
Volt valami megható abban,
amikor Jacsó Tibor kezet fogott
és megölelte Kazár Miklóst. Ez
az apró epizód jelezte ugyan-
is, hogy minden akadály el-
hárult az idei országos ralibaj-
nokság miskolci futama elõl.
Két hónappal ezelõtt ugyanis
a Vredestein visszalépett, így
névadó partner nélkül maradt
a viadal.

A hét elején tartott sajtótájé-
koztatót követõen azonban meg-
nyugodhatnak a sportág kedve-
lõi, hiszen hivatalosan bejelentet-
ték a „keresztelõt”. Ennek értel-
mében az idei ralibajnokság má-
sodik futamát 13. Gulyás Miskolc
Rallynak hívják.

– Nem titok, roppant nehéz és
kényes helyzetbe kerültünk, ami-
kor a Vredestein képviselõi beje-
lentették kivonulásukat. Ez azért
érintett bennünket kellemetlenül,
mert kilenc éven keresztül gyü-
mölcsözõ volt a kapcsolatunk, és

semmi jel nem
utalt arra, hogy
ez bekövetkez-

het. A névadó partner támogatá-
sának kiesése bizonytalanná tette
a viadal megrendezését, mert tet-
tünk ugyan tiszteletköröket, de
gyorsan kiderült, hogy fölöslege-
sen. Szerencsére Kazár Miklós ba-
rátom, valamint a Pacotti
Motorsport a segítségünkre sie-
tett – mondta Jacsó Tibor, a 13.
Gulyás Miskolc Rally szervezõ bi-
zottságának elnöke.

Azt is megtudtuk, hogy a
Vredestein az országos szövet-
ségben tapasztalható furcsa tá-
mogatói helyzetek miatt állt el a
további együttmûködéstõl, de
nem teljesen, ugyanis a holland
gumigyártó nagyvállalat mégis
segít, s így a népszerû miskolci
sportesemény péntek délutáni
felvezetése Vredestein Prológ
néven fut majd április 28-án.

– A célunk az volt, hogy segít-
sünk. Tisztában voltunk vele, hogy
erre a versenyre igen nagy szük-
sége van a megyének és Miskolc
városának egyaránt – mondta
saját szerepérõl meglehetõsen

szûkszavúan és visszafogottan
Kazár Miklós, aki mellesleg a ta-
valyi abszolút bronzérmes
Spitzmüller Csaba navigátora.

Fentieket megerõsítette Sza-
bady Levente, a Pacotti csapat-
vezetõje, aki azt mondta, hogy
azonnal igent mondott a kérésre,
és rajtuk keresztül segítséget aján-
lott a miskolci szervezõknek
Gulyás János és cége. Az üzlet-
embert ismerhetik az autósport
szerelmesei, hiszen a hazai
Formula–1-es közvetítések egyik
fõtámogatója volt.

Az április 28. és 30. között
megrendezésre kerülõ 13. Gulyás
Miskolc Rally a hagyományok-
hoz híven pénteken a Speedway
Aréna salakján a Vredestein
Prológgal kezdõdik. Érdekesség,
hogy szombaton – a verseny elsõ
napján – az elmúlt években meg-
ismert zempléni pályákon, míg va-
sárnap a miskolci aszfalton küzd
a mezõny. Ezen a hétvégén a rally
elit mellett Miskolcra költözik a
rally2 mezõnye csakúgy, mint a
Historic Rally résztvevõi is.           

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

MISKOLCI NAP

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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Idén is változatos program-
mal várják a civil szervezetek
a miskolciakat a Föld napja al-
kalmából a Tudomány és
Technika Háza elõtti téren.

1970 óta az Amerikából indu-
ló mozgalom bejárta a világot, a
rendszerváltáskor pedig elérkezett
Magyarországra is. 

Április 22-én, a Föld napja ren-
dezvény egész napos kikapcso-
lódást jelent majd minden kor-
osztály számára. Az általános is-
kolás csapatok környezeti vetél-

kedõje már délelõtt elkezdõdik, de
lesz vadászgörény-játszóház, a
standokon pedig a környezettu-
datos élettel kapcsolatos ta-
nácsadásokon vehetnek részt az
érdeklõdõk.

A rendezvényhez kapcsolódva,
ismét lesz critical mass. A kerék-
páros felvonulás négy éve San
Franciscóból indult, célja felhív-
ni a figyelmet a két keréken köz-
lekedõkre. 

A kerékpáros felvonulásról bõ-
vebben  a www.criticalmass.hu/mis-
kolc weboldalon olvashatnak az ér-
deklõdõk.

A Föld napja

SPANYOL BURKOLATOK 2485 Ft/m2-tôl 10% kedvezménnyel

GÔZKABINOK 189 000 Ft-tól, AKRIL KÁDAK 39 000 Ft-tól,

FÜRDÔSZOBABÚTOROK 10% kedvezménnyel,

KÜLTÉRI RAGASZTÓK (zsákos) 1980 Ft/25 kg,

TÉRKÖVEK 20% kedvezménnyel,

KOMPLETT HÔSZIGETELÔ RENDSZEREK 1750 Ft/m2-tôl

Cégünk nem választási ígéreteket tesz!
Azon dolgozunk, hogy mielôbb elégedetten vegye át a kiválasztott termékeket!

DÜBÖRGÉS A 13. GULYÁS MISKOLC RALLYN

Megtartották a keresztelõt

Fát ültettek társadalmi munkában a Városgazda Kht. munkatársai
és Orosz Lajos, Miskolc alpolgármestere. A télen ugyanis a sétálóut-
cán közlekedõ autósok kidöntöttek három gömbjuharfát, ami a város
dísze volt. Múlt szombaton ezt pótolták társadalmi munkában. A
Városgazda Kht. egy erõs rácsozatot épít majd a fák köré, hogy a
sétáló utcán közlekedõ gépkocsivezetõk ne tudjanak kárt okozni azok-
ban. A kiültetett növények egyenként 30 ezer forintba kerültek. A
Városgazda Kht. dolgozói vállalták a gondozásukat is.

Az országban elsõként tu-
dáscentrum alakult Miskolcon.
A kezdeményezés lehetõséget
ad a hátrányos helyzetû régiók
felzárkóztatására, javítana a
gazdasági és foglalkoztatási
helyzeten, valamint összekap-
csolná a felsõoktatási intézmé-
nyeket is.

A centrum kialakításának fel-
adatiról és a gyakorlati teendõkrõl
a Miskolci Egyetemen tárgyaltak az
érintettek. Öt megye közgyûlésének
elnöke, polgármesterek, felsõokta-
tási intézmények vezetõi, az Oktatási
Minisztérium képviselõje, a Fejlesz-
tési Pólus Program miniszteri biz-
tosa és Baráth Etele, európai ügye-
kért felelõs tárca nélküli miniszter
is részt vett a miskolci konferenci-
án. Ezen az ülésen alakították meg
a Gábor Dénes Regionális Tudás-
centrumot, melynek célja az okta-
tás, a kutatás és a gazdasági igé-
nyek gyakorlati összehangolása. 

Szûcs Erika, a Fejlesztési Pólus
Program miniszteri biztosa hang-
súlyozta, a kezdeményezés azért je-
lentõs, mert itt jelennek meg azok
a gazdasági igények, melyek a ter-
mékfejlesztési, technológiai fejlesz-
tési igényekkel kapcsolatosak, és
itt kovácsolódhatnak ki azok a szö-
vetségek, melyek nemcsak egy
vállalatot, hanem egy egész válla-
latcsoportot valamilyen termék vagy
technológia alkalmazásának irá-
nyában vinnék. Baráth Etele, az eu-
rópai ügyekért felelõs tárca nélkü-
li miniszter elmondta, fontos, hogy
a centrumot egy olyan régióban ala-
kítják ki, ahol különlegesen fontos
a foglalkozás bõvítése és a város,
valamint a környezet gazdaságának
növekedése. A tudáscentrum abban
tud hozzájárulni, hogy pontosan fel

tudja mérni, milyen lehetõségei
vannak, mi következik most, és ezt
a tudást össze tudja kötni a gaz-
daság igényeivel. A miniszter hang-
súlyozta továbbá, ha egy városnak
olyan történelmi jelentõségû egye-
temi központja van, mint a Miskolci
Egyetem, azt minden eszközzel ki
kell használni, és erre kell építeni a
tudásközpontot.  Besenyei Lajos, a
Miskolci Egyetem rektora elmond-
ta, azok a kedvezõtlen paraméte-
rek, amelyek sokszor önhibánkon
kívül jellemzik ezt a térséget, a tu-
dásgazdaság kialakítása révén ja-
vulnának és jobbak lennének. Más
szóval, föl kell zárkózni az európai
szinthez.

Régió Monéta 
Pénzügyi Rt.

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

TUDÁSCENTRUM
MISKOLCON

Borsod-Abaúj-Zemplén
megye 570 900 válasz-
tásra jogosult polgárából
364 700-an éltek szavazati
jogukkal, ami 63,88 szá-
zalékos részvételi arányt
jelent.

Ez majdnem négy száza-
lékkal elmaradt az országos
átlagtól. Miskolcon az Or-
szágos Választás Iroda nyil-
vántartása szerint 141 300-an
szavazhattak volna, a lehe-
tõséggel 95 200-an éltek, ami
az országos átlagot közelítõ,
67, 40 százalékos részvételi arányt
jelent. 

Az egyéni választókerületekben
az elsõ választási fordulóban azok
a jelöltek lehettek országgyûlési
képviselõk, akik megszerezték az
érvényes szavazatoknak több mint
az 50 százalékát, feltéve, hogy a sza-
vazáson a választókerület válasz-
tópolgárainak több mint a fele sza-
vazott. Megyénk tíz választókörze-
tében e szerint már az elsõ fordu-
lóban megszületett a végeredmény.
A Magyar Szocialista Párt jelöltjei
közül nyolcan szereztek mandátu-
mot vasárnap, a Fidesz–KDNP szö-
vetség jelöltjei közül pedig ketten.
Három megyei választókörzetben
a második forduló fog dönteni. 

Az MSZP mandátumot szerzett
jelöltjei: Fedor Vilmos (1.vk. Miskolc),

dr. Simon Gábor (2. vk. Miskolc), Káli
Sándor (3. vk. Miskolc), dr. Tompa
Sándor (4. vk. Miskolc), dr. Tóth
István (5. vk.), dr. Faragó Péter (6.
vk.), Gyárfás Ildikó (7. vk.), Kovács
Tibor (12. vk.). 

A Fidesz–KDNP mandátumot
szerzett jelöltjei: dr. Ódor Ferenc (9.
vk.), Tállai András (13. vk.). A 8.
számú edelényi, a 10. számú sá-
toraljaújhelyi és a 11. számú sze-
rencsi körzetben a második fordu-
ló dönti majd el, hogy ki lesz az or-
szággyûlési képviselõ. 

A második választási fordulóban
azok a jelöltek indulhatnak, akik az
elsõ fordulóban az érvényes sza-
vazatoknak legalább tizenöt szá-
zalékát megkapták. Ha nincs leg-
alább három ilyen jelölt, akkor az
elsõ fordulóban a legtöbb szavazatot

elért három jelölt indulhat. Ha a
jelöltek közül bármelyik idõköz-
ben visszalép, helyébe másik je-
lölt nem léphet. Képviselõi man-
dátumot a második fordulóban
az a jelölt szerez, aki a legtöbb
érvényes szavazatot kapja. Mivel
a második forduló eredménye
befolyásolhatja a területi listáról
bejutott képviselõk számát és
személyét, ez ugyancsak április
23-a után válik majd végleges-
sé.

A legnagyobb arányú gyõzel-
met Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében Gyárfás Ildikó MSZP-s je-
lölt aratta, aki az elsõ fordulóban

megszerezte választókörzete sza-
vazatainak 62,07 százalékát. A leg-
több szavazatot – 17 386-at – Káli
Sándor MSZP-s jelöltre adták le, aki
ezzel szintén nagyarányú, 58,34 szá-
zalékos gyõzelmet aratott. A leg-
szorosabb eredmény a 8. válasz-
tókörzetben alakult ki, ahol Molnár
Oszkár Fidesz–KDNP-jelölt 47,86
százalékos,  Gúr Nándor MSZP-s
jelölt pedig 47,46 százalékos ered-
ményt ért el. A legkevesebb – kb.
250 szavazat – a 11. választókör-
zetben induló, Szabó György
MSZP-s jelöltnek hiányzott az 50
százalékos küszöb átlépéséhez –
és így a parlamentbe kerüléshez –
akire a szavazók 49,17 százaléka
adta a voksát. 

(A választással lapunk 2. oldalán
foglalkozunk még.) Sz. S. 

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK A MEGYÉBEN

Tíz kerületben már eldõlt
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Miskolc mind a négy or-
szággyûlési választókörzeté-
ben szocialista gyõzelem szü-
letett, méghozzá úgy, hogy
már az elsõ körben megsze-
rezték a képviselõk a man-
dátumhoz szükséges ötven
százalékos szavazatot. Fedor
Vilmost, dr. Simon Gábort,
Káli Sándort és dr. Tompa
Sándort az eredmény kap-
csán kérdeztük.

