBA

Április 1-jén, szombaton 12 órától

�� Ingyenes utazás emeletes autóbusszal
az ITC-székház elõl (Mindszent tér, Miskolc)

�� ingyenes parkbelépõ, 
szakvezetéssel séta

�� látványetetés, állatbemutató
�� gyerekeknek állatsimogatás

Hozza el a kivágott szelvényt irodánkba,
ahol megkaphatja belépõkártyáját.

Jelentkezés: III. 20-án 9.00–14.00 óráig.
Egy szelvénnyel max. 2 belépõt kaphat.

Férõhely: 50 fõ.

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

SIPI
TOURS

SIPI
TOURS

További ajánlataink: 
Bulgária, Spanyolország,

Horvátország,
Tunézia körutazások.

3530 Miskolc, Metropol üzletház
I. em. Tel./fax: 46/506-434.

Tel.: 46/506-435. E-mail: sipitours@boon.hu

Sok szeretettel várjuk 

a miskolci 

Utazás kiállításon, 

2006. március 30.

április 1. között

Vásári kedvezmény: 

10%
görögországi útjainkra:

Paralia, Olimpic Beach,
Makrigialos, 

Halkidiki-félsziget.

�� Berlin 4 nap 96 000 Ft/fõ ��
�� Isztambul 5 nap 99 800 Ft/fõ ��
�� Róma 4 nap 79 900 Ft/fõ ��

�� Benelux körút 7 nap 99 800 Ft/fõ ��
�� Velence, Ravenna, San Marino 6 nap 69 800 Ft/fõ ��

�� Hajóval a Garda tavon és Velencében 5 nap 59 800 Ft/fõ ��
�� Párizs, Versailles, Loire völgye 6 nap 84 000 ��

Minket vár a nagyvilág
UTAZZUNK TÖBBET, OLCSÓBBAN!

A tavasz elsõ hónapjai az utazási szezon kezdetét
és a turisztikai kiállítások, vásárok idõszakát is je-
lentik egyben. Nemrég ért véget a budapesti, jövõ héten
pedig kezdõdik a miskolci „Menjünk világgá...!” ki-
állítás, amelyre nemcsak azért érdemes ellátogatni,
mert segíthet eldönteni, hová menjünk idén nyaral-
ni, hanem azért is, mert sok úthoz jelentõs kedvez-
ménnyel juthatunk hozzá az idegenforgalmi sereg-
szemle ideje alatt.

�

�
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A HASZNOT HOZÓ ÚTITÁRS –
HUNGARY CARD 2006

Tavaly év végén már a kilencedik
Hungary Card jelent meg a piacon. Ez az
egyszerû kis plasztikkártya a hozzá tar-
tozó szelvényfüzettel meglepõen hasznos
útitársa az országot járó bel- és külföldi
turistáknak. A mindössze 5520 forintba ke-
rülõ csomag kedvezményeit jövõ év január
végéig lehet kihasználni, így kinek-kinek
meglehetõsen hosszú idõ áll rendelkezé-
sére, ráadásul minél többször utazik vele
valaki, annál többszörösen térül meg a „be-
fektetés”.

Vannak olyan kedvezmények, melyek igény-
bevételéhez elegendõ csupán a kártya felmuta-
tása, s az érvényességi idõn belül korlátlan al-
kalommal élhet vele a Hungary Card tulajdono-
sa. Ez 10-20% megtakarítást tesz lehetõvé mint-
egy ezerkétszáz szállás- és vendéglátóhelyen or-
szágszerte.

Ennél jóval nagyobb mértékû kedvezményeket,
akár ingyenes szolgáltatásokat vehet igénybe az,
akinek a zsebében ott lapul a Hungary Card. Fél
áron lehet utazni autópályán, vonaton, vagy akár
távolsági autóbuszon, ingyenes múzeumbérlet-
tel tekinthetõk meg kilenc megye múzeumai és
kiállítóhelyei, többek közt a gödöllõi Királyi Kastély
vagy az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark.
Aki gyógyfürdõbe vágyik, az bizonyára örömmel
fedezi fel a megtakarítási lehetõségek között
Harkány és Hévíz nevét. A fiatalabbak a pápai
Várkertfürdõnek örülhetnek, ahol
négy óriás csúszda és a wellness-
szolgáltatások széles választéka
várja õket – természetesen ol-
csóbban.

