
A száznál is több autóst szám-
láló mezõny pénteken túljutott
a hagyományos népkerti pro-
lógon, mire ezeket a sorokat
böngészgeti a Tisztelt Olvasó,
már javában repesztenek a
zempléni utakon. Az biztosra
vehetõ, hogy a 13. Gulyás
Miskolc Rally sorrendje csak va-
sárnap, a miskolci aszfalton dõl
el.

A magyar bajnokság második fu-
tama iránt ezúttal is jelentõs az ér-
deklõdés, ezt már a pénteki,
Népkertben megtartott prológon
meg lehetett állapítani. Bizonyára
sokan mennek ki az utak mellé,
hogy láthassák az elsuhanó kocsi-
kat, és szorítsanak kedvenceikért.

A borsodi megyeszékhely sport-
barátai természetesen megkülön-
böztetett figyelemmel kísérik a mis-
kolci Spitzmüller Csaba és Kazár
Miklós szereplését. A duó egy hét-
tel (!) a bajnoki nyitány elõtt (ideig-
lenesen) talált magának autót, még-
pedig egy 2002-es specifikációjú
Peugeot 206 WRC-t, ezzel álltak rajt-
hoz Egerben is. A páros nem volt
könnyû helyzetben, hiszen alig ma-
radt idejük, ráadásul a legtöbb
csapatnál már lekötötték az autó-
kat. Céljaik ugyanakkor nem vál-
toztak, továbbra is a bajnoki címért
szeretnének versenybe szállni.

Nem sokkal a miskolci verseny
elõtt viszont eldõlt, hogy Spitz-
müllerék magyar csapattól bérelnek
autót a rali 1-es bajnokság máso-
dik futamára, a Gulyás Nagyke-
reskedelem-Miskolc Rallyra. A sze-
zonnyitón használt olasz Peugeot
206 WRC után Szabó Gergõ Ford
Focus WRC-jével állnak rajthoz,
amelyet a Bathó Zoltán vezette
BRTH-mûhely készített fel.

– Az Eger Rali óta egyfolytában
autót kerestünk. Már aláírás elõtt volt
a szerzõdésünk egy utolsó fejlesz-
tésû, 2003-as Peugeot 206 WRC-
re, de a csapat visszalépett. Ezzel
le is zárult a Peugeot-kör, és pró-
báltunk Ford után érdeklõdni.
Bathóék korábban már ajánlották,
hogy menjünk az õ 2002-es

Fordjukkal. Zoli nagyon jó autókat
épít, s azt is látom, hogy szeretné-
nek bizonyítani. Sok csapattal tár-
gyaltunk az elmúlt hónapokban, de
ezt a bizonyítási vágyat egyikben
sem éreztem. A tesztelés után any-
nyit mondhatok, hogy a Ford Focus
WRC a legmodernebb versenyau-
tó, amivel valaha is versenyeztem!
Egyelõre csak a miskolci verseny-
re állapodtunk meg, meglátjuk, mi
sül ki a „házasságból” – kommen-
tálta a történteket Spitzmüller Csaba.
Azt is megtudtuk, hogy a duó a
héten tartott komolyabb tesztelést,
ahol mindent beállítottak, a verse-
nyen már csak arra szeretnének
ügyelni, hogy minél gyorsabbak le-
gyenek!

D. L.
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Egyedi spanyol burkolatok 10% kedvezménnyel már  . . .2485 Ft-tól
Kültéri fagyálló burkolatok (magyar termék)  . . . . . . .1750 Ft-tól
Térkövek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2760 Ft-tól
Kültéri hôszigetelô rendszer már  . . . . . . . . . . . . . . . .1650 Ft-tól
Anyagában akril kád (5 mm lemezvastagság) . . . . .32 900 Ft-tól 
Svéd masszázskádak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 500 Ft-tól
Zuhanykabin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 500 Ft-tól
Hidromasszázs zuhanykabin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 500-tól
Gôzkabinok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 000 Ft-tól

A tervezéstôl és a szaktanácsadástól
a házhoz szállításig segítünk Önnek

Minden valószínûség szerint
új korszakot nyit a miskolci
Vasgyár történetében az az
egy hónapos programsoro-
zat, amelyet „Mûszakváltás”
címmel hozott létre az önkor-
mányzat kulturális és vendég-
forgalmi osztálya, valamint 13
civil szervezet és kulturális in-
tézmény.