– Igazából nem az a nagy
dolog, hogy mind a négy miskolci
körzetben nyertünk, hanem az,
hogy Miskolc gyõzött! – jelentet-
te ki Káli Sándor. – Éppen ezért sze-
retném megköszönni azoknak, akik
a szemüknek hittek és nem azok-
nak a butaságoknak, amik itt a kam-
pányban elhangzottak. Annak hit-
tek, hogy ez a város ma már más,
ez a meglepetések, az alkotások vá-
rosa, amely büszke lehet arra, hogy
egy régió valós központja. Ebben
a városban nagy energiák, hihe-
tetlen tehetségek vannak, akik meg-
forgatják a világot. A város környé-
kén élõk is értették azt, hogy ami-
kor mi nagyok voltunk, akkor Miskolc
és a város környéke együtt volt nagy,
és most ugyanez az irány – tette
hozzá Káli Sándor.

– Megméretõdik az ember, de
megerõsödik az is, hogy érdemes
dolgozni, érdemes bízni az embe-
rekben, akik látják, mit tesz egy kép-
viselõ, mit tesz egy városvezetés,
hiszen ez egy csapatmunka ered-
ménye – mondta el dr. Tompa
Sándor, aki immár negyedszer lett

a négyes választókerület ország-
gyûlési képviselõje. – Másfél évti-
zede a politika színpadán lenni
egy olyan körzetben, amelynek
történelmi múltja, társadalmi ösz-
szetétele nagyon változatos, ezt én
egy nagyon nagy megtiszteltetés-
nek veszem és köszönöm a vá-
lasztóknak – jelentette ki dr. Tompa
Sándor.

– Az MSZP-nek az a program-
ja, amelyet én úgy értékelek, hogy
az igenek programja, az volt, amit
most értékeltek az emberek –
mondta dr. Simon Gábor. – Ész-
revették azt a munkát, amelyet a
képviselõk, a városvezetõk tettek
annak érdekében, hogy a város ne
egyhelyben topogjon, hanem el-
induljon egy fejlõdõ pályán. Ter-
mészetesen ez egy óriási öröm
számunkra. Arra nem számítottam,
hogy már az elsõ körben meg lehet
a mandátumom, abban viszont biz-
tos voltam, hogy az a fejlõdéspo-

litika, amit Miskolc az elmúlt négy
évben megcsinált, az azt jelentheti,
hogy vezetni fogok az elsõ kör
végén – tette hozzá a képviselõ.

– Ez Miskolc gyõzelme! – érté-
kelt Fedor Vilmos. – Miskolc meg-
tapasztalta, milyen az, amikor
lehet tervezni, van ehhez forrás,
vannak új beruházások, látják az
emberek, hogy a város elindult
végre valamerre, és én azt ta-
pasztaltam a kampány során,
hogy az emberek értik ezt az
irány, amit mi vállaltunk, ez jó irány.
Nem azon izgultam, hogy nyerek,
vagy nem nyerek, azon izgultam,
hogy ez a folyamat folytatódik,
vagy nem folytatódik – tette hozzá
Fedor Vilmos.

– Döntöttek az emberek Mis-
kolcon és úgy gondolták, hogy az
MSZP-nek szavaznak bizalmat –
mondta el a Miskolc Televízió vá-
lasztási mûsorában Pelczné dr. Gáll
Ildikó, a Fidesz alelnöke, a Fi-

desz–KDNP jelöltje. –
Én elfogadom az em-
berek döntését, és
egyúttal megköszö-
nöm azon szava-
zóknak a bizalmát,
akik úgy gondolták,
hogy a változást a
Fidesz jelentené
Miskolcon. Azt hi-
szem, jó munkát vé-
geztünk, eredmé-
nyes munkáról szá-
molhatok be. Jó csa-
pat dolgozott együtt,
nagyon pozitív volt az
emberek visszajel-
zése. Elõttünk van

még egy út, az építkezés folya-
matán járunk, és egyre jobbak le-
szünk, én bízom benne, hogy
Miskolcon is bekövetkezik egy-
szer ez a változás.

Választott az ország

SZOCIALISTA GYÕZELEM MISKOLCON

A négy miskolci gyôztes képviselô.

A rendkívüli jogorvoslatok –
perújítás

A „Mindenkit érhet jogeset”
jogsegélyszolgálat csaknem
egy éve mûködik, mely idõ
alatt majd ezer segítségkérõ
levél érkezett. Általános ta-
pasztalatunk, hogy sokan akkor
kezdenek ügyükkel foglalkozni,
amikor már késõ: a bíróság jog-
erõs ítélettel marasztalta õket.

Ilyen esetekben nagyon nehéz,
szinte lehetetlen segíteni. Mégis, van-
nak bizonyos jogi lehetõségek,
amelyek igénybe vételével az ilyen
helyzetekben esetleg eredmény
érhetõ el. Ezek közül az egyik a per-
újítás, mellyel jelen cikkünkben fog-
lalkozunk.

A jogerõs ítélet ellen perújításnak
– többek között – akkor van helye,
ha a fél olyan tényre vagy bizonyí-
tékra, illetõleg olyan jogerõs bírói
vagy más hatósági határozatra hi-
vatkozik, amelyet a bíróság a per-
ben nem bírált el, feltéve, hogy az
– elbírálás esetén – reá kedvezõbb
határozatot eredményezhetett volna.

Nagyon lényeges azonban, hogy
a marasztalt fél ilyenkor is csak akkor
élhet perújítással, ha a tényt, bizo-
nyítékot vagy határozatot a koráb-
bi eljárás során, önhibáján kívül nem
érvényesíthette.

A perújítás az ítélet ténybeli alap-
jával kapcsolatos sérelem orvoslá-

sának eszköze. A perújítás – mint
rendkívüli perorvoslat – lényegéhez
tartozik, hogy a sérelmet szenvedett
fél csak az ítéletnek, vagy az ítéle-
ti hatályú döntésnek a tényállást
megállapító részét kifogásolhatja.

A perújítás, mint perorvoslat nem
fellebbviteli jogorvoslat, tehát nem
a magasabb fokú bíróság bírálja el,
hanem a megtámadott határozatot
hozó elsõfokú bíróság.

Bár a törvény kifejezetten nem hi-
vatkozik arra, hogy perújításnak
csak a per elbírálásakor már meg-
volt tény, bizonyíték, illetve határo-
zat esetén van helye, mégis két-
ségtelen, hogy a ténynek már a
megtámadott ítélet hozatalakor fenn
kell állnia.

El nem bírált az a tanúvallomás
is, amelyet a bíróság nem mérlegelt,
vagy a tanút tévesen mentesítették
a tanúvallomás alól. 

A ténynek olyannak kell lennie,
amely kihat az alapperbeli tényál-
lás megállapítására, és ezen belül
a perújító félre kedvezõbb ítélet meg-
hozatalát eredményezhette volna.
Nem támadható viszont az ítélet, ha
a kedvezõbb döntés a jogi álláspont
kialakításának módosítása, vagy
az utóbb bekövetkezett jogsza-
bályváltozás, illetve az eljárásjogi
hiba kiküszöbölése miatt követ-
kezne be.

Kedvezõbb az új határozat, ha
bármilyen módon csökkenti a per-
újító fél kötelezettségét, a felelõs-
ségét mérsékli, illetve kötelességét
bármilyen vonatkozásban (például
teljesítési határidõ) enyhíti.

A következõ cikkünkben folytat-
juk a perújítás eljárási szabályainak
ismertetését.
Dr. Strassburger Gyula ügyvéd

Dr. Tulipán Péter ügyvéd

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 u. 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.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Plakátleragasztás, szórólap-terjesztés és betörés

VÁLASZTÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK
Több mint tíz bejelentés érke-

zett a kampánycsendben el-
követett plakátragasztásról, le-
tépésrõl és szórólap-terjesztés-
rõl a miskolci egyéni választó-
kerületi irodához.

Ezekbõl hármat talált megala-
pozottnak a testület – közölte
Mészáros Miklós, a miskolci vá-
lasztási iroda vezetõje. Fõleg a
kampányszabályok megsértése
miatt érkeztek panaszok a miskol-
ci egyéni választókerületi bizottsá-
gokhoz, ebbõl hármat talált meg-
alapozottnak a testület – közölte
Mészáros Miklós, a miskolci vá-
lasztási iroda vezetõje. Két esetben
teljesen, egyben pedig részben
adtak helyt a bejelentésnek, s eltil-
tották az érintett pártokat a jogsér-
tésektõl. Elsõsorban választási pla-

kátok leragasztása, letépése és a
kampánycsend idején történt szó-
rólap-terjesztés miatt érkezett be-
jelentés a választási bizottsághoz. 

Jóval erõszakosabbnak indult
az a cselekmény, amelynek követ-
keztében a rendõrök elõ is állítot-
tak egy vágáshutai férfit. Õ a gyanú
szerint vasárnap hajnalban betör-
te településén a szavazóhelyiség-
nek kijelölt mûvelõdési ház ajtaját.
A rendõrség közlése szerint azon-
ban kiderült, hogy az esetnek nincs
köze a választásokhoz. A 26 éves
férfit az épületben fûtõként foglal-
koztatja a település önkormányza-
ta, s szombaton este egy szóra-
kozóhelyrõl nem hazafelé vette az
útját, „hanem munkahelye felé,
hogy a már berögzült, munkakö-
rébõl adódó feladatait elvégezze”
– fogalmazott a megyei rendõr-fõ-
kapitányság szóvivõje. A bejárati ajtó

azonban valami okból „nem en-
gedelmeskedett” neki, így vállát
nekivetve benyomta. Az esetet reg-
gel a jegyzõ vette észre, s hala-
déktalanul értesítette a sátoraljaúj-
helyi rendõrkapitányságot.

A szemlebizottság megállapítot-
ta, hogy a bejárati ajtót ugyan be-
nyomták, de senki nem lépett a sza-
vazásra kijelölt helyiségbe. Ezután
a jegyzõ és a választási iroda ve-
zetõje is megtekintette a helyiséget,
és tüzetes átvizsgálást követõen je-
lezték, hogy onnan semmi nem hi-
ányzik, minden ugyanabban az ál-
lapotban van, ahogyan azt elõzõ
nap hagyták.

Sz. S. 

A miskolci önkormányzat értesí-
ti a kedves szülõket, hogy a
2006/2007. nevelési évre az óvo-
dások elõjegyzése Miskolc város
önkormányzati fenntartású óvodá-
iban 2006. május 2–5-ig (keddtõl
csütörtökig 8–17 óráig, valamint
pénteken 8–13 óráig) lesz. Óvodá-
ba azok a gyermekek iratkozhatnak
be, akik a 3. életévüket betöltötték.
A közoktatásról szóló többször
módosított 1993. évi LXXIX. törvény
24. § (3) bekezdése szerint: „A gyer-
mek abban az évben, amelyben az
ötödik életévét betölti, az óvodai ne-
velési év elsõ napjától kezdõdõen
(szeptember 1-jétõl) napi négy órát
köteles óvodai nevelésben részt
venni. Felhívjuk a kedves szülõk fi-
gyelmét, hogy az óvodai elõjegy-
zéshez vigyék magukkal a gyermek
születési anyakönyvi kivonatát.

Óvodások
beíratása

Dr. Mihalecz Péter, Miskolc Megyei Jogú Város aljegy-
zõje április 19-án (szerdán) délután 14 órától 17 óráig fo-
gadóórát tart a Városházán (Miskolc, Városház tér 8.).
Sorszámosztás – 15 fõ részére – április 18-án (kedden) dél-

után 13 órától az aljegyzõi titkárságon.

ALJEGYZÔI FOGADÓÓRA Nem fordulhat elõ többé a
csernobili atomreaktor-robba-
náshoz hasonló katasztrófa –
hangzott el az esemény 20. év-
fordulója alkalmából rendezett
miskolci tanácskozáson. Az erõ-
mûvek biztonságosabbá téte-
lérõl szóló konferencia egy ukrán
– magyar együttmûködés elsõ
állomása.

1986. április 26-án hajnalban kí-
sérletbe kezdtek a csernobili atom-
erõmûben. A 4-es reaktort az au-
tomatika helyett mérnökök irányí-
tották. A kísérlet közben azonban
hat hibát vétettek, ezek vezettek az
1 óra 24 perckor bekövetkezett
robbanáshoz.

A tûz 10 napig égett, és egy ra-
dioaktív felhõ indult el nyugati irány-

ba. A másik 3 rektor ma is zavar-
talanul mûködik, a sérült fölé pedig
egy betonszarkofágot építettek.
Valery Trofimovich, a Kijevi
Szilárdságtani Intézet igazgatója
elmondta, hogy a szarkofág álla-
potát folyamatosan figyelemmel kí-
sérik, éppen azért, hogy abból
semmilyen szennyezõ anyag ne jut-
hasson ki, a közeljövõben pedig egy
tendert is kiírnak a szarkofág meg-
erõsítésére.

Hazánk egyetlen atomerõmûve,
a paksi nem olyan típusú, mint a
csernobili. A kisebb meghibáso-
dásoktól eltekintve teljesen bizton-
ságosan mûködik.

Rátkai Sándor, a létesítmény
üzemidõ-hosszabbítási projektve-
zetõje szerint a paksi erõmû eléri
nyugati társai színvonalát. A komp-
lexum eredeti élettartama 30 év, ez

annyit jelent, hogy 2012-ben lejár a
tervezett mûködési idõ, amelynek
meghosszabbítását kezdeményezni
is fogják a Nukleáris Biztonság-
technikai Hatóságnál.

