
Menjünk világgá...! címmel
13. alkalommal nyitotta meg ka-
puit Miskolcon az utazási kiállí-
tás. Idén 83 standon több mint
130 kiállító mutatta be üdülési
ajánlatait. A rendezvény dísz-
vendége ebben az évben
Horvátország és Bogács volt.

Soha még ennyi kiállító nem
vett rész ezen a kiállításon, szám
szerint 133. A megnyitón Fedor
Vilmos alpolgármester kiemelte:
néhány éve még sok idõbe telt,
amíg az ember átutazott az or-
szágon. A Miskolcot is elérõ au-
tópályának köszönhetõen azon-
ban jelentõsen felgyorsult a köz-
lekedés, és ez jótékony hatással
volt többek között a turizmusra is. 

A kiállítás belföldi díszvendége
ezúttal Bogács volt. Verhóczki
Sándor, a dél-borsodi település
polgármestere elmondta, aki még
nem volt Bogácson, annak egy-
szer mindenképpen el kell men-
nie. A rendezvényen bemutatko-
zott a helyi pávakör, a Szent
Márton Borlovagrend, sõt egy õsi
sámáncsoport is. Megismerhették
az ország egyedüli szabadtéri lep-

kemúzeumát is, ami szintén Bo-
gácson található. 

A külföldi díszvendég ebben az
évben Horvátország. Smiljan Simac
horvát nagykövethelyettes kö-
szöntõjében elmondta: a magya-
rok és a horvátok közös történel-
mi gyökerekkel rendelkeznek, ezért
is nagyon fontos Horvátország szá-
mára a miskolci bemutatkozás. A
nagykövethelyettes szerint évente
csaknem félmillió magyar vendég
érkezik az Adriára, ez 15%-kal több,
mint az elõzõ években. Az összes
külföldi vendég közül a németek,
franciák, osztrákok után a magya-
rok mennek legnagyobb szám-
ban Dalmáciába. 

A szervezõk szerint a siker zá-
loga, hogy évrõl évre kiszolgálják
az utazni vágyókat. Miután a ma-
gyaroknak nincs tengerük, és min-
dig a legközelebbi tengerpartra vá-
gyódnak, evidens volt, hogy
Horvátországot választották, mivel
a legnépszerûbb hely, amit fel-
kaptak a magyarok – mondta el la-
punknak Bárdos István, a rendez-
vény szervezõje. Az utazási kiállí-
táson harmadik alkalommal ren-
dezték meg a turisztikai worksho-
pot, ami lehetõvé teszi a kiállítók

egymással való kapcsolatterem-
tését is. A kiállítók nagy része ha-
zánk különbözõ területeit képviseli,
de jelen vannak szlovákiai, erdé-
lyi, lengyelországi, máltai települé-
sek, valamint Miskolc és Borsod-
Abaúj-Zemplén testvérvárosai is.
Tavaly 108 kiállító és tizenötezer lá-
togató vett részt az utazási kiállí-
táson, idén a szakemberek még
több vendégre számítottak. A ren-
dezvény kapcsán borkóstoláson,
ingyenes autóbuszos városnézé-
sen is részt vehetnek az érdeklõ-
dõk. A 13. utazási kiállítás szom-
bat délután zárja kapuit. 

Hollósy András

Amire sokan és sokáig vártak,
az most elkészült, Miskolc egy
újabb roppant fontos létesít-
ménnyel gazdagodott. Hétfõn
volt a mûszaki átadás, kedden
a sajtó képviselõi ismerkedhet-
tek a Népkertben található
Jégcsarnokkal, a hivatalos át-
adás, avatóünnepség vasár-
nap este fél kilenckor lesz. 

Április 3-ától pedig kezdõdik az
U18-as divízió I-es jégkorong-vi-
lágbajnokság A-csoportjának ve-
télkedése. A média képviselõit a
bejáráson Orosz Lajos alpolgár-
mester, Melkovicsné Tömösi
Katalin, a beruházó miskolci ön-
kormányzat képviselõje, Oláh
Zoltán, a kivitelezõ FK Raszter fõ-
mérnöke, valamint Egri István, az
U-18-as jégkorong-világbajnokság

versenyigazgatója kalauzolta. A téli
sportok kedvelõi egy éve hasz-
nálhatták utoljára a jégpályát,
amelynek a helyén egy valóban
korszerû, minden igényt kielégítõ
csarnok nõtt ki a földbõl. A mû-
szaki átadás során a kivitelezõ, az
FK Raszter átadta a beruházónak,
a miskolci önkormányzatnak a lé-
tesítmény kulcsait. Megtudtuk,
hogy a szakhatóságoktól meg-
kapták a végleges használatba-
vételi engedélyeket (tûzoltóság,
ÁNTSZ, építésügyi hatóság), így
minden akadály elhárult a torna
elõl. Kedden például a magyar vá-
logatott már edzést is tartott a sze-
met gyönyörködtetõ jégcsarnok-
ban, ahol a munkások az utolsó
simítások egyikeként éppen az
ülõhelyekre szegecselték fel a
számokat.

Oláh Zoltántól értesültünk arról,
hogy a cég dolgozói péntekig vé-
geznek a tereprendezéssel. A
déli, Vigadó étterem felöli oldalon
a vb ideje alatt szünetel a munka,
de az eseményt követõen visz-
szatérnek az építõk, hogy a hom-
lokzat is megkapja végleges kön-
tösét. A fõmérnök elmondta, 1308
ülõhely várja a látogatókat, az ál-
lóhelyek száma 300-400 körül
mozog.

– Szerettük volna a korábbi át-
adást, de tudtuk, hogy az eredeti
határidõt nem lehet tartani. Az épít-

kezés közben ugyanis mindig a leg-
jobb megoldásokat kerestük, s tet-
tük ezt azért, hogy minden igényt
kielégítõ, a XXI. század építési és
jeges-technológiájának megfelelõ
létesítmény szülessen. A legfonto-
sabb, hogy elkészült az 1,1 milliárd
forintos költségvetésbõl létreho-
zott csarnok – adott tájékoztatást
Melkovicsné Tömösi Katalin kabi-

netvezetõ. Azt is megtudtuk, hogy
várhatóan május végéig marad a
jég, ugyanis az önkormányzat ve-
zetése azt szeretné, ha a hoki-vb
után a közönség is korcsolyáz-
hatna. A jégcsarnok üzemeltetésére
a Miskolc Városi Sportközpont vár-
hatóan további támogatást kap az
önkormányzattól.

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

MISKOLCI NAP

Március közepén jelent meg
az új panelprogram-pályázat.
Az elmúlt esztendõben orszá-
gosan 90 ezer pályázó vett
részt a programban, közülük
2854 miskolci. Ez összesen 70
épület felújítását jelentheti.

A borsodi megyeszékhelyen a
házgyári lakások csaknem egy-
harmada a 70-es évek elõtt épült.
2005-ben meghosszabbított ha-
táridõig, novemberig lehetett pá-
lyázni. A nyertes társasházakat
már értesítették, és elindult az a
közbeszerzési eljárás, amelynek
keretében kiválasztják a kivitele-
zõket. A jó idõ beálltával meg-
kezdõdhetnek a nyílászárócserék
és az épületek hõszigetelése.
Idén európai uniós pénzeket is
igénybe tudnak venni a panel-
programhoz. Az országos pályá-
zatokat szeptemberig várják.
Miskolcon valószínûleg augusz-
tus közepéig lehet pályázni, errõl
a közgyûlés dönt majd. 

A pályázati kiírás lényege idén
sem változott. Egyharmad állami,
egyharmad önkormányzati tá-

mogatás vehetõ igénybe, és egy-
harmad önrész szükséges. A pa-
nelprogramban elnyerhetõ állami
támogatás maximum összege la-
kásonként 400 ezer forint lehet.
A programban vannak apróbb vál-
tozások.

– Egyrészt a nyílászáró-hõszi-
getelés és a gépészet külön is pá-
lyázható. Ezen belül külön pá-
lyázható a fûtési rendszerek meg-
újítását célzó beruházás. Neve-
zetesen a radiátorszelepek, ter-
mosztatikus radiátorszelepek,
költségmegosztók felszerelése
külön pályázat keretében is elin-
dítható ebben az évben – mond-
ta el Tompa Sándor, a panel-
program miskolci biztosa.

A hangsúly a bizonyítottan mér-
hetõ energiatakarékosságon van.
A panelprogrammal párhuzamo-
san a Miskolci Hõszolgáltató is
meghirdetett egy pályázatot a
fûtési rendszerek korszerûsíté-
sére. A panelprogram biztosa
szerint a társasházaknak érde-
mes mindkét pályázati lehetõ-
séggel megismerkedniük, hiszen
az a cél, hogy olcsóbb rezsijû épü-
letek jöjjenek létre.

Folytatódik
a panelprogram

Megkezdõdött az építése az
úgynevezett Bosch útnak, így a
Miskolcot elkerülõ szakasz már
2007 áprilisára elkészül. A be-
ruházás elsõ szakasza közel 4
milliárd forintból valósul meg és
várhatóan teljesen tehermen-
tesíti a belvárost és a Búza teret.

A Bosch út építésének elsõ lát-
ványos elemeként a 26-os út elsõ
400 méteres szakaszát zárta le a
kivitelezõ. Itt a forgalmat a bal ol-
dalra terelték, az autók egy-egy
sávon,  sebességkorlátozás mellett
közlekedhetnek. 

Elkezdõdött a repülõtér melletti
vasúti híd alapozása is, ez egyéb-
ként a legnagyobb és legkritikusabb
része a munkálatoknak. A vasúti
pálya alatt fut majd a kétsávos út,

melyet már most úgy építenek,
hogy bármikor négysávosítani, szé-
lesíteni lehessen. A beruházás ke-
retében a reptéri utat is korszerû-
sítik, itt is lesz korlátozás, de csak
a forgalom fenntartása mellett. 

A II. ütem az M30-as autópá-
lyától, a felsõzsolcai körforgalom-
tól indul majd, ez is több, mint há-
rommilliárd forintos beruházás
lesz. Így a teljes bekerülési összeg
várhatóan meghaladja a hétmilli-
árd forintot. Ezen elkerülõ szakasz
megépültével a Búza tér és a bel-
város is mentesülhet a teherfor-
galomtól.

Elindult a gesztelyi út négysá-
vosítása is, itt a fakitermelés már
elkezdõdött. A beruházás, mely
mintegy nyolcmilliárd forintos ösz-
szegbõl valósul meg, tartalmazza
egy új Hernád-híd megépítését is.

JÉGCSARNOKOT AVATUNK

Stílszerûen Miskolc
belvárosában, a sé-
tálóutcán tartott tájé-
koztatón értékelte dr.
Simon Gábor belvá-
rosi biztos, képviselõ
és Marozsák Péter, az
AVE Miskolc Kft. ügy-
vezetõ igazgatója a
belvárosi szelektív
hulladékgyûjtési ak-
ció tapasztalatait.

