
Zsongó méhkashoz hason-
lított az avatóünnepségen a
Jégcsarnok. A borsodi me-
gyeszékhely legújabb büsz-
keségére rengetegen voltak
kíváncsiak, zsúfolt ház elõtt
peregtek az események.

Remek mûsor, elégedett, bol-
dog publikum, és persze az el-
maradhatatlan esélylatolgatás:
mire lesznek képesek a magyar

fiatalok a divízió I-es jégkorong-
világbajnokságon, Miskolcon?

Az avató rendezvényen az ál-
lami és helyi vezetõk mellett a
nemzetközi, valamint a magyar
szövetség vezérkara is megjelent,
s egybehangzó véleményként
jegyezhettük fel, hogy az 1.1 mil-
liárd forintba kerülõ létesítmény
valódi ékszerdoboz. A program-
ban felléptek a Miskolci Jég-
virágok, a Miskolci Honvéd, va-
lamint a Miskolci Sportiskola ap-
róságai. Megható látványt nyúj-
tottak az egészen fiatalok, az 5-
6 éves korosztály, amelynek tag-
jai jégkorong-felszerelésben kor-

csolyáztak körbe a
küzdõtéren. Hatal-
mas sikert arattak a
szinkronkorcsolyá-
zók, s hátborzonga-
tó volt a pillanat,
amikor Bíró Ignác, a
miskolci hokisport
egyik élharcosa, ala-
pítója sípjába fújt,
életre keltve ezzel az
erdélyi ácsok keze
nyomát viselõ cso-
dálatos fa tetõszerkezetet – ezt
egyébiránt a négy történelmi
egyház képviselõi is felszentel-
ték. Az est csúcspontja a miskolci

születésû Európa-bajnok mû-
korcsolyázónõ, Sebestyén Júlia
kûrje volt.

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

MISKOLCI NAP

A labdarúgás elsõ vonalá-
ban újabb forduló következik.
A DVTK együttese sorozat-
ban negyedszer is hazai kör-
nyezetben szerepel, ellenfe-
le a Tatabánya gárdája lesz.
A piros-fehérek tábora egy-
értelmûen három pontra szá-
mít, s így van ezzel a szak-
vezetés is.

Hat fordulón jutott túl a mezõny,
és a diósgyõriek eddig még nem
érezhették a gyõzelem ízét.
Három vereség, ugyanennyi dön-
tetlen, a maximálisan megsze-
rezhetõ 18 pontból mindössze
három került az Avas aljára – ért-
hetõ, ha nõ a türelmetlenség, a
feszültség.

Pedig legutóbb, a Debrecen el-
leni összecsapáson már valami
megvillant! Húsz perc után a haj-
dúságiak kétgólos vezetésre tet-
tek szert, de a szünetig a hazai-
ak rendezték soraikat, és egali-
zálták az állást. A fordulást kö-
vetõen ismét a vendégek kerül-
tek kedvezõbb helyzetbe, ám a
vége értékes 3-3-as döntetlen
lett, s ez mindenképpen jó ered-
ménynek számít a még csak for-
málódó DVTK számára.

– Építkezünk, alakulunk. Az
alapokat már leraktuk, most a fa-
lakat húzzuk, utána jöhet a tetõ.
Mindez azonban nem megy egyik
napról a másikra, idõ kell, hogy
minden a helyére kerüljön. A gé-
pezet még csikorog, de már lát-
tam biztató jeleket, és meggyõ-
zõdésem, hogy fogunk mi még
sokkal jobban és eredménye-
sebben is játszani! – vonta meg
az utóbbi hetek mérlegét Pajkos
János vezetõedzõ.

Egyet kell érteni a trénerrel,
ugyanis sokan hajlamosak meg-
feledkezni arról a roppant fontos

tényrõl: a télen a klubvezetés a
kezdõ tizenegy felét engedte el, s
tette mindezt annak érdekében,
hogy az egyesület stabil gazdasági
alapon mûködhessen. Egyetlen
csapat sem vészelne át zökkenõk
nélkül ilyen mértékû vérvesztesé-
get. Gond nincs, a DVTK hetedik
a táblázaton, a megszerzett pon-
tok kellõ biztonságot adnak, a ki-
esésrõl hallani sem akar senki.
Akkor vajon miért a pánik?

Igaz, gondot okozhat, hogy a
legújabb információk szerint a

Magyar Labdarúgó Liga április 21.-
ei határidõt jelölt meg a felvett hi-
telek visszafizetésére. Diósgyõr-
ben a korábbi tulajdonosok 130
millió forintot vettek fel, ebbõl
azonban mindössze szûk 19 mil-
liót térítettek vissza. Jelenleg ügy-
védi felszólítás van érvényben a
DVTK, végrehajtás a DVTK 1910,
felszámolás az egykori Siófok
ellen. Ne szaladjunk elõre az idõ-
ben, maradjunk annyiban: mind-
errõl a jelenlegi tulajdonosok te-
hetnek a legkevésbé!        D. L.

Munkácsy Magyarországon
legalább fél évszázada nem lá-
tott képeit állítják ki Miskolcon.
Egy amerikai gyûjtemény majd
harminc darabja látható a
Herman Ottó Múzeumban az év
végén. 

Az intézményben két éve mu-
tattak be egy nagyobb anyagot a
festõmûvésztõl – a tárlatot Mis-
kolcon soha nem tapasztalt ér-
deklõdés kísérte –, két hónap alatt
több mint 35 ezren nézték meg. 

Pákh Imre New Yorkban élõ üz-
letember, a tíz legjelentõsebb ame-
rikai gyûjtõ egyike szenvedélyes
Munkácsy-rajongó, maga is
Munkácson született. Külföldön, kü-
lönbözõ aukciókon  vásárolta a fes-
tõmûvész képeit, amelyek között
olyan alkotások vannak, mint az
Ásító inas, amely a mester egyik
legismertebb munkája. Az 1880-as

években születtek a festmények,
amely Munkácsy legjelentõsebb
korszaka volt, mert kényszer nél-
kül, nem megrendelésekre, hanem
teljes alkotói szabadsággal tudott
ebben a periódusban dolgozni.
Budapesten minden eddiginél töb-
ben, mintegy háromszázezren vol-
tak kíváncsiak a tárlatra, amely a
különleges Munkácsy-képeket vo-
nultatja fel. Aztán az anyagot az or-
szág más városaiban is kiállították
– elõször Debrecenben, ott nyolc-
vanezren látták. Miskolcra október
12-én ér a gyûjtemény, és a Herman
Ottó Múzeumban mutatják be két
mecénás támogatásával. A költ-
ségeket a MIK Zrt. és a Miskolc
Belvárosi Fejlesztés Ingatlan-
forgalmazó és Ingatlanfejlesztõ Kft.
állja – az utóbbi cég vezetõje,
Albert István kapcsolatai révén ke-
rülnek a majd 10 millió dollárra biz-
tosított páratlan Munkácsy-képek
a borsodi megyeszékhelyre. 

Idén is megrendezi a Mis-
kolci Városgazda Kht. a múlt
évben nagy sikert aratott
„Nyuszi-bulit” az óvodások-
nak. Az április 11-ére hirdetett
programsorozat keretében ját-
szóházban, kisállat-simoga-
tón, koncerteken és más ren-
dezvényeken szórakozhatnak
majd a kicsik. 

A különféle állomásokon, a
gyerekek számára összeállított já-
tékos vetélkedõk és
feladatok mind a hús-
véti ünnepkörhöz kap-
csolódnak. 

A várost már márci-
us utolsó napjaiban
feldíszítették, idén öt
helyszínen – a Cent-
rum Áruháznál, a Vil-
lanyrendõrnél, a Tiszai
pályaudvarnál, a Vá-
rosház téren és a
Szinva teraszon alakí-
tottak ki „húsvét-szi-
geteket”, faragott nyu-
szifigurákkal, a virá-
gosládákban elhelye-
zett festett tojásokkal,
virágokkal. Az ünnep
hangulatát idézik a
miskolci óvodások
húsvéti dekorációival
feldíszített belvárosi fák
is. Murai Gábor, a
Városgazda Kht. igazgatója el-
mondta: a Nyuszi-buli program-
jaira több száz óvodást várnak.

Fontosnak érzik, hogy ennek a
korosztálynak is erõsítsék a vá-
roshoz való kötödését, és olyan
rendezvényeket szervezzenek
számukra, amelyek elõsegítik,
hogy felnõtté válva is szeressék
majd Miskolcot. 

Április 11-én délelõtt fél tízkor
indul a program, a centrum áru-
házi húsvét-szigetnél gyülekezõ
óvodások csoportonként végig-
sétálnak a fõutcán. A Royal köz-
nél lesz az elsõ állomáshely, ahol
húsvéttal kapcsolatos verseket,

dalocskákat kell majd elõadniuk.
ügyességi és kreatív feladatokat
oldanak meg a kis óvodások.

Továbbsétálva, a kicsik megte-
kintik a Széchenyi és a Szemere
utcák keresztezõdésében, a
Szinva-teraszon, valamint a szín-
háznál elhelyezett szigeteket – a
Szinva terasznál eldugott tojáso-
kat kell majd megtalálniuk, vi-
rágágyásokban. A Sötétkapunál
képkirakás lesz a feladat, majd a
Városház tér irányában található
díszfák közül minden csoport
megkeresi azt, amelyiket az óvo-
dája díszített. 

A séta végén idén is a Városház
téri húsvét-szigethez ér-
keznek a csoportok, ahol
képeslap-kiállítás és tab-
lók várják majd õket, a
húsvéti hagyományok
történetének leírásával. A
Szent István téren felál-
lított sátor alatt játszóház
lesz, ahol kreatív foglal-
kozás keretében az ün-
neppel kapcsolatos de-
korációt készíthetnek a
gyerekek. A helyszínen
lehetõség lesz élõ nyu-
szi és bárány simogatá-
sára is.  Fél tizenegyre
Miskolc valamennyi óvo-
dását várják a térre –
szüleikkel, nagyszüleik-
kel. Káli Sándor polgár-
mester köszöntõjét kö-
vetõen a gyerekek adnak
elõ dalos, táncos ünne-
pi mûsort a virágóra

körül. Ezt követõen most is a Csiri-
biri együttes szórakoztatja majd
a megjelenteket.             Sz. S.

Munkácsy Miskolcon

DÖNTÉS A ZÁRÁSON

Közönségsiker a Jégcsarnokban a jégkorong-vb

Nyuszi-buli, másodszor

TÖBB SZÁZ ÓVODÁST VÁRNAK 

A „húsvét-szigetek” vonzzák a gyerekeket.

A DVTK MA 17 ÓRÁTÓL A TATABÁNYÁT FOGADJA

Nincs mese, nyerni kell!

2005 decemberében jött
létre a Miskolci Ipari Park, me-
lyet a városi közgyûlés a
Zsarnai piac és a repülõtér kö-
zött, mintegy 69 hektáros te-
rületen jelölt ki. A Miskolci
Ipari Parkban található vállal-
kozások jelenleg 756 ember-
nek adnak munkát – ezt a szá-
mot 2010-ig legalább 2600-ra
szeretnék növelni.

Dr. Bernáth Attila, a MIK Zrt. vá-
rosfejlesztési igazgatója lapunk-
nak elmondta: Miskolc nagy hi-
ányát érezte, hogy a múlt év de-
cemberéig nem volt zöldmezõs
területeket felvonultató ipari park-
ja. A terület, ahol végül kijelölték,
részben korábban is ipari célo-
kat szolgált, 24 vállalkozás mû-
ködött itt. Az ipari park cím szá-
mukra is sok elõnnyel jár: egye-
bek mellett plusz pályázati lehe-
tõségeket, infrastrukturális fej-
lesztéseket jelent, s a Pólus prog-
ramban is elõnyt élveznek az

iparterületi, illetõleg az iparipark-
fejlesztések.  