Hazánk áramszükségletének
több mint felét Pakson állítják elõ,
ezért az embereknek még jó ideig
együtt kell élniük ezzel az energia-
forrással. Tóth László, a Bay Logi
Alapítvány igazgatója kérdésünkre
elmondta, nem kell félnünk az
atomenergiától. Ha ugyanis meg-
nézzük a statisztikákat, akkor nyu-
godt lélekkel mondhatjuk, hogy ez
az az energiaforrás, amely gyakor-
latilag korlátlanul áll rendelkezésre,
éppen ezért ez fedezheti az em-
beriség jövõjét. A szomszédos
Ukrajnában egyébként a közeljö-
võben további 3 atomerõmû meg-
építését tervezik.                tóthsz

MISKOLCON TANÁCSKOZTAK AZ ATOMERÕMÛVEKRÕL

Csernobil évfordulóján

E-közigazgatás
A magyar állampolgárok 18 %-a vette eddig igénybe az e-közigaz-

gatás szolgáltatásait. Hazánk ezzel az aránnyal az európai rangsor kö-
zépmezõnyébe tartozik. Az uniós más tagországaiban – kivéve az újon-
nan csatlakozott 10 államot – a közhivatalok szolgáltatásainak 40%-a
vehetõ igénybe elektronikus módon. A hazai internetezõk közül elsõ-
sorban a középkorú és az idõsebb korosztály érdeklõdik az e-közigaz-
gatás iránt. Az elektronikus önkormányzati ügyintézés lehetõségeit is-
merõ magyarok közül minden negyedik tervezi, hogy a jövõben kipró-
bálja a szolgáltatást. Egyébként az elektronikus ügyintézés kiterjeszté-
sével évente akár több milliárd forintot is spórolhat az államkassza.
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A címben szereplõ frász alatt nem a nyavalyatörés, nem is egy
jókora pofon, hanem az ijedelem értendõ. Vagy ennek a szelídí-
tett, de tartósabb változata: a félelem. Félelem a falfirkáktól.

A graffiti évek óta csúfítja a város (városok) falait, de most ná-
lunk új helyzet van. A belváros újjászületésére sok pénzt költött
és még költ is Miskolc. Érthetõ, hogy felerõsödött bennünk a szo-
rongás: mi lesz, ha tréfás kedvû, vagy alkotó ambíciójukban ki-
elégítetlen ifjak ismét elõkapják majd festékszóróikat. Mert akkor
aztán hiába az újjávarázsolt üzlet, portál, kirakat, homlokzat, az
egész fõutca olyanná válhat, mint egy csatatér. 

Bevallom, én nem igazán hiszek a faltisztító csodamasinákban,
melyeknek egy példányát a minap mutatták be az eladók
Miskolcon. És nem azért nem hiszek, mert kétségbe vonom tech-
nikai tökéletességüket, hatékonyságukat. Úgy vélem ugyanis, hogy
csiszolhatják, súrolhatják, moshatják a falakat feszt, egyenlõtlen
lesz a küzdelem. Amit a drága készülék nappal leradíroz, azt éj-
szaka újrafestheti néhány festékszóróval felszerelt, mozgékony ifjú.
S amint tökéletesednek a faltisztító gépek, úgy válnak egyre ütõ-
képesebbé a festékek, szórópisztolyok is. 

Szóval, nem a technikát, vagy nem csak a technikát kívánatos
tökéletesíteni! Végre meg kellene fejteni, milyen csatornába lehetne
terelni, majd levezetni a feltûnésre, sikerre vágyó ifjak ambícióit.
Magyarán mondva: meg lehetne állapodni velük.

Naivnak tûnhet ez a javaslat, ráadásul nem is vadonatúj. De alig-
ha van más megoldás. Ha ugyanis tovább dúl a harc a várost szé-
pítgetõk és a falfirkálók között, elõbb-utóbb oda jutunk majd, mint
a hidegháborús korszak nem túl bölcs katonai vezetõi, akik – a
korabeli karikaturista szerint – kitalálták a rakétaelhárító rakétát
elhárító rakétát. 

Mondhatják: viccnek jó, ám hasonlatnak gyengécske, hisz sze-
rencsére nem robbanótöltet van azokban a flakonokban. 

De nem is kölnivíz!                                                   (bekes)

Fújtató

FIRKA-FRÁSZ
Új ápolási osztályt adtak át

a napokban a Semmelweis
Kórházban. Az önkormányza-
ti támogatással és saját erõ
biztosításával 25 millió forint-
ból megvalósult beruházás-
nak köszönhetõen 52 ágyon –
két-három ágyas szobákban
– végezhetik majd a rászoru-
lók ápolását.

A megnyitón Szûcs Erika al-
polgármester a kórházi ápolási
osztályok szükségességét, tá-
mogatásuk fontosságát hangsú-
lyozta, Priskin Anna megyei fõ-
ápoló pedig az itt dolgozó ápo-
lók tevékenységét, áldozatválla-
lását emelte ki. 

Koleszár Lajos, a kórház fõ-
igazgatója lapunknak elmondta: az
emberi életkor meghosszabbo-
dása, a lakosság elöregedése, a
megváltozott társadalmi körül-
mények – a gyógyításon túl – sa-
játos feladatok elé állítják az egész-
ségügyet. Egyre több ember szo-
rul tartósan, a nap minden órájá-

ban felügyeletre, ki-
szolgálásra, „orvos-
közeli” ellátásra – il-
letve tartós ágyba
kényszerülése miatt
ápolásra, ellátásra.
A mai lakáskörül-
mények azonban
már faluhelyen sem
teszik lehetõvé, hogy
több generáció
együttélése során,
az idõsebb hozzá-
tartozókat folyama-
tos felügyelet mellett
ápolhassák, életük
végéig. 

– A diagnosztika
és a mûtéti eljárások
fejlõdése eredmé-
nyeként lerövidült a
betegek kórházi tar-
tózkodásának ideje, így ágyak
szabadulnak föl a rehabilitáció, az
utógondozás, hospice-ellátás,  a
költséghatékonyabb krónikus be-
tegellátás, a tartós ápolás célja-
ira – hangsúlyozta dr. Koleszár
Lajos. Ezen osztályok azonban

egészen más építészeti kialakí-
tásokat, közösségi tereket, ellá-
tási feltételeket igényelnek. Az
idõs, nehezen mozgó betegek
számára speciális ágyak, eszkö-
zök, vizesblokkok szükségeltet-
nek. A tartósan fekvõ betegeket

„fürdetõ kocsiban” az e célra
kialakított  vizesblokkokban
tudják ellátni. Speciális,
szakirányú képzést igényel
az itt ellátást végzõ szak-
dolgozók kiképzése és fel-
készültségüknek folyama-
tos biztosítása is. Míg régen
„apácalelkületû nõvérkék”
végezték ezeknek a bete-
geknek a testi-lelki gondo-
zását, ma már a tapasztalt
szakdolgozók mellett fiatal,
szakképzett ápolók vállalják
ezen feladatot.

A fõigazgató elmondta,
valamennyi, ilyen céllal mû-
ködtetett kórházi osztály
iránt növekvõ érdeklõdés
tapasztalható, s õk is bizto-
sak abban, hogy a most át-
adott egység hamarosan to-

vábbi bõvítésre szorul majd. Erre
egyébként az épületben adottak
is a lehetõségek. 

A Semmelweis Kórház új ápo-
lási osztályán igyekeznek emelt
szintû szolgáltatást, ellátást biz-
tosítani, az igénybevétel felté-
teleirõl a kórház honlapján
(www.semmelweis-miskolc.hu) tá-
jékozódhatnak az érdeklõdõk. 

Sz. S.

A nyuszi-bulit második al-
kalommal rendezte meg a
Városgazda Kht., melynek ke-
retében a város 43 óvodájá-
val közösen készültek a hús-
vétra. Az idõjárás ez alkalom-
mal nem fogadta kegyeibe a
rendezvényt, így a program a
Kossuth filmszínházban látta
vendégül a kicsiket.

Több száz miskolci óvodás ké-
szült a nyuszi-buli keretében a hús-
vétra. A fõutcán már napokkal ez-
elõtt láthattuk az általuk készített
díszítéseket a fákon, de minden
résztvevõ óvoda egy nyuszi-szi-
getet is kialakított. A gyerekek
már nagyon várták a Városgazda
Kht. rendezvényét, de abban is
mind egyetértettek, hogy a hús-
vét az egyik kedvenc ünnepük. 

A programot eredetileg a
Széchenyi utcán rendezték volna
meg, ahol egész napon át játé-
kos vetélkedõk, zenés programok
és játszóház gondoskodott volna
a gyerekek szórakoztatásáról. A
nyuszi-buli végül a Kossuth mo-
ziba volt kénytelen átköltözni,
ahol a Csiri-biri együttes kon-
certjén és kézmûves mûhelyben

tölthették a délelõttöt a kicsit. A
tavaly nagy sikert aratott állat-si-
mogatóra sem tudtak a szerve-
zõk helyet keríteni, így a nyu-
szikkal való barátkozást a követ-
kezõ alkalomra kellett halasztani.
Ám aki az ünnep alatt kilátogat a
Miskolci Vadasparkba, az megis-
merkedhet a húsvét jellegzetes ál-
lataival.               Tréba Eszter

A fõutcán sétálva bizony
nagy tarkabarkaságot ta-
pasztalhatunk, egyik épület
kék, a másik zöld, a harmadik
sárga… A Miskolcért, a Bel-
városért Közalapítvány töb-
bek között szeretné azt is el-
érni, hogy a felújított épületek
eredeti színüket kapják vissza.

– A miskolci önkormányzat
képviselõ-testülete december-
ben hozta létre a Miskolcért, a
Belvárosért Közalapítványt, szé-
les tevékenységi kört biztosítva
számára. Szinte mindennel fog-
lalkozunk majd, ami a belváros-
sal kapcsolatos. Az alapítvány
programjának meghatározása
érdekében elõször is a meglévõ,
konkrét, városi fejlesztési ter-
vekkel ismerkedtünk meg. Ezzel
kapcsolatban a MIK ZRt.-nél tar-
tottunk kuratóriumi ülést. Dr.
Halmai Gyula igazgató és
Jirkovszky Tamás, városfejlesztési
fõmérnök ismertette a Városház
tér és a Villanyrendõr közötti
épületekkel kapcsolatos terveket
– fogott a közalapítvány tevé-
kenységének bemutatásába dr.
Simon Gábor, a kuratórium el-
nöke. 

– Egy-egy épület felújítását
komoly levéltári, régészeti, épí-
tész szakmai kutatómunkának
kell megelõznie. Alapvetõ kérdés,
hogy a régi, több évszázados
épületeknél melyik kornak meg-
felelõ külsõt kell alapul venni a
felújítás során? Ezen belül is a
legdominánsabb kérdés: a szín
megválasztása. Ehhez most már
a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal is „itinereket” ad. Ez azért

is fontos, mivel a ’80-as évek
tömbrehabilitációja ezen a téren
zömmel téves úton járt, elég
csupán a Kék és a Zöld Házra
utalni. Az akkor alkalmazott gya-
korlat nem illeszkedett a hagyo-
mányokhoz. A mostani tervek
jobban visszanyúlnak az épüle-
tek születésének építészeti ko-
rához – hasonlította össze a ré-
gebbi és a mostani tömbfelújí-
tásokat dr. Simon Gábor. Ennek
alapján a kuratórium támogatja
a bemutatott terveket. Azonban
szükségesnek tartják, hogy az el-
képzeléseket a város lakossá-
gával is megismertessék.
Felkérték a MIK Zrt. vezetését,
hogy tegyék közzé a felújítá-
sokkal kapcsolatos terveket. A
kuratórium elnöke szerint cél-

szerû lenne a Kandia közben, a
télen elkészült passzázs alatt
idõszakos kiállítás keretében be-
mutatni a terveket, így minden
erre járó látná, mit szeretnének
megvalósítani a belvárosban. 

A kuratórium foglalkozik a
Regionális Operatív Programra
beadott pályázatokkal is.  Ebbõl
az derül ki, az önkormányzat mi-
lyen irányba szeretné folytatni a
belváros felújítását, az azonban
csak az eredményhirdetés után
derül ki, mire kap a város támo-
gatást. A Miskolcért, Belvárosért
Közalapítvány kuratóriumának
következõ ülésén fogalmazzák
meg a céljaikat. Dr. Simon Gábor
a városházi címére várja a la-
kosság ötleteit, észrevételeit.

Cs. L.

AZ EGÉSZSÉGÜGY SAJÁTOS, DE SZÜKSÉGES FELADATA

Új ápolási osztály a Semmelweisben

Tapasztalt szakdolgozók és ápolók látják el az idôs
embereket.

Bár a gyerekek szépen feldíszítették a fákat, a nyuszi-bulit végül
a rossz idõ miatt nem lehetett a Városház téren tartani.

Nyuszi-buli másodszor

Több mint tízmillió forint értékû lopott holmit
foglalt le a Miskolci Rendõrkapitányság április
elején. Sikeres volt ugyanis a tavaly õsztõl tartó
felderítõ akció, melynek célja a betöréses lo-
pások visszaszorítása volt. 