Dr. Simon Gábor el-
mondta, több lakossá-
gi panasz is érkezett
azzal kapcsolatban,
hogy a belvárosban na-
gyon sok a szemét.
Ennek egyik oka volt az,
hogy az üzletek sok
szemetet termelnek. A
jelenlegi szabályozás
azonban a szemetes-
edényzet méretét az
üzlet méretéhez igazítja. Ennél ál-
talában több szemét termelõdik,
melyet aztán a szél is széthord. 

– Vannak neuralgikus pontok,
mint a Pátria mögött, illetve a volt
Bazár-tömb, itt mindig sok a sze-

mét – mondta el a
képviselõ. – Fél év-
vel ezelõtt szólal-
tam fel a közgyû-
lésben ez ügyben
és kértem a polgár-
mester urat, hogy
tegyünk valamit. Bár
az AVE Miskolc Kft.-
nek ez nem lett
volna kötelessége,
mégis vállalta a fel-
adatot – tette hozzá
dr. Simon Gábor. A
program kísérleti jel-
leggel indult márci-
us elsején egy hó-
napra. A szemét-
szállító autó min-
dennap végigjárja
a belvárost, és
hangjelzéssel hívja
fel a boltok figyel-
mét, majd össze-
gyûjtik a kirakott
szemetet.

– Az üzletek 70-80 százaléka
csatlakozott a programhoz, és ez
meglepetésre jól mûködik – je-
lentette ki Marozsák Péter. – A ki-
szolgálóutcákban ugyan még
mindig van szemét, de folyta-
tásra érdemes a program, amit
igyekszünk az igényekhez iga-
zítani.

Dr. Simon Gábor kijelentette:
folytatni fogják a programot, s
igyekeznek hatékonyabbá tenni,
elképzelhetô például, hogy nem
mindennap közlekedne az autó.
A napi átlag – négyszáz kiló sze-
mét – mutatja, hogy van igény az
üzletek számára egyébként in-
gyenes szolgáltatásra. 

Hulladékgyûjtés a belváros tisztaságáért

BEVÁLT A PRÓBAJÁRAT

Napi 400 kilogramm szemetet gyûjtenek össze.

ÓRIÁSI FÜRDÔSZOBABÚTOR VÁSÁR!
a készlet erejéig.

10% kedvezmény, ingyenes házhoz szállítás.

Masszázskádak  . . . . . . . . . . . . . . . .99 000 Ft-tól

Masszázskabinok . . . . . . . . . . . . . . .98 500 Ft-tól

Kádak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 000 Ft-tól

Minden spanyol és magyar burkolat 10% kedvezménnyel!

Nálunk mindent megtalál álmai fürdôszobájához,

konyhájához! 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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ISMÉT VILÁGGÁ MENTÜNK…

Készül a Bosch út

Hétfõn kezdõdik a jégkorong-világbajnokság



A kétpártrendszer veszélye-
it és a korrupcióellenes küz-
delem fontosságát hangsú-
lyozta Dávid Ibolya (képün-
kön) miskolci látogatásán. A
Magyar Demokrata Fórum or-
szágos elnöke, miniszterelnök-
jelöltje március 24-án kötetlen
beszélgetést folytatott a
Vasgyári Nyugdíjas Klub tag-
jaival, majd nyilatkozott a sajtó
képviselõinek. 

A politikus óvott a kétpárt-
rendszertõl, mint mondta, ez
„csak egy kicsivel több, mint az
egypártrendszer, amelytõl annyi-
ra meg akartunk szabadulni, év-
tizedeken keresztül”. 

– Ma láthatjuk, hogy a két-
pártrendszer milyen veszélyeket
hoz Magyarországra – folytatta az

MDF elnöke. – Mindez körvo-
nalazódik ebben az erõteljes
kétpárti kampányban, úgy
emelik a téteket egymásra,
olyan ígéret-licit indult meg,
mintha árverésen lennénk –
hangoztatta Dávid Ibolya. Mint
mondta, a Magyar Demokrata
Fórum 16 éve, ellenzékben és
kormányon is hitt, és hisz
abban, hogy a koalíciós kor-
mányzás során van a legkisebb
esély a tévedések elkövetésé-
re. 

A Demokrata Fórum elnöke
az MSZP és a Fidesz tervezett
nagygyûléseivel kapcsolatban
lapunknak elmondta: az MDF
nem híve az utcai politizálás-
nak, Magyarországnak ma bé-
kességre és párbeszédre van
szüksége, nem pedig hisztéria-
keltésre és egymás démonizálá-

sára. Dávid Ibolya elmondta, arra
a szombati és vasárnapi napra,
amikor a két nagy párt utcára viszi
a híveit, az MDF meghirdeti
Tisztelet Hétvégéjét. Azt szeret-
nék, hogy ezen a hétvégén ne a
politikával foglalkozzanak az em-
berek, hanem a családjukkal, az
MDF politikusai is így fognak
tenni. Emellett azonban végigjár-
ják a kórházakat, szociális ott-
honokat, hogy azokat is meglá-
togathassák, akik ezeken a na-
pokon nem lehetnek a család-
jukkal.

Dávid Ibolya röviden ismertet-
te az MDF nyugdíjasokat érintõ
programpontjait: ezek közé tar-
tozik, hogy a megözvegyülõ
nyugdíjas elhunyt társa egyhavi
nyugdíját kapná az elsõ napok-
ban, kegyeleti járandóság címén.
Tisztelet-díjat, vagyis a felnevelt
gyermekeik után gyermekenként

háromszázalékos nyugdíjeme-
lést is kapnának emellett az
idõsek, a harmadik program-
pont pedig a generációk kö-
zötti összetartozás érzését hi-
vatott segíteni. Bevezetnék a
„tisztelet kreditrendszert”, hogy
az állami finanszírozású okta-
tási intézményekben tanuló fi-
atalok csak azt követõen jut-
hassanak diplomájukhoz, ha
évente meghatározott idõt a
közösségért végzett munkával
töltenek. Segítik például a kör-
nyezetükben élõ idõskorúa-
kat akár önkéntesként, akár
civil szervezetek közremûkö-
dõiként, akár állami intézmé-
nyekben.

Az elnök asszony szerint
programjuk nagy, markáns célki-
tûzése, mely alapvetõen megkü-
lönbözteti az MDF-et az összes
többi párttól, a korrupció elleni
küzdelem. Mint mondta, az MDF
nem minden elõzmény nélkül
hirdette meg a Tiszta kezek moz-
galmát, az elmúlt nyolc-tíz évben
ez a párt folytatta a legelszántabb
küzdelmet a korrupció ellen. Dávid
Ibolya szerint a korrupcióellenes
küzdelem csakis egy hivatal meg-
alakításával lehetne sikeres. A
rendszerváltozás óta történtek
ugyan intézkedések, ennek azon-
ban nincsenek jól látható ered-
ményei. 

Sz. S. 

Idõs választópolgárokkal ta-
lálkozott Lendvai Ildikó és
Fedor Vilmos Felsõzsolcán.

Az MSZP frakcióvezetõje el-
mondta, elsõsorban azokon se-
gítenek, akik eddig hasonló mun-
kaviszony után kevesebb juttatást
kaptak, mert rosszkor mentek
nyugdíjba. 

Fedor Vilmos szerint az autó-
pálya és az ipari parkok léte se-
gíthet a térség fellendítésében. 

A jelenlévõket a rugalmas nyug-
díjba vonulás kérdése is foglal-
koztatta, de felvetõdött a korhatár
csökkentése is. Erre Lendvai Ildikó
elmondta, ez utóbbi nem meg-
oldható, hiszen már most is nagy
probléma, hogy nem annyi kerül
a nyugdíjkasszába, amibõl méltó
szintû járandóságot lehetne fizet-
ni. Rugalmas lehetõségeken kell
gondolkozni – tette hozzá. Ebbõl
egy lépést már ki is dolgozott az
MSZP. Vagyis akinek nincs mun-
kája, az már 55 éves korától meg-
felelõ hosszúságú munkaviszony
esetén nyugdíjszerû ellátásban
részesül. Lendvai Ildikó elmondta
azt is, hogy a vidék felemelkedé-
sében fontos a munkahelyterem-
tés, az iskolák fejlesztése és az au-
tópályák építése. Fedor Vilmos
hozzátette: az autópálya már ide-
ért, az ipari parkok pedig az új ál-
láslehetõségek megteremtésében

játszanak fontos szerepet. Az or-
szággyûlési képviselõjelölt hoz-
zátette, hogy tavaly november-
ben ipari park minõsítést kapott a
Felsõzsolcai Ipari Zóna és létrejött
a Miskolci Ipari Park is.  Fel-
sõzsolcán sportcsarnok épül majd,
ami egyben a város mûvelõdési
háza is lesz. Fedor Vilmos szerint
ez a fajta építkezés hozhatja el a
térség számára a fejlõdést, ehhez
azonban össze kell fogniuk a kör-
nyezõ városoknak.
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Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az
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Dr. Simon Gábor, az MSZP országgyûlési képviselõje
a miskolci 2-es választókerületben az alábbi helyeken és
idõpontokban várja választóit:  április 3-án 16 és 17 óra kö-
zött a Tokaj szolgáltatóháznál, a Match elõtti téren, április

5-én 16 és 17 óra között a Jókai ABC-nél, április 6-án 9.30 és 10.30
között a Centrumnál, 18 órától pedig a városi sportcsarnok elõtti téren,
április 7-én 15 és 16 óra között a Villanyrendõrnél.

Bazin Géza, a 24. számú választókerület szocialista ön-
kormányzati képviselõje és Pereces részönkormányzat tag-
jai április 4-én (kedden) 16 órától 18 óráig fogadóórát tar-
tanak a Perecesi Közösségi Házban (Bollóalja u. 160.).

Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel várnak!

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

Az idõsekért
és a vidékért

„Egymás közt – mert minden fontos az életünkben”

címmel tart beszélgetést április 4-én, 17 órakor
Miskolcon, az Ifjúsági és Szabadidõházban (Gyõri kapu 27.)

DR. SIMON GÁBOR
az MSZP országgyûlési képviselõjelöltje.

Meghívott vendég: Dobrev Klára, a miniszterelnök felesége.
Mindenkit sok szeretettel várnak a szervezõk!

MEGHÍVÓ
POLITIKAI HIRDETÉS

ZÁMBÓ TIBORNÉ, a 22. sz. választókerület szo-
cialista önkormányzati képviselõje a Városgazda
Kht. szakembereivel közösen bejárást tart 2006.
április 4-én (kedden) 15 órától a Magashegyen,

Vargahegyen, Batthány soron, Örömhegyen.

Téma: a zúzalékos utak állapota
Találkozás: a Batthány soron 15 órakor.

Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

BEJÁRÁS A BATTHÁNY SORON
POLITIKAI HIRDETÉS

POLITIKAI HIRDETÉS

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat,
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.