Ha egy hetet tölt el valaki a
Hungary Card boldog tulajdo-
nosaként a Balatonnál, például
Badacsonyban, máris több, mint
15 000 forint megtakarítást köny-
velhet el félpanziós ellátással, há-
romnapos kerékpárkölcsönzés-
sel, háromszor egyórás tenisz-
pályabérlettel.

De utazhatunk Pécsre is, ahol
a helyi közlekedés is ingyenes a

kártya tulajdonosai számára, sõt a város mú-
zeumai is látogathatók a Hungary Card és a hozzá
tartozó szelvényfüzet bemutatásával: mind a
Csontváry-, mind a Vasarely-gyûjtemény, de
akár a nemrég a világörökség részévé nyilvání-
tott Ókeresztény Mauzóleum is. A fárasztó vá-
rosnézés után biztos jólesik majd egy kis lazí-
tás Harkányban, a felújított gyógyfürdõben, ahová
a belépõt félárú kedvezménnyel lehet megvál-
tani. Már ez önmagában annyi megtakarítás, mint
amennyibe a kártya kerül. Ha ráadásul vonattal
utaznánk le a mediterrán városba, az két fõ ese-
tén további 4720 forintot jelent.

Ezután már nincs más hátra: mindenki el-
gondolkozhat és átszámolhatja, hogy megéri-
e neki a kártya kínálta lehetõségek megvásár-
lása.

A kártyának létezik egy egyszerûsített válto-
zata is, ami mindössze 2300 forintba kerül és min-

den, felmutatásra igénybe vehe-
tõ kedvezményre jogosít, szintén
egy éven át.

Mindenrõl a legrészletesebb tá-
jékoztatást a kártya honlapja, a
www.hungarycard.hu internetes
oldal nyújtja, ahol akár meg is
lehet vásárolni. Aki viszont inkább
személyesen tájékozódna, az
felkeresheti az ország bármelyik
Tourinform-irodáját.

Most a miskolci kiállításon
vásári kedvezménnyel juthat-
nak a kártyához a kedves láto-
gatók, azaz 5520 helyett 4800
forintért.

AA  MMiisskkoollcc  VVáárroossii  VVaaddaassppaarrkk  áállllaattaaii

mmáárr  éérrzziikk  aa  ttaavvaasszztt
SOROZATOS GYERMEKÁLDÁS AZ ELMÚLT IDÕSZAKBAN

A sort a januári legna-
gyobb hidegekben guanakóinknyitották, hiszen egyik kancánk egész-
séges kiscsikónak adott életet. Nem véletlen, hogy már születése-
kor jól bírta a nemegyszer –20 oC alá süllyedõ hõmérsékletet, hi-
szen ez a lámaféle az Andok magaslataiból származik. Ekkora és
ilyen jól szaporodó csapatuk csak a Miskolc Városi Vadasparkban
látható.

A decemberben átadott akvárium-terrárium-inszektárium bemutató a zord
idõben látogatóink egyik kedvelt helyévé vált. Akik hosszasabban elidõztek a
madagaszkári bütykös csótányok inszektáriumánál, azok esetleg megfi-
gyelhették különleges szaporodásmódjukat is. A csótányok leghatalmasabb kép-
viselõi ugyanis félelevenszülõk. A lerakott petékbõl azon nyomban kikelnek a
kicsik, melyek méretükön kívül csak színükben térnek el külsejükben szüleik-
tõl, hiszen õk néhány óráig tejfehérek, s csak fokozatosan válnak barnává.

Télire népszerû tengerimalacaink az állatsimogató melletti ketrecükbõl
fûtött helyre kerültek. Egy részük a gazdasági udvar istállójába költözött, né-
hányuk viszont a mókusmajmok belsõ férõhelyén látható. (Nem véletlen e pá-
rosítás, hiszen mindkét faj eredeti élõhelye Dél-Amerika. Jól meg is férnek egy-
mással, hiszen a majmok a ketrec felsõ régióit használják, a behelyezett ága-
kon közlekednek, míg a rágcsálók kizárólag a talajszinten mozognak, s hasz-
nosítják a majmok által ledobált táplálékot is.) A felnõtt tengerimalacok között
most számtalan apróság is szaladgál. E faj jellemzõje egyébként, hogy bár vi-
szonylag kevés utód születik egyszerre, azok rögtön nagyon fejlettek, szüleik
kicsinyített másai.