Az elkövetõk ez alkalommal épülõ családi há-
zakból és bérházi lakásokból tulajdonítottak el ér-
téktárgyakat. Épületgépészeti felszerelések, szer-
számok és mûszaki cikkek, többek között ezeket
találta a miskolci rendõrség két bélapátfalvai férfi
pincéjében és padlásán. Az elkövetõk miskolci és
környékbeli épülõ családi házakat fosztottak ki, majd
az ott talált értékeket orgazdáknak próbálták elad-
ni. A tolvajokat a polgárõrséggel közösen
Felsõzsolcán fogták el a nyomozók. A kihallgatá-

sok során pedig az is kiderült, hogy aznap este
Arnóton is hasonló bûntettet követett el a két férfi.
A nyomozás még nem zárult le, hiszen az orgaz-
dákat is keresi a rendõrség. Eljárás folyik továbbá
két fiatal elkövetõ ellen, akik lakásokba, irodákba,
iskolákba és kollégiumokba törnek be. A besurra-
nók minden értéktárgyat magukkal visznek, iratok,
pénztárcák, táskák és laptopok tûntek el. A rend-
õrség szakemberei hangsúlyozták, hogy a tolva-
joknak elég pár perc és egy nyitott ablak, így még
rövid idõre se hagyja nyitva és õrizetlenül senki la-
kását vagy házát. Pásztor Albert, a Miskolci
Rendõrkapitányság vezetõje elmondta, ez a felde-
rítés azért kiemelkedõ, mert van megtérülés, vagyis
a lefoglalt értékeket vissza tudják adni a sértettek-
nek, ami sajnos nem minden esetben jellemzõ a
bûncselekmények során.                          lénárt

Sikeres fogások
a Miskolci Rendõrkapitányságon

Várják a lakossági véleményeket a belvárosról

CSIRICSÁRÉ HELYETT
EREDETI SZÍNEKET

Mentesítõ járatokat indít a MÁV, hogy elkerüljék a zsúfoltságot a
húsvétkor megnövekedett forgalom miatt. Április 16-án az ünnepnapra,
17-én a vasárnapra, 18-án pedig a hét elsõ munkanapjára érvényes
menetrend szerint közlekednek a vonatok.  Hétfõn a mentesítõ vonat
17.10-kor indul Miskolcról a Keleti pályaudvarra, ahová 19.27-kor érke-
zik meg. Április 14-tõl 17-ig naponta közlekedik a Desiro ünnepi járat
is, amelyre másodosztályú menetjegyet és kedvezményes, helybiz-
tosítás nélküli IC-pótjegyet kell venni. A rendkívüli szerelvény 6.10-kor
indul Budapestrõl Szegedre, Füzesabony, Miskolc, Szerencs, Tokaj,
Nyíregyháza, Debrecen, Szolnok és Kecskemét érintésével.  Visszafelé
10 óra 39-tõl ugyanezen az útvonalon közlekedik.

HÚSVÉTI MENETREND 



Az elhangzott mûvek életmû-
vének három korszakát repre-
zentálják, úgy is mondhatnánk,
hogy Bartók alkotói munkássá-
gának három pillérét jelentik. Az
I. hegedûversenyt 1908-ban írta.
A mû rendhagyó módon kétté-
teles. Gyönyörû harmóniák, szí-
nek, a hangulatok finomsága
árad az elsõ tételben. Kelemen
Barnabás elegáns játéka, vará-
zsosan szép hegedûhangja jól ér-
vényesült. A versenymû színes-
sége mindenekelõtt Richard
Strauss zenei világának hatását
juttatta eszünkbe. A gyors tétel

zenei mélységek felemelését je-
lentette a virtuozitás magaslatai-
ra. Gyönyörködhettünk Kelemen
Barnabás játékkultúrájában, a
vonót kezelõ jobb kezének tech-
nikai bravúrjaiban. A zenekar kí-
sérete és alkalmazkodása szinte
párbeszédszerûvé tette a ver-
senymûvet.

Az I. zongoraverseny egyszer-
re visszatekintõ és elõrenézõ.
Barokkos szerkesztési elvek fel-
használása a mû egyik élmény-
forrása, de érzõdik az új út kere-
sése, a hangzás lehetõségeivel
való kísérletezés kedve is, például
az ütõhangszerek exponált hasz-
nálatában. A népzene és a barokk
szerkesztésû fúga ötvözete kü-
lönös hatást eredményezett.
Bartók zenei gondolkodásának
tudatosságát bizonyítja, hogy
mindezt fegyelmezett formai ke-
retek között „tálalta”. Ránki Dezsõ
produkciója vagy inkább teljesít-
ménye a szerzõ iránti mélységes

alázatból ítélhetõ meg. Csodála-
tos billentése, erõt sugárzó játé-
ka, másutt mozartian gyöngyö-
zõ futamai elbûvölõek voltak. 

A zenekari Concerto elhang-
zása önmagában is ünnep. Ér-
zelmileg, tartalmilag, formailag az
egész bartóki élet összefoglalá-
sa ez az alkotás. Tökéletes egy-
séget alkot zenei gondolkodása,
érzései, véleménye önmagáról
és a világról. 

Nagyon nagy öröm, hogy
Kocsis Zoltán és a Nemzeti
Filharmonikus Zenekar segített
Miskolc hangversenyszeretõ kö-
zönségének, hogy méltóan ün-
nepelhesse a nagy magyar ze-
neszerzõ születésének 125. év-
fordulóját. A zenekar és karmes-
tere az egész koncerten tökéle-
teset alkotott. Hiteles elõadás,
lendületes, érzékeny, színeiben,
tempóiban autentikus volt.
Senkihez nem kell és nem is illik
hasonlítani a produkciót. A ze-
nekar minden poszton: szólista és
„tutti” feladatokon egyaránt fe-
lejthetetlenül szép volt. Az este
méltó volt a XX. század legna-
gyobb zeneszerzõjének ünnep-
napjához. 

Bócz Sándor

Különbözõ kategóriájú személygépkocsik,
kisteherautók 

és mikrobuszok bérlése minden nap!
Egyedi tartósbérleti konstrukciók kidolgozása 

cégek és magánszemélyek részére!

Zenit-Auto Rent Autókölcsönzõ

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

auto@zenitautorent.hu 

Március 26-án, egy nappal a hivatalos megemlékezések után,
ünnepi hangversenyen csendültek fel Bartók Béla mûvei a
Nemzeti Filharmonikus Zenekar tolmácsolásában. Kocsis Zoltán
vezényelt, Kelemen Barnabás hegedûmûvész és Ránki Dezsõ
zongoramûvész voltak az est szólistái. 

Méltó ünnepi koncert

BARTÓK SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE MISKOLC

A történelem viharainak és
az anyagok mállásának kö-
vetkeztében kevés középko-
ri viselet maradt fenn napja-
inkra. Hála a régészeknek,
restaurátoroknak, történé-
szeknek, a késõ reneszánsz kor
felsõ-magyarországi viseletei-
bõl nyílt tárlat a Herman Ottó
Múzeum Papszer utcai épüle-
tében.

Borsod, Abaúj és Zemplén
megye késõ gótikus stílusban át-
épített, a XVI. században refor-
mátussá lett templomainak krip-
táiból gazdag XVI.–XVII. századi
ruhamaradvány került elõ. A sí-
rokból elõkerült és a múzeumok
szakemberei által restaurált vi-
seletek a törökkori magyar nemesi
elit jellegzetes, finom külföldi
posztóból készült, keleti eleme-
ket hordozó ruhadarabjait mutat-
ják: férfiaknak mente, dolmány és
tollas, tollforgós süveg, nõknek a
több darabból szabott szoknya,
ingváll és párta, illetve a gallér-
nak nevezett pelerin. A gyerme-
keket, akik viseletükben a felnõt-
teket követték, szintén a presztízst
jelzõ, legjobb öltözetükben te-
mették el. A határvidék reformá-
tus nemességének viselete dí-
szesebb volt, mint a Nyugat-
Dunántúlon élõk németes, egy-
szerûbb, szürkébb ruházata.  

Az egyházi díszruhák egyes da-
rabjai fennmaradtak a katolikus
fõpapok hagyatékában, de az

egyszerû papok, református lel-
készek, jezsuita és ferences szer-
zetesek csuháját és fapapucsát
csak korabeli festmények illetve
a kassai szabók 17–18. századi
mintakönyvének szabásmintái
õrizték meg. A Kelet-szlovákiai
Múzeum közremûködésének kö-
szönhetõen ebbõl is ízelítõt kap-
hatnak a látogatók, akik megte-
kintik a dr. Gyulai Éva történész
által rendezett tárlatot.

Az elit a középkorban is sze-
rette a külföldi, luxus termékeket.
A felsõruházatát drága itáliai,
angol, németalföldi, török posz-
tókból méretre készítették a vá-
rosi céhek és kisebb részben az
uradalmi szabók. A kisnemesek,
mezõvárosi polgárok, parasztok
a céhek késztermékeiben jártak,
melyeket az országos vásárokon
szereztek be, ezek alapanyaga ol-
csóbb morva és lengyel szövet,
illetve gömöri szûrposztó volt.
Felsõ-Magyarország keleti vár-
megyéiben a nemesi és városi di-
vatot Kassa diktálta. A nyugati, né-
metes polgári divat központja
Rozsnyó bányaváros szabó céhe
volt, a paraszti viselet mintáit a
Gömör megyei Rimaszombat
mezõváros szûrszabói készítet-
ték. Természetesen ezeket is
megtekinthetik az érdeklõdõk,
köszönhetõen a magyar és szlo-
vákiai partner múzeumok segít-
ségének. A ruhák, céhes eszkö-
zök bemutatásán túl a késõ re-
neszánsz korból származó fest-
mények teszik élethûvé a kiállítást,

amely magja Sárospatakról, a
Rákóczi Múzeumból érkezett
Miskolcra. Az egyik legkülönle-

gesebb tárgy viszont a felsõva-
dászi plébánia tulajdona. A bõr-
bõl készült miseruhát II. Rákóczi
Ferenc fejedelem ajándékozta az
egyházközségnek, a monda sze-
rint általa elejtett szarvas (vagy õz)
bõrébõl készítették. Az évszá-
zadok alatt megkopott ruhát szé-
pen restaurálták a szakemberek.

Cs. L.
A barlangfürdõ bõvítési

munkálatait megelõzõ régé-
szeti feltárás keretében ta-
lálták meg a régóta keresett
tapolcai bencés apátság
romjait, itt nyugszanak a vá-
rosalapító Miskócok. A lele-
teket visszatemették. 

– Nincs feltárva a templom és
a kolostorrom, csak megtaláltuk,
jó, ha a tíz százalékát ismerjük.
Volt ugyan jellegzetes bencés
építési forma, a háromhajós el-
rendezés, a gond csak az, hogy
akik építették, nem olvastak szak-
irodalmat – óvott ironikusan az el-
bizakodottságtól Pusztai Tamás
régész, a másfél évvel ezelõtti
ásatás vezetõje. Meg is indokol-
ta óvatosságát: „Veszélyes, ha azt
akarjuk kiásni, amit gondolunk,
ahelyett, ami van.” Ez a „gond”
azonban úgy tûnik egyhamar
nem fenyeget, pedig eddig is
sok érdekes lelet került a felszín-
re, egyrészt a kolostor mindennapi
életének kellékei, például fazekak,
vasfogók, a kályhák omladékai,
az egykori templomajtó és ab-
lakkereteinek a kõfaragványai.
Találtak sírokat is, amelyeket a ha-
lott mellé tett pénzérmék alapján
könnyû datálni. Az egyik sírban
a halott lábán vasbéklyó volt! A
bûnözõket annak idején nem a
temetõben helyezték örök nyu-
galomra, de általában megszen-
telt helyen, így kerülhetett az em-
lített sír az egykori templom rom-

jai fölé.  Az apátságot és a várost
alapító Miskóc nemzetség sírjait
eddig nem találták meg, de
Pusztai Tamás szerint 5-10 mé-
teren belül lehetnek. 

– Kis lépésekkel, mondjuk éven-
te egy-egy 10X10 méteres terület
feltárásával is tisztességes mun-
kát lehetne végezni, lehet hosszú
távon ez még jobb is, mint a sok
pénzzel járó, gyors feltárás. Leírtam
minden jelentésben, hogy elõ-
ször is rendezni kell a terület sor-
sát, ez véleményem szerint nem
csak a régésznek, hanem Miskolc
egészének fontos. Az ásatást élõ
mûemlékként is lehetne mûköd-
tetni. A kerítésre fotókat, tisztes-
séges tájékoztató táblákat kihe-
lyezve elmagyarázni az emberek-
nek, hogy mit is csinálunk. Akár
idegenforgalmi látványosság is
lehet nyáron, mint Angliában. Ott
a múlt feltárása helyi közügy. Az
emberek ettõl is érzik magukénak
a várost, ahol élnek. Legyen csen-
des közügy nálunk is! – fogalmazta
meg a célt Pusztai Tamás.

A jó szándék azonban kevés.
Mint kiderült, a lekerített rész már

nem a város tulajdona, tehát a ku-
tatók keze meg van kötve, nem
indíthatnak újabb ásatást. 

Cs. L.

III. évfolyam 15. számKULTÚRA4

Elmondom, hogy milyen volt a mi közös húsvétunk Laci bará-
tommal, az Úrnak 1947. s a magyar népi demokráciának második
esztendejében; mikor még igencsak jó pénz volt a forint, amibõl
a locsoló gyerekeknek minden ismerõs háznál kijárt egy-egy csil-
logó érme. 

Soha nem tudtam bánni a pénzzel, nem is végeztem semmifé-
le kalkulációt a húsvéti „keresetet” illetõen. Nem így Laci! Ma már
tudom, hogy egy korát megelõzõ projektmenedzserrel álltam
szemben. Tervezetében szerepelt a felhasznált kölni ára; a meg-
látogatandó házak, illetve a hajadonok, s minden más nõnemûek
(bezárólag a nagymamákig) száma – családonként; valamint a vár-
ható bevétel összege – plusz-mínusz 8-10 forint. A község hely-
rajzán (csak ámultam) be voltak jelölve a számba jöhetõ porták, s
két útba esõ kút is – ha fogytán lenne a kölnivizünk. De nem fe-
ledkezett meg barátom az egységnyi (család/perc) idõráfordítás-
ról sem. El kellett ismernem, hogy Laci a fõnök.