„Az országnak békességre, párbeszédre van szüksége…”

DÁVID IBOLYA A KÉTPÁRTRENDSZERRÕL,
KORRUPCIÓRÓL, TISZTELETRÕL

MINDENKIT
ÉRHET

JOGESET

A BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Észak-magyarországi
Regionális Igazgatóságának vezetõje, Baróczi Andrásné elõzetes beje-
lentkezés alapján fogadónapot tart április 4-én, kedden 9 órától 12 óráig
az igazgatóság Miskolc, Kazinczy utca 32. szám alatti épületében. A be-
jelentkezést az érdekeltek a (46) 504-430 telefonszámon tehetik meg.

BEVÁNDORLÁSI FOGADÓÓRA

A Mora olyan elektroakupunktúrás biorezonancia elven mûködõ diag-

nosztikai és terápiás eszköz, amely egyedülálló módon képes azonosí-

tani allergéneket és más toxikus anyagokat a szervezetben.

Dr. Bakos és Tsa 

Gyógyászati 

Központ Bt.
Intézet 

régiópartnere

�� Ismeretlen eredetû 

betegségek diagnosztizálása

�� Fájdalomkezelés

�� Nõgyógyászati betegségek

�� Mozgásszervi problémák

�� Dohányzásról leszoktatás

�� Fogyókúrás program

�� Komplementer fogászat

�� Orál akupunktúra

�� Allergia

�� Gombás fertõzések

�� Migrén

�� Problémás bõr

�� Alkoholról leszoktatás

�� Bach és Schüsler

sóterápia

�� Homeopátia

�� Méregtelenítés stb.

Szeretettel várjuk Mora terápiás kezeléseinkre!
Dr. Bakos Margit

3529 Miskolc, Csabai kapu 43. Tel.: 20/9646-816
Hétfõ-péntek: 8.00-16.00

www.mora2000.hu



(Folytatás az 1. oldalról.)
A csarnok egyébként valóban

impozáns látványt nyújt. A fo-
lyosókon téglaborítás, miként az
öltözõkben is – ezek vandálbiz-
tosak. Hat öltözõ van, egyenként
22 személy fogadására alkal-
masak. Gumiburkolat, korcso-
lyaélezõ, a mozgássérülteknek
pedig érzékelõajtót szereltek fel
a bejáratnál. A pályát nem plexi,
hanem biztonsági üveg veszi
körül, ezt Finnországból szerez-
ték be. A húszmillió forintos fa-
gyasztógép 6-8 perc alatt képes
a teljes felület felújítására. A
mennyezet faszerkezet, a hargi-
tai ácsok kazettái alighanem el-

ismerést váltanak majd ki minden
látogatóból. Kifogástalan az
akusztika.

A nagyközönség elõtt április 2-
án, vasárnap este fél 9-tõl nyílik
meg a csarnok. A vb megkezdé-
se elõtti napon egy mindenki
számára ingyenes program ke-
retében olyan sztárok lépnek fel,
mint a miskolci születésû mû-
korcsolyázó Európa-bajnok, Se-
bestyén Júlia. Itt lesz a város jég-
korongsportjának összes sze-
replõje, az 1978-ban debütáló
Miskolci Kinizsi, az 1990-tõl 1994-
ig Miskolci Hoki Club néven mû-
ködõ csapat tagjai, valamint az
évek óta Miskolci Jegesmed-
veként szereplõ gárda játékosai.
Láthatják a magyar bajnok
Miskolci Jégvirágok szinkronkor-
csolyásait, a Miskolci Honvéd
mûkorcsolyázóit, illetve a legki-
sebbeket is, akik most bontogat-
ják szárnyaikat a jeges sport-
ágakban.

Hétfõn 13 órakor a Francia-
ország–Szlovénia összecsapás-
sal kezdõdik a világbajnokság, fél
5-tõl az Ausztria–Kazahsztán ta-

lálkozó következik, este nyolctól
pedig a hatalmas érdeklõdéssel
várt Magyarország–Svájc mér-

kõzés jelenti a fõ programot.
A Miskolcon rendezendõ U-18-
as jégkorong-világbajnokság
résztvevõi nemcsak az elért
eredmény miatt izgulhatnak
majd. A fiatal jégkorongozókat
ugyanis árgus szemekkel nézik
a jövõ hétfõn Miskolcra láto-
gató Észak-amerikai Profi Jég-
korong Liga (NHL) játékos-
megfigyelõi is. Lucas Bergman
a Nashville Predatorstól, Hakan
Andersson, Joe McDonnel,
Vladimir Havluj pedig a Detroit
Red Wings csapatától érkezik,
hogy feltérképezze az U-18-as

vb-n szereplõ válogatottak te-
hetséges jégkorongozóit.

Doros László

Rendkívüli közgyûlés összehí-
vását kezdeményezte a mis-
kolci közgyûlés Összefogás–Fi-
desz–MDF frakciója, ám a meg-
szavazott zárt ülésre reagálva ki-
vonultak a terembõl, és nem vet-
tek részt az ülésen.

Az ellenzéki frakció azt szerette
volna elérni a rendkívüli közgyûlé-
sen, hogy a MIVÍZ Kft. üzletrészének
értékesítésére vonatkozó pályázatot
nyílvánítsa az önkormányzat ered-
ménytelenné. Káli Sándor polgár-
mester az ülés elején azonnal ügy-
rendi javaslattal élt, miszerint tekin-
tettel arra, hogy éppen pályáztatás
folyik, a téma nyílt ülésen való tár-
gyalása üzleti érdekeket sérthet,
ezért javasolja, hogy zárt ülésen tár-
gyalják meg a témát. A grémium ezt
elfogadta, ám ezt követõen az el-
lenzéki frakció kivonult az üléste-
rembõl, majd rögtönzött sajtótájé-
koztatón értékelte a helyzetet.

– Nagyon sajnáljuk, hogy ez így
történt, mi csak azt szerettük volna,
hogy a törvénytelen gyakorlat meg-
változzon, tudjuk meg, hogy áll az
ügy. Szerettük volna elmondani az
érveinket, hogy miért tartjuk hibának
ezt a lépést. Szomorú, hogy a mai
napon lábbal tiporták a demokrá-
ciát Miskolcon – jelentette ki Juga
György frakcióvezetõ.

Dr. Szinay Attila emlékeztetett az
eddig történtekre: decemberben
zárt ülésen tárgyalta a témát a kép-

viselõ-testület, mire a közigazgatá-
si hivatal állásfoglalását kérték. A dr.
Szinay Attila által hivatkozott állás-
foglalás szerint a hivatal törvényte-
lennek találta ezt. Pellczné dr. Gáll
Ildikó arra hívta fel a figyelmet, hogy
a múlt év végén és a közelmúltban
is felmérést végeztettek, eszerint a
miskolciak 85 százaléka elutasítja az
értékesítést. 

Az ellenzék tájékoztatóját köve-
tõen az MSZP-frakció is sajtótájé-
koztatót tartott. Ezen Káli Sándor ki-
jelentette: ez egy tipikus választá-
si rendezvény volt az ellenzék ré-
szérõl, melynek az eredeti témához
vajmi kevés köze volt. Szintén a köz-
igazgatási hivatal állásfoglalására hi-
vatkozva a polgármester szerint
törvényesen járt el a város. Ugyan-
akkor hangsúlyozta: a vízmûvet
nem adta még el a város, csupán
„kivitte a piacra”, hogy lássa, van-
e rá kereslet.

– Az, hogy ki akarjuk árusítani a
várost, és díjat akarunk emelni, ha-
zugság! Miskolc érdekeit sértették
azzal, hogy összehívták ezt a köz-
gyûlést, majd elhagyták a termet –
jelentette ki Káli Sándor. Dr. Varga
László, a frakció vezetõje arra so-
rolt példákat, hogy a városvezetés
fejleszti a város ingatlanvagyonát,
nem pedig kiárusítja.

– Fel szeretnék kérni mindenkit,
hogy a küzdõ felek õrizzék meg a
méltóságukat! Végre Miskolc tekin-
télyes város, nem kellene levinni ilyen
szintre – tette hozzá Káli Sándor.
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Fújtató

BUSMAN BESZÉD
A Kalahári sivatagban élõ busmanokról láttam elgondolkoztató ri-

portfilmet a tévében. Akkor kapcsolódtam be a történetbe, amikor
egy népes család felkerekedett, hogy meglátogassa többnapi járó-
földre lévõ rokonságát. A família apraja-nagyja beállt szépen a li-
basorba és a leggyengébbhez igazítva a tempót, mentek, csak men-
tek a perzselõ napsütésben, szinte megállás nélkül. Amikor odaér-
tek a rokonokhoz, pihenõ helyett táncra perdültek örömükben, majd
szétosztották közöttük a magukkal hozott ajándékokat. Színes kendõ,
házilag faragott nyílvesszõ és hasonló apróság szerepelt az aján-
déklistán, de mindegyiket kitörõ lelkesedéssel fogadták a vendég-
látók. Túljutván a találkozás örömteli ceremóniáján, leültek mindannyian
egy csenevész fa alá. Árnyék ugyan nem mindenkinek jutott, de oda
se neki. Tempósan hozzáláttak ahhoz, amiért tulajdonképpen eljöt-
tek: az órákig vagy talán napokig tartó beszélgetésekhez. 

A riport narrátora szerint, elõször elpletykálták, mi történt, hogy tör-
tént náluk az elmúlt hónapokban. De idejük nagyobbik részét az el-
mélyült beszélgetésnek, így is mondhatnám: a tanácskozásnak szen-
telték. Arckifejezésük, beszédes mozdulataik, a homokba rajzolt, tér-
képszerû ábrák mind arról tanúskodtak, hogy fontos információk cse-
rélnek gazdát. Csupa olyan téma, ami egy vadászatból, gyûjtöge-
tésbõl élõ nép számára az életben maradást segíti. Az egyik elmondta,
merre járnak mostanában az elejthetõ vadak, a másik a föld alól ki-
ásható édes gyökerek lelõhelyérõl tájékoztatta a társait, a harmadik
pedig a ritka vízforrásokat jelölte be a homokba rajzolt térképre. 

Könnyû belátni, hogy a világ egyik legnehezebben lakható vidékén
e tájékoztatók pontossága, megbízhatósága elemi követelmény. Senki
sem akarja félrevezetni, becsapni a másikat, hiszen egymásra vannak
utalva, csak együttmûködve, egymást segítve van reményük a túlélésre. 

Néztem a maroknyi, rongyokba öltözött, soványka embert. És egy
kicsit irigyeltem õket. Hisz ha olyan fa akadna is, ami alatt össze-
gyûlhetnénk olykor eszmét cserélni, attól tartok, hogy már rég elfe-
lejtettünk „busmanul” beszélni, gondolkozni és érezni.      (bekes)

Hétfõn kezdõdik a jégkorong-világbajnokság

JÉGCSARNOKOT AVATUNK

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

országgyûlési választókerületének
képviselôjelöltje tisztelettel várja a választókerület

lakóit egy kötetlen beszélgetésre:

2006. április 4-én, kedden 17,30 órakor
Bükkszentkereszten, az Ifjúsági Klubban

2006. április 5-én, szerdán 17,30 órakor

Répáshután, a Faluházban

POLITIKAI HIRDETÉS

Társaságunk, a fürdô mûködése óta elôször nyitja meg ka-

puit a miskolciak elôtt úgy, hogy 2006. április 3–9. között egy-

séges, kedvezményes 800 Ft/fô/nap-os áron fürdôzhetnek a

Barlangfürdô**** látogatói, mellyel egy idôben az érvényes

belépôjeggyel rendelkezôk számára a szaunapark használati díja

is 800 Ft/fô/nap.