– Az ipari park létrejöttének pil-
lanatában a 24 vállalkozáson
belül 756 ember dolgozott itt, ter-
veink szerint 2010-re ezen a te-
rületen legalább 2600 embernek
kell dolgoznia, erre reális esély
van – hangoztatta dr. Bernáth
Attila. Mint mondta, máris van
három újabb betelepülõ a park-
ba: ezek egyike egy vasszerel-
vényeket gyártó vállalkozás, a
másik kettõ pedig olyan logiszti-
kai cég, amelyek dinamikus fej-
lõdésük következtében kinõtték
korábbi telephelyeiket, tevékeny-
ségük már nagyobb mûködési te-
rületet igényel. Emellett komoly
tárgyalások folynak egy multi-
nacionális, mechatronikai gyár-
tó céggel is, amely már jelen van
a régióban, s helyi beruházásai
második üteméhez keres hely-
színt. Amennyiben ez a Miskolci
Ipari Park lesz, az további 350
munkahelyet jelent. 

(Folytatása 3. oldalon.)

Az európai uniós szabványok-
nak megfelelõ modern játszótér
épül a Jókai lakótelep szívében.

A város pályázati pénzbõl és
saját forrásból készítteti el a biz-
tonságos és külsõleg is tetsze-
tõs játszóparkokat, amelyeket
gyeptégla, és a biztonság érde-

kében helyenként gumiszõnyeg
borít. A Jókai lakótelepen 22 ját-
szóeszközt helyeznek ki a szak-
emberek.

Az új játszótér átadási ideje az
idõjárástól is függ. A terep kiala-
kítását követõen elhelyezik a ját-
szóeszközöket, és várhatóan áp-

rilis végén birtokukba vehetik a
gyerekek a város – immár ne-
gyedik – korszerû és biztonságos
játszóterét. Emellett megmarad
a közelben lévõ kosárlabda-, il-
letve focipálya is, hogy a na-
gyobbak is kedvükre hódolhas-
sanak szenvedélyüknek.

Uniós játszótér a Jókain

IPARI PARK:
BIZTATÓ EREDMÉNYEK
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A városi közgyûlés megbí-
zásából, a Miskolci Ingatlan-
gazdálkodó Zrt. bonyolításá-
ban épült az Eperjes u. 5. szám
alatt található, 5000 négyzet-
méteres épületkomplexum,
amely hamarosan beköltöz-
hetõ lesz. 

Az ingatlanban helyet kapott a
magas szintû betegellátást biz-
tosító Idõsek Otthona – 51 lakó-
egységben 75 fé-
rõhellyel –, valamint
egy önkormányza-
ti Nyugdíjasház,
amely 38 össz-
komfortos garzon-
lakással mûködik.
A beruházás teljes
összege megha-
ladta a 850 millió
forintot, amelyen az
önkormányzat és
az állam fele-fele
arányban oszto-
zott. 

Futó Kálmán, a
Szépkorúak Háza
Szociális Szolgál-
tató Kht. ügyveze-
tõje a helyszínen
elmondta: az Idõ-
sek Otthona (vagy
Szépkorúak Háza)
pár hét múlva beköltözhetõ lesz,
a helyiségek felszerelése, a bú-
torzat beszerzése zajlik. Az ott-
hon 75 férõhelyén 27 egyágyas
és 24 kétágyas, összkomfortos,
apartman jellegû, önálló lakrészt
alakítottak ki. A tervezõk és a ki-
vitelezõk figyelembe vették az
idõs emberek mindennapi élete
során felmerülõ igényeket. Ennek
szellemében, és a jogszabályi kö-
telezettségnek megfelelõen, va-
lamennyi lakrész megfelel az

akadálymentes környezet felté-
teleinek. A lakószobákban és a
közösségi helyiségekben a biz-
tonságos mozgást segítõ ka-
paszkodókat, rámpákat, küszöb
nélküli közlekedõtereket alakí-
tottak ki. 

Az apartmanok déli és nyuga-
ti tájolásúak. A kétágyas elhe-
lyezési lakrészhez erkély, az egy-
ágyashoz loggiás kilépõ tartozik.
A lakrészek elõterében beépített
gardróbszekrény, korszerû für-

dõszoba és minikonyha találha-
tó, hûtõszekrénnyel, mosogatóval,
fõzõlappal. Minden szobában van
elektromos nõvérhívó, telefon, te-
levízió, számítógép-csatlakozási
végpont. Található még az in-
tézményben 100 fõ befogadásá-
ra alkalmas étterem, négy tár-
salgó és négy melegítõkonyha,
ima-, beteg-, torna- és kapcso-
lattartói szoba, foglalkoztató – va-
lamennyi a legmodernebb fel-
szereléssel –, az udvaron pedig

kerti bútorok szolgálják a pihe-
nést. 

Az ügyvezetõ elmondta még,
hogy az intézmény elhelyezési kö-
rülményei, valamint a szolgálta-
tásainak színvonala átlagon felü-
linek mondhatók, ezért – lak-
résztõl függõen – 1,5–2 millió fo-
rint a bekerülési költség, emellett
pedig személyenként 60 ezer fo-
rint a havi térítési díj. 

Futó Kálmán hangsúlyozta: az
intézmény alapfunkciója, hogy a

bent lakó idõs em-
berek orvosi ellátá-
sa, illetve ápolása,
gondozása minél
magasabb színvo-
nalon valósulhasson
meg – otthonos kör-
nyezetben, képzett
szakemberek segít-
ségével. Az azonnali
kiszolgálást szol-
gálja a nõvérhívó
rendszer, amely 24
órás felügyeletet lát
el. Az orvosi ellátá-
son túl a szakdol-
gozók gondoskod-
nak az orvos által
elõírt diéta betartá-
sáról, s biztosítják
az intézmény orvo-
sa által összeállított
alaplista szerinti

gyógyszerellátást is. A mozgás-
szervi megbetegedésben szen-
vedõk részére gyógytornász,
mozgásterapeuta áll rendelke-
zésre a lakrészben, valamint a tor-
naszobában. 

Az otthonban lakók életét szí-
nesebbé, változatosabbá teszi
az éves foglalkoztatási és men-
tálhigiénés munkaterv keretében
a szabadidõ szervezett eltöltése,
a kultúrához és a rekreációhoz
való hozzájutás elõsegítése.

– Szolgáltatási filozófiánk mot-
tója, hogy a minket választó idõ-
sek biztonságban, emberhez
méltó, tartalmas életet élhesse-
nek, melyben a békesség, a nyu-
galom és a harmónia dominál –
hangoztatta az ügyvezetõ. 

Sz. S.

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy „Mindenkit érhet jogeset”
címmel folyamatosan mûködik ingyenes jogsegélyszolgálatunk.
Amennyiben jogi természetû problémájuk, kérdésük van, úgy kérjük,
írják azt meg, és küldjék el szerkesztõségünk címére: 3525 Miskolc,
Dózsa György út 30. A borítékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”.
Lehetõségük van e-mailben is elküldeni kérdésüket, ezt az
info@mikom.hu címre várjuk. Jogi szakértõink, dr. Strassburger Gyula
és dr. Tulipán Péter ügyvédek állnak szíves rendelkezésükre.

A város útjaihoz hasonlóan, az
avasi utakat is igen megrongálta
a hosszan elnyúló hideg, nedves,
téli idõjárás. Március 27-tõl elkez-
dõdtek a kátyúzások, és jó ütem-
ben haladnak. Ezeket a munkála-
tokat elsõként azokon a fõútvo-
nalakon végzik, ahol buszforgalom
is van. Az úgynevezett oldalutcák

kátyúzása a következõ fázisban tör-
ténik meg. A tavaly leaszfaltozott
Pattantyús utca folytatásaként a
kétszer kétsávos Klapka György út
teljes felülete is új aszfaltszõnye-
get kap, valamint az Ifjúság út két-
szer két sávja is, a Szabadságharc
utcáig. A Vargahegyi útról az alag-
úton át felvezetõ út egy része né-

hány évvel ezelõtt új burkolatot ka-
pott, és a hiányzó részt is pótolják
az idén. 

Az Avastetõn a kézilabdapálya,
kosárlabdapálya és két teniszpá-
lya is új aszfaltfelületet fog kapni.
Ez a munka mintegy ötmillió fo-
rintba kerül, aminek a felét a város
állja, míg a másik felét a Sport-
minisztériumtól pályázat útján nyer-
ték el. A sportpályán a kapukat, do-
bópalánkokat, hálótartókat is fel-
újítják. Ezek átadását a Mozdul az
Avas rendezvényre tervezi a kö-
zelmúltban alakult avasi részön-
kormányzat.

Ideiglenesen leállt a héten a
Selyemréti Strandfürdõ, melyet
immár a VFV Miskolc Zrt. üze-
meltet, akárcsak a Barlangfürdõt.
Hogy a miskolciak ne maradjanak
fürdõlehetõség nélkül, kedvez-
ményekkel várták a Barlang-
fürdõben az érdeklõdõket. A le-
állásra a tavaszi karbantartás és
a sátorbontás miatt volt szükség.

– Az ötvenméteres medencét
újrafestjük, míg a hátsó melegvi-
zeset meszeljük – mondta el ér-
deklõdésünkre Recskó Péter, a
fürdõ vezetõje. Hozzátette, némi
gépészeti átalakításra is szükség

van, például a klóradagoló kap-
csán is. A sátor lebontásához
pénteken láttak hozzá, hétfõn
már a rendszer és a medencék
feltöltése, újraindítása követke-
zik.

– Ha az idõ is úgy akarja, akkor
a jövõ héten már várjuk a mis-
kolciakat – jelentette ki Recskó
Péter, s megerõsítette, vannak
fejlesztési tervek is, például a víz-
forgatóval nem rendelkezõ hátsó
medence kapcsán, ezek terve-
zése már folyamatban van, és rö-
videsen errõl is tájékoztatni tud-
ják a városlakókat.

Békesség, nyugalom, harmónia

HAMAROSAN MEGNYÍLIK A SZÉPKORÚAK HÁZA

Az egyik tágas és napos nappali.

MEGÚJUL A CSÓNAKÁZÓTÓ

Visszaállítják
a természetes élõvilágot

A Barlangfürdõ fejlesztésével
párhuzamosan a miskolcta-
polcai csónakázótó is megújul.
A feladat hatalmas, és igen
költséges – a tavat meg kell
szabadítani több ezer köbmé-
ter iszaptól, az ebben tenyészõ
hínártól, s vissza kell állítani
természetes élõvilágát.

Minderrõl Horváth Benõvel, a
munkálatokat felügyelõ ökoló-
gussal beszélgettünk a parton.
Mint megtudtuk, a tó körülbelül
harminc éve nem volt kitisztítva, s
az emberi, természeti tényezõk
egyaránt nagy kárt okoztak az élõ-
világában. 