Már csaknem befejeztük a napot (a pénz többször megszámol-
va, az üvegem szinte üres), mikor észrevettem, hogy Laci locso-
lóvizébõl alig hiányzik. – Hogy csináltad? – kérdem. – Befogtam
az üveg száját, mondta egyszerûen. Majd kölnije mennyiségét fel-
becsülve hozzátette: jó lesz ez jövõre… S mindezt a legártatlanabb
pofával.

Margit néni, drága tanítónõnk azonban ismerte ezt az „ártatlan-
ságot”. Mikor estefelé beállítottunk hozzá, így fogadott bennünket:
Nicsak, nicsak, két fiatalember! Foglaljanak helyet, uraim! Sonkát,
tortát, teát? – Torkig vagyunk Margit néni, olvadozott, hunyorgott
Laci. Tanítónõnk megértõnek mutatkozott: – Tudom, tudom, ilyen-
kor agyonetetik a locsolókat. Viszont pénzzel nem sérthetek meg
ilyen felnõtt fiúkat. De nagyon hálás vagyok, hogy gondoltatok rám
– mondta kedvesen, s azzal hajtókánkra tûzött egy-egy szál lila já-
cintot. Csak most szakíthatta a kiskertbõl.

(gyarmati)

Szombati Krónika

EGY SZÁL JÁCINT

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

AHOL MÁR NYÁR VAN...
Tunézia (11 éj) 39 900 Ft-tól �� Djerba 49 900 Ft-tól

Egyiptom 64 900 Ft-tól �� Mallorca 69 900 Ft-tól
Antalya 76 900 Ft-tól �� Ciprus 79 900 Ft-tól

Bodrum (10 éj) 82 900 Ft-tól 
Costa Brava 88 900 Ft-tól

Rákóczi ajándéka

A KÖZÉPKOR DIVATJA MISKOLCON

A kiállítás egyik darabja, egy lányka vállfûzõ.

Az ürömi kõbányába munkaerõ-felvételt
hirdetünk az alábbi munkakörbe: 

nehézgépkezelõ, kõfaragó, 
kõbányász, bányai betanított 
munkás, bányai segédmunkás

Bérezés: megegyezés szerint. Szállás-
lehetõség a munkáltató munkásszállóján.

Jelentkezés: 2096 Üröm, Kõbányai út 16.
8.00–16.00 óra között.

Telefon: 06-30-9-142-555

Munkaerõfelvétel

„Minden évben ásni kellene egy kicsit”

EGYELÕRE NINCS DÖNTÉS AZ ÁSATÁSRÓL

A költészet napján megko-
szorúzták József Attila szobrát
és emléktábláját Lillafüreden.
Az Óda születésének helyszí-
nén helyezték el az emlékezés
virágait, miskolci költõk, civil
szervezetek és a városvezetés.

József Attila: Íme, hát meglel-
tem hazámat címû versét mond-
ta el Kulcsár Imre színmûvész a
lillafüredi koszorúzáson. A miskolci
Nemzeti Színház mûvésze olyan
elmaradhatatlan résztvevõje és
szereplõje a költészet napi meg-
emlékezéseknek, mint Filip Gab-
riella, aki az idén köszöntõt mon-
dott az ünnepen. Kulturális új-
ságíróként, tudósítóként, barát-
ságból, az Új Holnap folyóirat

szerkesztõjeként minden évben
részt vesz a lillafüredi koszorúzá-
sokon – emlékezett – számára
mindig a tavasz kezdetét jelenti ez
és persze tisztelgést József Attila
és a magyar költõk emléke elõtt.
Beszédében azonban a miskolci
tollforgatókról is megemlékezett –
többek között Kalász Lászlóról, aki
Szalonnáról is bejárt a koszorú-
zásokra, az alkalmat kihasználva
ezzel is a pályatársakkal való ta-
lálkozásra. 

Az Óda születésére emlékeztetõ
táblánál, melyre a vers szövegét
rótták és a vízeséshez közelebb
tavaly felállított József Attila-szo-
bornál is virágokat, koszorúkat he-
lyeztek el az ünneplõk – köztük
miskolci költõk, írók és a város-
vezetés képviselõi.

KÖLTÉSZET NAPI KOSZORÚZÁS

A leleteket visszatemették, az ásatás egyelôre nem folytatódhat.



A Miskolci Egyetem állás-
börzéjén 57 kiállító és 9 további
partnercég részvételével idén
is számos lehetõség közül vá-
logathattak a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei egyetemis-
ták, fõiskolások és diplomások.
A tizenkettedik börzén a mun-
kaadókkal is bõvebben meg-
ismerkedhettek, és számos
hasznos tanácsot is kaphattak
a pályakezdõ fiatalok.

Mintegy 60 kiállító átlagosan 33
diplomásnak kínál munkahelyet
a Miskolci Egyetem tizenkettedik
állásbörzéjén. Az idei programon
nemcsak multinacionális és re-
gionális cégek mutatkoztak be,
hanem a mikro- és kisvállalko-
zások is. A börzén már a meg-
nyitó elõtt nagy volt az érdeklõ-
dés. Az állásajánlatokon és cég-

bemutatókon túl más hasznos
programokkal is várták a friss dip-
lomásokat és hallgatókat egya-
ránt. A kiállításon roadshow-n
mutatkozott be például a B.-A.-Z.
Megyei Munkaügyi Központ és a
Foglakoztatási és Munkaügyi
Minisztérium, valamint különféle
szakmai gyakorlatokról, nyári kül-
földi nyelvtanfolyamokról és eu-
rópai uniós országok állásaján-
latairól is tájékozódhattak a láto-
gatók. A kiállításra nemcsak a ré-
gióból, hanem az ország más te-

rületeirõl is érkeztek cégek. A ke-
reslet a mûszaki és közgazdasági
végzettségûek iránt volt a legna-
gyobb, de informatikusoknak és
közgazdászoknak is sok lehetõ-
séget kínáltak a cégek, külföldre
pedig leginkább a felsõfokú
egészségügyi és vendéglátói
végzettséggel rendelkezõket ke-
resték. Az ország harmadik leg-
nagyobb állásbörzéjére idén mint-
egy 60 kiállító és háromezer ér-
deklõdõ érkezett.  

lénárt

Miskolc ún. „felsõvárosá”-ról
egy 1817-ben készült térképen
kirajzolódik a római katolikus
templom, az azt körbevevõ
utak, s az elõtte piacként is szol-
gáló nagyméretû tér. A tértõl
nyugati irányban vezetõ közút
a mai Károly és Gépész utcai
részig az 1920-as években a
Gyõri kapu nevet viselte, majd
a teresedés után Andrássy
Gyula utcaként folytatódott. 

A tér a XX. század közepén
Lenin, késõbb Marx Károly nevét
kapta, az 1990-es évektõl Újgyõri fõ-
térként ismerjük. A mai Szent Imre
tér az 1950-es évek végén Dimitrov
tér volt, elõtte pedig parcellázásra
váró terület a két település földraj-
zi határán. A Miskolc-felsõvárosi tér
– elõzõ társaihoz hasonlóan – több-
ször változtatott nevet, „kinézete”
pedig ma is aktuális városrendezési,
építészeti kérdés. 

A templom elõtti térnek még a XX.
század elején sem volt hivatalos
neve, de a Szent Anna nevet mint
utcanevet használták. Elõször a vil-
lamos, majd az innen induló kisvasút
1905–1921 között foglalkoztatta a vá-
rosépítészeket a tér rendezésével
kapcsolatban is. A város polgár-
mesterének 1914-ben címzett be-
adványban olvassuk, hogy a villa-
mos „vöröstemplomi fõmegálló
helye körüli téren a mindennapi köz-
lekedés gyalog és kocsival egyaránt
meg van nehezítve, fõként a Bársony
János utcai oldalon, sõt a mellette
lévõ gyaloghídnál a kocsiátjáró
megközelíthetetlen”. A tér egyes ré-
szei „szög” (malomszög), vízköz, két
vízköz elnevezéssel voltak ismere-
tesek, amelyek ma már éppúgy ki-
koptak az emlékezetbõl, mint a vi-
zeken átvezetõ hidak pontos helyei.
(Csak a Szinva mai folyásán átíve-
lõ hidakat tudjuk azonosítani.)

A malomárkok betömése, a Szinva
medrének rendezése, a dombol-
dalról lefolyó vizek elvezetése után
– az elsõ világháborút követõen – ke-

rült sor a parkírozásra. Ekkortól közel
egy évtizeden át olvassuk a „piac”,
„halaspiac” elnevezést, amely 1930
körül szûnhetett meg. (A felsõváros
lakói, a gyári munkások száma kö-
zelítette ebben a térségben a 8000
fõt, tehát a piac még akkor is indo-
kolt volt, ha egyébként zavarta a vil-
lamos és a kisvasút közlekedését.)
A XX. század elsõ felének térképein
a Szent Anna tér elnevezés egyszer
sem tûnik fel. Az 1946–1949 közötti
utcanévadások során kapta az
Eszperantó tér nevet, amelybe tor-
kollott, ill. amelybõl indult a Nagyváthy
János u., a Hoffmann Ottó (1990-tõl
Szent István) u., északnyugatra a
Bodó sor, északkeletre a Szent Anna
utca, ill. a történelmi országút, amely
idáig Tizeshonvéd utca, innentõl
pedig Gyõri kapu nevet viselte.

Elõször a lakótelepi építkezések-
kel, majd az északi tehermentesítõ
út kialakításával megváltozott a temp-
lom és környezete, fõleg a temetõ
megközelíthetõsége. A Nagyváthy
János utcai iskola átalakításával
(Zrínyi Ilona Gimnázium a Nagyváthy
u. 5. sz. alatt), és a Herman Ottó Gim-
názium 1993-ban történt felavatásá-
val megváltozott a környék „moz-
galmassága”. Az egykori térrel kap-
csolatban is új igények fogalma-
zódnak meg, hiszen annak keleti sar-
kában ma már csak egyetlen épü-
letmaradvány áll. Ez az utolsó, a térre

emlékeztetõ „egykor volt” építésze-
ti emlék. Az archív fényképek tanú-
sága és a visszaemlékezések sze-
rint az 1990-es évek végéig fûszer-
csemegeüzlet mûködött benne. (Ez
volt a Gyõri kapui lakótelepet építõ
munkások legenda övezte reggeli-
zõ-kiszolgáló helye, aztán ott is ma-
radt, ebben a hagyományos funk-
ciójában szûnt meg.)

A városi térképeken napjainkban
a térség Eszperantó tér elnevezé-
se szerepel. A Szent Anna templom
közeli épületek viszont Szent Anna
tér név alatt kaptak házszámot. A
közlekedési utak találkozása szét-
szabdalta az egykor családi lakó-
házak által elfoglalt térséget, így
aztán lehetõség nyílt arra, hogy
2001-ben a tér egy részét Mind-
szenty József (1892–1975) herceg-
prímásról nevezzék el. Az egykori
Vízköz, majd Halas piac ma egy idõ-
ben három térnek ad helyet és
nevet. Az elnevezések nem zava-
róak, annál inkább megoldásra vár
az egyetlen „ottfelejtett” épület,
amely egykor a Tizeshonvéd utca
37. számú, utolsó háza volt, tulaj-
donosa Kellner Dezsõ, aki a mis-
kolci zsidóság deportálásának lett
az áldozata, egykori lakása így ke-
rült állami tulajdonba, majd ké-
sõbb a Miskolci Ingatlankezelõ
Vállalat kezelésébe.

Dobrossy István
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A Miskolc TV
heti mûsora

2006. április 17–2006. április 23.

ÁPRILIS 17., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.20 Magazinmûsor
(élõ) 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.30 Múltkor, tallózás a Miskolc
Televízió archívumában 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00 Örökké búcsúzunk,
amerikai–izraeli film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

ÁPRILIS 18., KEDD
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.20 Magazinmûsor
(élõ), benne: Sport 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.20 Sopron – DVTK
élvonalbeli labdarúgó-mérkõ-
zés 21.00 Halálos merülés, ame-
rikai film (h) 23.00 A Hálózat mû-
sora.

ÁPRILIS 19., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma , hír-
mûsor 18.20 Magazinmûsor
(élõ) 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.30 Egészségmagazin: A na-
gyothallás 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00 A
víz fogságában, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

ÁPRILIS 20., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.20 Magazinmûsor
(élõ) 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.30 Jégkorong VB Miskolcon,
félórás összeállítás a tornáról
(ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Sma-
ragdháború, angol film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

ÁPRILIS 21., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.30 Múzsa, kulturális
magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.30 Házláz, az építtetõk ma-
gazinja 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Vihar,
amerikai film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

ÁPRILIS 22., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Kép-
újság 15.00 Sport 17.00 A Háló-
zat mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.20 Magazinmû-
sor, válogatás a hét témáiból
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Múltkor, tallózás a Miskolc Tele-
vízió archívumában 20.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.30 Az utolsó õrjárat, ameri-
kai film (h) 23.00 A Hálózat mû-
sora.