Ugyanebben az idôben a tavaszi karbantartási munkálatok

és a sátorbontás miatt a Selyemréti Strandfürdô zárva tart.

VFV Miskolc Zrt.

Ismerje meg kedvezményes feltételek mellett
a megújult miskolctapolcai Barlangfürdôt,

miközben a Selyemréti Strandfürdô felfrissül!

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!

Nem herdálják el a város tulaj-
donában lévõ épületeket – reagált
a Magyar Szocialista Párt miskol-
ci frakcióvezetõje az évek óta el-
hangzó vádakra. Varga László sze-
rint az elmúlt években az eladások
ellenére is nõtt a város ingatlanva-
gyona. Varga László sajtótájékoz-
tatón grafikonok segítségével mu-
tatta be a városban zajló ingatlan-
értékesítések alakulását, 1998-ig
visszamenõleg. Elmondta, hogy
szakemberek segítségével követ-
ték vissza az eseményeket, és azt,
hogy a mai értéken milyen nagy-
ságrendû ingatlanértékesítés történt
Miskolcon. Ezek szerint 1998-ban
egymilliárd forint feletti ingatlant
adtak el, 1999-ben pedig még

ennél is többet, mintegy másfél mil-
liárd forint értékben. Az MSZP vá-
rosi frakcióvezetõje szerint ennek
tükrében elenyészõnek tûnik a
2004-es adat, ami 258 millió forint
értékû eladásról tanúskodik, fõleg
úgy, hogy egyes ingatlanokat ki-
emelkedõen jó áron sikerült érté-
kesíteni. Varga László elmondta azt
is, hogy akik csak az eladások ösz-
szegét figyelik, azok torz képet kap-
nak, hiszen a vevõk komoly fej-
lesztéseket hajtottak végre. A frak-
cióvezetõ hozzátette, az eladások
ellenére is nõtt az elõzõ években
Miskolc ingatlanvagyona, és hogy
az elmúlt négy évben egyetlen épü-
letet sem értékesítettek áron alul.

dobos

A mûszaki átadást követôen bejárták a csarnokot.

Április 3.
13.00: Franciaország–Szlovénia
16.30: Ausztria–Kazahsztán
20.00: Magyarország–Svájc

Április 4.
13.00: Szlovénia–Ausztria
16.30: Svájc–Franciaország
20.00: Kazahsztán–Magyaror-
szág

Április 6.
13.00: Svájc–Ausztria
16.30: Szlovénia–Kazahsztán
20.00: Magyarország–Francia-
ország

Április 8.
13.00: Kazahsztán–Svájc
16.30: Franciaország–Ausztria
20.00: Szlovénia–Magyarország

Április 9.
13.00: Kazahsztán–Franciaor-
szág
16.30: Svájc–Szlovénia
20.00: Ausztria–Magyarország

A PROGRAM Másként értelmezett
állásfoglalás

NÕTT A VÁROS INGATLANVAGYONA
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Az FHB 2006. március 1-jével nem-
csak a magyarországi, de a közép-
kelet-európai országok hitelintézetei
közül is elsõként csatlakozott az eu-
rópai fogyasztóvédelmi szerveze-
tek és hitelintézetek részvételével lét-
rehozott „A lakáshiteleknél a
szerzõdéskötést megelõzõen az ügy-
feleknek nyújtandó információkról
szóló önkéntes Magatartáskó-
dexhez”. A részletekrõl Harmati Lász-
lót, az FHB vezérigazgató-helyette-
sét kérdeztük.

– Milyen célt szolgál az említett Magatartás-
kódexhez történõ csatlakozás?

– A Kódexhez történõ csatlakozással, amit mi
röviden Lakáshitelezési Etikai Kódexnek hívunk,
vállaljuk, hogy a Kódex elõírásainak megfelelõ for-
mátumban és tartalommal tájékoztatást nyújtunk
ügyfeleinknek az FHB által nyújtott lakáshitelek-
rõl. Ennek legfõbb elõnye, hogy még átláthatóbb
és összehasonlíthatóbb információkkal segítünk
ügyfeleinknek eligazodni a különbözõ banki aján-
latok között. 

– Vagyis ezek után könnyebben lehet ösz-
szevetni az egyes bankok ajánlatait?

– Igen, pontosan. Mindig is szorgalmaztuk az
átlátható hitelezési normák bevezetését, így az
Etikai Kódexhez történõ csatlakozással a hazai
bankok közül elsõként adunk EU-szokványoknak
is megfelelõ tájékoztatást. 

Hozzátenném, hogy a szabványosított tájékoz-
tatási rendszer majd akkor válik teljes értékûvé,
miután több hazai bank is csatlakozik az Etikai
Kódexhez. Bízunk benne, hogy úttörõ szerepün-
ket követve ezt hamarosan megteszik, és bizto-
sítva lesz a korrekt, trükkök és rejtett díjak nélkü-
li hitelezési magatartás.

Ettõl függetlenül addig is javasoljuk ügyfele-
inknek, hogy már az általunk kiadott, a Kódexnek
megfelelõ nyomtatványok birtokában keressék fel
a többi bankot, és azt „sorvezetõként” használ-
va hasonlítsák össze a hiteleket.

– Konkrétan mibõl áll az említett tájékozta-
tó anyag?

– Az ügyfelek részletes tájékoztatása – a
Lakáshitelezési Etikai Kódexnek megfelelõen – az
FHB-nál egy általános és egy személyre szabott
hitelinformációs nyomtatványból áll. 

Az Általános Hitelinformációs Nyomtatvány ál-
talános jelleggel ad tájékoztatást az ügyfelek ré-
szére a lakáshitelek feltételeirõl, míg a Szabványos
Európai Információs Nyomtatvány az ügyfél sze-
mélyére szabott, konkrét kölcsönigényére vonat-
kozó információkat tartalmazza. Ez a személyre
szabott információ minden lényeges feltételét ösz-
szefoglalja a tervezett kölcsönnek, így a kamatát,
THM-jét, egyéb költségeit, a kamatváltoztatás, az
elõtörlesztés lehetõségeit, a törlesztõrészleteket. 

– Vagyis megszûnik az „apróbetûs” rész, amit
csak utólag szoktak elolvasni!

– Az információk nagyon jó támpontot nyújta-
nak a lakáshitel-felvétel elõtt állóknak ahhoz, hogy
melyik bank által kínált, melyik hiteltípusra vo-
natkozóan nyújtsanak be hitelkérelmet. Az infor-
mációk ugyanakkor nem tekinthetõk az FHB ré-
szérõl kötelezõ ajánlatnak, mivel ekkor a bank még
nem végezte el a hiteldöntést és addig még a ka-
matok, árfolyamok is változhatnak. 

Bízunk benne, hogy eddigi szakszerû és kor-
rekt ügyféltájékoztatási tevékenységünk a
Kódexnek megfelelõ információkkal kiegészítve
jó alapot ad ügyfeleinknek ahhoz, hogy egyik leg-
fontosabb pénzügyi kötelezettségvállalásukról jó
döntést hozzanak.

– Hol kaphatnak részletesebb tájékoztatást
az érdeklõdõk?

– Az FHB helyi tarifával hívható Infovonalán (06-
40-200-115) és az internetes honlapján: www.fhb.hu. 

Suzumis BT.
Suzuki és nyugati
autóalkatrészek

Miskolc, Jókai u. 9-11.
(Petôfi tértôl 200 m)

Tel./fax: 46/359-452
Mobil: 20/377-3923

Nyitva:
hétfô–péntek: 8–17,

szombat: 8–13

ÁPRILISI AKCIÓK:

Fékalkatrészek, 
LENGÉSCSILLAPÍTÓK,
NYÁRI GUMI + FELNI
Karosszéria, ablaktörlôk, 

OLAJOK, SZÛRÔK, ADALÉKOK.

HÚSVÉTI AJÁNLATUNK:
Kézmûves csemege tortára és bejglire

(tartósítószer-mentes)
elôjegyzést felveszünk.

Április 3-tól  egész héten borkóstolás
a Béres szôlôbirtok

új sárga muskotályából
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3530 Miskolc, Rákóczi út 1. (A Sötétkapunál.)
Tel.: 06 20/9160-846

MISKOLC-HEJÔCSABAI
HARDELL rendszerû 4 lakásos társasházban

még 1 db 2 szoba+nappalis, illetve 1 db 3 szoba+nappalis lakás
garázzsal, önálló kertrésszel, saját terasszal eladó

Ár: 19 500 000 Ft,
illetve

25 000 000 Ft

Tel.: 20/566-16-85,

46/389-255

ÁTLÁTHATÓBB ÉS ÖSSZEHASONLÍTHATÓBB 
LAKÁSHITEL-INFORMÁCIÓK AZ FHB-NÁL

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

NYÁR BULGÁRIÁBAN!
Utazások repülõvel, autóbusszal és egyénileg

Repülõjegy 19 900 Ft-tól + illeték
Autóbuszjegy 19 500 Ft-tól

Szálloda reggelivel 17 600 Ft-tól/hét
Szálloda félpanzióval vagy all inclusive elátással 39 900 Ft

Apartman ellátás nélkül 13 300 Ft-tól
5–25% KIÁLLÍTÁSI, ELÕFOGLALÁSI KEDVEZMÉNYEK ÁPRILIS 15-IG



Halála után hét évvel, 2000.
május 23-án avatták fel a róla
elnevezett téren Antall József
(1932–1993) miniszterelnök
mellszobrát. „Hazánkban elsõ-
ként neveztek el közterületet
Magyarország elsõ szabadon
választott miniszterelnökérõl, a
Magyar Demokrata Fórum egy-
kori elnökérõl” – adta hírül az
Észak-Magyarország címû na-
pilap az esemény másnapján. 

A Weidlich-palota mögötti terü-
leten a szobor mellett emléktáblát
helyeztek el és vörösfenyõt ültet-
tek az emlékezõ megjelentek. Az
olvasható feliratok szerint tér is és
park is ez a hangulatos, belsõ épí-
tészeti képzõdmény. (A feliratok kü-
lönbözõsége miatt azért nem til-
takozott senki, mert házszám nin-
csen ezen a területen.)