– Másféle élõvilágnak kellene itt
lennie – hangoztatta az ökológus.
– A tó a bükki élõvilág-együttes-
hez tartozik, mégis japán koi-
halak, aranyhalak és kínai ezüst-
kárászok találhatók benne, az
elõbb egyenesen egy ékszertek-
nõst láttam felbukkanni a vízbõl,
amely pedig köztudottan szub-
trópusi faj. Nyilván elég sok em-
bernek van itt a villákban akvári-
uma, megvették a díszhalakat, hül-
lõket a gyereknek, aztán amikor
ráuntak, beledobálták a tóba.
Nagy valószínûséggel így került ide
a kanadai átokhínár is, amitõl év-
tizedek óta nem lehet megsza-
badulni. Ha megnézzük itt a par-
tot, láthatjuk, hogy rengeteg szer-
ves anyag, levél, ágak, egyebek
hullanak a vízbe a környezetbõl –
mutatta Horváth Benõ. – Az úgy-
nevezett „lebontó szervek” viszont
teljesen hiányoznak a tóból, emi-
att nem tud egy megfelelõ ökoló-
giai rendszer összeállni és bein-
dulni. Ez az alapvetõ probléma,
ezen dolgoztunk a legtöbbet: hogy
úgy állítsuk össze az ökológiai
résztvevõ-együtteseket, egyszóval
a helyi élõvilágot, hogy kialakul-
jon egy anyagfelhasználó, táp-

anyagláncra épülõ rendszer. Olyan,
amelyik képes fenntartani és sta-
bilizálni magát. Ez a legfontosabb
cél, ezért próbálunk majd itt õs-
honos mikro-élõhelyeket létre-
hozni. Már elég sok barna varangy
van a vízben, lejöttek petézni, s lát-
hatják a tõkés récéket is a vízen.
Ez is mutatja, hogy megvan a kap-
csolat a helyi környezettel, ezt kell
fenntartani és bõvíteni, amennyi-
re tudjuk – mondta az ökológus.
– Az a lényeg – fûzte hozzá –, hogy
most elindult itt egy folyamat.
Nyilvánvaló, hogy ez nem egyha-
mar fog befejezõdni, egy tó be-
szabályozása legalább öt-tíz év. S
jó is lenne, ha minél tovább tarta-
na, mert akkor sokáig lehetne
folytatni a szükséges méréseket,
beavatkozásokat. Ez fontos, hiszen
a természeti folyamatokat nehéz
kiszámítani, nem beszélve arról,
hogy továbbra is jelen lesz az „em-
beri tényezõ”, amely már eddig is
sok kárt okozott. 

Horváth Benõ azt is elmondta,
az egyik nagy változás lesz, hogy
most már nem meleg víz kerül a
tóba, hanem hideg karsztvíz. Egy
majdnem hegyvidéki jellegû tavat
szeretnének létrehozni, átlátszó
tiszta vízzel, megfelelõ vízpótlással
és olyan élõvilág-rendszerrel, amely
nagyjából önfenntartó. Szeretné-
nek pisztrángokat is telepíteni a
vízbe, ezeket azonban nagy való-
színûséggel mihamarabb leha-
lásznák, ellopnák, a dolog ezért va-
lószínûleg csak a lekerített, õrzött
részen lesz megvalósítható. 

A rekonstrukció nem csupán a
tavat, hanem a szigeteit is érinti, az
ezeken található pihenõhelyek,
napozóteraszok is megújulnak.
Horváth Benõ elmondta, a szige-
ti éttermet vízimalom-megoldással
képzeli el: mint fogalmazott, ez lát-
ványnak is érdekes, emellett a
nagy malomlapát ténylegesen for-
gatja a vizet, ami szabályozó, oxi-
géndúsító hatással bír.     Sz. S. 

Önfenntartó tavat szeretnének létrehozni.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

KÁTYÚZÁS AZ AVASON

Karbantartás után
nyit a strand

A kisebb települések életé-
ben is egyre nagyobb szere-
pet kapnak a könyvtárak. A
bibliotékák szolgáltatásai
ugyanis két éve a kistérségi
társulások választható tevé-
kenységei közé tartoznak.

Többek között errõl is tanács-
koztak a szakemberek a II.
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár-
ban április 4-én és 5-én meg-
rendezett konferencián.

Több mint félmillió könyvbõl és
dokumentumból informálódhat-
nak az olvasók a II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtárban. A
mai kor embere nem élhet infor-
máció nélkül – mondják a szak-
emberek, ezért is fontos, hogy a
kisebb településeken is megfele-
lõen mûködjenek a könyvtári

szolgáltatások. Venyigéné Mak-
rányi Margit, a II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár igazgatója el-
mondta, ez nem csupán a könyv-
tári állomány bõvítését jelenti,
hanem a szakemberek képzését,
együttmûködését és a szolgál-
tatások bõvítését is, melyeknek
pedig szorosan kapcsolódniuk
kell a falvak, városok fejlesztés-
politikájához, hiszen a könyvek
számának gyarapítása önmagá-
ban még nem elegendõ. A
„Többcélú kistérségi társulások a
kistelepülési ellátásban” címû
kétnapos miskolci konferencián a
megye településeinek polgár-
mesterei, könyvtárosai és képvi-
selõi vettek részt, azzal a céllal,
hogy tanácskozzanak az eddigi
eredményekrõl, valamint az új
módszerekrõl és lehetõségekrõl.

lénárt

KISTÉRSÉGI KONFERENCIA HIRDETMÉNY
Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata 2006. évben elkezdi a mis-
kolc–majláthi – önkormányzati tulajdon-
ban lévõ – lezárt temetõ kegyeleti park-
ká történõ átalakítását.

Az átalakítással kapcsolatos kérdésekkel Miskolc
MJV Építési, Környezetvédelmi és Település-
fejlesztési Fõosztályán 2006. szeptember 30-ig
Heinemann Pál vezetõ fõtanácsoshoz lehet for-
dulni ügyfélfogadási idõben (hétfõ: 13–16; szer-
da: 8–17.30; péntek: 8–12-óráig), ill. levélben
(3525 Miskolc, Városház tér 8.), vagy telefonon:
46/512-700/1325 mellék).

Miskolc MJV Polgármesteri Hivatala
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Miközben bontogatom, olyan hangot ad, mintha fát hasogatnának
valahol. Attól kell tartanom, hogy felveri a ház vasárnap reggeli csend-
jét. De leszámítva e mellékhatást, szívem szerint való, hogy a sarki
boltos hagyományos göngyölegbe csomagolta a házi szalonnát. Meg
kell ezt becsülni, hiszen az óriás boltban, ahol bevásárlásaink zömét
lebonyolítjuk, leginkább mûanyag fóliában vagy elõre gyártott, vá-
kuumozott csomagolásban lehet húsárut kapni. Az utóbbi pedig akár
húsz-harminc százalékkal is megemelheti az árát. Ráadásul ezek a
fránya mûanyagok le sem bomlanak a talajban, és korunk nagy kör-
nyezetszennyezõinek számítanak. 

Bezzeg a régiek, a zsírpapírtól a papírzacskón át, a kézzel sodo-
rintott stanicliig, könnyen megadják magukat az enyészetnek, és el-
vegyülnek a humuszban. Na és – mint már utaltam rá – jóval olcsóbbak.
Ám ezekkel manapság már csak olyan boltokban találkozhatunk, mint
ahonnan ez a vékony húscsíkkal ékes erdélyi szalonna származik. 

Elõ hát a vágódeszkát és a borotvaéles bicskát, mert e célszer-
számok nélkül nem igazi a reggeli szalonnázás. Amíg felsorakozta-
tom a deszkán a zöldpaprika-csákós, enyhén fokhagymaillatú erdé-
lyi katonákat, az is megfordul a fejemben, hogy sajnos nem csak a
csomagolással van baj mostanában nálunk, hanem a tartalommal
is. Így ünnep táján mindig megtelik a sajtó étvágylohasztó hírekkel.
Most például azzal, hogy az idén is nagy mennyiségû sonkát – vagy
mit – hoznak be az egyik szomszédos országból. Pedig ízre, illatra
meg sem közelíti a több hétig pácolt, hozzáértéssel füstölt, magyar
parasztsonkát és lapockát.

De ki az a bolond, aki fittyet hány a régi jó ízekre és megelégszik
ezzel a silány portékával is? És sajnos, pont annak a korosztálynak
a tagjai a legnagyobb vásárlói a dömpingárunak, melynek spájzá-
ban egykor húsvét táján mindig ott lógott görbe kampóján a disz-
nótor óta õrizgetett, vagy a megbízható hentesnél vásárolt házi ké-
szítésû sonka. 

Mi történt velük? Elvesztették a jó ízlésüket? Szerintem azt a leg-
kevésbé…                                                                         (bekes)

(Folytatás az 1. oldalról.)
Hétfõn aztán megkezdõdött

az óriási érdeklõdéssel kísért ho-
kivilágbajnokság! Az U18-as kor-
osztály számára kiírt rendezvé-
nyen a magyarok Svájc ellen mu-
tatkoztak be, és noha vereséget
szenvedtek, egyáltalán nem okoz-
tak csalódást. Igaz, a helvétek
nyomasztó fölényben játszottak
(ezt mutatja, hogy két harmad
után 35-7 volt a lövési arány), de
Hetényi kapus nagy napot fogott
ki, és remek teljesítménnyel õriz-
te ketrecét. A magyar együttes
kétgólos hátrányban sem adta fel,
egyenlített, de a hajrát nem bírta,
és végül 5-2-es vereséget szen-
vedett.

– Tartottunk a svájciaktól, hiszen
tudtuk, hogy remekül korcso-
lyáznak, technikailag képzettek,
és az erõnlétük is kiváló. Húsz
másodperc alatt egyenlítettünk,
de a második szünet elõtt beka-
pott gólért kár volt. Az utolsó har-
madban is akadtak ígéretes le-
hetõségeink, de ezeket kihagytuk
– summázta a bemutatkozást

Dusan Kapusta szövetségi ka-
pitány.

A folytatásban a kazah vá-
logatott várt a mieinkre. A ma-
gyar fiatalok gyorsan vezetést
szereztek, de másfél perc le-
forgása alatt fordulat követke-
zett be. Agárdyék 3-2-re újból
vezettek, de az utolsó felvo-
násban ismét jött a keserû pi-
rula, és a kazahok diadal-
maskodtak 5-3 arányban.

Szerdán szünnap volt a vi-
lágbajnokságon, csütörtökön
késõ este a mieink a franciák-
kal csaptak össze a pontokért.
Telt ház és fantasztikus han-
gulat várta a magyar váloga-
tottat harmadik mérkõzésén. A
küzdelmes elsõ harmad után
gólt is láthatott a publikum. Az elsõ
francia találatra egy percen belül
válaszolt Koger, majd 5 perccel
késõbb Vulmann a vezetést is
megszerezte a magyar csapat-
nak. A második harmad végén
egyenlítettek a franciák, sõt a záró
harmadban kétgólos elõnyhöz
jutottak. Azonban Kiss és Gala-

nisz is eredményes volt az utol-
só 10 percben, így alakult ki a 4-
4-es döntetlen. A nap további
eredményei: Svájc–Ausztria 4-3,
Szlovénia–Kazahsztán: 4-3.

Szombaton Szlovénia, vasár-
nap Ausztria lesz a magyar együt-
tes ellenfele, a fontos kérdések-
re majd csak akkor kapunk vá-

laszt. Reméljük, a mieink képe-
sek lesznek kiharcolni a bent
maradást, amelyhez óriási segít-
séget jelenthet a szurkolók se-
gítsége!              Doros László

(Folytatás
az 1. oldalról.)

Az igazgatóhelyettes
elmondta, nagy a ver-
seny az ipari parkok kö-
zött a beruházókért. 

– Miskolcot vonzóvá
teheti, hogy Budapest
után a második legna-
gyobb mûszaki egyete-
mi képzés itt történik.
Emellett ezen a területen
a nagyarányú munka-
nélküliség jelentette hát-
rány is versenyelõnnyé
válhat. Persze az árak is
szerepet játszanak –
fûzte hozzá dr. Bernáth
Attila. – Munkahelyte-
remtõ beruházások ese-
tén nyilván nem szabad piaci
árakban gondolkodni: olcsón kí-
nálunk befektetési területeket,
infrastruktúrával felszerelve, hogy
a lehetõ legkisebb kényelmet-
lenségek árán lehessen a beru-
házáshoz hozzákezdeni. 