ÁPRILIS 23., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Kép-
újság 15.00 Sport 17.00 A Háló-
zat mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Krónika,
heti hírösszefoglaló magazin
18.30 Magazinmûsor, válogatás
a hét témáiból 19.00 Krónika
(ism.) 19.20 Múzsa, kulturális
magazin (ism.) 20.00 Krónika
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.30 Ka-
lózjárat, német film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

KULTURÁLIS 
HETI ESEMÉNYTÁR

Ezért Miskolc (16.)

HÁROM TÉR A GYÕRI KAPUBAN

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?

VÁROSUNK MÛVÉSZEI. Április
20-án, 17.30 órakor a Miskolci Galé-
riában a „Városunk mûvészei” so-
rozat következõ része: Balázs Ad-
rienne zongoraestje. Közremûköd-
nek: Eperjesi Erika, Fülep Máté
ének. Mûsoron: Mozart, Chopin,
Puccini, Schumann, Bartók mûvei.

GITÁRPÁRBAJ. Április 22-én, 20
órakor Gitárpárbaj az Ifjúsági és
Szabadidõ Házban. Hangszer-
kiállítás és vásár. Délután S. K. Music
gitáros tehetségkutató verseny ér-
tékes díjakkal. Jelentkezési korha-
tár 25. életév. A gitárpárbaj 18.30-tól
kezdõdik Spirkó Károly, Tímár
Krisztián, Petendi Tamás, Andervald
György és egy sztárvendég.

MI IS A VERISMO? Április 23-
án, Mi is a verismo?, ötórai tea
operával a Miskolci Galéria
Kondor-termében. A miskolci ope-
rafesztivál programjában egyaránt
szerepelnek a nagyközönség kö-
rében népszerû darabok, kevés-
bé ismert mûvek és Magyarorszá-
gon még nem játszott operák. A
népszerûsítõ zenetörténeti soro-
zatban ezekbõl az alkotásokból,
valamint Bartók Béla munkássá-
gából kap ízelítõt az érdeklõdõ
neves elõadók közremûködésé-
vel. Mi a verismo? – verista zene-
szerzõket mutat be Bócz Sándor,
az Egressy Béni Zeneiskola igaz-
gatója és ízelítõt is hallhatnak mû-
veikbõl.

ELÕADÁS A VÍZRÕL
A Pax Corporis Természetes

Életmód Egyesület szervezé-
sében A VÍZ ÉLETELIXÍR cím-
mel prof. dr. Török Szilveszter
természetgyógyász tart elõa-
dást, április 20-án (csütörtök)
16 órai kezdettel a Zenema-
lomban (Fábián u. 6, a szim-
fonikus zenekar székháza).
Várják a tagságot.

HHHHÖÖÖÖLLLLGGGGYYYYEEEEKKKKNNNNEEEEKKKK,,,,     UUUURRRRAAAAKKKKNNNNAAAAKKKK
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CHROMOLITE-IPL-SMARTLITE technológia.

A test bármely területén maximálisan 
hatékony és biztonságos!

BBBBéééérrrrlllleeeetttt     
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vvvváááállll tttthhhhaaaattttóóóó!!!!
HÖLGYEKNEK, URAKNAK

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

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

PPPPiiiitttttttt iiii     SSSSzzzzééééppppsssséééégggghhhháááázzzz
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ISMÉT ÁLLÁSBÖRZE 
AZ EGYETEMEN



A miskolci szervezõk sajtó-
tájékoztatón számoltak be arról,
hogy május 25–27-e között
nagyszabású sportesemény-
nek ad otthont a borsodi me-
gyeszékhely: itt rendezik meg
a Borsodi Bivaly Fekvenyomó
Világbajnokság küzdelmeit. A
részletekrõl a Városházán szá-
molt be a szervezõ bizottság.

Elõször Káli Sándor polgár-
mester szólt arról, hogy alig feje-
zõdött be a 18 éven aluliak jégko-
rong-világbajnoksága, máris itt a
következõ rangos vetélkedõ.

– Túlzás nélkül mondhatom,
hogy sikerült visszahozni váro-
sunkba a jelentõs sportrendezvé-
nyeket. Még az idén judo Európa-
bajnokságot rendezünk, és nálunk
bonyolódik majd a salakmotoros
Európa-bajnokság döntõje. Miskolc
városa hárommillió forinttal járul
hozzá az esemény sikeréhez,
amelyre 35-40 országból csaknem
háromszáz versenyzõt várunk –

tette hozzá az elmondottakhoz
Káli Sándor, aki egyébként elindí-
totta a fekvenyomó világbajnokság
hivatalos honlapját.

Martini Emil fõszervezõ azt emel-
te ki, hogy történelmi esemény
szemtanúi lesznek a Miskolc Városi
Sportcsarnokba kilátogató érdek-
lõdõk, ugyanis a megyében ko-
rábban még soha nem rendeztek
felnõtt világbajnokságot. A négy-
szeres világ- és ötszörös Európa-
bajnok miskolci Mészáros
Lászlótól megtudhattuk, hogy az
volt az álma: szülõvárosában ko-
ronázhassa meg sikerekben gaz-
dag pályafutását. A kitûnõ spor-
toló elmondta: olyan csúcsot akar
emelni, amely hosszú idõn ke-
resztül állja majd a trónkövetelõk
ostromát. A nevezési határidõ
május 4-én jár le, de már eddig tíz-
nél több országból érkeztek je-
lentkezések. Eldõlt, hogy a leg-
nagyobb létszámú csapattal az
Egyesült Államok képviselteti
magát, a távoli országból 24-en ér-
keznek Miskolcra.               D. L.

Befejezõdött a diósgyõri sta-
dion rekonstrukciója, amely
850 millió forintba került. Az
1900-as évek elején épült,
megújult tribünt már az év
elején birtokba vehették a
stadiont használó egyesületek,
most az utolsó simításokat vég-
zik az épületen.

Ezek viszont nem részei már
a stadion-rekonstrukciós prog-
ramnak. A székek hétfõn érkez-
tek meg, és kedden nagy részük
már a helyére is került. A székek

beszerelésével csökken a tribün
befogadóképessége, 1050 ülõhely
lesz.

Az örömbe egy kis üröm is ve-
gyül, hiszen a használatba vé-
telkor kiderült néhány hiba is. Az
elsõ sorban ülõk például a kor-
látban gyönyörködhetnek szép
cselek helyett. 

Nagy Béla ügyvezetõ igazgató,
DSM Kht. – Egyféleképpen tör-
ténhet változás. Ha az ÁNTSZ hoz-
zájárul ezeknek a korlátoknak a
csökkentéséhez, illetve ha a kivi-
telezõ és a beruházó egyezségre
tud jutni, hogy esetleg lejjebb ve-

gyék, de én úgy gondolom, hogy
kicsi ennek a lehetõsége, mert
ezeknek a korlátoknak ilyen ma-
gasnak kell lenni a szabvány sze-
rint, sajnos – mondta el Nagy Béla,
a DSM Kht. ügyvezetõ igazgatója.
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Bizonyára nagyon sokan vannak, akik örülnek, hogy meghosz-
szabbíthatják a téli szezont. Szerda óta ugyanis a nagyközönség
is látogathatja a Miskolci Jégcsarnok április 2-án átadott pályáját,
s azt talán mondani sem kell, mennyire más 18 fokos hõmérsék-
let mellett, fedett létesítményben korcsolyázni. Nos, az érdeklõ-
dõk egészen május 21-ig használhatják a létesítményt, amelyet
délután kettõ és fél öt, valamint öt és nyolc óra között használ-
hatnak.

Nyitva a Jégcsarnok

Fiataljaink kezében ott volt az
esély: gondoljunk csak bele, hogy
a szlovénok ellen a második har-
mad végén már
2–0-s vezetésre tet-
tek szert! Sajnos, a
rutintalanság követ-
keztében meginog-
tak, és a vetélytárs
kíméletlenül kihasz-
nálta az elkövetett
hibákat, képes volt
a fordításra.

Ezek után követ-
kezett az osztrákok
elleni csata, ame-
lyen fiataljaink lát-
hatóan megijedtek.
Húsz perc után
három gól volt a hát-
rány, innen pedig
már nem lehetett fel-
állni. Ausztria nyert 7–3-ra, s ez
megpecsételte a mieink sorsát.
Dusan Kapusta szövetségi edzõ
a következõképpen vonta meg a
magyar szereplés mérlegét:

– A franciák ellen fel tudtunk
kelni, az osztrákokkal szemben ez

már nem sikerült. Túlságosan
nagy elõnyt adtunk, és ez több
mint bosszantó. A világbajnokság

elõtt tisztában voltam azzal, hogy
nehéz a csoport, de bíztam a cso-
dában. A játékosok teljesen ösz-
szetörtek, nem lesz könnyû túl-
tenniük magukat a történteken.
Örömteli, hogy több tehetség
mutatta meg magát. Biztos va-

gyok abban, hogy az elkövetke-
zendõ években például Erdélyi,
Jobb, Szirányi, Galanisz, Kóger,
Hetényi és Agárdy a felnõttek kö-
zött is meghatározó szerepet tölt
majd be.

A szakvezetõ arról is szólt,
hogy a miskolci közönség cso-
dálatosan viselkedett. Az összes
találkozón fantasztikus hangula-

tot teremtettek a druk-
kerek, energiát szug-
geráltak a hokisok-
ba, ezért is tudott ver-
senyben lenni riváli-
saival a magyar válo-
gatott. A csodálatos
buzdítás mellett azon-
ban józan maradt a
publikum, reálisan ér-
tékelte a látottakat, és
a kiesés ellenére is él-
tette az új generáció
képviselõit.

Valamennyi részt-
vevõ azzal búcsúzott,
hogy a borsodi me-
gyeszékhely kitett
magáért, csillagos

ötösre vizsgázott rendezésbõl,
vendéglátásból, s igazolta, hogy
mindig készen áll fogadni a ran-
gos nemzetközi mérkõzések fõ-
szereplõit.                   (doros)

Fiataljaink megijedtek a lehetõségtõl

MISKOLC REMEKÜL VIZSGÁZOTT

A magyarok jól küzdöttek, de ez kevés volt.

Lejátszották az utolsó mérkõzést, a csapatok hazautaztak, ma
már csak emlék, hogy Miskolcon rendezték meg a 18 éves jég-
korongozók divízió 1-es világbajnokságát. Fájdalom, a zárás
nem sikerült, a magyar válogatott vereséget szenvedett Ausztria
együttesétõl, és ezzel kiesett.

Bõcsön kedvelik az embe-
rek a kézilabdázást. Sokan
járnak az NB I/B-ben szerep-
lõ nõi együttes hazai mérkõ-
zéseire és lelkes buzdítással
segítik a csapatot. Az õsszel
szinte alig volt részük sikerél-
ményben, a tavaszi folytatás-
ra azonban gyökeres fordulat
következett be.

Pecsét Tibor november else-
jétõl irányítja az együttes szak-
mai munkáját. A testnevelõ tanár-
edzõ két ponttal vette át a csa-
patot elõdjétõl, s az elfoglalt po-
zíció nem kecsegtetett túl sok
jóval. Utolsó elõtti hely, egyetlen
gyõzelem, szinte reménytelennek
tûnt minden.

– A múlttal nem foglalkoztam,
ma sem tudom, miért maradtak
el az eredmények. Különösebben
ez nem érdekelt, azt viszont ért-
hetetlennek tartottam, hogy a fi-
zikálisan jó állapotban lévõ játé-
kosok csapatként miért nem tud-
tak egységként mûködni. Azt hi-
szem, akkor következett be a for-
dulat, amikor kamatozni kezdett
a munkába vetett hit. A sporto-

lók becsületesen dolgoztak, sen-
kit nem kellett különösebben nó-
gatni. Szakmailag sokat nyomott
a latban, hogy rengeteget javult
a védekezésünk – idézte fel a tör-
ténteket Pecsét Tibor.

Bõcsön egyébként soha nem
építettek légvárat a klub vezetõi.
Most is „csak” a biztos bent ma-
radást tûzték az együttes zász-
lójára elérendõ célként, az ed-
digiek alapján sikerülhet révbe ér-
niük. A tavasszal ugyanis zsi-
nórban négyszer játszottak ott-
honukban (az õsszel ugyanis a
csarnok felújítási munkálatai
miatt négyszer idegenben sze-
repeltek), és ezeken a találko-
zókon öt pontot szereztek! A
Szeged-Algyõt 23–21-re, a
Szeged KKSE csapatát pedig
25–21-re verték, a Csömörrel
22–22-re végeztek.

– Különösen a második diadal
roppant értékes, de a döntetlen
is hatalmas bravúr az osztály
egyik legjobbja ellen. Örülök,
hogy eredményre vezetett az el-
végzett munka. Okosan és fe-
gyelmezetten játszottunk, a vé-
dekezés pedig szinte semmi kí-
vánnivalót nem hagyott maga

után – összegezte a közelmúlt
eseményeit a szakvezetõ.

A bõcsiek a 14 együttest szám-
láló mezõnyben jelenleg a ti-
zenegyedik helyet foglalják el. Hat
találkozót nyertek, egy döntetlent
értek el, tízet elveszítettek, 13
ponttal rendelkeznek. Három
csapat van mögöttük, kettõnek
12-12, egynek 8 pontja van.
Pecsét Tibor szerint nehéz idõ-
szak vár rájuk, ugyanis eddig a
vetélytársak lebecsülték õket, el-
bizakodottan léptek pályára el-
lenük, mostantól azonban sok-
kal jobban odafigyelnek rájuk.
Mindenesetre most már senki
ellen nem lépnek pályára feltar-
tott kezekkel!