Racka és merinó juhaink sem tétlenkedtek. Négy gyönyörû kisbárány
látható a jellegzetes pödrött szarvú felnõttek között. Így, húsvét közeledtével
bátran számíthatnak nagy népszerûségre a gyerekek körében – ráadásul ter-
veink szerint az ünnepek alkalmával egy nyuszi- és báránysimogatót is ki sze-
retnénk alakítani. (Fel is hívjuk a szülõk figyelmét, hogy
ne vásároljanak élõ kisállatokat ajándékba, csak akkor,
ha biztosak abban, hogy az állatok megfelelõ gondozá-
sát azok egész élete során vállalni tudják. A házinyulak
egyébként nem alkalmasak szobai tartásra! Tehát inkább
jöjjenek el hozzánk megismerkedni velük!)

Az állatsimogatóban is új jövevényekre bukkanhatunk.
Már két kisgida is várja a simogatást! (E sorok megjele-

nésekor szinte biztos, hogy már többen is lesz-
nek.) Persze õk még csak anyatejjel élnek, de
szüleik szívesen majszolják a Zoo-csemegét is! 

Kéthetes az a három szurikáta-bébi, me-
lyek édesanyjuk féltõ gondoskodása mellett egy-
elõre a látogatók elõl elzárt helyen cseperednek. Nem
véletlen ez a rejtõzködés, hiszen ez a faj elég érzékeny a zavarásra. Nem is
minden állatkertben szaporodnak ilyen jól ezek a kis afrikai ragadozók. Nálunk
azonban szerencsére jól érzik magukat. A tavalyi kölykök épp egy hónapja
költöztek el Jászberénybe, hogy helyükre onnan majd más állatok kerüljenek
Miskolcra. De reméljük, idén sem ez az utolsó szurikátaalom.

Nemzeti ünnepünk napja, március tizenötödike bunder majmaink szá-
mára is nagy nap volt. Ekkor született ugyanis a csapat legifjabb tagja. Mamája
még a gondozókat sem engedi a csöppség közelébe. Mindenhova magán ci-
peli kicsinyét – erre mondják, hogy igazi majomszeretet. A figyelmes látoga-
tók azonban könnyen megfigyelhetik õket, bár az anya nem hozza túlságo-
san közel csemetéjét a kifutó elsõ oldalához. De nem kell sok idõ, s az anyai
szigor ellenére hamarosan egy vígan ugráló, játszadozó, a fák legmagasabb

ágaira is felkapaszkodó majmocskát láthatunk majd. Az
Ázsiából származó bunderek, más néven rhesusmajmok
egyébként arról nevezetesek, hogy náluk mutatták ki, s
róluk nevezték el az emberi vérben is megtalálható Rh-
faktort.

Aki pedig nyitott szemmel, alaposan körülnéz a mis-
kolci állatkertben, annak más meglepetéssel is szolgál-
hatunk még egy apróság személyében! De róla egyelõ-
re mást nem árulunk el. Ám a csöppségek sora még vele
sem fejezõdött be, hiszen számos állatunk néz anyai örö-
mök elé.

MMiisskkoollcc  VVáárroossii  VVaaddaassppaarrkk

Nyitva tartás: hétköznap: 9.00-18.00
hétvégén és ünnepnap: 9.00-19.00

Tel.: 46/332-121

APARTMAN HOTEL***

BÜKFÜRDÕ
Kedvezõ akcióink 2006. április 1-jétõl május 15-ig:

4 éjszaka:

3500 Ft/fõ/éjszaka önellátással

7 éjszaka:

3000 Ft/fõ/éjszaka önellátással
Az árak tartalmazzák az áfát, az idegenforgalmi adót

és minimum 2 fõs elhelyezés esetén érvényesek.
Üdülési csekket elfogadunk!

Csoportoknak további engedmények!

APARTMAN HOTEL***

9740 Bükfürdõ, Termál krt. 43.

Tel.: 06-94/558-622 (munkanapon 9-15 óráig), 

06-94/558-623 (9-19 óráig)

Tel./fax: 06-94/358-088

E-mail: apartmanhotelbuk@axelero.hu

www.apartmanhotel.hu
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AGGTELEKI NEMZETI PARK
Az egykori Gömör–Tornai-karszt terü-

letén több mint ezer kisebb-nagyobb barlang
található, melyek 1995-ben felkerültek a Világ
Természeti és Kulturális Örökségének listájára. Leg-
ismertebb és legkedveltebb közülük a Baradla, hazánk
legnagyobb és legdíszesebb cseppkõbarlangja.
Aggtelek melletti természetes bejárata az õsidõk óta
ismert. A barlang aggteleki, illetve a vörös-tói bejára-
tától kiindulva hat különbözõ hosszúságú és nehéz-
ségû túratípus közül választhatnak látogatóink. A bar-
lang megújult vörös-tói szakaszát és a bejáratnál épült
új látogatóközpontot 2005 nyarán vehették ismét bir-
tokba az érdeklõdõk.