Az igazgatóhelyettes biztatónak
nevezte az ipari park eddigi ered-
ményeit, ahhoz képest, hogy alig
öt hónap telt el annak létrehozá-
sa óta. Mint fogalmazott, a kis- és
középvállalkozások is megmoz-
dultak, keresik a helyüket, két ilyen
befektetõvel is tárgyalásokat foly-

tatnak. Természetesen ennél jóval
nagyobb méretekben gondol-
kodnak, a park beépítetlen terü-
leteinek az aránya még eléri az
56 százalékot, ami jelentõs be-
ruházásokat tesz lehetõvé a to-
vábbiakban. A befektetések ösz-
tönzése érdekében elindítottak
egy 45 hektáros zöldterületi fej-
lesztést is, ami az ipari parkhoz
szervesen kapcsolódva jön létre.
Dr. Bernáth Attila hangsúlyozta:
a jelenlegi szabályozás lehetõvé
teszi a területtel határos vállalko-
zások csatlakozását is az ipari

parkhoz, ha azok ezt igénylik,
mert esetleg úgy gondolják, hogy
a parkhoz tartozva javíthatnak a
pozícióikon. 

– Mi szívesen vesszük ezt, és
bõvítjük az ipari területet, a sza-
bályozás csak azt mondja ki,
hogy egy ipari park területének
egybefüggõnek kell lennie –
mondta a MIK Zrt. városfejlesz-
tési igazgatóhelyettese, hangsú-
lyozva: csatlakozási feltétel a
közös szolgáltatás elfogadása, s
az, hogy iparterületrõl legyen szó. 

Sz. S.

A tavaly elindított programot
folytatja idén a MIK Zrt., és két
ütemben újítják fel a fõutca
homlokzatait. Többféle megol-
dást is kidolgoztak annak ér-
dekében, hogy a lehetõ leg-
több épület megújulhasson.

Az elsõ ütem a Városház tér és
a Szemere közötti rész, míg a má-
sodik a Szemere és az Ady híd kö-
zötti. Egyes épületek esetében
persze az ütemek felcserélõdhet-
nek, összecsúszhatnak, mondta el
lapunknak Jirkovszky Tamás, a
MIK városfejlesztési fõmérnöke.

– A megfelelõ marketingmun-
kának köszönhetõen a társashá-
zak közül többen is pályázatot
nyújtottak be a homlokzatfelújí-
tásra, és arról adhatok hírt, hogy
a Széchenyi út 56., 67,. illetve a 15.,
17. szám alatti épületek kivitelezé-
se hamarosan megkezdõdik –
mondta el Jirkovszky Tamás. –
Több vegyes tulajdonú társasház
is van, itt napi kapcsolatban állunk
a közös képviselõkkel. Amirõl szá-

mot tudunk adni, hogy elkészült
a Városház tér 16., 18., 20. szám
alatti épületek felújítási terve, va-
lamint a Széchenyi út 2., 4., 6., 8.,
27., 29., 31. alatti épületeké. A
Széchenyi út 14. alatti, mûemlék-
védelem alatt álló épület felújítá-

sa hamarosan megkezdõdik, il-
letve a megkötött együttmûködé-
si megállapodás alapján a Volks-
bankkal és az Erste Bankkal kö-
zösen elkezdõdhet a Városház tér
9/a és 9/b épületek teljes utcafronti
homlokzatának felújítása – tette

hozzá a fõmérnök, aki elmondta
még: tervezési megbízást adtak ki
az Erzsébet tér 1., a Széchenyi út
11., 13., 34., 117., 119., 121., a Kazinczy
u. 2., a Hunyadi u. 5., 13. alatti épü-
letek felújítására. A Városház tér
22., a Széchenyi út 48., 50., 34.,
36. szám alatti épületek tetõtér-be-
építésére pályázat útján megnyílt
a lehetõség, ezek feltétele a teljes
homlokzatfelújítás és a belsõ ud-
varok rendezése. Ezek a tervek a
társasházak megrendelésére ké-
szülnek el.

– Örömünkre szolgál, hogy az
Erzsébet tér 2. szám alatti Arany-
szarvas gyógyszertár tulajdonosa
a napokban tájékoztatott arról,
hogy elkezdi a homlokzatfelújítás
kivitelezési munkálatait. Az elké-
szített üzleti tervek alapján a fõut-
cán lévõ többi épület felújítására
a tervezési megbízásokat kiadjuk,
és várhatóan az év közepe tájé-
kán minden egyes épületre ren-
delkezni fogunk tervekkel, amelyek
alapján a kivitelezési munkálatok
elkezdõdhetnek – tette hozzá
Jirkovszky Tamás.

A Panelprogram lényege,
hogy az ipari technológiával
épült házak hõszigetelésére,
nyílászárók cseréjére és a fû-
tési rendszer korszerûsítésére
lehet pályázni.

A költségek egyharmadát a tu-
lajdonosnak kell fizetnie, a többi
pénzt pedig az állam és az ön-
kormányzat biztosítja, vissza nem
térítendõ támogatás formájá-
ban. A Nemzeti Energiata-
karékossági Program az 1994
elõtt épült családi házak és a ha-
gyományos technológiával épült
társasházak korszerûsítését tá-
mogatja. A lapunk által megke-
resett szakértõ, Rem Tiborné
azt mondja: a NEP lényege
ugyanaz, mint a Panelprogramé.
Tehát, hogy a beruházás végén
energiamegtakarítást érjenek el a
háztulajdonosok. Így itt is az abla-
kok, külsõ nyílászárók cseréjére,  hõ-
szigetelésre és a gépészeti mun-
kákra, a fûtéskorszerûsítés eleme-
ire, melegvizes blokkok felújítására
is lehet pályázni. A költségek két-
harmadát a tulajdonosnak kell áll-
nia, egyharmad részt, legfeljebb 600
ezer forintot pedig az állam finan-

szíroz. Fontos tudni, hogy ha vala-
ki mondjuk csak nyílászárócseré-
re ad be pályázatot, akkor 200, ha
még egy munkára, akkor 400 ezer
forint az elnyerhetõ támogatás. A
megújuló energiaforrások haszná-
latát is támogatja az állam. Azok a
családiház-tulajdonosok pályáz-
hatnak, akik biomasszával, nap-
kollektorral szeretnék lakásuk fûté-
sét megoldani. A szakemberek sze-
rint a panelprogram továbbra is nép-
szerû, de egyre nagyobb az ér-
deklõdés a másik két pályázati le-
hetõség iránt is.

tóthsz

FOLYTATÓDIK A BELVÁROS MEGÚJULÁSA

A felállványozott Széchenyi út 14. és a látványos egykori utcakép.

A svájciak jobbnak bizonyultak a mieinknél.

Közönségsiker a Jégcsarnokban a jégkorong vb

DÖNTÉS A ZÁRÓNAPON

Ipari park:
biztató eredményekPanelprogram és megújuló energiaforrások

TÖBBFÉLE TÁMOGATÁSI FORMA

A Király utcai panelfelújítás és a hozzá tartozó parkrendezés.

A MÁV-telepre tervezett ipari terület megoldaná a környékbeliek problémáját.

Fújtató

ZSÍRPAPÍR

Az ADRA Hungary Alapítvány húsvéti segélykoncertet tart a
Diósgyõri Kórház javára, hogy segítse egy inkubátor vásárlását.
A koncert idõpontja április 15., szombat 18.30 óra, helyszín a
Diósgyõri Ady Endre Mûvelõdési és Szabadidõ Központ. Fellép
a finn toivonlinnai gimnázium kórusa, a belépés díjtalan.

HÚSVÉTI SEGÉLYKONCERT
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Az Országgyûlés 2005 de-
cemberében fogadta el az
Országos Fejlesztéspolitikai
Koncepcióról szóló határozatot,
mely a 2007-2013 közötti idõ-
szakra jelöli ki Magyarország
legfontosabb fejlesztési irányait.
A gazdaságfejlesztés hatékony
megvalósítása érdekében olyan
fejlesztési pólusok kerültek kije-
lölésre, amelyek az ország ver-
senyképességének növelésé-
vel minden eddiginél hatéko-
nyabban segíthetik a területi fel-
zárkózást, a térség fejlõdését és
az európai gazdasági integrá-
ciót.

AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
RÉGIÓ

FEJLESZTÉSI KÖZPONTJA: MISKOLC
A Fejlesztési Pólus Program –

mint gazdaságfejlesztési terv és
gyakorlat – mindenütt a világban a
tudásalapú, dinamikus gazdaság
létrehozásának motorja. Az elkészült
stratégia is ezt célozza, a város és
régiója versenyképessége, a gaz-
dasági teljesítménye javítását helyezi
középpontba.

HELYI VÁLLALKOZÁSOK ERÔSÖDÉSE,
A HELYI GAZDASÁG FEJLESZTÉSE
A Pólus Stratégia kiinduló alap-

elvei, törekvései, tartalma és felada-
ta: tudásalapú, innováció-orientált
gazdaságfejlesztés; versenyképes
struktúra, hatékonyság és foglal-
koztatás a célrendszerben; a régió-
központ városra koncentráló, de re-
gionális hatású program; a helyi vál-
lalkozásokat, a helyi gazdaság köz-
vetlen szereplõit hozza helyzetbe a
versenyben, a piacaikon való fellé-
pésükben; egyetem, kutatóintézeti és
vállalkozói K+F bázisok, fejlesztésük,
keresletorientált együttmûködésük ki-
emelt jelentõsége; kereslet- és kí-
nálatorientált területfejlesztési meg-
oldások szükségszerû kombinálá-
sa az országos, regionális és helyi
stratégiákkal, programokkal össz-
hangban; ipari és technológiai típu-
sú stratégia célszerû ötvözése; K+F
és gazdasági területi prioritások
megfogalmazása; a Miskolc Fejlesz-
tési Pólus Stratégia szakmailag meg-
alapozott pozicionálása, nemzet-
közileg is határozottan megjelenõ,
látható karakteres profil, versenyelõny
kialakítása. A Pólus Stratégia konk-
rét programokat, tartalmaz. 

A térségi gazdaságfejlesztésnek,
a Pólus Stratégiának feladata, hogy
sajátos eszközeivel, projektjeivel tá-
mogassa a vállalkozások verseny-
képességének, az azt megalapozó
innovációkészségének, potenciál-
jának javulását, úgy, hogy egy ver-
senyképes, innováció- és verseny-
képesség-barát térséget, környe-
zetet biztosítson.

TUDÁSALAPÚ
GAZDASÁGFEJLESZTÉS

A Pólus Stratégia tehát olyan
Miskolcra, a régióra koncentráló tu-

dásalapú gazdaságfejlesztés,
amelynek a regionális kisugárzó
hatás a lényege – ezért az MFP-stra-
tégia a két „alapstratégia” – a 2007-
2013 idõszakra elkészült Városfej-
lesztési Stratégia és az Észak-
magyarországi Régió Fejlesztési
Stratégiájának, 2007-2013-ra szóló
Regionális Operatív Programjának
tartalmi metszete, a fejlesztések
meghatározó gazdasági magját
képezi.

A Pólus Stratégia a Város-
fejlesztési Stratégia törekvéseit erõ-
síti, amikor a „tudomány és kultú-
ra városa” pozicionálást lényegé-
ben kibontva alakítja ki a tudo-
mányra, tudásra, az innovációra
épülõ város-, s ezen belül gazda-
sága fejlesztésének részletes prog-
ramját. A „tudásalapú gazdaság-

fejlesztés”  szerves egységet képez
a „kulturális alapú város- és gaz-
daságfejlesztési” törekvésekkel,
melynek Miskolcra vonatkozó konk-
rét elképzeléseit az Európa kultu-
rális fõvárosa pályázatban kifejtet-
tek foglalták össze. 

A Pólus Stratégia és a „kulturá-
lis alapú” fejlesztési elképzelések
nem egymás riválisai, hanem kie-
gészítõi, melyet bizonyít az ezen tö-
rekvéseket integráló, 2007-13-as
városfejlesztési stratégia céljai, prog-
ramjai, az alprogramok és projek-
tek egybeesése. 