D. L.

Bõcsi kézilabdás hölgyek: biztató tavaszi rajt

KAPASZKODNAK FELFELÉ

A 14. Bükki Hegyimaraton idén
új idõpontban, május 27-én várja
a futás amatõr és profi szerel-
meseit. A hagyományos mara-
toni, félmaratoni és 9,7 km-es
távok mellett újdonságot jelent a
3 km-es, általános- és középis-
kolásoknak (10–18 évesek) kiírt
futam, melynek végén – tíz egyé-
ni befutó eredményének össze-
sítése alapján – csapatversenyt
is hirdetnek. Természetesen már
érkeznek a nevezések. Érde-
kesség, hogy a leghosszabb
távra elsõként bajai futók je-
lentkeztek be. Azoknak a sport-
barátoknak, akik a 14. Bükki
Hegyimaratonon rendezõként,
segítõként, a frissítõállomásokon,
a pályaépítés során szívesen
közremûködnének, még van le-
hetõség a jelentkezésre. Az or-
szágban egyedülálló adottsá-
gokkal rendelkezõ viadalra ked-
vezményes elõnevezést május

22-ig fogad el a Kisgyörgy Ádám
fõrendezõ által vezetett szerve-
zõbizottság. Az elõnevezettek
nevezésüket május 26-án, este
fél nyolcig, a Majális-parki ver-
senyközpontban módosíthatják.
A rendezõ Marathon Klub és a
partnerként közremûködõ Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei At-
létikai Szövetség stábja a ver-
seny napján két rajtot hirdet. Fél
11-kor a Csanyik-völgyben, a
Chinoin parkolója mellett a
három hosszabb távra vállalko-
zók kezdhetik meg a kilométe-
rek gyûjtögetését. A Majális-
parki versenyközpontból há-
romnegyed 11-kor a három kilo-
méteres iskolai futam résztvevõi
indulnak.

A nevezési kedvezményekrõl
és a további részletekrõl a
30/855-1284-es, illetve a 46/371-
881-es telefonszámon lehet ér-
deklõdni.

MARATON A BÜKKBEN

BEFEJEZÔDÖTT A STADION REKONSTRUKCIÓJA

Helyet foglalhatunk a tribünön

TIZENHÁROM MAGYAR LÉP DOBOGÓRA

Fekvenyomó vb
Miskolcon

A héten a székek is a helyükre kerültek.

Minden dicséretet megérde-
mel a Miskolci Floorball Egyesület,
ugyanis tagjai elmondhatják, hogy
a második vonalbeli pontvadá-
szatban legrosszabb esetben is a
második helyen végeznek. Az
ezüstöt már a kezükben érezhe-
tik, de nem elérhetetlen az elsõ-
ség sem! A bajnokság legutóbbi
fordulójában az együttes az egri
Pásztorvölgyi Gimnázium torna-
csarnokában fogadta fõvárosi ve-
télytársát. A miskolciak remek tel-

jesítménnyel 5–3-as gyõzelmet
arattak a Neumann SE ellen, és
ez a diadal egyben azt is jelen-
tette, hogy az elõzõ idényt még
a harmadik osztályban töltõ mis-
kolciak – függetlenül a hátralévõ
találkozók eredményeitõl – felju-
tó helyen végeznek, és jövõre az
OB I-ben, a legjobbak között sze-
repelhetnek. A Baja és a Debrecen
elleni mérkõzéseket kell sikeresen
abszolválni, s a hárompontos hát-
rányból elõnyt kovácsolhatnak.

FLOORBALL: FELJUTOTTAK

A magyar triál kerékpáros válo-
gatottat erõsítette a közeli napokban
a Miskolci VSC triója, a három
Stefán-testvér, akik remekül helyt-
álltak a szlovákiai Puchovban meg-
rendezett I. Fedettpályás Európa-baj-
nokságon. A teremben elvégzett
téli edzések meghozták a jó formát
az Ongán élõ sportolók számára. Az
idén elõször egy kategóriában – az
elitben – versenyzõ két idõsebb
fivér, Attila és László szoros küzde-
lemben egymás mögött, a 4. illetve
5. helyen végzett, mindössze 1 pont-
tal lemaradva a dobogóról. A he-
lyezés értékét tovább növeli, hogy
magyar viszonylatban még nem
volt ennél jobb. A legnagyobb meg-
lepetést a 11 éves Stefán Tamás okoz-
ta, aki kategóriájában, a legfiatalab-
bak között a dobogó második fo-
kára állhatott fel. A magyar váloga-
tott ezzel a sikeres szerepléssel kva-
lifikálta magát az április végén ren-
dezendõ brnói BIU-világbajnok-
ságra. Addig a hamarosan kezdõ-
dõ Magyar Kupa sorozatban bizo-
nyíthatnak újra a bemutatókon a
Stefán-testvérek.

Stefánék
helytálltak

Keserû pirulát kellett lenyelniük a röplabda Magyar Kupa döntõjében
a kazincbarcikai szurkolóknak. A biztosra vett gyõzelem helyett be kel-
lett érniük a második helyezéssel, ugyanis a kazincbarcikai fináléban a
Kométa megtréfálta Demeter György vezetõ edzõ legénységét. A ka-
posváriak 3–2-es sikert ünnepelhettek, és ez azt jelentette, hogy kilen-
cedik alkalommal szerezték meg az elsõséget. A Vegyész RC-
Kazincbarcika játéka elmaradt a várakozástól, több játékos tudása alatt
teljesített, a másik oldalon viszont csaknem végig eksztázisban röp-
labdázott a somogyi alakulat. A barcikaiak mind a két megnyert játsz-
mában vért izzadtak (26-ra, illetve 24-re hozták), a vendégek jóval köny-
nyebben hozták a szetteket. Igaz, a mindent eldöntõ ötödik játszmában
a Vegyész RC feltehette volna az „i” betûre a pontot, hiszen 10–7-re ve-
zetett, ám ez az elõny is kevésnek bizonyult. A két csapat a bajnoki dön-
tõben is összecsap, a párharc három nyert mérkõzésig tart, az elsõ ösz-
szecsapást április 22-én, szombaton 18 órától rendezik Kazincbarcikán.

EZÜSTÉRMES A VEGYÉSZ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az „Esély” Lelkisegély Telefonszolgálat új ügyelõket keres. 

Olyan, minimum középfokú végzettséggel rendelkezô miskolci
érdeklôdôket vár, akiknek még van kihasználatlan szabad ideje, s
azt szeretnék konstruktívan eltölteni. Azokat a 18–50 év közötti sze-
mélyeket, akik pozitív gondolkodásúak, nyitottak, kreatívak, jó a szo-
ciális és problémaérzékenységük,  valamint, akik szeretnének egy
befogadó, mobilis, vidám csapathoz tartozni.

A karitatív tevékenységet 4 hónapos
intenzív tanfolyam elõzi meg.

A képzésre jelentkezés határideje: 2006. május 1.

Módja: szakmai önéletrajz
és iskolai bizonyítvány másolatának benyújtása

Jelentkezési cím: „Esély” Lelkisegély Telefonszolgálat,
3510 Miskolc, pf.: 613.
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A Penelopé Klub április 15-én lo-
csolóbált rendez, 30-án gulyáspar-
ti Ongán, szép birtokon. Májustól va-
sárnaponként leszünk. Május 7-én
mûsoros anyáknapi köszöntõ.
Szeretettel várjuk vendégeinket a
Hági étterembe. Tel.:46/413-602,
20/966-8794

NYARALÁS A COSTA BRAVA-n:
13 nap/10 éjszaka, félpanzióval, autóbusszal, miskolci felszállással
05. 16–28., 59 900 Ft/fõ helyett 34 900 Ft/fõ
06. 15–27., 63 900 Ft/fõ helyett 54 900 Ft/fõ

Repülõvel: 11 nap/10 éj Rodosz 80 900 Ft/fõ, Kos 70 800 Ft/fõ, Korfu 65 500 Ft/fõ

Autóbusszal: 13/10 Polychrono 35 600 Ft/fõ, Parga 34 200 Ft/fõ
14 nap/11 éj Zakynthos 39 900 Ft/fõ, Paralia 41 500 Ft/fõ, Sarti 31 200 Ft/fõ

w
w

w.vilaglatoutazas.hu

ELÔSZEZONI AJÁNLATAINK:

A Rácz Ádám 29–31. társasház 

IBUSZ – MINDIG 
EGY KIS PLUSZ!

Legyen a vendégünk! 
Teljes körû idegenforgalmi szolgáltatásokkal

állunk rendelkezésére!
� Bel- és külföldi üdülések/társasutak
� Szállásfoglalás belföldön és külföldön

� IBUSZ-szobák/apartmanok országszerte
� ÜDÜLÉSICSEKK-elfogadó hely

� Repülõ-, vonat-, autóbusz- és hajójegyek
� Ifjúsági és tanári kártyák árusítása

� Valutaváltás
� Western Union pénzátutalás
� Ingatlanfedezetes hitelfelvétel

� Faktoring szolgáltatás
� Belépõjegyek sport- 

és kulturális rendezvényekre

IIBBUUSSZZ UUttaazzáássii  IIrrooddaa
MMiisskkoollcc,,  SSzzéécchheennyyii  uu..  1144..

TTeell..::  4466//550088--221100,,  550088--221111,,  332255--664466
EE--mmaaiill::  ii006699@@iibbuusszz..hhuu  

Bõvebb felvilágosítás 
a 20/313-0050 telefonszámon.

430 m2-es lapos tetejét felajánlja 
tetõtér-beépítés céljából. 

HIRDETMÉNY
A BHD Hõerõmû Kft. megbízásából az ETV-ERÕTERV Energetikai Tervezõ
és Vállalkozó Rt. (1094 Budapest, Angyal u. 1–3.) elkészítette 

a Miskolc, Diósgyõri Ipari Park területén 
megvalósítani kívánt „Elsõ szalmatüzelésû erõmû” 

létesítésére vonatkozó 
elõzetes környezetvédelmi vizsgálati 
dokumentációt, mely megtekinthetõ 

2006. április 26-ig a Polgármesteri Hivatal 
Építési és Környezetvédelmi Osztályán

(Miskolc, Városház tér 8. sz. III. udvar I. emelet) 

ügyfélfogadási idõben (hétfõ 13–16, szerda 8–17 és péntek 8–12 óra kö-
zött), valamint az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõségen (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.).

Miskolc MJV Polgármesteri Hivatala



Van egy apró település a
szlovák határ közeli Gömör me-
gyében, ahol még a kocsma is
bezárt, mert nem volt igény rá.
Görömszõlõsön ugyanis az em-
berek úgy élnek, ahogyan ma
már csak kevesen – patak part-
ján, dombok között, erdõk men-
tén, jó szomszédságban a vad-
regényes természettel. 

A magányra szomjazó mûvé-
szek számára kedves települést
egyre többen felfedezik, kirándu-
lásokat tesznek az alig százfõs fa-
luba, megcsodálják annak értékeit,
lelki gazdagságát. Ez is mutatja,
hogy a mai kor embere is vágyik
visszatérni természetes közegébe,
egy olyan világba, ahol nem a gép-
zene dörömböl, hanem a patak
zenél; ahol nincs gyorsétterem,
csak házi sütésû kenyér és frissen
fejt tej. A helyi lakosok valóban min-
dent megtesznek azért, hogy ne
mérgezzék fölöslegesen környe-
zetüket. Legtöbbjük gazdálkodik –
vegyszerek és mesterséges anya-
gok nélkül mûvelik földjüket, így ter-
mesztik a növényeket, így te-
nyésztik az állatokat. Nem véletlen,
hogy az Ökológiai Intézet is felfi-
gyelt erre a hegyek közötti
„gyöngyszemre”, és munkatársai
mindent elkövetnek azért, hogy a
helyieknek hasznos tevékenységet
biztosítsanak, amely a megélhe-
tésüknek is alapja lehet. Így aztán
a településen leginkább gyü-
mölcstermesztéssel foglalkoznak,
hasznot nyernek a szénából, a tû-
zifából, a gyógynövényekbõl, a
gombákból, a gyapjúból.  A falu

belterületén egyhektáros organikus
mintagazdaság található, amely
bemutató célt szolgál. Ebben a kert-
ben különbözõ természetes nö-
vénytermesztési eljárásokat is-
merhetnek meg a látogatók, az ér-
deklõdõk a mangalica disznók
külterjes tenyésztésének módját is
megvizsgálhatják. 

A lakók tudatosan õrzik környe-
zetük szépségét, és közben elis-
merik azt is, nincs jólesõbb szá-
mukra az eredményes munka örö-
ménél. Ennek ismeretében nem
meglepõ az sem, hogy ebben a
mesés közegben a szórakozást
sem a kocsmába járás jelenti. E.
Kovács László gömörszõlõsi lakos,
akinek már édesapja is ezermes-

ternek számított, például szabad-
idejében régi házakat varázsol újjá,
és berendezi múzeumnak azokat.
Ha ez sem tölti ki a napját, legszí-
vesebben képeket fest, amelyek
nagy része meg is található a helyi
múzeumok egyikében. A fiatalok
persze eljárnak dolgozni, de – mint
mondják – alig várják, hogy haza-

térhessenek meleg fészkükbe, ahol
a házimunka, a kenyérsütés vagy
a kertészkedés épp oly édes, mint
a városiak számára egy-egy kelle-
mes kirándulás, nyaralás. Vallják,
nekik a legjobb otthon lenni – a tisz-
ta „biokörnyezetben”. Gömörszõ-
lõsre látogatva ezt nem is olyan
nehéz elhinni…     Sz. V.