A karsztvidéken több kivételes szépségû, és nem kevésbé
jelentõs idegenforgalmi barlang található. 

A Baradla szomszédságában fekvõ, gyógyhatásáról ne-
vezetessé vált Béke-barlangot vörös és fehér cseppkõzász-
lók, drapériák, valamint lépcsõzetes medencesort alkotó hó-
fehér mésztufagátak teszik jellegzetessé. Jósvafõ külterüle-
tén, a Tohonya-völgy végében bújik meg a hidrológiai jelen-
tõségérõl ismertté vált  Vass Imre-barlang. Fõként függõ-
cseppkövek és szalmacseppkövek jellemzik, de nagy felüle-
teit borítja cseppkõkéreg és -lefolyás, bõven találunk görbe
cseppköveket (heliktiteket) is. A Bódva-völgybõl kimagasló
Esztramos-hegy oldalában található a káprázatos színvilágú
Rákóczi-barlang, mely képzõdményeinek páratlan gazdag-
ságával nyûgözi le a látogatót. Tavainak csillogó víztükre nem
mindennapi látványt nyújt. 

Az Aggteleki-karszt növény- és állatvilága szintén egyedül-
állóan gazdag. A varázslatos táj minden évszakban tartogat
meglepetéseket a túrázóknak. Felszíni természeti, ill. kultúr-
történeti értékeink bemutatására ökotúrákat, valamint Aggtelek
és Jósvafõ községek természeti és építészeti értékeit bemu-
tató falusétákat szervezünk. 

2005 tavaszán nyílt meg Jósvafõn a Kúria Oktatóközpont,
mely egész éven át változatos programokkal várja az óvo-
dás és különbözõ életkorú iskoláscsoportokat, illetve csalá-
dokat. 

Idén sem maradhatnak el természetesen az „Aggteleki –
Jósvafõi Hagyományõrzõ és Mûvészeti Napok” egyre nagyobb
népszerûségnek örvendõ programjai. A népi hagyományo-
kat felelevenítõ farsangi, húsvéti, szüreti rendezvények, a ko-
moly-, illetve könnyûzenei koncertek a Baradla-barlang
Hangversenytermében egyre több látogatót vonzanak térsé-
günkbe. Idén VI. alkalommal kerül megrendezésre – határa-
inkon túli helyszínekkel kibõvítve – a nyár fõ attrakciója, az
aggteleki és jósvafõi falunapokat is magába foglaló
Gömör–Tornai Fesztivál. 

Aggteleki–jósvafõi Hagyományõrzõ és Mûvészeti Napok 2006.

Április 14–17. Gömör–Tornai Hagyományõrzõ Húsvét 
(részletes programot lsd.: www.anp.hu)

Május 13.18.00 Szerenád–évadnyitó koncert – Csajkovszkij:
Vonósszerenád, Mozart: Kis éji zene. Közremûködik:
Reményi Ede Kamarazenekar.

Május 26–28. Baradla Kórustalálkozó.

Június 17. VI. Borsodi Mûvészeti Fesztivál. 17.30 Horgas Eszter koncertje. 

Június 24. Miskolci Nemzetközi Operafesztivál. 
15.00 Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára. 

Július 8. 18.00 Lajkó Félix hegedûvirtuóz.

Július 21–30. VI. Gömör–Tornai Fesztivál. A Gömör–Tornai Fesztivál 
részletes programja a www.anp.hu honlapon, ill. a július elején
megjelenõ Miskolci Est különszámában olvasható! 

Augusztus 5. 20.00 A Shannon együttes koncertje és ír táncház –
Aggtelek, Tószínpad. 

Augusztus 26. 18.00 St. Martin-koncert.

Szeptember 16. 18.00 Õszköszöntõ koncert. Liszt: Magyar rapszódia. 