Lesznek koncertek, perfor-
manszok, elõadások, bemuta-
tók, beszélgetések, filmvetítések
– helyszín az egykori Lenin
Kohászati Mûvek (LKM) 1.
Hivatalháza, valamint a „Factory
Extrém Sport Arénává” alakított
vasgyári csarnok. A rendezvények
sajtótájékoztatóját is a hivatal-
házban tartotta Káli Sándor pol-
gármester, Fedor Vilmos alpol-
gármester, Pappné Farkas Klára,
az Európa Tanács Információs

Központjának igazgatója, Drótos
László, az LKM egykori vezér-
igazgatója és Zemlényi Attila, az
Erõmû Egyesület vezetõje.

Káli Sándor Miskolc mélyen
gyökerezõ ipari múltját méltatta
– mint mondta, ez meghatározó
szerepet játszott a város fejlõdé-
sében, s amelyik település nem
értékeli a múltját, az a jövõjét sem
érdemli meg. A polgármester
hangsúlyozta, hogy „a kultúra vá-
rost épít” jelmondatba az ipari
múlt jelentette kultúrát, az erre tör-
ténõ építkezést is beleértik, ez
Miskolc hosszú távú fejlesztési
stratégiájának is része lesz. Káli
Sándor örömét fejezte ki, hogy a
„Mûszakváltás” programjai kap-
csán elindult egy kommunikáció
és együttmûködés a civil szer-
vezetekkel, s hogy egy gyári csar-
nokot már birtokba vettek a fia-
talok. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Miskolcon és a környezô településeken a házhoz szállítást ingyen végezzük!
Fürdôszobabútorok 10% kedvezménnyel! Áraink az áfát tartalmazzák!

Csütörtökön adták ünnepé-
lyesen a Szinva utcán, az egy-
kori Pamutfonó telephelyén
kialakított 96 lakásból álló szo-
ciális bérlakásegyüttest. Az
épület teljes körû átalakítása
közel félmilliárd forintba került.

Az egykori fonodai munkás-
szálló épületét 2004-ben vásárolta
meg közgyûlési határozat értel-
mében a város, mondta el a meg-
nyitón Krompaszky Ottó, a MIK
Zrt. ingatlanfejlesztési irodaveze-
tõje. Az épület teljes körû meg-
újuláson ment át kívül-belül, a te-
tõszerkezet 20, az épületátalakí-
tás 430 millió forintba került. A bel-
sõgépészeti és elektromos be-
rendezések felújítására-korszerû-
sítésére állami pályázaton 22.6 mil-
lió forintos, vissza nem térítendõ
támogatást nyert a város. A fõ-
épülethez kapcsolódó földszintes
úgynevezett lepényépületben két,
mozgáskorlátozottak részére ki-

alakított lakás kap helyet
és vegyesboltot is létesí-
tenek. 

A szociális bérlaká-
sokba egyrészt minõsé-
gi csereként költözhet-
nek be az elavult lakóte-
lepeken, a Szondyn, a
számozott utcákban élõk.
Akik alacsonyabb kom-
fortfokozatú lakásban
élnek, és kérvényt adtak
be korábban, hogy ma-
gasabba költöznének, il-
letve eladósodott, na-
gyobb lakásban élõk számára
ajánlják fel a csere lehetõségét. De
várják a fiatal, egyedül élõket is,
akik az egyszobás lakásokba köl-
tözhetnek. A lakóépületben gond-
nokot is foglalkoztatnak majd.

Káli Sándor beszédében kije-
lentette: hosszú idõ után végre
van lakáskoncepciója a városnak. 

– A gond az, miként tudunk se-
gíteni a város, mondjuk ki, nyo-
mornegyedeiben élõk lakásprob-
lémáján. Voltak a kilencvenes évek-
ben olyan, ehhez hasonló mun-
kásszállók, amelyet olcsón meg le-
hetett volna venni, és lett volna le-
hetõség szociális bérlakások ki-
alakítására. A bátorság hiánya, a

meggondolatlanság következmé-
nye, hogy most nem több száz la-
kást adhatunk át – tette hozzá Káli
Sándor. A szalag átvágása után dr.
Halmai Gyula, a MIK Zrt. igazga-
tója kalauzolta körbe a vendége-
ket az épületben, melynek várha-
tóan harminc napon belül lesz meg
a használatbavételi engedélye.