TECHNOPOLISZ
Mint minden Fejlesztési Pólus-

nak, Miskolcnak is kialakult a prog-
ram meghatározása során az a „hí-

vószava”, amely egy szóba sûrít-
ve fejezi ki a város jövõképét:
Technopolisz.

„Technopolisz – az alkalmazott
high-tech ipari megoldások” címmel
készült el a Miskolc Fejlesztési Pó-
lus stratégiája, amelyben megfo-

galmazódnak azok a húzó ágaza-
tok – köztük a mechatronikai, vegyi-
, környezeti ipar és a szabadidõ-gaz-
daság –, amelyek támogatásával a
város és a régió versenyképes, di-
namikusan fejlõdõ térséggé válhat. 

Ezen húzó ágazatok támogatá-
sa kutatóbázisok kialakításával, az
ehhez szükséges oktatási-képzési
rendszer létrehozásával, az ipará-
gakhoz kapcsolódó szellemi tõke
alapjainak megteremtésével való-
sulhat meg.

Ezáltal olyan innovációalapú gaz-
daságfejlesztés jöhet létre, melynek
segítségével a gazdasági struktúra
korszerûsödik, növekszik a foglal-
koztatottság, a termelékenység és
sikerül elérni azt az alapvetõ célt,
hogy növekszik a lakosság életmi-
nõsége.

Négy, szakértõk közremûködé-
sével mûködõ munkacsoportban fo-
lyik a megadott funkciókhoz igazo-
dó kulcsprojektek és azok kap-
csolódó alprojektjeinek kidolgozá-
sa. A kulcsprojektek összességé-
ben több mint 100 milliárd forintos
költségvetéssel készülõ, olyan in-
novatív gazdaságfejlesztési prog-
ramok, amelyek új lendületet ad-
hatnak a térség gazdaságának. 

WWW.MIKRT.HU – TECHNOPOLISZ
A Pólus Program projektjeit a leg-

szélesebb társadalmi közremûkö-
dés révén szeretnék meghatároz-
ni. A szakértõk mellett a lakosság-
tól is várnak projektötleteket és ja-
vaslatokat a Miskolci Fejlesztési
Pólus honlapján, amely a
www.mikrt.hu oldalról érhetõ el.
Ezen az internetes felületen kap-
hatnak információt a Pólus Program
lényegérõl, az elkészült stratégiáról,
itt nyílik lehetõség egyedülálló for-
mában bárkinek részletesen kidol-
gozni a feltételekhez illeszkedõ pro-
jekteket, projektötleteket. Az eddig
elkészült ötletek megtekintésére és
véleményezésére is van lehetôség.

Cél, hogy minél többen bekap-
csolódjanak a közös munkába,
hogy minél többen részt vegyenek
a jövõnket érintõ projektek meg-
határozásában.

Ennek érdekében Miskolc elsõ-
ként nyitott mindenki számára el-
érhetõ ablakot, virtuális tervezõpa-
dot, kerekasztalt, hogy korlátok nél-
kül, szabadon ki-ki részt vehessen
javaslataival, kreatív ötleteivel, saját
terveivel a közös építésben, ezzel
is hozzájárulva a város és az Észak-
magyarországi Régió felemelkedé-
séhez.

Az Észak-magyarorszá-
gi Munkaadói Gazdasági
Közösség véleményét is ki-
kérték arról, milyen témák
köré csoportosuljanak az
elkövetkezõ hét év pályá-
zati kiírásai – mondta el
kérdésünkre Barkóczi
István, a társaság elnöke. Ennek kö-
szönhetõen olyan elemeket is beé-
pítettek a fejlesztési koncepcióba,
amelyek megvalósulásuk esetén
nagy segítséget jelenthetnek a kis-
és középvállalkozásoknak. Az elnök
hozzátette azt is, ki kellene építeni egy

olyan hálózatot és ta-
nácsadói szolgálatot,
amely a helyi vállalkozókat
segítené. A szolgálat nem-
csak az egyetemen kiala-
kult innovációs csomó-
pontok történéseit közve-
títené a vállalkozásokhoz,

hanem visszajelzést is adna szá-
mukra. Ez azt jelenti, hogy a hálózaton
keresztül többek között azt is meg
lehetne tudni az egyetemtõl, hogy
egy-egy, a vállalkozás számára fon-
tos technológiai újítás milyen kuta-
tás-fejlesztési munkát igényel.

TANÁCSADÓI HÁLÓZAT 
A VÁLLALKOZÁSOKNAK

A Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara is aktívan
részt vesz a Pólus Stra-
tégia kidolgozásában –
tudtuk meg Bihall Tamás-
tól, a szervezet elnökétõl.
A BOKIK vezetõje szerint
a fejlesztési program a régió és a
város gazdaságának kiemelkedõen
fontos ügye, amelyért a politikai, a
kulturális és a tudományos élet kép-
viselõinek a kamarával együtt kell
dolgozni. A közös munkát egyfajta
klaszter keretében képzelik el,

amelyben az ipartestület
a különbözõ vállalatok
projektjeit gyûjtené össze,
illetve együttmûködésüket
erõsítené. Bihall Tamás
szerint a globalizálódó
piaci versenyben az önál-
ló versenypozíciók ideje

– különösen a kisebb vállalkozások
esetében – lejárt, éppen ezért van
szükség a klaszter létrehozására,
mivel csak így lehet megvalósítani
azt a fejlesztési pályát, amely
Miskolcot valóban fejlesztési pó-
lussá teheti.

A KAMARA IS RÉSZT VESZ
A MUNKÁBAN

Vegyipari értékparkot
hozna létre a BorsodChem
Rt. Kazincbarcikán, a 26-os
út mellett. Ide olyan mûa-
nyagipari alapanyagokat
gyártó és feldolgozó tára-
ságokat szeretnének be-
telepíteni, amelyek korsze-
rû, innovatív eljárásokat alkalmaznak
munkájuk során. A BorsodChem Rt.
nemrég készítette el hosszú távú fej-
lesztési stratégiáját, amelyben olyan
mûanyagipari alapanyagok gyártását
is tervezi, amelyek feldolgozását az

értékparkban mûködõ kis-
és középvállalkozások vé-
geznék. Harmati Márta, a
társaság fõtanácsosa kér-
désünkre elmondta, az
iparág fejlesztéséhez szük-
ség lenne egy vegyipari
klaszter létrehozására is,

amelyben az iparvállalatok mellett a
kutatás-fejlesztési szervezetek, illet-
ve azok a tudáscentrumok is részt
vennének, amelyek az új eljárások-
hoz szükséges szakembergárda kép-
zését végzik.

ÉRTÉKPARK 
ÉS VEGYIPARI KLASZTER

A Pólus Fejlesztési Prog-
ram alapvetõ célja egy
olyan tudásalapú gazda-
ságfejlesztési koncepció
összeállítása, amelynek
eredményeként egy más
minõségû, fenntartható
gazdaság jön létre a tér-
ségben. A kezdeményezésben az ön-
kormányzati és a kutatás-fejlesztési
szféra képviselõi mellett azoknak a
gazdasági szereplõknek is részt kell
venniük, akik a programban leírt el-
képzeléseket meg tudják valósítani,
és a szükséges önerõt is képesek

biztosítani. A Pólus Prog-
ram végeredménye a
város fejlõdése, a munka-
helyek számának növeke-
dése és az itt élõk életmi-
nõségének javulása lehet,
mindez azonban csak a
gazdaság tudatos fejlesz-

tésén keresztül érhetõ el. A stratégia
kidolgozásának fontos eleme, hogy
bárki megtervezheti saját projektjét,
amely a késõbbiekben akár a Pólus
egyik kulcsprogramjává is válhat –
mondta el kérdésünkre Halmai
Gyula, a MIK Zrt. igazgatója.

TUDÁSALAPÚ 
GAZDASÁGFEJLESZTÉS

A Fejlesztési Pólus Stra-
tégia szervesen kapcso-
lódik mind a város-, mind
pedig a régiófejlesztési el-
képzelésekhez, ötvözi ma-
gában mindazon értéke-
ket, amelyek ez utóbbiak-
ban is megjelennek –
mondta el kérdésünkre dr. Lukács
János egyetemi tanár, a stratégia
egyik kidolgozója. A projekt tervezése
a nyilvánosság bevonásával történik,
fontos tehát, hogy az eddig össze-

gyûjtött ötleteket meg tud-
ják valósítani, megteremt-
ve ezáltal a program szak-
mai és financiális hátterét.
A fejlesztési koncepció
alapvetõ célja egyébként
a munkahelyteremtés, il-
letve a lakosság életminõ-

ségének javítása. A Pólus Program
kidolgozásánál szoros határidõket
kell követni, hiszen az Európai Unió
már 2007-ben dönt arról, mely pro-
jekteket támogatja majd.

TÖBB MUNKAHELY, 
JOBB ÉLET

FEJLESZTÉSI PÓLUS PROGRAM

A tudásalapú gazdaságfejlesztés Miskolcon és a régióban

A Miskolci Egyetem, a régió tudásközpontja.

A Bosch mint munkahelyteremtô vállalkozás.

A tudatos szakképzés jelenti a miskolci fiatalok számára a jövôt.



Az 1878-as árvizet követõen
szigorú rendelkezések szület-
tek a városi közgyûlésben a
Szinva malmainak lebontásá-
ra és a bûzös malomárkok fel-
töltésére. Ennek ellenére a ka-
tasztrófa után még egy évti-
zeddel is mûködött a mai téren
az ún. papmalom. 

Mivel értéke és forgalma, hasz-
not hajtó jövedelme már nem volt
számottevõ, 1891-ben az avasi re-
formátus egyház a megszüntetése
mellett döntött. Ezzel vette kezde-
tét Miskolcon az elsõ tudatosan ter-
vezett tér kialakítása, amely – elte-
kintve attól a különlegességétõl,
hogy Kossuth Lajos szobra ellené-
re Erzsébet királyné nevét viseli –
nemcsak a város ékessége, hanem
az idelátogatók szerint Európa egyik
legkellemesebb, legintimebb, leg-
hangulatosabb tere. Különleges ér-
tékét – középületein túl – az õsi avasi
domboldal adja, amely nemcsak
„háttér”, hanem a város jelképe is.

A papmalom eltávolításával „nyer-
tünk a város közepén egy szép ut-
czát és teret – lelkendezett a kora-
beli sajtó –, alkalmas környezetként
a fürdõnek, s mintegy belépõ tor-
nácul szépülõ Avasunknak”. Így
tehát a fürdõ lett a 27 méter szé-
lesre tervezett tér elsõ építészeti
eleme. 1892-ben Adler Károly tervei
alapján hozzákezdtek a munkála-
tokhoz, s 1893-ban már állt a fürdõ
jellegzetes kupolás épülete. Vele
szemben, s a fürdõ építésével egy
idõben kezdte el építeni a város
egyik hivatalnoka, Diószeghy Dániel
is egyemeletes, a Szinvára sarok-
kal forduló családi házát. Bár nap-
jainkban az épület elsõ emeletét a
B.-A.-Z. Megyei Ügyvédi Kamara
használja székházként, a régi mis-
kolciak még ma is Diószeghy-ház-
ként ismerik. 