Szeptember 29–30. Jósvafõi Szüret.

December 30. 16.00 Óévbúcsúztató Operettgála.

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Információ és jegyek elõjegyzése:
TOURINFORM–Aggtelek 3759, Baradla-oldal 1. Tel.: 48/503-000. Fax: 48/503-
002. E-mail: aggtelek@tourinform.hu. Web: www.anp.hu.

A kiállítás 13.sz. standján várjuk kedvezményes nyári ajánlatainkkal:

Görög, olasz, horvát nyaralásokból 8-10 % kedvezmény 
ELÕFOGLALÁSI AKCIÓS AJÁNLATAINKAT MÁR MOST KERESSE IRODÁNKBAN

NYARALÁS A COSTA BRAVA-n: 13 nap/10 éjszaka, félpanzióval, autóbusszal
06. 15–27., 07. 05–17.: 63 900 Ft/fõ, 07. 15–27.: 64 900 Ft/fõ

Kiállítási kedvezmény a fenti árakból: 10%
További ajánlataink: 
Párizs 04. 10–16., 67 900 Ft/fõ-tõl autóbusszal, miskolci felszállással

Repülõvel: Korfu 07 01. 54 900 Ft/fõ apartman, 99 900 Ft/fõ hotel*** fp
Rodosz: 06. 20. 59 900 Ft/fõ apartman, 89 900 Ft/fõ hotel*** fp

Autóbusszal: Paralia: 06. 27. 29 900 Ft/fõ apartman, 
Sarti 06. 24. 29 900 Ft/fõ apartman
Stavros: 06. 24. 27 900 Ft/fõ apartman, 
Asprovalta: 06. 24. 33 900 Ft/fõ

Egyénileg: Bibione: 07. 01. 16 000 Ft/fõ-tõl apartman, 
Jesolo: 59 900 Ft/fõ hotel***

Spanyolország egyik legszebb tartománya
Catalunya, melyet a magyar utazók legin-
kább tengerpartjáról ismernek.  Ez a part-
szakasz a Costa Brava, amely hullámtörések
mosta sziklás tájairól kapta nevét (jelentése
vad part), s amely homokos öbleivel, kris-
tálytiszta vizével csábítja a turistákat. A nya-
ralók szívesen ejtõznek a parti homokban, sé-
tálnak a vidék városkáiban, de azoknak, akik
jobban szeretnék megismerni a környék ide-
genforgalmi kincseit, érdemes kiránduláso-
kat tenniük kissé távolabbi helyekre is.

TOSSA DE MAR
Ez a festõi kisváros a spanyol Riviéra gyöngy-

szeme. Megkapó szépsége miatt számos mûvész
választotta lakóhelyéül, s örökítette meg festmé-
nyein. Leghangulatosabb része a félszigeten
fekvõ óváros, a Villa Vella, az 1100-as években épült
vár-erõdítménnyel. Kávézókkal, hangulatos étter-
mekkel szegélyezett keskeny utcácskák vezetnek
fel a dombra, ahonnan az öböl csodálatos pa-
norámája tárul elénk.

GERONA
Az ezer ostrom városának nevezik, hiszen

stratégiailag fontos szerepet töltött be a történe-
lem folyamán, s ezért sokszor cserélt gazdát. A
római és középkori város köré mára modern vá-
rosrészek épültek. A festõi óváros felfedezését
kezdjük az Onyar folyó felett átívelõ kõhídnál, amely
az itt élõk fõ találkozóhelyéhez, a Rambla de la
Libertathoz vezet. Innen juthatunk a zsidó negyed,
a Call hangulatos utcácskáira. A muszlim hó-
doltság nyomait õrzik az Arab Fürdõk, bár jelen-
legi formájukon fellelhetõk keresztény elemek is.
Catalunya egyik legszebb temploma a katedrá-
lis, melynek gyönyörû fõbejáratához széles lép-
csõsor vezeti a látogatót.