Április 20-án leállt a fûtés
Miskolcon, de a MiHõ tájé-
koztatása szerint május 15-ig
készenlétben állnak a hõszol-
gáltatás elindítására, ha hi-
degre fordulna az idõjárás. 

A Miskolci Hõszolgáltató Kft.
ügyvezetõ igazgatója, Korózs
András lapunknak elmondta: a fû-
tési idény második felében a re-
kordhideg ugyan próbára tette a
szolgáltatás rendszerét, azon-

ban „nagy üzemzavar” nem tör-
tént. Ebben az idõszakban a ja-
nuár 27-i probléma érdemel em-
lítést, amely Diósgyõrben 2000 la-
kást érintett,  –13 oC-os külsõ hõ-
mérséklet mellett.

A 2005/2006-os fûtési idény
október 12-én kezdõdött Miskol-
con, ekkor süllyedt a külsõ hõ-
mérséklet olyan alacsonyra,
amely miatt a Miskolci Hõszol-
gáltató Kft. beindította a fûtést
azokban az épületekben, ahol
erre a lakóközösségekkel, illetve

közületekkel megállapodást kö-
töttek. 

– Elmondható, hogy azoknál a
lakóközösségeknél, melyek éltek
a próbafûtés lehetõségével, illet-
ve a fûtési idény elõtt ellenõrizték
saját tulajdonú fûtési rendszerei-
ket – s a feltárt hibákat elhárítot-
ták, az épületen belüli, fogyasz-
tói felhasználói tulajdonban lévõ
zárt szerelvényeket kinyitották – a
fûtési idény beindulása zökkenõ-
mentes volt – hangoztatta Korózs
András. – Tapasztalatként el-
mondható, hogy a próbafûtés
igen fontos szerepet játszik a fû-
tési idény zavartalan elindításában.
A Miskolci Hõszolgáltató Kft. az
ezzel kapcsolatos munkálatokért
a felhasználók részére költséget
nem számol fel, csupán az igen
kismértékû energiaköltség je-
lentkezik a hõdíjban – fûzte hozzá
az igazgató.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Jutalmakat és kitüntetéseket adtak át a B.-A.-Z. Megyei Rendõr-
fõkapitányságon. A rendõrség napja alkalmából a kapitányság
és a megyei közgyûlés közösen ismerte el kimagasló teljesítményét
idén ötvenhárom rendõrnek.

Káli Sándor (középen) és dr. Halmai Gyula (balra) avatta fel az épületet.

Rendõrnap
és jutalmazás

KULTURÁLIS PROGRAMOK FIATALOKNAK

„Mûszakváltás”
a Vasgyárban

Próbára tette a rendszert az idei tél

A MIHÕ MÉG KÉSZENLÉTBEN VAN

SPITZMÜLLER, KAZÁR ÉS A FORD FOCUS WRC

Száguldás az utakon

Régió Monéta 
Pénzügyi Rt.

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

Vesztettünk 200 milliót és egy
szezont, de valószínûleg nyertünk
egy másik európai szintû látvá-
nyosságot – summázta Dömötör
Zoltán, a Barlangfürdõt üzemel-
tetõ VFV Miskolc Zrt. vezérigaz-
gatója a tapolcai bencés kolos-
tor romjainak feltárása körüli hely-
zetet az ásatás helyszínén tartott
sajtótájékoztatón. Az eseményen
jelen volt Pusztai Tamás régész,
Borkúti László, a terület önkor-
mányzati képviselõje és Pasz-
ternák István, a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal miskolci regi-
onális irodájának vezetõje is. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