Az Erzsébet tér 5. számmal jelölt
épület érdekessége az, hogy kitû-
zési pontatlanság miatt nem lett pár-
huzamos a fürdõ homlokzatával, a
Szinva felöli sarka egy méterrel
„ugrik” elõre. A kor bölcsessége sze-
rint a szépséghibát a tér félméter-
nyi magas feltöltésével igyekeztek
eltüntetni. Igaz, sikertelenül, de ma
már ezt senki nem rója fel a XIX.
századvég mestereinek. Az akkori
idõk építkezési ütemét is mutatja,
hogy a szomszéd épületre a terv-
pályázatot 1894-ben hirdették meg,
s 1895-ben már állt a Kereskedelmi
és Iparkamara akkori székháza,
amely ma az MTA Miskolci Területi
Akadémiai Bizottságának ad ott-
hont. Az akadémia melletti 1. szám-
mal jelölt, s a tér sarkán álló,
Széchenyi u. 2. számú épületek a
Kossuth-szobor avatására készül-
tek el, így az 1898-as évszám az
Erzsébet tér történetében megha-
tározó. (1898-ban gyilkolták meg a
királynét, s a következõ, 1899-es esz-

tendõben a Népkertben már fela-
vatták mellszobrát, Stróbl Alajos al-
kotását.)

A volt Erzsébet-fürdõ szomszéd
épülete az egyemeletesre épített, s
Erzsébet tér 2. számot viselõ ún. pol-
gármesteri ház. A sarokház, amely
késõbb Aranyszarvas patikaként
vált híressé, Soltész Nagy Kálmán
polgármester „megrendelésére”
épült. (Az emeletráépítésre az 1970-
es évek elején került sor, s itt alakí-
tották ki a Miskolci Vendéglátóipari
Vállalat központját.) Az épület ter-
vezõjét és kivitelezõjét nem ismer-
jük, csupán azt, hogy az alapkõ le-
tételétõl az átadásig szûk két év telt
el (1896–1898). Kossuth Lajos szob-
rának avatását a résztvevõ dísz-
vendégek elõkelõ csoportja a ház
ablakaiból nézte végig. Így a szám-
ûzetésben is mellette álló húga,
Ruttkayné Kossuth Lujza és fia, a
Függetlenségi és 48-as párt orszá-
gos elnöke, Kossuth Ferenc is.

A tér arculatát, hangulatát meg-
határozza Kossuth Lajos egész
alakos szobra, amely Róna József
alkotása. (Az 1861–1940 között élt

Róna József készítette Szemere
Bertalan szobrát is.) A téren kez-
detben Szemere Bertalannak sze-
rettek volna szobrot emelni, aki
1869-ben bekövetkezett halála után,
1871-ben tért haza végleg az avasi
domboldalba. Úgy vélték, hogy a
sírnak és a szobornak együtt kell
látszódnia a fõutcáról, s a két
emlék akkor nyújt különleges lát-
ványt, ha a szobor a fürdõ elõtt kap
helyet. Amikor a város képviselõ-
testülete a Kossuth-szobor felállí-
tása mellett döntött, még mindig a
fürdõ elõtti oválisra alakított térrész
volt a kijelölt hely. Róna József nagy
álma teljesült a Kossuth-szobor
elkészítésével. Mint az avatáskor el-
mondta: „amit ma, mint érett mû-
vész hozzáadtam, az csak techni-
ka, csak mûvészi tudás” volt, a
Kossuthról alkotott kép kristály-
tiszta és egyszerû volt benne gye-
rekkorától. Hasonlóan vallott a ta-
lapzatot készítõ mester is, hiszen
Magyarország elsõ, egész alakos
Kossuth-szobrán a név alatt csak
két évszám olvasható: 1802–1894.

Dobrossy István
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A Miskolc TV
heti mûsora

2006. április 10–2006. április 16.

ÁPRILIS 10., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.20
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Múltkor, tallózás a
Miskolc TV archívumában: Miskolc
és környéke a nyolcvanas évek kö-
zepén 20.00Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Vérdíj 2. – A nagy
robbanás, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

ÁPRILIS 11., 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.) 19.30DVTK – Tata-
bánya élvonalbeli labdarúgó-mér-
kõzés 20.30 Hírháló (h) 21.00 Me-
rénylet a levegõben, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

ÁPRILIS 12., 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.) 19.30 Kéznyújtásnyira, a fo-
gyatékkal élõk magazinja 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.00 Néma rettegés, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

ÁPRILIS 13., 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.) 19.25 Múltkor, tallózás a Mis-
kolc TV archívumában: a Szinva-
völgyi Néptáncegyüttes a nyolcva-
nas évek közepén 19.45 Kedven-
ceink, az állatbarátok magazinja
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hír-
háló (h) 21.00 Titkos fegyver, ame-
rikai film (h) 23.00 A Hálózat mû-
sora.

ÁPRILIS 14., 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.) 19.30Jégkorong-világbajnok-
ság Miskolcon, félórás összeállítás
a tornáról 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Vad világ,
amerikai film (h) 23.00A Hálózat mû-
sora. 

ÁPRILIS 15., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 Sopron–DKSK nõi kosárlab-
da-bajnoki elõdöntõ 1. mérkõzés
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Kép-
újság 17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.20 Maga-
zinmûsor, válogatás a hét témáiból
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Kéz-
nyújtásnyira, a fogyatékkal élõk ma-
gazinja (ism.) 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.30 Ca-
poeira – Csak az erõs gyõzhet, ame-
rikai film (h) 23.00A Hálózat mûsora.

ÁPRILIS 16., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 DKSK–Sopron nõi kosárlab-
da-bajnoki elõdöntõ 2. mérkõzés
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló
magazin 18.30 Magazinmûsor, vá-
logatás a hét témáiból 19.00Krónika
(ism.) 19.20 Múzsa, kulturális ma-
gazin (ism.) 20.00 Krónika (ism.)
20.30Hírháló (h) 21.30Cápavadász,
amerikai-olasz film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

Ezért Miskolc (15.)

„EURÓPA LEGSZEBB TERE”

Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön Miskolc város 2005. évi kitüntetettjeit? Hamarosan
kiderül! Hat héten át tartó keresztrejtvény-pályázatot indítunk. A hat kereszt-
rejtvényben egy-egy 2005-ben a város napja alkalmából díszpolgári vagy Pro
Urbe díjjal jutalmazott nevét rejtettük el. A hat megfejtést egyben, egy levele-
zõlapon legkésõbb május 24-e, éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs
Kht. címére: 3525 Miskolc, Dózsa György út 30. A helyes megfejtéseket be-
küldõk között az Arany Könyvesbolt (Miskolc, Arany Corvin Üzletház, Arany
János út 11-13.) által felajánlott könyvet sorsolunk ki.

ISMERI ÖN MISKOLC VÁROS
2005. ÉVI KITÜNTETETTJEIT?

HAMAROSAN ÚJ BÉRLAKÁSOKAT
ADNAK ÁT

Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2004. évben
vásárolta meg a Miskolc,
Szinva utca 25. sz. alatt lévõ
3296 m2 alapterületû ingatlant,
melyen a Fonoda korábbi
munkásszállója, egy 6 emelet magas paneltechnológiával épült
épületegyüttes áll.

A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. részben pályázat útján
szerzett, részben az önkormányzat által biztosított források se-
gítségével 2005. év folyamán felújította az ingatlant.

Az épületben mindösszesen 97 db lakást, míg az épület mel-
lett található lepényépületben további 2 db, mozgássérültek szá-
mára fenntartott lakást alakítottak ki. 

A létesítményben 2 szobás (54 m2 illetve 48 m2-es lakás), 1,5
szobás (35 m2), valamint 1 szobás (24 m2) lakások találhatók,
melyeket az önkormányzat képviseletében eljáró MIK Zrt. költ-
ségelven bérbe adandó lakásként kíván hasznosítani. 

2006. április 3. napjától írták ki azt a pályázatot, amelynek ke-
retében egyedülálló személyek mindösszesen 50 db 1 szobás,
összkomfortos lakásra pályázhatnak. 

A Fonoda udvarnak és környékének fejlesztése kiemelt váro-
si érdek, melynek elsõ lépéseként, az épület alsó szintjén élel-
miszerboltot alakítanak ki, megoldva ezzel a bérlakásokba be-
költözõk, valamint a környéken élõk ellátását is.

A bérbeadó MIK Zrt., az ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos
feladatok ellátására az épületben lakó gondnokot kíván alkalmazni.

A pályázattal kapcsolatos részletes információ a honlapon ta-
lálható: www.mikrt.hu.

Az Észak-Kiliánban március 22-én elveszett világosbarna csivava kiskutya, pórázzal együtt
(a kutyus epilepsziás). Kérem megtalálóját magas jutalomban részesítem. Tel.: 20/316-5941

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

TAVASZI VÁROSLÁTOGATÁSOK
Repülõvel: Párizs: 67 900 Ft, Róma: 59 900 Ft, London: 64 900 Ft

Nizza: 59 900 Ft, Stockholm: 69 900 Ft, Isztambul: 69 900 Ft
Miskolci indulással: 

Párizs-Versailles-Disneyland 59 990 Ft
Párizs-Loire menti kastélyok 69 990 Ft

Róma és Toszkán városok 73 990 Ft
Baltikum és Szentpétervár 173 990 Ft

SZIMFONIKUS
KONCERT

A Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar következõ koncertjét
április 10-én 19.30 órai kez-
dettel tartja a Miskolci Nem-
zeti Színházban. 

A koncert szólistája Jeli-
zaveta Suscsenko gordon-
kamûvész, a 2004-es Popper
Dávid Nemzetközi Csellóver-
seny gyõztese, a Moszkvai
Konzervatórium növendéke,
aki Saint- Saëns a-moll csel-
lóversenyét adja elõ. A kon-
certen elhangzik továbbá
Liszt Faust-szimfóniája a
Honvéd Férfikar közremû-
ködésével és Csajkovszkij
Pezzo capriccioso címû
mûve. A koncertet Kovács
László vezényli. 
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Ha kitekintünk az ablakon, máris szembeötlõ a ragyogó nap-
sütés, s megnyugvással elmondhatjuk, hogy az idén is megér-
kezett a várva várt tavasz. Szép lassan hosszabbodnak a nap-
palok, rügyeznek a fák, és már megjelentek a tavasz elsõ virá-
gai is. A szépség mellett azonban sok munkával járó feladatok
elvégzését rója ránk az új évszak beköszönte.

A tavaszi városüzemeltetési feladatok közül a legelsõ munkafolya-
mat a tél okozta károk rendbetétele. Miskolc város területén az utak
kátyúzásával egy idõben elkezdõdött a tavaszi nagytakarítás is. A
Miskolci Városgazda Kht. köztisztasági részlege az idén még össze-
hangoltabban végzi a kiszórt síktalanító anyagok összegyûjtését, meg-
határozott ütemterv alapján valamennyi városrészben.

Munkájukhoz közvetlenül kapcsolódnak a kertészeti részleg dol-
gozói. A város egész területén végzik a tavaszi lombgereblyézést, va-
lamint a cserjék ritkítását, fák gallyazását, metszését, az ezekbõl szár-
mazó hulladékok elszállítását. A város nagyságából adódó hatalmas
felület miatt a legjobb szervezés mellett is a munkálatok még lega-
lább egy hónapot vesznek igénybe.

A szezonális munkavégzésbõl eredõ létszámgondokat a Miskolci
Városgazda Kht. a közmunkaprogram keretében havi átlag 400 fõ fog-
lalkoztatásával oldja meg.

Az idei esztendõben is terveik között szerepel Miskolc belvárosá-
nak, valamint frekventált közterületeinek virágosítása, a tavalyi év szín-
vonalának megfelelõen.

A múlt évben, elsõ alkalommal megjelent 63 db virágfát, valamint
10 db virággúlát az idén olyan megosztásban kívánják kihelyezni, hogy
azok minél több városrészben jelenjenek meg. A beültetésre olyan
növény-összeültetést terveznek, mely látványában a tavalyitól eltérõ,
de színvonala változatlan lesz.

2004-rõl 2005. évre a virágágyak felületi nagysága 3450 m2-rõl 
4170 m2-re növekedett.  Az összes virágfelületbe közel 150 000 db
palántát ültetnek ki. 2006. évben tovább szeretnék bõvíteni a virágos
felületeket, köztük a virágágyások nagyságát, a dekorált kandelábe-
rek számát.