FIGUERAS
A francia határ közelében fekvõ város neves

szülöttének, Salvador Dalínak köszönheti hírne-
vét. A mûvészetet kedvelõk szívesen zarándo-
kolnak ide, hogy megcsodálják múzeumát, ame-
lyet a mûvész egy színházépületbõl alakított ki.
Alkotásait lehet szeretni vagy nem szeretni, lehet

ámulatba esni vagy megbotránkozni; egy biztos,
senkit nem hagynak hidegen. „Az egyetlen kü-
lönbség köztem és a szürrealisták között abban
van, hogy én szürrealista vagyok.” (S. Dalí)

MONTSERRAT
Az elfûrészelt hegy sziklás csúcsai között be-

ágyazva találhatunk Spanyolország második leg-
nagyobb zarándokhelyére, a montserrati kolostorra.
Bencés rendi szerzetesek alapították az itt látha-
tó Fekete Madonna tiszteletére. A szobrot, melyet
a szájhagyomány szerint Szent Lukács evangé-
lista készített, a remeték a környéket ostromló
mórok elõl egy barlangba rejtették. Egy pásztor
talált rá több mint száz évvel késõbb, s azon a
helyen építették fel a rendházat. A szobor,
Morenetta eredetileg fehér volt, az évszázadok alatt
a gyertyák füstjétõl kapta sötét színét, s a színé-
rõl a nevét. Napóleon serege lerombolta a kolos-
tort, így már egy rekonstruált épületet láthatunk.
A hely a mai napig fontos vallási, de egyben kul-
turális központ is: felbecsülhetetlen értékû könyv-
tára mellett saját nyomdával, fazekasmûhellyel és
múzeummal rendelkezik, s templomát híres fiú-
kórusának hangjai töltik be.

Nyaralásunkon szerzett élmények segíthetnek
abban, hogy megértsük az itt élõ emberek élet-
érzését.  „Gondolkozzunk el azon, mit is jelent az,
hogy a Földközi-tengernél születtünk. Azt jelenti,
hogy egyforma távolságra vagyunk a trópusok va-
kító fényétõl és az észak szellemeket szülõ sötét-
jétõl. A katalánok természetükbõl adódó érzékkel
rugalmasak, ez õket a dolgok egymás közötti kap-
csolatának jobb megértésében segíti. Ezt a cso-
dálatra méltó világosságot a mediterrán orszá-
gokban a tenger és a fény együttes hatása hozza
létre.” (Antoni Gaudí)
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TALÁLKOZZUNK AZ UTAZÁSI KIÁLLÍTÁSON!

A Hunguest Hotel Palota Lillafüreden, a

Bükk hegységben, Miskolctól 10 km-re

szeretettel várja kedves vendégeit az aláb-

bi szolgáltatásokkal:

� 129 szoba (TV, minibár, telefon )

� Uszoda, szauna, infraszauna, 

pezsgõfürdõ, gõzfürdõ, fitnessterem, masszázs, hidromasszázs,

szolárium

� Bowling, biliárd, darts, íjászat, kerékpárbérlés, programszervezés

� Konferencialehetõségek

SZOBAFOGLALÁS ÉS INFORMÁCIÓ:

Tel.: 46/331-411

Fax: 46/533-203

E-mail: reserve@hotel-

palota.hunguesthotels.hu

Internet: www.hunguesthotels.hu

3517 Miskolc-Lillafüred, 

Erzsébet sétány 1.

Kirándulás a nagyvilágban

A VAD PART
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A legjobb recepteket vegyítették

HAGYOMÁNYOS KOCSONYA LETT AZ ELSÔ
Sertéscsülök, köröm és bõr.

Ezek kellenek a jó kocsonyá-
hoz, legalábbis a Kocsonya-
fesztivál legfinomabbnak ítélt
ételének készítõje szerint. A dí-
jakat szerdán délután osztot-
ták ki.

A miskolciak és a városba ér-
kezõk három napon át ízlelget-
hették a kocsonyát a fesztiválon.
Bár béka nem pislogott egyik
ételben sem, volt olyan tál,
amelybe azért a kétéltû egyes
részei belekerültek. Ugyanis a
hagyományos, sertéshúsból ké-
szült étel mellett volt baromfi- és
békakocsonya is. Ez utóbbival
nem nevezett készítõje az íz-

kocsonyaversenyre, azonban
mással igen, nem is eredmény-
telenül. A zsûri második díját zse-
belhették be. Babik József, a Big
Ben Étterem képviselõje el-
mondta: õk hetekig készültek a
versenyre. Összegyûjtötték a