TAPOLCAI
TALÁLKOZÓ



Az MSZP nyerte a 2006-os
parlamenti választásokat.
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében csak három választó-
kerületben volt második for-
duló, kettõben szocialista, míg
egyben FIDESZ–KDNP-s gyõ-
zelem született.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
13 egyéni választókerületébõl 10-
ben MSZP-s politikus szerzett
parlamenti mandátumot a sza-
vazatok több mint 98 százaléká-
nak összesítése alapján. A me-
gyében csupán 3 választókerü-
letben volt szükség második for-

dulóra. Edelényben és Szeren-
csen a szocialista, Sátoralja-
újhelyen a Fidesz-KDNP-s jelölt
szerzett mandátumot. Edelény-
ben a szocialista Gúr Nándor a
második fordulóban fordított, így
legyõzte az április 9-e után még
nyerésre álló Fidesz-KDNP-s
Molnár Oszkárt. A választókerü-
letben szoros az eredmény, Gúr
Nándor mindössze 131 vokssal
kapott többet, mint ellenfele. Illés
Pál, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Választási Iroda elnöke
kérdésünkre elmondta: a szava-
zás rendjét, menetét akadályozó
rendkívüli esemény nem történt.
Viszont az edelényi választóke-

rületben 13, a szerencsiben 7, a
sátoraljaújhelyiben pedig 1 kifo-
gás, beadvány elõterjesztésére
került sor. Elbírálásuk folyamatban
van.

Végleges, jogerõs eredmény
még nem született, mert a kül-
földön leadott szavazatokat csak
április 29-én számolják majd. A
jelenlegi állás szerint az MSZP 186,
a FIDESZ – KDNP 164, az SZDSZ
18, az MDF 11 képviselõje jutott
a Parlamentbe. A koalíció 6 közös
képviselõjének és egy független
honatyának is biztos helye van
már a Kossuth téren.

tóthsz

Az új lakástörvénnyel kap-
csolatos tudnivalók, valamint a
Panel Plusz program állt a
Magyar Ingatlangazdálkodók
Szövetsége Miskolcon meg-
rendezett regionális konferen-
ciájának középpontjában. 

– A szövetség szervezésében or-
szágos elõadássorozatot tartunk a
március 31-én hatályba lépett la-
kástörvénnyel kapcsolatban, ho-
gyan kell az önkormányzatok la-
kásrendeleteit összhangba hozni
a törvénnyel. A miskolci konferen-
cián Nógrádtól Hajdú-Bihar me-
gyéig az északkeleti régió önkor-
mányzatai ingatlangazdálkodási
cégeinek a szakemberei, valamint
néhány önkormányzat szakem-
bere vett részt – tudtuk meg

Keresztély Dezsõtõl, a szövetség
elnökétõl. Az ingatlanos cégek
részvételével elégedett volt, az ön-
kormányzati szférából jöhettek
volna többen is. – Az önkormány-

zat jelentõsen befolyásolja aktivi-
tásával a Panel Plusz programban
való eredményes részvételt – cél-
zott az egymásrautaltságra az
elnök. Véleménye szerint még az
aktív települések esetében is prob-
lémát szokott okozni az ütemezés.
Az önkormányzati vagyonkezelõk
egyébként általában megfelelõen
segítik a lakásszövetkezeteket, tár-
sasházakat. – Jelentõs felfutás ta-
pasztalható a Panel Pluszban, de
észre lehet venni, hogy több ön-
kormányzat jelentõs panelállo-
mánnyal rendelkezik, ám nem fog-
lalkozik vele megfelelõ szinten – ér-
tékelt Keresztély Dezsõ.

A konferencia keretében a há-
zigazda MIK Zrt. stratégiai fejlesz-
tési terveit dr. Bernáth Attila, a cég
városfejlesztési igazgatóhelyettese
ismertette. Ugyancsak nagy ér-
deklõdés kísérte dr. Polgár Éva
Ildikó, az Országos Lakás- és Épí-
tésügyi Hivatal fõosztályvezetõ-
helyettese által tartott, A lakástör-
vény a gyakorlat tükrében címû elõ-
adását. Ezt követõen az elõadók
bevonásával szakmai konzultáci-
ót tartottak. 

– Örülök, hogy városunk adott
otthont ennek a fontos regionális
tanácskozásnak, amelyen lehetõ-
ségünk nyílt Miskolc ingatlangaz-
dálkodási múltjának, a jelennek és
a jövõvel kapcsolatos stratégiának
a bemutatására – vont mérleget
Varga Zoltán, a MIK Zrt. szolgálta-
tási igazgatóhelyettese.
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Fedor Vilmos, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgár-
mestere május 3-án alpolgármesteri fogadóórát tart a vá-
rosházán. Sorszámosztás – 1-20-ig – 13 órától a titkársá-
gon.