A mellszobor Jószay Zsolt al-
kotása, ami azért is érdemel fi-
gyelmet, mert a város történeté-
ben ez az egyetlen példa, amikor
három köztéri szoborral gyara-
podott a város. (Az év augusztu-
sában a diósgyõri vár elõtt avat-
ták Varga Éva Nagy Lajos királyt
ábrázoló szobrát, decemberben
pedig az akkori Dísz téren Szent
István király szobrát, amely szin-
tén Jószay Zsolt alkotása.) A mell-
szobor környezete parkosított, a
padok, utcabútorok pedig üldö-
gélésre, pihenésre adnak lehetõ-
séget. A gond az, hogy mind a
négy utca, avagy a tömb építmé-
nyeinek a különbözõ frontvonalú,
magasságú és minõségû végzõ-
désû falai, tûzfalai adják a tér le-
határolását. Ettõl – mint idõben a
legújabb építészeti alkotás – a szín-
házi épületegyüttes Déryné utcai
fala jelzi az eltérést. A terület bur-
kolata és fejlõdõ növényzete – ren-
dezetlen építészeti környezetben
– inkább egy alakuló park, mint
egy térré fejleszthetõ terület érze-
tét kelti a szemlélõdõben.

A „képzõdmény” története vi-
szont érdekes és magyarázatul is
szolgálhat a mai látványhoz. A XIX.
század végén a Kossuth-
Széchenyi-Deák (most Déryné)
és Zárda (most Palóczy) utcák által
határolt építészeti tömböt a
Kossuth és a Zárda utcák felôl a
Pece patak medrei, árkai törték
meg. A két patakmeder a mai belsõ
téren találkozott, s akkor is gaz-
dasági építményektõl mentes, az
árvizek miatt be nem épített terü-

let volt. Az egyesült két ág a mai
Berzeviczy és a szemközti Hunfalvy
iskolák között, híd alatt folyt át a
Kazinczy utca nyomvonala alatt. A
betongyûrûkbe zárt Pece-med-
rekre itt-ott az egykori hídkorlátok
maradványai emlékeztetnek. Leg-
korábban a Patak utcai híd tûnt el,
majd a Deák téri, végül pedig a
Kereskedelmi Szakközépiskola
melletti híd és korlátja. Utolsó em-
lékként a Kazinczy-Régiposta utcák
közötti hídkorlátot láthattuk, amely-
nek egykor az öntvény festése
miatt „Veres híd” volt a neve.

Az 1897–1898-as városrendezé-
si térkép ezt a – négy utca által ha-
tárolt, s nagyszámú értékes lakó-
és középületet magába foglaló –
építészeti tömböt két kelet-nyuga-
ti irányú utcával kívánta megbon-
tani, lehetõséget adva új beépíté-
sekre. Az 1921-es rendezési el-
képzelés az egyik utcát megtartotta
(ez kb. a mai Serbu Adolf u. nyom-
vonala), a másikat pedig teresítette
volna úgy, hogy a Pece patak
mentét a Hõsök terével kívánta
összekapcsolni. A fõutca képét,
hangulatát 1911-tõl már meghatá-
rozta a Weidlich-palota, amely át-
járható volt (mint ma is), s ennek
északi kijárata utcán keresztül tor-

kollott volna a Palóczy utcán át a
mai Deák térbe. Az elképzelés
szimpatikus, hiszen a 33 telket
(ezek fõ-, mellék- és toldaléképü-
leteit) egy észak-déli átjáróval (ut-
cával) kívánta megosztani, amely-
nek tengelye a Weidlich-palota lett
volna.

A mai tér, vagy park mind a négy
utca irányából megközelíthetõ.
Leginkább a CIB Bank és a
Berzeviczy Gábor Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskola
közötti úton (a lefedett Pece-meder
felett) közlekednek gyalogosan és
személykocsival. A Kossuth utca
felõli megközelítés mutatja a „leg-
kopottabb”, leginkább felújításra
váró képet. A mai belsõ „park” a
Pece patak medrei miatt tehát
már évszázadokkal ezelõtt létezett,
a medrek lefedésével viszont kí-
nálta a felszabadult terület vala-
milyen hasznosítását. Az itt elhe-
lyezett szobor ad egyfajta intimi-
tást az építészeti tömb belsõ ré-
szének. (Az 1980-as évek elejének
városrendezési tervében itt sor-
házas beépítés szerepel, szeren-
csés, hogy ebben a környezetben
eltekintettek az elgondolás meg-
valósításától.)

Dobrossy István

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SZOCIÁLIS ALAPRA

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyûlésének Ifjúsági, Idôsügyi és
Családpolitikai Bizottsága pályázatot hirdet a 2006. évi Szociális Alapra.
Pályázatukat szociális jellegû feladatokat is ellátó – legalább egy éve be-
jegyzett – alapítványok, egyesületek, szervezetek (a továbbiakban: szerve-
zet) adhatják be. A felosztható alap összege: 6 000 000 Ft. Az elnyerhetô
legnagyobb támogatás összege: 300 000 Ft.

Elsôsorban a már mûködô kríziskezelô programokra, illetve akciókra:
� hátrányos helyzetbe került családokat támogató programokra;
� munkanélküli-problémák kezelését,
� drog- és szenvedélybetegek kezelését,
� hátrányos és veszélyeztetett helyzetben élô gyermekeket, 
� idôseket és 
� szociálisan rászorultakat segítô programokra ítélhetô meg 

a támogatás.

Elônyt élveznek a hátrányos helyzetû családokat támogató programok.
A pályázathoz csatolni kell:

a) a civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételérôl szóló kivonat 90 nap-
nál nem régebbi másolatát,

b) a civil szervezet alapszabályát vagy mûködésének egyéb alapdoku-
mentumát,

c) 30 napnál nem régebbi APEH-igazolást arról, hogy esedékessé vált és
meg nem fizetett köztartozása nincs,

d) a pályázatot megelôzô év pénzügyi beszámolóját,
e) a civil szervezet utolsó mérlegbeszámolójának másolatát.

A pályázaton elnyert összeg felhasználásáról a pályázót elszámolási kö-
telezettség terheli. 

A hiányosan benyújtott pályázat a pályázatból való kizárást vonja maga
után!

Nem pályázhatnak azok a szervezetek, amelyek elôzô években az alap-
ból elnyert pénzeszközök pénzügyi elszámolási kötelezettségének nem tet-
tek eleget.

Pályázatot csak Miskolc város közigazgatási határain belül mûködô,
szociális jellegû feladatokat ellátó szervezetek nyújthatnak be. Egy szer-
vezet legfeljebb két programra pályázhat.

A pályázat benyújtásának módja és feltételei:
– a pályázat csak a pályázati adatlappal együtt adható be.
Az adatlap beszerezhetô: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Fôosztályán (3530
Miskolc, Petôfi Sándor u. 39.)

A pályázati felhívás és adatlap letölthetô a www.miskolc.hu oldalról.

A pályázatokat postai úton „Miskolc Megyei Jogú Város Szociális Alap”
jeligére Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi,
Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Fôosztályára 3530 Miskolc, Petôfi
Sándor u. 39. címre kérjük beküldeni 2006. április 14-ig. 
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A Miskolc TV
heti mûsora

2006. április 3–2006. április 9.

ÁPRILIS 3., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Kép-
újság 17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.20 Maga-
zinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.20 Az 1-es számú válasz-
tókerület országgyûlési képviselõ-
jelöltjeinek bemutatkozása 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.00Mámor, amerikai film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

ÁPRILIS 4., KEDD
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Kép-
újság 17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.20 Maga-
zinmûsor (élõ), benne: Sport 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.20 A 2-es szá-
mú választókerület országgyûlési
képviselõjelöltjeinek bemutatkozá-
sa 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Szabadulás az
Édenbõl, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

ÁPRILIS 5., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Kép-
újság 17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.20 Maga-
zinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.20 A 3-as számú válasz-
tókerület országgyûlési képviselõ-
jelöltjeinek bemutatkozása 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.00 Pusztító idegen, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

ÁPRILIS 6., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Kép-
újság 17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.20 Maga-
zinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.20 A 4-es számú válasz-
tókerület országgyûlési képviselõ-
jelöltjeinek bemutatkozása 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.00Az én országom, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

ÁPRILIS 7., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Kép-
újság 17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.30 Múzsa,
kulturális magazin 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.20Lenyomatok, portrémû-
sor Kabdebó Lóránt professzorról
20.00Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00 Lidércfény, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

ÁPRILIS 8., SZOMBAT
00.00Képújság 07.00DVTK õszi gól-
összefoglaló 2005/06 (ism.) 8.40
Jégtúra a Szuha völgyében (ism.)
9.00 Különleges alakulat (ism.)
09.30 Képújság 15.00 DVTK–DVSC
élvonalbeli labdarúgó-mérkõzés
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Kép-
újság 17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.20 Magazin-
mûsor, válogatás a hét témáiból
19.00Miskolc Ma (ism.) 19.20 Múzsa
(ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.30 Capoeira – Csak
az erõs gyõzhet, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

ÁPRILIS 9., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 Szolnok–DKSK nõi kosár-
labda rájátszás, 2. mérkõzés (ism)
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Kép-
újság 17.55 Mûsorismertetés 18.00
Krónika, heti hírösszefoglaló ma-
gazin 18.30 Magazinmûsor, válo-
gatás a hét témáiból 19.00 Krónika
(ism.) 19.20 Választási magazin
(élõ) 20.00 Krónika (ism.) 20.30 Vá-
lasztási magazin (élõ) 23.00 A Há-
lózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

KERESZTREJTVÉNY-JÁTÉK
Miskolc március 15-i emlékhelyeit kerestük legutóbbi keresztrejtvény

játékunkban. A helyes megfejtések a következõk voltak: Kossuth tér
(itt a hibás megfejtés miatt elfogadtuk a Kossuth-szobor és az Erzsébet
tér megfejtéseket is!), Széchenyi-szobor, Szemere kert, Deák tér, Petõfi
tér. A felsorolás természetesen nem teljes, hiszen nemzeti ünnepün-
kön több helyet is megkoszorúznak. A szerencse ezúttal Becze Zsolt
miskolci olvasónknak kedvezett, akinek gratulálunk! Nyereményérõl le-
vélben is értesítjük. A következõ keresztrejtvény-játékunkat anyagtor-
lódás miatt a jövõ heti lapszámunkban indítjuk útjára.

2006. április 3. (hétfõ): Vendég: 07.00
Dr. Szinay Attila, a Fidesz országgyûlési
képviselõjelöltje a 4. számú választókerü-
letben. 07.30 Halmai István, az MDF or-
szággyûlési képviselõjelöltje a 4. számú vá-
lasztókerületben. 08.00 Elemzõ beszélgetés
politológusokkal. 08.45 Bessenyi Zsolt po-
litikai elemzõ.