fellelhetõ recepteket, és azok
legjobbnak ítélt elemeit vegyítet-
ték. Az azonban fontos szem-
pont volt, hogy az étel házi jel-
legû legyen. Az elsõ díj az Arany-
korona Étterembe került. Bár
Szendrei Mihály vette át a díszes
tálat és az oklevelet, édesanyja
fõzte a kocsonyát, amibe került
sertésköröm, csülök és bõr. És
még valami: egy apró titok, ame-
lyet Szendrei Mihály nem árult
el. A zsûri elnöke, Mátyás Rudolf
mesterszakács a díjátadón újra
értékelte a versenyen induló ko-
csonyákat immár fotóról, és a
döntésnél figyelembe vett szem-
pontokról is beszélt. Azt mond-
ja, fontos szempont volt a kocso-
nya állaga, színe, a díszítés, és
ami a legfontosabb, az íze. Dísz-
kocsonya kategóriában is osz-
tottak ki díjakat, ezeknél azon-
ban az íz olyannyira nem volt
döntõ, hogy a zsûri meg sem
kóstolta a sertéshúsból készült
ételt.

tóthsz

A gyôztes a Kocsonyatálat vehette át.

(Folytatás a március 18-i
lapszámunkból.)

Szûcs Erika, Miskolc város al-
polgármestere lett a Fejlesz-
tési Pólus Program miniszteri
biztosa. Ez talán még több le-
hetõséget jelenthet Miskolc-
nak, városunk egyik kiemelt-
je a magyarországi program-
nak. A program lehetõségei-
rõl, céljairól kérdeztük Szûcs
Erikát.

– A Miskolc fejlesztési pólus
program nemcsak Miskolcról szól,
hanem a régióról is, hogyan kell
ezt majd a gyakorlatban elképzel-
ni?

– Az elsõ feladat az volt, hogy
meghatározzuk, mely gazdasági
tevékenységek kerülnek be ebbe
a fejlesztési programba, és itt tu-
lajdonképpen kétlépcsõs gazda-
ságfejlesztésben gondolkodunk.
Egyrészt a ma meglévõ gazda-
sági erõsségeket szeretnénk még
tovább fejleszteni, és még több
magyar beszállító számára bizto-
sítani, hogy erõs exportra terme-
lõ nagyvállalatok beszállítójaként
itt biztos jövõképe és jó jövedel-
me legyen. Ez a  vegyipar és a
mechatronika. De látható, hogy
növekedésben vannak olyan gaz-
dasági ágazatok is Magyarorszá-
gon, mint a logisztika. Azért fog-
lalkoztunk autópálya-építéssel,
repülõtér-fejlesztéssel, hogy Ma-
gyarország a logisztika bázisa le-

gyen, erre viszont készülni kell,
mert ennek ma még az Észak-
magyarországi Régióban igazán
komoly bázisai nincsenek. Sõt én
azt gondolom, hogy akkor járunk
el okosan, ha 2007 és 2013 kö-
zött egyetemi, oktatási kutatóbá-
zis és mûhely szintjén kialakítjuk
azoknak a gazdasági tevékeny-
ségeknek a szellemi hátterét,
amelyek majd 2013 után fognak
belépni. Ilyennek tekintem én a
nanotechnológiát, amelynek a
csíráját már elvetettük, de hogy
abból komoly vállalkozások nõ-
jenek ki, még idõ kell, s ilyennek
találom azt is, hogy a mûszaki tu-
dományainkkal az élettudomány
felé forduljunk, hiszen például az
egészségügy hihetetlenül komoly
technológiai felkészültséget igé-
nyel.

– Volt egy kulturális pályázatunk,
melynek programjából Gyurcsány
Ferenc miniszterelnök ígérete
szerint egyet a kormány megva-
lósít, ez pedig az Avas rehabilitá-
ciója lesz.

– Nem szabad elfelejtenünk,
hogy a modern gazdaságban is
emberek dolgoznak, méghozzá
olyan emberek, akiknek az igény-
szintje kicsit más, mint az átlag-
embernek. Mert másként él, és
másfajta információra van szük-
sége. Tehát a Pólus Program
olyan városfejlesztési projekteket
is tartalmaz, amelyek a gazdaság-
fejlesztést közvetlenül szolgálják.
Azok közül az elképzelések kö-
zül, melyek a kulturális pályázat
kapcsán megfogalmazódtak, úgy
gondolom, mindenképpen ideil-
lik a Science Múzeum, hiszen