Májusban felkerülnek a villanyoszlopokra a tavalyról már ismert, gyö-
nyörû látványosságot biztosító virágzó muskátlik. Ezzel is azt szeret-

nék elérni, hogy a városunkba látogatók már a városba bevezetõ úton
azt érezzék, hogy kulturált és virágos nagyvárosba érkeztek.

2005. évben az egész város területére meghirdetett balkonláda-akció
keretében 3100 darab 60 centiméteres mûanyag balkonládát osztot-
tak ki, ládánként 3 darab jó minõségû, erõteljes növekedésû futó-
muskátlival beültetve, melyet a Miskolci Városgazda Kht. kertészeti
részlege biztosított az igénylõknek. Remélik, hogy munkájukkal sike-
rül szebbé varázsolni városunkat!

ÍGY VÁRJUK 
A TAVASZT!
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ÁPRILIS 30-IG VÁSÁROLJON 2000 FT FELETT, 
MERT NYEREMÉNYJÁTÉKBAN IS RÉSZT VEHET.

MINDEN VÁSÁRLÓNKNAK KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

FÜSTÖLT FÕTT MINI KÖTÖZÖTT SONKA 1 KG SOLE MEAT 899 FT
FÜSTÖLT KÖTÖZÖTT PULYKACOMB-SONKA 1 KG 859 FT
ELÕHÛTÖTT CSIRKECOMB 1 KG 399 FT
NAPRAFORGÓ ÉTOLAJ 100%-OS 1 LIT. 199 FT
MINNA DOBOZOS TEJ 1 LIT. 1,5% 135 FT
MINNA TEJFÖL 12% 175 G 49 FT
EGYSÉGÁR: 289 FT/KG

MINNA TRAPPISTA SAJT 1 KG 899 FT
FÓLIÁZOTT TÁLCÁS TOJÁS 30 DB-OS

(COOP, MAXI, SZUPERMARKET) 539/FT TÁLCA
COOP MARGARIN 250 G 69 FT
EGYSÉGÁR: 276 FT FT/KG

TASAKOS SAVANYÚ KÁPOSZTA 1 KG 179 FT
COOP NARANCSLÉ 12%-OS 1 LIT. 69 FT
VIENETTA JÉGKRÉM

(VANÍLIA, CSOKOLÁDÉ, TÚRÓ-MÁLNA) 650 ML 399 FT
EGYSÉGÁR: 613,84 FT/L

CSAK ÁPRILIS 7–8–9-ÉN REKLÁM ÁRON KAPHATÓ:   
ELÕHÛTÖTT CSIRKESZÁRNY 1 KG 299 FT

VALAMENNYI  COOP-ÜZLETÜNKBEN MÁR
HÚSVÉTI AKCIÓVAL VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT,

ÁPRILIS 6-TÓL A KÉSZLET EREJÉIG!

AKC
IÓ!

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

Éttermünkben à la carte kihordásos étkeztetés, munkahelyi és cso-
portos étkeztetés keretében várjuk kedves vendégeinket! Vállaljuk to-
vábbá: esküvõk, ballagások, családi rendezvények, kerti partik, ál-
lófogadások teljes körû lebonyolítását!

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

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

Többévi várakozás után ismételten lehetõ-
ség nyílhat Miskolcon az önkormányzati laká-
sok bérlõinek bérlakásuk megvásárlására.
Mindezen lehetõség úgy kelt életre, hogy a MIK
Zrt. a portfoliós jellegû bérlakáskezelés kere-
tében indokoltnak tartja megvizsgálni a la-
kásállomány egy részének értékesítési lehe-
tõségét. Vételre szóló ajánlatot a határozatlan
idejû bérleti szerzõdéssel rendelkezõ, elsõ-
sorban nem belvárosi bérlõk kaphatnak. 

Az új Lakástörvény a korábbiakhoz képest mó-
dosította a lakásbérlõk által már megismert, s az
értékesítésnél alkalmazható kedvezményeket. A
vásárlás feltételei közül a lakásbérlõket termé-
szetesen a vételár nagysága, s a fizetéshez kö-
tõdõ kedvezmények érdeklik, mely elõzetes fel-
tételek aktuálisan a következõk lehetnek.

� a vételár a helyben kialakult piaci ár, azaz a
forgalmi érték 90%-a

� a szerzõdéskötéssel egyidejûleg megfize-
tendõ a vételár 20%-a

� a fennmaradó vételárhátralékot 15 év alatt, Ptk.
kamattal (mely jelenleg 6 %) terhelten, azo-
nos nagyságú részletekkel lehet törleszteni

� aki a vételárnak a 20% mértékû elsõ részén
túl a további teljes összeget a szerzõdés-
kötéssel egyidejûleg egyösszegben megfi-
zeti, úgy ezen 80%-os vételárrészre további
15% engedményt kap

Az elmúlt na-
pokban több
mint ezer la-
kásbérlõt kere-
sett meg leve-
lével a MIK Zrt.,
röviden ismertetve a lakáseladások lehetõségé-
nek vizsgálatát, s a várható feltételeket. Azon bér-
lõknek, akik érdeklõdést mutatnak a lakásvásár-
lás iránt, lehetõségük van nyilatkozni arról, hogy
egy esetleges adásvétel során mely fizetési konst-
rukciót tartanák a legkedvezõbbnek. Ezen nyilat-
kozat megtételére kétféle lehetõség is kínálkozik.
Amennyiben ezt írásban kívánják megtenni, úgy
a kitöltött ûrlapot a MIK Zrt. alábbi ügyfélszolgá-
latának bármelyikén leadhatják. 

Széchenyi u. 60. – Központi Ügyfélszolgálat
Hunyadi u. 19. – Ingatlanforgalmazási iroda

Gyõri kapu 53. – I. sz. Házkezelõség
Szilvás u. 23-25. – III. sz. Házkezelõség

Megtehetik ugyanezt, elektronikus úton a 
MIK Zrt. elektronikus portálján keresztül is
(www.mikrt.hu).

Hangsúlyozni kell, hogy a nyilatkozattétel sem
a bérlõ, sem pedig a bérbeadó számára kötele-
zettséget nem jelent, az elsõsorban piackutató
jelleggel bír. Ezzel együtt a lakások bérbeadója-
ként köszönetét fejezi ki a MIK Zrt. az együtt-
mûködõ ügyfeleinek. 

MEGVÁSÁROLHATÓ BÉRLAKÁSOK

Régió Monéta 
Pénzügyi Rt.

3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.
Telefon: 46/503-600, Fax: 46/413-049

PPPPéééénnnnzzzzüüüüggggyyyyiiii     llll íííízzzziiiinnnngggg,,,,     

ffffaaaakkkkttttoooorrrriiiinnnngggg
ggggééééppppeeeekkkk,,,,     jjjjáááárrrrmmmmûûûûvvvveeeekkkk,,,,

bbbbeeeerrrreeeennnnddddeeeezzzzéééésssseeeekkkk

E-mail: moneta@regio.co.hu
www.regio.co.hu

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

Már alakul az egységes módszertani
és szakmai együttmûködés, melyben
irányító szerepet vállal a Kontroll
Egészségközpont. Ez az irányítás két te-
rületen jelenik meg. Az egyik a szakmai
képzés, ahol magas színvonalú oktatás,
jól felkészült felelõs természetgyógyászok
tanítása történik. A másik terület az
egészséges életmódra felkészítés, elõa-
dások, vetítések és egészségprogramok
ajánlásával, szinte minden korosztály
számára.Iskolánk szeretettel megnyitja ka-
puit az érdeklõdõk elõtt, várjuk a tanul-
ni, gyógyulni vágyókat. Programjainkkal
kapcsolatban keressék az iskola mene-
dzserét: Theiszné Török Barbarát, aki a
következõ ajánlatot nyújtja át Önöknek:

Nõi torna. Jóga foglalkozás. Reform fõzõtanfolyam.
Természetgyógyászati elõadások. Baba-Mama Klub.
Családi tanfolyamok szervezése a gyógynövényekrõl, a
masszázsokról és egyéb természetgyógyászati módsze-
rekrõl. Nyílt napunkat április 22-én (szombaton) 10 órától
tartjuk. Számos elõadás, természetgyógyász várja sok sze-
retettel az érdeklõdõket.

Intézetünkben oktató-természetgyógyászok várják Önö-
ket: életmód-tanácsadással, talpreflexológiával, különleges
masszázsokkal, gyógynövényekkel és számos szelíd
gyógymód alkalmazásával. Mindenkit arra bátorítunk, hogy
keresse a természetes gyógymódok képviselõit, mert

gyógyszerek mellékhatása nélkül, fájdalommentesen, finom
módszerek alkalmazásával történik a szervezet áthango-
lása, az immunrendszer erõsítése és a gyógyító folyama-
tok beindítása. Ma már nem kell Budapestre utazni, az itt
végzett gyógyítók helyben kamatoztatják tudásukat. 

Régi használt autó beszámítása akár 2200 000Ft-ért00 000Ft-ért
- „0” induló 120 hónapos futamidõ
- használt autó beszámítása 

hitellel terhelten is 
- alacsony kamatok
- különbözõ kedvezmények
Akciónk a készlet erejéig érvényes!

Babus Autóház
Miskolc, Régiposta u. 29.

A TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT 
MISKOLCON

TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI KÖZPONT
3527 MISKOLC, BAJCSY-ZS. U. 15. 2. EM

TEL.: 46/342-617, 70/360-8001
www.kontrollegeszseg.husrkontroll@chello.hu
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Elvan a gyerek

VÍZFEJ
A fiam szerint a tévében állandóan csak Budapestrõl beszél-

nek, kérdi, miért van ez így, el vannak ájulva az árvizüktõl, jön-
nének csak Hernádkak felé. Onnan nem jönnek, „vigasztalom”,
annyira elfoglaltak a Dunájukkal, érthetõ, hisz történelmi magas-
ságokat döntöget a vízszint. Aggódásomat leplezendõ, viccelek
a fiammal, hogy a falusi katasztrófaturizmus beindulására elég
okot adhatna a Hernádtól kábé fél kilométerre fekvõ ásott kutunk,
melyben olyan magasan áll a víz, mint még soha. S jönne a nép,
ha Hernádkak a Duna vízgyûjtõ területéhez tartozna…de akkor
a neve Dunakak vagy Dunanádkak lenne, másképp lehetne él-
celõdni vele a kereskedelmi adók élcelõdésre szakosodott mû-
soraiban, Pornóapáti és Bugyi társaságában. Hihetetlen, hogy fel-
nõtt emberek miken vigyorognak… Nem oly régen kérdezte meg
az (egyébként Miskolcról a fõvárosba szakadt) riporter a Hernádkak
fõutcáján biciklizõ bácsit, nem kínos-e neki kaki lakosnak lenni,
az meg csak nézett rá, hogy mit akar itt ez a balfácán, aki tény-
leg olyan ostobán viselkedett, mint az, aki a Dunába hordja a vizet.
Abban a sarki presszóban hallottam, ahonnan a világ legszebb
körforgalmának eseményeit lehet bámulni, hogy a riportban azt
is elmondta a bácsi, Kakon már az a gyerek is gyanús, aki három-
éves kora után nevet a kakaó szavon, de azt már nem adta le a
tévé. 

Bezzeg most nem jön erre kérdezni a kereskedelmiektõl senki,
semmit. Pedig elõadná magát a bácsi, igazi kakista tájszólásban,
hogy az ár miatt (12 éven aluliak csak nagykorú felügyelete mel-
lett olvassák tovább) milyen nagy szarban van jó pár ember. És
akinek azon is lenne kedve röhögni, hát azt biztos a cunami gon-
dolatától sem veri ki a víz. 