2006. április 4. (kedd): 07.00-08.00
KAMPÁNYZÁRÓ VITAMÛSOR. Résztvevõk:
dr. Tompa Sándor, az MSZP országgyûlé-
si képviselõjelöltje a 4. számú választóke-
rületben, dr. Szinay Attila, a Fidesz ország-
gyûlési képviselõjelöltje a 4. számú vá-
lasztókerületben, Bátai István, a SZDSZ or-
szággyûlési képviselõjelöltje a 4. számú vá-
lasztókerületben, Halmai István, az MDF
országgyûlési képviselõjelöltje a 4. számú
választókerületben, Szabó Elek, a Magyar
Vidék és Polgári Párt országgyûlési kép-
viselõjelöltje a 4. számú választókerület-
ben valamint, Juhász Tamás és Fekete
Sándor politológusok részvételével. 

2006. április 5. (szerda): Vendég: 07.30
Bátai István, az SZDSZ országgyûlési kép-
viselõjelöltje a 4. számú választókerület-
ben. 08.00 DIÓSGYÕRI MOZAIK.

2006. április 6. (csütörtök): Vendég: 07.30
Dr. Tompa Sándor, az MSZP országgyû-
lési képviselõjelöltje a 4. számú választó-
kerületben. 08.00 Bazin Géza önkormányzati
képviselõ. 

2006. április 7. (péntek): Vendég: 07.30
Zámbó Katalin önkormányzati képviselõ.
08.00 Horváth Ottóné önkormányzati kép-
viselõ.

Ezért Miskolc (14.)

DR. ANTALL JÓZSEF TÉR (PARK) 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
FOGYATÉKOSÜGYI ALAPRA

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyûlésének Ifjúsági, Idõsügyi és
Családpolitikai Bizottsága pályázatot hirdet a 2006. évi Fogyatékosügyi Alapra.

Pályázatukat fogyatékosügyi feladatokat ellátó – legalább egy éve bejegyzett
– alapítványok, egyesületek, szervezetek (a továbbiakban: szervezet) adhat-
ják be.

A felosztható alap összege: 5 000 000 Ft. Az elnyerhetõ legnagyobb tá-
mogatás összege: 300 000 Ft. Az Alapot a szervezetek mûködési költsége-
ikre, illetve pályázati önrészként és szakmai programokra igényelhetik.

A pályázathoz csatolni kell:
a) a civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételérõl szóló kivonat 90 nap-

nál nem régebbi másolatát,
b) a civil szervezet alapszabályát vagy mûködésének egyéb alapdoku-

mentumát,
c) 30 napnál nem régebbi APEH-igazolást arról, hogy esedékessé vált és

meg nem fizetett köztartozása nincs,
d) a pályázatot megelõzõ év pénzügyi beszámolóját,
e) a civil szervezet utolsó mérlegbeszámolójának másolatát.

A pályázaton elnyert összeg felhasználásáról a pályázót elszámolási kö-
telezettség terheli. 

A hiányosan benyújtott pályázat a pályázatból való kizárást vonja maga
után!

Nem pályázhatnak azok a szervezetek, amelyek elõzõ évben az alapból el-
nyert pénzeszközök pénzügyi elszámolási kötelezettségének nem tettek eleget.

Pályázatot csak Miskolc város közigazgatási határain belül mûködõ,
fogyatékosügyi jellegû feladatokat ellátó szervezetek nyújthatnak be. Egy
szervezet legfeljebb két céllal pályázhat.

A pályázat benyújtásának módja és feltételei:
– a pályázat csak a pályázati adatlappal együtt adható be.
Az adatlap beszerezhetõ: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Fõosztályán (3530 Miskolc,
Petõfi Sándor u. 39.)

A pályázati felhívás és adatlap letölthetõ a www.miskolc.hu oldalról.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
nyugdíjasklubok 

mûködési támogatására
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyûlésének Ifjúsági, Idôsügyi és

Családpolitikai Bizottsága pályázatot hirdet miskolci székhelyû, miskolci
tagsággal mûködô nyugdíjasklubok mûködési támogatására (bér és bér-
jellegû költségek kivételével).

Felosztható alap összege: 4 000 000 Ft.
Elnyerhetô legnagyobb támogatás összege: 250 000 Ft

A pályázat tartalmazza a nyugdíjasklub tevékenységének ismertetését,
a 2005. évi mûködésrôl szóló beszámolót, valamint a megpályázott összeg
felhasználásának részletes költségvetését. A pályázathoz csatolni kell a nyug-
díjasklub vagy a nyugdíjasklubot mûködtetô intézmény cégbírósági bejegy-
zését, az alapszabályt vagy alapító okiratot, bankszámlaszerzôdést, valamint
APEH-igazolást arról, hogy a szervezetnek esedékessé vált, 30 napon túli
köztartozása nincs. 

A pályázaton elnyert összeg felhasználásáról a pályázót elszámolási
kötelezettség terheli. 

A hiányosan benyújtott pályázat a pályázatból való kizárást vonja maga
után! 

Egy klub csak egy pályázatot nyújthat be.
Nem pályázhatnak azok a szervezetek, amelyek az elôzô években az alap-

ból elnyert pénzeszköz pénzügyi elszámolási kötelezettségének nem tettek
eleget.

A pályázatokat postai úton „Miskolc Megyei Jogú Város nyugdíjasklubok
támogatása” jeligére Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Fôosztályára, 3530
Miskolc, Petôfi Sándor u. 39. címre kérjük beküldeni 2006. április 14-ig. 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

EGYETEMI 
HANGVERSENY
Április 4-én, 19 órakor a Miskolci Egyetem Díszaulájában hall-

gathatják meg az érdeklõdõk a Miskolci Egyetem húsvéti hang-
versenyét. Köszöntõt mond dr. Besenyei Lajos rektor. Mûsor:
Mozart: Don Giovanni – nyitány, Dvorák: D-dúr mise, Beethoven:
VII. szimfónia. Elõadják: a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zene-
mûvészeti Intézete Szimfonikus Zenekara, a Miskolci Egyetem
Bartók Béla Zenemûvészeti Intézete Nõikara és a Miskolci Bar-
tók Kórus. Karigazgatók: Papp Edit és Sándor Zoltán. Vezényel:
Gulyás Nagy György. A belépés díjtalan!
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ALL INCLUSIVE NYARALÁS, 
ÚSZÓMEDENCÉS SZÁLLODÁKBAN

HORVÁTORSZÁG
POREC-ZELENA LAGUNA ÜDÜLÕTELEP 

HOTEL ZORNA*** 06. 17.–07. 08. 
Franciaágyas szobában 105 500 Ft/fõ 

HOTEL LAGUNA ALBATROSZ****
07. 08–07. 29. Tenger felöli szoba 166 900 Ft/fõ

NOVI VINODOLSKI–NOVI ÜDÜLÕTELEP
2 ágyas szobák és 4 ágyas családi szobák***

4-8 fõs apartmanok****
GYERMEKANIMÁCIÓ! GYERMEKKEDVEZMÉNYEK!

07. 15.–09. 02. 2 ágyas szobában 130 900 Ft/fõ

DALMÁCIA – HOTEL ALAN*** 
07. 08–07. 29. 2 á.,tengerf. szoba 134 900 Ft/fõ

GYERMEKKEDVEZMÉNY: 
PÓTÁGYON 15 ÉVES KORIG GRÁTISZ!!!

ZADARI RIVIÉRA 
BORIK, HTL DONAT, HTL PUNTAMIKA 2–3 *
07. 22.–09. 22. Családi szobában 131 500 Ft/fõ

BORIK, FALKENSTEINER CLUB 
FUNIMATION HOTEL****

BÚVÁRKÖZPONT, BABABARÁT HOTEL 
07. 22.–09. 02. Családi Royal szobában 231 300 Ft/fõ

0-6 évig 100%, 6-18 évig 50%, 
18 év felett 20% kedvezmény!

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

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 Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata megbízásá-
ból eljáró MIK Miskolci Ingat-
langazdálkodó Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság 

PÁLYÁZATOT HIRDET
� költségelven bérbe adandó
� szociális helyzet alapján bérbe adandó
� versenyeztetés útján piaci alapon bérbe adandó 

lakásokra, továbbá az
� elsõ lakáshoz jutók pénzügyi támogatására

A pályázat anyaga megtekinthetõ a MIK 
Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. és a Polgármesteri Hivatal

hirdetõtábláin, valamint lehívható a MIK Zrt.
weblapjáról, melynek címe: www.mikrt.hu 

További információk a MIK Zrt. Ügyfélszolgálati Irodájánál
szerezhetõk be. (Miskolc, Széchenyi u. 60., 

tel.: 516-229, 251, 252, 253, 254)

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

BBBBeeeejjjjeeeelllleeeennnnttttkkkkeeeezzzzééééssss::::     44446666////333355553333----111111114444,,,,     MMMMiiiisssskkkkoooollllcccc,,,,     SSSSzzzzéééécccchhhheeeennnnyyyyiiii     uuuu....     11112222....     

INGATLANKÖZVETÍTÕ MAGAS KERESETTEL MUNKA-
TÁRSAKAT KERES NEM ÜGYNÖKI MUNKÁRA. TEL.:
30/687-8627, 30/640-1180.
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KEZDJE A TAVASZT 
CSÚCSFORMÁBAN!

FANTASZTIKUS 
ÚJDONSÁGOK 
A HIGH-CARE 
CENTERBEN!
Április 8-án, szombaton

NYÍLT NAPOT tartunk,
melyre minden 

érdeklôdôt szeretettel várunk!

� Részese lehet a kizárólag üzletünkben vég-
zett számítógépes állapotfelmérésnek, amely
összeállítja Önnek a legeredményesebb
alakformáló kúrát.

� Elvégezzük arcbôrének állapotfelmérését.

� Megkóstolhatja elsôként a High-Care cég leg-
újabb fogyókúrás termékét, a Beauty
Shak-et és a világ elsô anticellu-
lit folyadékját, a folyékony
Collamint.

� 15% kedvezménnyel vásárol-
hat bérletet, terméket.

Várjuk elôzetes jelentkezését, 
hogy csakis Önnel foglalkozhassunk!

Telefon: 46/431-745, e-mail: info@high-care.hu
Cím: High-Care Center – Miskolc, Futó u. 70.

EGY HÉTIG KEDVEZMÉNNYEL

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!
KERESSE ÜZLETÜNKET, HOGY NYERHESSEN!

GLOBUS TAVASZI VAGDALT 1/6 119 FT
EGYSÉGÁR: 915,38 FT/KG

COOP MARHA- ÉS SERTÉSMÁJKRÉM 63 G 30 FT
EGYSÉGÁR: 476,19 FT/KG

COOP DARÁLT HÚS 400 G 129 FT
EGYSÉGÁR: 322,50 FT/KG

RAMA KOCKA MARGARIN 250 G 119 FT
EGYSÉGÁR: 476 FT/KG

KONYHAKÉSZ „A” RIZS 500 G 99 FT
EGYSÉGÁR: 198 FT/KG

PORCUKOR 500 G 119 FT
EGYSÉGÁR: 238 FT/KG

COOP HABTEJSZÍN 200 ML 149 FT
EGYSÉGÁR: 745 FT/L

COOP CAPPUCCINO CLASSIC, CSOKOLÁDÉ, VANÍLIA UTT. 100 G 89 FT
EGYSÉGÁR: 890 FT/KG

PARTY TORTABEVONÓ 100 G 99 FT
EGYSÉGÁR: 990 FT/KG

COOP OMLÓS KAKAÓS KEKSZ 200 G 69 FT
EGYSÉGÁR: 345 FT/KG

COOP ÕSZIBARACK BEFÕTT GÖRÖG 820 G 149 FT
EGYSÉGÁR: 181,71 FT/KG

MÁRCIUS 29.–ÁPRILIS 11-IG VALAMENNYI
COOP-ÜZLETÜNKBEN ÚJ ORSZÁGOS 
AKCIÓVAL VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT:

AKC
IÓ!