amirõl beszélünk, az nem más,
mint a mérnöki tudományoknak
a huszonegyedik századi színvo-
nalú mûvelése. Sajnálatos dolog,
hogy az összes, felsõoktatásban
részt vevõ hallgató közül a leg-
alacsonyabb a mérnökhallgatók-
nak az aránya, miközben a mun-
kaerõpiacon a mérnökökbõl hi-
ány van. Ahhoz, hogy ezen a tren-
den fordítani tudjunk, kell egy tá-
mogató társadalmi légkör, vissza
kell hozni a rangját, a becsületét,
és ehhez hozzátartozik a Science
Múzeum, amit remélem, hogy
nagyon sokan fognak látni. Hoz-
zátartoznak versenyek, díjak, te-
hát egy olyan közhangulat, amely
azt mondja, komoly megbecsü-
lést jelent, ha valaki ezeken a te-
rületeken jól teljesít.

– Honnan lesz a programra
pénz?

– A Nemzeti Fejlesztési terv
rendelkezésre álló forrásaiból
jut erre, nem direkt módon, ha-
nem részben a Regionális Ope-
ratív Programban, részben pedig
a Versenyképességi Gazdasági
Operatív Programban. Most foly-
nak az egyeztetések, szeren-
csére a Regionális Fejlesztési
Ügynökséggel nagyon jó össz-
hangban dolgoztunk eddig, és a
projektjeink nagy többségét már
el tudtuk fogadtatni, de hason-
lóképpen jók voltak az elsõ tár-
gyalások tapasztalatai a gazda-
sági és közlekedési minisztérium-
ban is.

Miskolctapolca református gyü-
lekezete nem kisebb célt állított ön-
maga elé, mint hogy Tapolcának
olyan temploma legyen, amely
nemcsak az istentiszteleti látoga-
tásra hivatott, hanem helyet ad kul-
turális-komolyzenei hangverse-
nyeknek is. Ennek jelentõsége
abban van, hogy Tapolcának ed-
dig nem volt nagyobb létszámot
befogadó, fedett kulturális létesít-
ménye. Az egyházközség már az
idén tavasszal és nyáron szeret-
ne havonta egy alkalommal zenés
áhítatokat tartani, ahová nívós

mûvészeket hívnak meg. A temp-
lomtér már használható, sõt fûtés-
sel is rendelkezik. A célkitûzések-
hez eddig is sok segítséget kap-
tak az építõk, de további támoga-
tásokra is szükség van. Ehhez ké-
rik minden jóérzésû, kultúrát és
igazi értékeket szeretõ ember se-
gítségét. Számlaszám: Budapest
Bank Miskolc – Tapolcai Reformá-
tus Templom Építéséért Alapítvány
10102718–14754715–00000004.
Adószám: 18416077–1–05. Min-
denki segítségét elõre is köszö-
nik!

Három miskolci turisztikai
szolgáltatónak adta át a Magyar
Turizmus Zrt. Észak-magyaror-
szági Regionális Idegenforgalmi
Bizottsága a szakma által meg-

ítélt „Észak-Magyarország turiz-
musáért Nívódíj 2006.” kitünte-
tést. Az egyik díjazott a VFV Mis-
kolc Zrt. mint a miskolctapolcai
Barlangfürdõ üzemeltetõje.

NÍVÓDÍJ A BARLANGFÜRDÕNEK

Pólus-hírek

A TUDÁSNAK KELL KÖZPONTBA KERÜLNI II.

ÚJ SZÍNFOLT MISKOLCTAPOLCA
KULTURÁLIS ÉLETÉBEN

VÉGLEGESÍTETT STRATÉGIA
Lényeges pont az együttmûködés, hiszen a résztvevõ városok

aláírták a megállapodást egymás segítésérõl. Az Észak-magyar-
országi Régió pólusa városunk, ahol 4 kiemelkedõ projekt vár
megvalósításra. A Technopolisz létrejöttével fejlõdhet a mec-
hatronika, a vegyipar és a logisztika, de a turizmus és egy élhe-
tõbb város kialakítása is a tervek között szerepel.

A Pólus Program stratégiáját csütörtökön véglegesítették a kon-
zorcium vezetõi, akik együttmûködési megállapodást is aláírtak.
A programban már konkrét tervek találhatók, így egy kis-és kö-
zépvállalkozások befogadására alkalmas ipari park és egy gé-
pészmérnöki világcég kutató-fejlesztõ bázisának létrehozása is.
Mivel vasút és autópálya már rendelkezésre áll, így fontos feladat
a légi közlekedés megteremtése.