A regionális médiák dicséretére legyen mondva, hogy állják a
sarat, ott vannak a gáton. Igaz ugyan, hogy tudósításaik a fõvá-
rosi vízfej miatt kényszerûen eltörpülnek a dunakakiaké mellett,
de mi nekik köszönhetjük, hogy híreket látunk-hallunk például a
gesztelyiek erõfeszítéseirõl. Õk a mieink, akik nem eveznek más
vizekre, nem fogják hülyeségekrõl kérdezni a bácsikat.

Vass Tibor

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!

Itt a tavasz, aminek min-
denki örül. Ezzel együtt jön
kedvenceinknél az ivarzási
idõszak, mely viszont sok eset-
ben problémát jelent a gaz-
diknak.

Ma már korszerû készítmé-
nyek és megoldások állnak ren-
delkezésre a jó döntés érdeké-
ben. Abban az esetben, ha nem
akarunk utódokat, választhatunk
tablettás, injekciós vagy mûtéti
megoldást. A mûtéti megoldás
(ovariectomia, castratio) akkor
javasolt, ha eldöntöttük, soha az
életben nem akarunk kölyköket
kedvencünktõl. Ezek végleges
megoldások, rutinmûtétek, nem
kell félni elvégeztetésüktõl. Hím ál-
latoknál a castratio csökkenti az
agresszivitást, kandúroknál a kel-
lemetlen szagot is. A fogamzás-
gátlás elérhetõ tablettákkal és

injekciós készítmé-
nyekkel, melyeknek
az az elõnyük, hogy
a következõ ivarzást
nem befolyásolják.
Ivarzásmegelõzésre
a két tüzelés közöt-
ti idõ felénél kell in-
jekciót adatni ked-
vencünknek. A jó
eredmény elérése
érdekében a be-
adás idõpontja na-
gyon fontos.

Ivarzáselnyomás-
ra tablettás gyógy-
szert adunk három-
öt napon át, aminek hatására az
ivarzás megszakad. Abban az
esetben, ha már vércseppek is
megjelennek, erre a beavatko-
zásra már nincs lehetõség.
„Esemény utáni” megoldás is
van, injekciós formában. A fede-
zést követõ egy héten belül kell

két alkalommal injekciót kapnia
kedvencünknek. Ebben az eset-
ben az embrió beágyazódásának

megakadályozása a
cél. Tudni kell, hogy a
gyógyszeres beavat-
kozásoknál hormon-
készítményeket kap-
nak az állatok. Ezek a
készítmények, ha mi-
nimálisat is, de koc-
kázatot jelentenek a
szervezet számára.
Nagyon fontos a
gazdi felelõsége, hogy
csak az esetben vál-
lalja az utódokat, ha
fel tudja õket nevelni,
gazdit talál számukra
és nem a kóbor álla-

tok hadát növelik.
Dr. Puskás Gábor

puskasgabor@allatkorhaz

Még be sem fejezõdött a
borsodi megyeszékhelyen a
18 éven aluli jégkorongozók
divízió 1-es világbajnoksága,
a Miskolci Jégcsarnok üze-
meltetõi máris a pompás lé-
tesítmény további hasznosí-
tásán gondolkodnak.

A létesítmény május 21-ig tart
nyitva, s ez idõ alatt elsõsorban
a nagyközönség látogathatja.
Azon fáradoznak, hogy a ver-
senykorcsolya, a jégkorong, va-
lamint az amatõr sport képvise-
lõi egyaránt megtalálják számí-
tásukat. Rengeteg lesz az ese-
mény, amit jelez, hogy minden hét-

végén korosztályos jégkorong-
tornát rendeznek, de Miskolc ad
otthont a szinkronkorcsolyázók
Magyar-kupa küzdelmeinek is.

A közönség kedden 14 órától
veheti birtokba a vadonatúj léte-
sítményt. A felnõttek 900, a diá-
kok és nyugdíjasok 500 forintért
válthatják meg a belépõket,
amennyiben 10 fõnél nagyobb
csoport érkezik, akkor szemé-
lyenként 250 forintba kerül a bi-
léta. A kísérõknek mindössze
200 forintot kell fizetniük. Az üze-
meltetõk azért dolgoznak, hogy
minden korcsolyázási forma ta-
lálja meg a helyét, még az is el-
képzelhetõ, hogy a csarnok jég-
diszkónak ad otthont.

(NYÉKLÁDHÁZA) Parkok és szol-
gáltatóházak épültek – csak
néhány példa, amit a helyiek
Nyékládháza várossá válásá-
nak eredményeként tartanak
számon 2003 óta, amikor meg-
kapták a városi címet. 

Bár véleményük szerint nagy-
községként is jó volt az ellátása,
az elmúlt három évben még ér-
zékelhetõbbé vált a fejlõdés. Az
idõsek ellátásában is fejlõdik a te-
lepülés, így az intézmények és a
fiatalok szempontjából is töre-
kednek arra, hogy olyan helyeket
teremtsenek, ahol a fiatal gyere-
kek az idejüket el tudják tölteni.

Nyékládházának a városi cím
elérése nem cél volt, hanem esz-
köz – vallja Galuska László (ké-

pünkön) polgármester. A város-
sá válással ugyanis a központi for-
rások és a pályázati pénzek el-
érésében nagyobb eséllyel pá-
lyázhat a település.

– Mintegy 30 milliós
külsõ forrást sikerült ebbe
a feladatba bevonni –
mondja a polgármester.
– Úgy néz ki, hogy ebben
az évben jók a kilátása-
ink, utak bõvítésére is
lesz lehetõségünk. Két
olyan projektünk van,
amit szeretnénk, ponto-
san azért, mert város va-
gyunk, megvalósítani. Az
egyik egy közösségi ház
megépítése a település
ládházi részén, a másik
pedig címzett céltámo-
gatásból iskolabõvítés.

A városi cím birtokában Nyék-
ládháza a személyi jövedelem-
adóból éves szinten 20-21 millió
forinttal növelheti 612 milliós költ-
ségvetését. A polgármester saj-

nálja, hogy ezt a pénzt nem for-
díthatja fejlesztésre a város, mivel
a normatívák csökkentése miatt
az önkormányzati intézmények
fenntartására kell a pénz. A tele-
pülésen jobbára csak egyéni vál-
lalkozók vannak, de õk nem nagy
munkahelyteremtõk. 

Nyékládháza vonzó térségi
adottságai miatt két komoly cég
is jelezte már befektetõi szándé-
kát, egyikük 50, másikuk 30 fõ
foglalkoztatásával, amelynek
révén csökkenthetõ lenne a mint-
egy 8,3%-os munkanélküliség. A
polgármester azt is elmondta, a
csökkenõ gyermeklétszám da-
cára Nyékládháza lélekszáma
egyre növekszik, mivel a kedve-
zõ természeti környezet miatt fo-
lyamatosan nõ az itt letelepedõk
száma.

VÁROSKÉNT SIKERESEBBEN

KEDVENCEINK

A kutyák, macskák fogamzásgátlása

MÁJUS 21-IG LEHET
KORCSOLYÁZNI!

Információs Pont
Április 1-jétõl Idegenforgalmi

Információs Pontként mûködik
a miskolci TUI Utazási Központ.
A kezdeményezést támogatja a
Miskolci Polgármesteri Hivatal
Kulturális és Vendégforgalmi
Osztálya, valamint a B.-A.-Z.
Megyei Közmûvelõdési és Ide-
genforgalmi Intézet is.

Angyal Enikõ, az utazási központ
vezetõje elmondta, irodájuk a bel-
város frekventált helyén található,
a TUI logó ismert a bel- és külföldi
turisták körében, s az ideérkezõk
gyakran fordulnak hozzájuk taná-
csért, szállás- és programajánlatért.
Eddig azonban a jó szándékú út-
baigazításon kívül nem sokat tud-
tak tenni, hiszen elsõsorban ki-
utaztatásra voltak berendezkedve.
A vendégfogadáshoz hiányoztak a
megfelelõ brosúrák, információs
anyagok. 

Ezen a helyzeten kívántak vál-
toztatni kezdeményezésükkel,
amellyel megkeresték a Miskolci Pol-
gármesteri Hivatal Vendégforgalmi
Osztályát, valamint a megyei

Közmûvelõdési Intézetet. Mindkét
helyen kedvezô volt a fogadtatás,
és együttmûködési megállapodást
kötöttek a Miskolcra és a megyé-
be érkezõ turisták megfelelõ tájé-
koztatása, kiszolgálása érdekében.
Ennek értelmében az utazási köz-
pont a jövõben egyfajta informáci-
ós pontként mûködik. Ezt jól lát-
hatóan jelzik az iroda homlokzatán,
s kialakítottak az elõtérben egy ka-
talógustartó állványt, melyen a me-
gyei és a városi önkormányzat, a
színház, az operafesztivál, a diós-
gyõri vár, a Barlangfürdõ, az
Aggteleki és a Bükki Nemzeti
Parkok, a tokaji borvidék és egyéb
idegenforgalmi látványosságok,
vendéglátóhelyek, szállodák által a
rendelkezésükre bocsátott infor-
mációs kiadványokat helyezik el. 

Ádám Ibolya a kulturális és ven-
dégforgalmi osztály, Kolostori Gábor
pedig a Közmûvelõdési és Ide-
genforgalmi Intézet nevében üd-
vözölte az új információs pont lét-
rejöttét. Mint hangsúlyozták, fontos,
hogy az ideérkezõ turisták a lehe-
tõ leghamarabb megfelelõ infor-
mációkhoz jussanak.         Sz. S.

NYARALÁS A COSTA BRAVA-n:
13 nap/10 éjszaka, félpanzióval, autóbusszal, 06. 15-27., 63 900 Ft/fô helyett 54 900 Ft/fõ

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
Jesolo: 07. 01. 75 900 Ft/fõ hotel*** fp, Pesaro: 07. 01. 71 900 Ft/fõ hotel*** fp

w
w

w.vilaglatoutazas.hu

ELÔSZEZONI AJÁNLATAINK:

Eddig több mint 300 millió forin-
tot különített el a Magyar Állam-
kincstár az idén januárban született
gyermekek babakötvényeihez,
közel 8 ezer csecsemõ számlája
pedig már kamatozik is az or-
szágban. A babakötvény Miskolcon
is segítséget jelent, és nemcsak a
hátrányos helyzetû szülõknek.   

Továbbtanulásra, lakásvásárlás-
ra vagy családalapításra költhetik
18 év múlva a babakötvény össze-
gét a számlatulajdonosok. A kor-
mány ugyanis minden január elseje
után születõ gyermeknek negy-
venezer forintos számlát nyit, me-
lyet még további összegekkel egé-
szít ki a késõbbiekben. Ha a gye-
rek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre is jogosult, akkor az
állam hetedik és tizennegyedik
életéve betöltésekor további negy-
venkétezer forintot tesz hozzá az ifjú

számlatulajdonos aktuális egyen-
legéhez. A kötvény értékéhez
egyébként a szülõk is hozzájárul-
hatnak. Ha például minden hó-
napban ötezer forinttal toldják meg
az állami támogatást, akkor gyer-
mekük 18 éves korában több, mint
2 millió forinttal lesz gazdagabb. A
szociális szférában dolgozó szak-
emberek szerint ez a kezdemé-
nyezés inkább a hátrányos helyzetû
szülõknek jelent nagy segítséget,
akik nem tudják majd felnõtt gyer-
meküket a tanulásban vagy a csa-
ládalapításban segíteni. A baba-
kötvény már az ország valameny-
nyi takarékszövetkezeténél és bank-
jánál elérhetõ. A számlát a gyermek
születési anyakönyvi kivonatának
bemutatásával a szülõ vagy a gond-
viselõ nyithatja meg, és azt is el-
döntheti, melyik pénzintézet ve-
zesse azt. lénárt

MISKOLCON IS JÓL MÛKÖDIK
A BABAKÖTVÉNY