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az
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ALPOLGÁRMESTERI
FOGADÓÓRA

A Synthes Medical Kft. képvi-
selõi egy Power Drive típusú
csontsebészeti fúrómotort ado-
mányoztak a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház trau-
matológiai osztálya számára. 

A motor értéke 3,5 millió forint, tar-
tozékokkal együtt. A speciális mû-
szer akkumulátorral mûködik, így
használata nem helyhez kötött, al-
kalmazható mûtõben, ambulanci-
án, illetve sokktalanítóban egyaránt.
A csontsebészeti fúrómotort dr.
Csiba Gábor fõigazgató fõorvos és
dr. Kazacsay Ferenc osztályvezetõ
fõorvos vette át. Az átadóünnep-
ségen is kiemelték, hogy a trau-
matológiai osztály elsõ akkumulá-
toros csontsebészeti fúrómotorja

nagy ûrt tölt majd be a mindenna-
pi gyakorlatban. Jelentõségét fõként
az adja, hogy nem árammal, hanem
akkumulátorral mûködik, s a veze-

ték hiánya mûtét közben több sza-
badságot biztosít az orvosnak,
emellett a biztonságot is növeli.

Sz. S. 

A perújítás mint jogorvoslat
„rendkívüli” jellegét, annak
mibenlétét vázoltuk fel elõzõ
cikkünkben. Ennek keretében
elmondtuk, hogy a jogerõs
ítélet ellen lehet elõterjeszte-
ni – egyebek között – meglé-
võ, de az alapperben el nem
bírált bizonyítékra hivatkozás-
sal. 

A perújítás benyújtásának le-
hetõsége azonban nem parttalan.
A törvény szigorúan szabályozza,
hogy milyen határidõket kell
ennek során betartani. 

A perújítási kérelem elõter-
jesztésének határideje hat hónap;
ezt a határidõt a megtámadott íté-
let jogerõre emelkedésétõl, ha
pedig a perújítás okáról a fél csak
késõbb szerzett tudomást, vagy
csak késõbb jutott abba a hely-
zetbe, hogy perújítással élhessen,
ettõl az idõponttól kell számítani.
A tudomásszerzés idõpontját ele-
gendõ valószínûvé tenni. Az íté-
let jogerõre emelkedésétõl szá-
mított öt év elteltével perújításnak
helye nincs; e határidõ elmu-
lasztása miatt igazolással élni
nem lehet, vagyis ezen határidõ
abszolút jogvesztõ.

A hat hónapos határidõt a
megtámadott ítélet jogerõre emel-
kedésétõl kell számítani, ha a per-
újító félnek a perújítás okáról tu-
domása van és nincs akadá-
lyozva abban, hogy a perújítást
benyújtsa. Ha a fél az okról a jog-
erõre emelkedés után szerez tu-
domást és nincs akadályozva az
érvényesítésben, a hat hónapos
határidõt a tudomásszerzéstõl
kell számítani. A tudomásszerzést
elég a perújító félnek valószínû-
síteni. A tudomásszerzés lénye-
gében biztos értesülést jelent.

Amennyiben a perújító fél a
perújítás okáról tudott, de sze-
mélyes akadályoztatás miatt ke-
rült csak késõbb olyan helyzet-
be, hogy a perújítással éljen, e

körülményt bizonyítania kell. A
perújítási kérelmet a perben el-
járt elsõfokú bíróságnál kell írás-
ban benyújtani.

Fontos a perújítási kérelem
tartalma is, amelyet a törvény a
következõk szerint szabályoz:
perújítási kérelemben meg kell je-
lölni azt az ítéletet, amely ellen a
perújítás irányul, s annak meg-
változtatása iránt kérelmet kell
elõterjeszteni. A kérelemben meg
kell jelölni a perújítás alapjául
szolgáló tényeket és azok bizo-
nyítékait; ha a kérelmet a meg-
támadott ítélet jogerõre emelke-
désétõl számított hat hónap el-
telte után terjesztik elõ, ennek
okait elõ kell adni.