IBUSZ AZ ÖN 
UTAZÁSI IRODÁJA!!!
Rendkívüli kedvezményes repülôjegyek 

a világ bármely országába.

AKCIÓ!!! Európa nagyvárosaiba

Minél elôbb, annál olcsóbb!!!
Fapados jegyek a Sky Europe, Wizzair  

és az Air Berlin járataira.
Figyelje folyamatos akciónkat!

Volán-buszjegyek, kedvezményes vasúti 
jegyek, ifjúsági, tanári kártyák árusítása.

Valutaváltás a legjobb árfolyamon, 
Western Union pénzátutalás.

BBôôvveebbbb  ffeellvviilláággoossííttááss::
IIBBUUSSZZ UUttaazzáássii  IIrrooddaa

MMiisskkoollcc,,  SSzzéécchheennyyii  uu..  1144..
TTeell..::  332244--441111,,  550088--221111
EE--mmaaiill::  ii006699@@iibbuusszz..hhuu  

A miskolctapol-
cai Barlangfürdõ
április 3-9. között
megnyitja kapuit
a miskolciak elõtt
azzal a céllal,
hogy kedvezmé-
nyes belépõdíj
mellett, elsõként
a város lakosai te-
kinthessék meg a
fürdõ legújabb fej-
lesztésének ered-
ményét. 

Dömötör Zoltán,  a Barlangfürdõt üzemeltetõ
VFV Miskolc Zrt. vezérigazgatója a helyszínen mu-
tatta be a megújult létesítményeket, és elmond-
ta: a beruházás múlt év novemberi átadását kö-
vetõen, a téli idõjárás miatt most elsõ ízben ve-
hetik igénybe a látogatók a megújult kagylótéri
medencéket. 

Mint elhangzott, a Barlangfürdõ életében ez ideig
egyedülálló, egyhetes kedvezményes akcióval pár-
huzamosan történik az ugyancsak a társaság által
üzemeltetett Selyemréti Strandfürdõben a tava-
szi karbantartás és sátorbontás, amely miatt
zárva tart. A miskolci lakosok fürdõigényét ta-
pasztalva döntött úgy a VFV Miskolc Zrt. vezeté-

se, hogy ezen a héten kedvezményes, egységes
árú belépõjegyeket biztosít a Barlangfürdõbe, s
mintegy kiváltja ezzel a Selyemréti Strandfürdõ
ideiglenesen szünetelõ kikapcsolódási lehetõsé-
geit, szolgáltatásait is. Ennek megfelelõen április
3-9-ig egységes, 800 Ft/nap/fõ belépõdíj mellett
fürdõzhetnek a miskolciak a Barlangfürdõben, s
ezzel egy idõben az érvényes belépõjeggyel ren-
delkezõk számára a szaunapark használati díja
is 800 Ft/fõ/nap lesz. A VFV Miskolc elképzelése
az, hogy a meghirdetett, egyhetes kedvezményes
látogatás eredményének tükrében a jövõben
évente, akár többször is hasonló kedvezményes
lehetõségeket kínál majd a város lakói számára

a Barlangfürdõ szolgáltatásainak
igénybevételére. Mindez nem azt je-
lenti, hogy a kedvezményes idõ-
szakokban csakis miskolciakat en-
gednek be a fürdõbe – mivel azon-
ban az akciók szezonon kívül lesz-
nek meghirdetve, feltételezhetõ,
hogy a látogatók többsége a vá-
roslakók közül kerül majd ki ezek-
ben az idõszakokban.



(BÜKKSZENTKERESZT) A Bükk a ki-
rándulók, a természet kedve-
lõinek paradicsoma, csakhogy
a hegységben található tele-
pülések eddig arra panasz-
kodtak, hogy kevés a turista,
nincsenek kihasználva a lehe-
tõségek.

A Bükki Településszövetség – és
a tagok között Miskolc – azt reméli,
hogy a pályázaton nemrég nyert
90 millió forintból új turistacsalo-
gató attrakciókat alakíthatnak ki.

2003-ban alakult meg a Bükki
Településszövetség, amelynek tag-
jai már több pályázaton is részt vet-
tek közösen. Legutóbb a Lieber
Plussz programban nyertek ösz-
szesen 90 millió forintot, amelyet
az idegenforgalom fellendítésére
fordítanak majd. Halász Rezsõ,
Bükkszentkereszt polgármestere
elmondta: a pályázat elkészíté-
sekor a települések összegezték,
milyen lehetõségeik vannak.
Abban mindannyian egyetértettek,
hogy a lovas turizmus egy lehet-
séges irány. A tervek között sze-
repel lovas postakocsi-szolgálat
beindítása. Ilyen már van az or-
szágban, azonban olyan nincs,
amely több, mint 20 kilométeres
távon közlekedne. A Bükkben sok
gyógynövény található, így az
erre épülõ turizmus egy másik ki-
törési pont lehet. A bükkszentke-
resztiek többnapos túrákat szer-
veznek majd. Ezeken a bükki fü-
vesember, Szabó György vezeté-

sével ismerhetnék meg a vendé-
gek a hegység kincseit. A tervek
szerint azonban megmaradnak a
hagyományos rendezvények, mint
a lovasszánverseny is. A Bükki
Településszövetséghez Miskolc is
csatlakozott. Tompa Sándor, a
Bükki Településszövetség elnök-
ségi tagja lapunk kérdésére el-
mondta: Miskolcnak fontos a Bükk.
A hegység egyedülálló állat- és nö-
vényvilága, a táj mind olyan kin-
csek, amelyekkel a nagyvárosnak
élnie kell. Tompa Sándor hang-
súlyozta: Miskolc egyenrangú, és
nem felsõbbrendû tagja a szö-
vetségnek. A társulásnak kö-
szönhetõen Miskolc és a hegyi te-
lepülések közösen hatékonyabban
tudják kihasználni a város és a
Bükk adottságait, nevezetessé-
geit, az együttmûködéstõl több tu-
ristát remélnek.

tóthsz

Március 27-én átadták a
Testvérvárosok u. 15. szám alat-
ti épületet, amelynek megvá-
sárlására, átalakítására, beren-
dezésére csaknem 40 milliót
fordított az önkormányzat.

Itt számos olyan programot, fog-
lalkozást eredményesebben bo-
nyolíthatnak majd le a szolgálat
munkatársai, amelyekre eddig hely-
hiány miatt nem, vagy csak korlá-
tozott mértékben volt lehetõség.
Rézmûves Gabriella, az Avasi
Szociális Szolgálat igazgatója la-
punknak elmondta: 2005. július 1-
jétõl az eddigi ellátásokon túl, négy
új szolgáltatást vezettek be intéz-
ményüknél. Utcai és lakótelepi, va-
lamint kórházi szociális munkával,
kapcsolattartási szolgálattal, ké-
szenléti ügyelettel az eddigieknél is
hatékonyabban kívánják védeni,
képviselni a gyermekek érdekeit, se-
gíteni a nehéz helyzetbe került
családokat. Figyelemmel kísérik a

lakótelepen kóborló gyerekeket,
megvizsgálják az esetleges ve-
szélyeztetettség szintjét, s szak-
emberek döntenek róla, milyen
segítség lehet a leghatékonyabb.
Szabadidõs, prevenciós progra-
mokat, kirándulásokat szerveztek-
szerveznek számukra, s augusztus

folyamán, amikor az iskolai felké-
szülés a legnagyobb terheket rója
a családokra, 100 fõ számára in-
gyenes étkezést tettek lehetõvé. A
megnövekedett feladatokkal azon-
ban megnövekedett a helyiség-
igény is, a régi keretek között pél-
dául – a helyhiány miatt – a cso-
portfoglalkozásokat sem tudták
olyan szinten mûködtetni, ahogyan
azt szerették volna. Ezért volt már
égetõ szükség a most átadott új
részlegre.

– Nagyon nagy igény van a nyári
programjainkra, itt a gyerekek lét-
számát eddig nem tudtuk növelni,
most azonban egész nyáron át le-

hetõség lesz segíteni az elfoglalt
családoknak: biztonságos helyen
tudunk folyamatos programokat, fel-
világosító elõadásokat szervezni a
gyerekek számára – hangoztatta az
igazgatónõ. A múlt év nyarán 35
gyereket vittek környezetvédelmi tá-
borba, 33-an vettek részt a több éve
mûködõ „tarka-barka” napközis
táborban, 24 gyermek pedig két-
napos parlamenti látogatáson ve-
hetett részt, itt óriási túljelentkezés
volt. Az igazgatónõ szerint a kö-
vetkezõ bõvítést – az önkormány-
zat támogatásával – az idõsellátás
területén tervezik. Étkeztetéssel,
klubtevékenységgel és más szol-
gáltatásokkal 245 nyugdíjasról gon-
doskodnak az Avason, és egyre nö-
vekvõ igény mutatkozik az ilyen jel-
legû ellátásaik iránt. 

Az új épületet Káli Sándor pol-
gármester adta át, aki beszédében
hangsúlyozta: szükséges volt ez a
beruházás, valóban áldatlan álla-
potok uralkodtak már a szûkös hely
miatt a Szociális Szolgálat köz-
pontjában. A polgármester azt is el-
mondta, ezen a környéken szinte
minden rehablilitációra szorul –
erre uniós pályázata is van az ön-
kormányzatnak. Itt volt ugyanis a pa-
nellakások építésének elsõ üteme,
sok minden korszerûtlen, elavult a
„Középszer” környékén. 

Sz. S.
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Mennyire segíti Miskolc a
régió fejlõdését? Ezt a kérdést
tettük fel Francsics Lászlónak, az
Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökség igazga-
tójának a Fejlesztési Pólus
Program kapcsán.

– A régiónak a szíve, a motorja
a régióközpont. Tehát azoknak a
stratégiai programoknak, amelye-
ket megfogalmaztunk a regionális
stratégiában, a sikere nagymér-
tékben attól függ, hogy az a bázis,
amely a fejlesztés pólusa, hogyan
tud ebben a folyamatban élen
járni – jelentette ki az igazgató. –

A regionális fejlesztések automa-
tikusan kimetszik Miskolc regionális
vezetési szerepkörét. A verseny-
képességi pólus ezt tartalmazza.
A régió programja pedig meg
tudja erõsíteni Miskolcot, de-
monstrálni tudja a képességeit, a
lehetõségeit, és ebbõl adódóan az
erejét is. Hiszen ezek a programok
nem állnak meg a közigazgatási
határon. Miskolc a szerepét, igazi
erejét akár az európai uniós régi-
ók tekintetében is megmutatja.
Mennyire képes a város kisugár-
zást biztosítani, amely lényege-
sen meghatározza európai szinten
az itteni régiók fejlõdését – tette
hozzá Francsics László.