A Lakásvásár 2002 óta nagy
sikerrel mutatja be az országos
lakáspiac aktuális trendjeit.
2006  immáron a harmadik év,
amikor a budapesti székhelyû
rendezvény négy, a fõvároson
kívüli helyszínen is megjelenik. 

A Miskolci Lakásvásár kiállítás
hiteles keresztmetszetet fest a
helyi kínálatról, hiszen a felvonu-
ló cégek jelentõs része miskolci
illetõségû.

A szervezõk idén is a tavalyit
megközelítõ, közel
40 kiállítóra szá-
mítanak, helyi és
környékbeli ingat-
lanpiaci körképpel,
hitelinformációkkal
és ingyenes ta-
nácsadással vár-
ják az érdeklõdõ-
ket. Újdonságként
egy nemzetközi ta-
nácskozásnak is
otthont ad a vásár,
magyar és szlovák
ingatlan szakmai

szövetségek mérlegelik majd a
közös befektetési lehetõségeket.

Bár az úgynevezett luxusin-
gatlanok iránt is megnõtt az ér-
deklõdés, ingatlanszakértõ sze-
rint az élen még mindig a más-
fél-két szobás, kisebb lakások áll-
nak.

A vásárt május 12-én egy szak-
mai konferencia elõzi meg, me-
lyen a szakemberek az aktuali-
tások mellett az önkormányzat la-
káskoncepciójáról, valamint a re-
gionális fejlesztési, beruházási le-
hetõségekrõl is tájékozódhatnak.

2006. május 1-jétõl elektro-
nikus úton, az interneten kell
teljesíteni valamennyi beval-
lási és adatszolgáltatási köte-
lezettségét annak az adózó-
nak, aki munkáltatónak, kifi-
zetõnek számít, illetve havi
vagy negyedévenkénti be-
vallásra kötelezett. 

Az úgynevezett e-közigazga-
tásba regisztrálni kell, aki ennek
április 30-ig nem tesz eleget, fél-
millió forintos bírságra számíthat.

Az elektronikus adórendszerre
az ország mintegy 55 ezer adó-

zójának kell átállnia. A me-
gyénkben erre kötelezett 2000
adózóból április 7-ig 852 még
nem regisztráltatta magát. 

Az új rendszer segítséget je-
lenthet az adózóknak is, hiszen
nekik így több adatszolgáltatási
kötelezettségük megszûnik.

Amennyiben az adózó a re-
gisztrációs kötelezettségének
nem tesz eleget, úgy a hatóság
500 ezer forintig terjedõ bírságot
róhat ki. Az okmányirodai re-
gisztráció és az adóhatósági be-
jelentés hiányában már a május
12-én esedékes bevallási kötele-
zettség sem teljesíthetõ.

Spórolni lehetne az energiával.
Ezt szolgálta a hat éve indított
nemzeti energiatakarékossági
program. Akkor évi ötmilliárdot
szántak a hagyományos építésû
házak pályázataira, 2006-ra az
összeg egymilliárd forintra ol-

vadt. Az idei pályázatot március
31-én írták ki, és az óriási érdek-
lõdés miatt 10 nap után fel kellett
függeszteni. 

– Én csak azt tudom tanácsolni
a társasházaknak, akik hagyo-
mányos építésûek, illetve a csa-
ládi házaknak, hogy bizakodja-
nak. Készüljünk elõ a pályáza-
tokkal, hogy amint újra esetleg
megvalósulhat, hogy kiírják ezt a
pályázatot, illetve folytatják, akkor
azonnal lehet pályázni és nem ké-
sünk le róla, mint most. Tíz nap,
ez nagyon kevés volt – nyilatkozta
a Miskolc Televíziónak Rem
Tiborné, a Panelpartner Bt. üz-
letvezetõje.

A minisztérium körülbelül há-
romezer pályázattal számolt,
ezzel szemben 10 nap alatt több
mint hétezer pályázat érkezett.

A kérdés az, vajon lesz-e újra
pénz a lakossági energiamegta-
karítás és a megújuló energia-
források felhasználásának bõví-
tését célzó pályázatokra.

–  Jelen pillanatban senki nem
tudja megmondani, hogyan to-
vább. Reményeink szerint, – hi-
szen óriási volt a lakosság ér-
deklõdése –, újra tudjuk majd in-
dítani ezt a pályázatot, de az új
kormánynak lesz a feladata, hogy
ezt eldöntse, és azt is meghatá-
rozza, hogy milyen feltételekkel és
milyen keretösszeggel teszi meg
– jelentette ki Tóth Judit, a
Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium sajtószóvivõje. 

Az elmúlt években több ezer
társas és családi ház fûtését ala-
kították át környezetbarát és ol-
csóbb üzemmódra a NEP kere-
tében. A program folytatása azért
is fontos lenne, mert a statiszti-
kák szerint az európai átlagnál
több áramot használunk, és ve-
szélybe kerülhet a megújuló ener-
giák bõvítésére tett uniós válla-
lásunk.
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Egy újjávarázsolt, gömörszôlôsi parasztház.

Felelõs emberek felelõs televíziós csatornákban gyakran hoz-
zák szóba a „pestiesen szólva” kifejezést. „Hogy pestiesen fejez-
zem ki magam”, mondják, és ez után egy olyan szókapcsolat kö-
vetkezik, melyben semmi pesties nincs. 

Ugyan mikor érjük meg, hogy felelõtlen emberek felelõtlen mé-
diákban „kulturális fõvárosiasan”, netán „acélvárosiasan” vagy „cí-
visesen” szólnak? Lenne felháborodás biztosan, megtorlásul a falu
bikája helyett csakis a fõváros bikáját emlegethetnénk, a falurosz-
sza helyett a fõváros rosszának lenne csak értelme. 

Vajon hogyan lehetne az árvizet hernádkakiasan mondani? Melyik
az a kifejezés, amelyikben benne foglaltatik az áradaton túl a mil-
lió szúnyogcsípés érzése, mert az ártérben elszaporodott éhes ál-
latkáktól biztosan nem lesz nyugtunk egész nyáron, s benne le-
gyen az is, hogy nem lesz annyi pénz az irtásukra, amennyi szük-
ségeltetne. Ha azt mondjuk például, hernádkakiasan szólva, „irtó-
ra feltûnési viszketegségben szenvedünk”, akkor nem csak a „mie-
ink” fogják tudni ezen egyezményes jelek alapján, hogy itt hülyé-
re vakarjuk magunkat? De ehhez is le kéne nyilatkozni több he-
lyütt, hogy beépüljön a Hernád mentén élõk tudatába. Rajta, kérem,
kezdjék el Önök is, tisztelt hölgyeim és uraim, vagy Önök, akikhez
szívhez szólóbb a kedves barátaim megszólítása. A lenyilatkozás
is lehetne egy figyelemre méltó hernádkakias kifejezés, a pestie-
sen kiszólt lereagálás méltó párjává áradhatna. Szóval, akinek Kakon
vagy a környékén viszket a talpa, a tenyere, bal vagy a jobb szeme,
az ne babonát vagy pénzt keressen, hanem a szolidaritás jegyé-
ben helyi vakarózásokat terjesszen. Máskülönben ez lesz a visz-
ket, mind a kettõnk viszkete: nem lesz közös titkunk, ami össze-
tarthat minket. 

Idén talán az „ingoványos talajra lépünk” szójárás is lehetne még
hernádkakias összetartó erõ, ez fedhetné leginkább a kiáradt fo-
lyót és következményeit. A valóságot valamivel márpedig fedni kell,
s inkább ilyesmivel tegyük: nehogy már a sûrû homály gondolja
úgy, hogy vidéken neki kell azt tennie. Vass Tibor

Elvan a gyerek

AKARÓDZIK 
VAGY VAKARÓDZIK

Gömörszõlõsön bezárt a kocsma, mert nincs rá igény

A TERMÉSZETES ÉLET ÖRÖMEI

FELFÜGGESZTETTÉK 
A PROGRAMOT

Miskolc város önkormány-
zata a Magyar Honvédséggel
közösen augusztus 4–6-án
Miskolcon Díszelgõ Alegysé-
gek Nemzetközi Fesztiválját
rendez. Fodor Zoltánt (képün-
kön) a Szervezõ Bizottság
egyik tagját, a megvalósítást
elindító önkormányzati képvi-
selõt kérdeztük, honnan jött az
ötlet.

– A megvalósítás ötlete több for-
rásból táplálkozik. Szlovákia az el-
múlt évben már egy ehhez ha-
sonló fesztivált szervezett, de
sokkal kisebb résztvevõi lét-
számmal és egynaposat. A tavaly
február 9-i közmeghallgatásán
vetette fel egy miskolci, Péchy
Tibor egy hasonló rendezvény ter-
vét. Az ô elképzelése a Világ
Hadseregek Gárda Fesztiválja
címet viselte volna. Kihallgatást
kértem és kaptam a Magyar
Köztársaság honvédelmi minisz-
terétõl, Juhász Ferenctõl, melyen
az általam megtervezett, elképzelt
programokról tájékoztattam és
kértem a segítségét. A megszer-
vezésben még az is motivált,
hogy nagyon sokan Miskolcról és
az országból nem tudtak eljutni
olyan távoli országokba, mint pél-
dául Görögország vagy Írország,
ahol megnézhették volna az ot-

tani Díszelgõ Alegy-
ségek bemutatóját.

– Hány ország vesz
részt a fesztiválon?

– Kilenc ország
vesz részt, nevezete-
sen: Ausztria, Cseh-
ország, Görögország,
Horvátország, Íror-
szág, Lengyelország,
Szlovákia, Szlovénia
és természetesen
Magyarország.

– Milyen programokra lehet
számítani a három napon?

– A rendezvény augusztus 4-
én pénteken kezdõdik azzal, hogy
a Szent Koronának egy másola-
tát ökumenikus istentisztelet ke-
retében bemutatjuk a mindszen-
ti templomban. Szombaton dél-
után a Városház tér és a Szemere
utca közötti szakaszon három
vagy négy helyszínen fogják a
Díszelgõ Alegységek bemutatni
a díszlépéseket. Majd a bemuta-
tó után a Városház téren vala-
mennyi egység közösen bemu-
tatja még egyszer a díszlépéseit.
Itt fel fognak sorakozni a törté-
nelmi zászlók, és kiállításra kerül
a Koronaôrség kíséretében a ko-
rona is. Két katonazenekar jön
Miskolcra, amely végig fog ma-
sírozni a Díszelgõ Alegységekkel
a belvárosban, majd bevonulnak
a központi helyre. Este 20 órától

a bemutatók után a
HÓRA Táncszínház
fog mûsort adni,
majd este 22 órakor
tûzijáték következik.
Nagy örömömre
szolgál, hogy Miskolc
egy patinás épüle-
tében a VPOP Pa-
rancsnokság megyei
épületében egy had-
történeti kiállítás fog
nyílni, amely meg-

mutatja a Magyar Honvédség
hadtörténetét. Másnap vasárnap
az Avason a III. ütemben a volt
haditechnikai parkban a Magyar
Honvédség fegyvernemeinek ki-
állítása lesz. A reggelt zenés éb-
resztõvel kezdjük, ahol egy ka-
tonazenekar és a miskolci ma-
zsoretekkel fog felvonulni. Termé-
szetesen lesz ejtõernyõs, kom-
mandós bemutató is. Hogy be
tudjuk vonni a családokat és
gyerekeket, a helyszínen jelent-
kezõ családok számára családi
hadtörténelmi akadályversenyt
rendezünk, és természetesen a
gyerekek számára különféle fog-
lalkozások lesznek. A délelõtt fo-
lyamán kivisszük Tapolcára és a
diósgyõri várhoz is a Díszelgõ
Alegységeket, hogy mindazok,
akik elõzõ nap nem tudták meg-
tekinteni a parádét, semmirõl
sem maradjanak le.

Köszönetünket fejezzük ki a Miskolci Városgazda Kht. igazgató-
jának, Murai Gábornak a gyors segítségért, hogy megkeresésünkre
megmentett két bajba került kutyát!

A két õrkutya már közel tíz éve végzi feladatát, õrzik a rájuk bí-
zott területet. Valami véletlen folytán kiszabadultak az utcára és sze-
rencsétlenségükre másnap már a Miskolci Városgazda Kht. ku-
tyagyûjtõ telepére kerültek.

A Herman Ottó Magyarországi Állat- és Természetvédõ Egyesület
(HEROSZ) tagjaiként kértük az igazgató úr segítségét, így a két vét-
len eb visszakerült a helyére és tovább végezhetik feladatukat még
jó pár évig. 

Hálás köszönettel: 
Gulácsiné Sándor Ágnes, Dohány Lászlóné, Szántai Béláné

Levélrés

TISZTELT SZERKESZTÕSÉG!

Díszelgõ Alegységek Nemzetközi Fesztiválja

DÍSZLÉPÉSBEN MISKOLCON

Felfüggesztették a Nemzeti Energiatakarékossági Programot.
A gazdasági és közlekedési minisztérium azzal indokolta a szü-
netet, hogy kétszer annyi pályázat érkezett be tíz nap alatt, mint
amire elõzetesen számítottak.

INTERNETES 
BEVALLÁSRA KÖTELEZVE

ISMÉT LAKÁSVÁSÁR
MISKOLCON