A bíróság hivatalból vizsgálja,
hogy a perújításnak a fent ismer-
tetett elõfeltételei fennállnak-e.
Ezt a jog a „megengedhetõség
körében” történõ döntésnek

hívja, vagyis a bíróság jogosult
elõzetesen dönteni arról, hogy
egyáltalán tárgyalható-e a per-
újítási ügy. Amennyiben a bíró-
ság a perújítást megengedi, úgy
ezen döntése ellen önállóan nem
lehet fellebbezni, a perújítás meg-
engedhetõségének elutasítása
esetén azonban e körben külön
fellebbezési jog illeti meg a per-
újító felet.

Ha a bíróság a perújítást meg-
engedhetõnek találja, úgy a per
újbóli tárgyalásának eredmé-
nyéhez képest a perújítási kére-
lemmel megtámadott ítéletet ha-
tályában fenntartja, illetõleg annak
egészben vagy részben hatá-
lyon kívül helyezése mellett a
jogszabályoknak megfelelõ új ha-
tározatot hoz.

Dr. Strassburger Gyula
ügyvéd

Dr. Tulipán Péter ügyvéd

ELMARAD AZ ELÕADÁS 
A Nemzeti Színház tájékoztatja a nézõket, hogy az április 28-29-30-

ra meghirdetett Margarida asszony címû elõadás a Kamaraszínházban
Schubert Éva betegsége miatt elmarad. Helyette Egressy Zoltán: Sóska,
sültkrumpli címû komédiája látható április 28-án és 29-én. Az április
28-29-re (Sárosi, illetve Ábrahám bérlet) a megváltott jegyek és bérle-
tek érvényesek. Az április 30-ra (bérletszünetes elõadás) vásárolt je-
gyeket visszaváltják vagy átcserélik április 28-ra.

A LAKÁSTÖRVÉNYRÕL MISKOLCON

Az önkormányzatok nélkül nem megy

Rendkívüli jogorvoslatok
– a perújítás, 2. rész

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

Speciális mûszert adományoztak

NAGYOBB SZABADSÁG AZ ORVOSNAK

A koalíció gyõzött a választáson

Ingatlanos cégektôl, önkormányzatoktól érkeztek a konferenciára.

A csontsebészeti fúrómotort dr. Csiba Gábor fõigazgató fõorvos (balra)
és dr. Kazacsay Ferenc osztályvezetõ fõorvos (jobbra) vette át.

LEGYEN A HÉT MINDEN NAPJÁN

COOP-ÜZLETEINK VÁSÁRLÓJA!

FEHÉR KENYÉR SZELETELT 1 KG 159 FT

ELÕHÛTÖTT CSIRKESZÁRNY 1 KG 399 FT

PECSENYE CSIRKECOMB 1 KG 339 FT

TIPP PÁRIZSI 1 KG DEBRECENI HÚS 559 FT

COOP MARGARIN 250 G 69 FT
Egységár: 276 Ft/kg

COOP FINOMLISZT 1 KG 59 FT

COOP „B” RIZS 1 KG 129 FT

MINNA TRAPPISTA SAJT 1 KG 899 FT

COOP ÁSVÁNYVÍZ 1,5 LIT. 51 FT
Egységár: 34 Ft/l

COOP CAPPUCINO 100 G 89 FT
Egységár: 890 Ft/kg

COOP TEJSZÍNHAB SPRAY UHT 250 G 209 FT
Egységár: 836 Ft/kg 

COOP  KAKAÓPOR 75 G 79 FT
Egységár: 1053,30 Ft/kg

COOP MOSOGATÓ 500 ML 89 FT
Egységár: 178 Ft/l

ÉS MÉG TÖBB SZÁZ COOP-MÁRKATERMÉK.

JÓT , JÓ ÁRON!
KERESSE VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN

AKCIÓS TERMÉKEINKET:

AKC
IÓ!