Új részleggel bôvült az Iránytû Avasi Szociális Szolgálat

CSALÁDOK, GYERMEKEK VÉDELMÉBEN

A szalagot Káli Sándor és Rézmûves Gabriella (balra) vágta át.

Elvan a gyerek

SZAKADÓ
A faluban az öregek azt mondják, talán a legrosszabb idõszakot

fogtam ki az építkezésre. Elmondásuk szerint régóta nem volt olyan
rövid, esõs meleg évszak, ami után ilyen hosszú tél következett: a
csillagászati tavasz beköszöntével is még jól láthatók a fiam építet-
te hóember nyomai – és nem víznyomokról van szó, hanem egy ko-
szos, töpörödött hókupacról.

Nincs remény, hogy egyhamar pocsolya lesz belõle. A talaj men-
tén – csak szõrmentén jegyzem meg – amíg kitartóan fagypont kö-
rüli a hõmérséklet, addig nem tudjuk érdemben folytatni a házépí-
tést, és a hosszú hidegek sem igazán tesznek jót a ház ízületeinek.
Egy reumás épület nem tud fájdalom nélkül mozogni, márpedig a
háznak mozognia kell, beállnia, ahogy az öregek mondják. És nekem
is mozognom kéne már körötte, benne. Egy jó tavaszi gyógyfürdõ,
kellemes, kiadós esõ formájában, meghozná neki az enyhülést. És
meghozná a szívemnek is. Méghozzá olyan enyhülést, mely kitarta-
na tán egészen a következõ télig. Tapogatom kis eperfám rügyeit,
sajnálattal észlelem, egyhamar nincs szándékuk megpattanni.
Legfeljebb, ha mozogni tudnának, megpattannának melegebb ég-
hajlatra. Bosszúsan simogatom az elfagyott fügeágak végeit, vi-
gasztalom a növényt, vagy inkább magamat, hogy ha minden kötél
szakad is, majd gyökérrõl újból kihajt, s megígérem neki, hogy a kö-
vetkezõ hideg elõtt majd jobban betakarom.   

Talán a föld orrolt meg rám (nem bírja a lábszagomat…), hogy
építeni kezdtem rá, és ezért gyûjti körém a hideget? De hát a szom-
szédban is ilyen idõ van…és a szomszéd szomszédjában is.
Mindõjüket csak nem bánthattam meg. A mögöttes kertszomszéd
egy hónappal korábban kapta meg tavaly az építési engedélyét, de
nem kezdett bele a munkába. Õt nem az idõjárás, hanem a bankok
akadályozták. Illetve a csillagászati kamatok. Én a nagyjával kész le-
szek, mire õ elkezdi. Ha meglátom õket, majd tapogatok arrafelé is
rügyeket, tapogatózom, hogy állnak, hogy elmondhassam: miért ál-
lunk. Hogy miért nem olvad fel bennem az aggódás nagy hókupa-
ca: egyik nap az építkezés, másik nap a hitelek visszafizetése miatt
izgulok. De egyszer biztos ránk, szakadtakra szakad a meleg, meg
ahogy az öregek mondják, az ótépé.                          Vass Tibor

Ha a magyar turisták Olaszor-
szágba indulnak, akkor a leg-
többen úti célként az Adria ten-
gerpartját választják. Termé-
szetesen ezeknek a nyaralóhe-
lyeknek is megvan a maguk
vonzereje, de az igazi Itáliát, az
igazi édes élet érzését pár száz
kilométerrel nyugatra, Toscaná-
ban, a természet és a kultúra tö-
kéletes harmóniájában találhat-
ják meg. 

Kinek ne tetszenének a toszkán
vidék olívák, eperfák és ciprusok il-
latába burkolózó szelíd dombjai, ki
ne szeretne az ott álló magányos
villák egyikének udvarán vagy egy
völgyre nézõ teraszon elfogyasztani
egy reggelit, aztán felfedezni egy-
egy város középkori hangulatát,
naplementekor gyönyörködni az
összetéveszthetetlenül egyedi táj na-
rancssárgás fényeiben, majd este-
felé sétálgatni egy kis falu macs-
kakövein, betérni egy trattoriába,
megkóstolni egy igazi olasz va-
csorát, s közben ismerkedni a hely-
beliekkel. Az itt élõk nagyon barát-
ságosak, õszintén kedvesek, szí-
vélyesen fogadják az idelátogatókat.
A toszkán konyha pedig egyenesen
elbûvöli az embert: az elõételek,
tészták, a fokhagymás kagylók,
halak, a kemencében, parázs fölött
sült húsok, a sárgadinnyével tálalt
pompás sonkaszeletek, mozzarel-
la paradicsommal… fenséges! Az
élvezetes vacsora után pedig ér-
demes megkóstolni egy pohár chi-
antit, az olaszok finom vörös borát.
S amíg iszogatunk, beszélgetésbe
elegyedhetünk a vendéglõssel vagy

néhány helybelivel; az olaszok
szemlátomást élvezik a társaságot,
különösen az étkezéseknél. Ha
nem beszélünk olaszul, hallgathat-
juk a körülöttünk ülõk beszélgeté-
sét, élvezhetjük dallamos nyelvüket.
A toszkánok nagyon szépen be-
szélik az olaszt, nem csoda hát,
hogy a firenzei kiejtés vált az egy-
séges Olaszország irodalmi nyel-
vévé.

Toscana Itália lelke. Maga a re-
neszánsz is itt született, a liliomvi-
rág városában, Firenzében. A re-
neszánsz új kaput nyitott az emberi
szabad gondolatok számára olyan
poéták költészetében, mint
Boccaccio, Petrarca és Dante, vagy
az elsõ nagy politológus, Macchi-
avelli eszméiben. S micsoda mû-
vészek éltek és alkottak itt! Giotto,
Donatello, Leonardo da Vinci,
Michelangelo, Raffaello, Botticelli…
A város a Mediciek idején élte fény-
korát, s ebben az idõben épültek a
belváros legszebb palotái, templo-
mai. A legszebb talán mind közül a
Dóm épületegyüttese a campani-
le-vel (harangtoronnyal) és a ke-
resztelõkápolnával. Színes már-
ványlapjai gyönyörû eleganciával
burkolják be falait. A várépületre ha-
sonlító Palazzo Vecchio tornya ma-
gasan a város fölé emelkedik. Tere
egy igazi szabadtéri galéria. Szobrai
közül leghíresebb Michelangelo
Dávidja. Igaz, csak a másolat áll itt,
az eredetit a Galleria del’Acca-
demia épületében õrzik. A térrõl nyí-
lik az Uffizi Képtár bejárata.
Gyûjteménye lenyûgözi a látogató-
kat. Lehetetlen felsorolni a híres mû-
vészeket és képeiket, ezért csak
egyet emeljünk ki: a Botticelli-te-
rembe lépve ámulatba ejtõ él-
ményben lehet részünk megpil-
lantva a Vénusz születése, illetve a

Primavera címû festményeket.
Jellegzetes firenzei látkép az Arno
folyón átívelõ Ponte Vecchio, fecs-
kefészekként a hídra tapadó apró
házacskáival, melyekben arany-
mûvesek kínálják míves ékszereiket.

Hol van Toscana legszebb tere?
Nehéz lenne rá válaszolni. Egy biz-
tos, a piazza minden toszkán kis-
város külön kis világa, itt össz-
pontosul a városka minden szép-
sége.

Ilyen Siena legyezõ alakú tere, a
város szíve, ahol a palio (lovas csa-
patverseny) is zajlik. Felülmúlhatatlan
harmóniát sugároz. A város utcáin
XII-XIV. századi gyönyörû paloták kö-
zött sétálva úgy érezhetjük, mintha

megállt volna az élet azokban az
idõkben. S valóban, egy Firenzével
vívott vesztes harc után a gyõztesek
minden fejlesztést betiltottak a vá-
rosban. Így maradt tehát Siena máig
is a legegységesebb gótikus város
Európában. Említhettünk volna egy
másik gyönyörû toszkán teret, Lucca
központi terét, amelybõl öt utca nyí-
lik csillagalakban, a történelmi bel-
város magját alkotva.

Mint a legtöbb középkori várost,
Luccát is jellemzik kõépületekbõl ki-
emelkedõ tornyai, leggyakrabban
mégis San Gimignanót nevezik a tor-
nyok városának.S ha már a tor-
nyoknál tartunk, a leghíresebbet,
Pisa harangtornyát ki ne hagyjuk ki-
rándulásaink során. A turisták ter-
mészetesen ferde tornya miatt jön-
nek a városba, melynek harangjáig
már újra fel lehet menni.

Ha felkeressük Toscana kisváro-
sait, érdemes keresztül-kasul bejár-
ni õket, felmászni a tornyok tetejére,
bekukkantani a templomok belse-
jébe… Pihenjünk meg egy kávé mel-
lett, esetleg egy ciocolateria-ban,
de semmiképpen ne hagyjunk ki egy
finom olasz fagylaltot sem! És kér-
jük meg a cukrászt, hogy meséljen
az igazi édes életrõl…               (X)

TOSCANA, OLASZORSZÁG KERTJE

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: 
Toszkán körút: 06. 30.–07. 04. 54 900 Ft/fô autóbusszal Miskolcról, reggelivel

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***
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TALÁLKOZZUNK AZ UTAZÁSI KIÁLLÍTÁSON!

(FELSÕZSOLCA) Többszöri próbálkozás után, egy sikeres pályázatot
követõen 2005 novemberében kapta meg az ipari park címet a
Felsõzsolca szomszédságában található terület, amely a város hatá-
rában lévõ, 90 hektáros ipari zónán belül, 56 hektáron helyezkedik el.
Az önkormányzat pályázati forrásokból fejleszt, és folyamatosan ala-
kítja ki a területen az infrastruktúrát. Ellátták a parkot közvilágítással,
és 12 tonna teherbírású, mintegy két és fél kilométer hosszúságú, csa-
padékvíz-elvezetéssel rendelkezõ, aszfaltozott utat építettek. Idáig 37
kisvállalkozás települt ide, amelyek 1200 dolgozót foglalkoztatva, egy-
milliárd-kétszázmillió forint árbevételt hoztak. Felsõzsolca önkor-
mányzata további befektetõk érdeklõdését várja, mert ez stabil gaz-
dasági hátteret biztosíthat nemcsak a városnak, de a térségnek is.

Fejlesztik az ipari parkot 

KITÖRÉSI PONTOK
A BÜKKI TELEPÜLÉSEN

Pólus-hírek

Miskolc mint
fejlesztési „motor”