(Folytatás az 1. oldalról.)
A Miskócz-nemzetség által ala-

pított tapolcai apátságot már az
1200-as évek elején is említik
írott források. A kolostor XVI. szá-
zad közepére tett pusztulását
követõen a környezõ dombokról
lemosódott hordalék teljesen be-
temette a maradványokat.
Késõbbi, XVII. századi leírások
még megemlékeznek a romokról
a melegvizû források mellett, de
a XIX. század végére már fele-
désbe merült ezek pontos helye.
A hévforrásokhoz közeli dombo-
kon elõkerült régészeti leletek
téves értelmezése miatt a törté-
neti kutatás az apátságot sokáig
nem a tényleges helyén, hanem
a közeli Szent Benedek hegyen
kereste. A szórványos régészeti
adatok, valamint az apátság he-
lyét leíró, XVII. századi források
ismeretében a miskolci Herman
Ottó Múzeum 2004. telén szon-
dázó jellegû régészeti kutatást
végzett Tapolcán, a hévforrások
mellett, az egykori Anna szálló he-
lyén. A kutatások során elõke-

rültek az egykori apátsági temp-
lom, valamint a kolostorépület
maradványai, idén áprilisban
pedig újabb épületrészeket talál-
tak. A feltárás miatt azonban
csúsztak a Barlangfürdõ bõvíté-
si munkálatainak határidõi, több
dolgot át kellett tervezni, s így je-
lentõs többletköltség is keletkezett. 

Az európai mércével mérve is
nagy jelentõségû leletek komoly

vitákat gerjesztettek, hiszen már
2001-ben is érkezett jelzés a
szakhatóságokhoz a leletek pon-
tos helyérõl, s ha akkor ezzel ér-
demben foglalkoznak, a
Barlangfürdõ bõvítési terveit már
ennek figyelembevételével lehe-
tett volna kidolgozni – megelõz-
ve a kellemetlenségeket és a
pluszköltségeket. Dömötör Zoltán
annak a véleményének adott han-

got, hogy most már nincs értel-
me felelõst keresni, hiszen az
örökségvédelemre vonatkozó jog-
szabály a beruházás megkezdé-
se után változott. Le kell vonni az
eset tanulságait, a VFV Miskolc
minden tõle telhetõt megtesz,
hogy a Herman Ottó Múzeummal
és a mûemlékvédelmi hatóság-
gal együttmûködve, elõsegítse
ennek a páratlan lelet együttes-
nek a méltó feltárását, bemuta-
tását, ami újabb idegenforgalmi
vonzerõt jelenthet Tapolca szá-
mára. A már elkészült létesítmé-
nyeket (medencéket) amelyek
alatt további maradványok lehet-
nek, nem bontják fel, de az ása-
tásokban érintett területrõl le-
mondanak, és a régészek ren-
delkezésére bocsátják. 

Pusztai Tamás, az ásatásokat
vezetõ a régész a teljes feltárást
szorgalmazta, mint mondta, ez
önmagában is turisztikai látvá-
nyosságként szolgálhatna. Ha
pedig elkészülne a néhai apátság
teljes alaprajza, jó eséllyel lehet-
ne pályázni uniós támogatások-
ra, hiszen nagy jelentõségû le-
letrõl van szó, a bencés rend
Európa szerte ismert.  

Borkúti László képviselõ sze-
rint a város is abban érdekelt,
hogy minél elõbb feltárásra és
méltó bemutatásra kerüljenek az
apátság maradványai, jelenleg
azonban ehhez nem állnak ren-
delkezésre a szükséges anyagi
források. Egyelõre a területen el-
helyezett kereszt és emléktábla
fogja jelezni a látogatók számá-
ra, hogy megszentelt helyen jár-
nak. 

Sz. S. 

(Cikkünk elsô részét az április
22-i számunkban közöltük.)

És most már itt az ideje, hogy
kimondjuk: Szobrot Latabár
Endrének! Hogy méltón ünne-
pelhessük jövõre a színház
megnyitásának 150 évfordu-
lóját, s emlékezhessünk – az
egész nemzetet emlékeztetve!
– egy nagyformátumú szín-
házteremtõ egyéniségre, aki-
nek leszármazottai közül immár
a hatodik generáció van szín-
padon.  És emléktábla kell a
házra, mely otthona volt  egy-
koron, s ahol hitvese, Török
Mimi  csodás, vendégszeretõ
háztartása mûködött.

Pályatársával, Török Máriával
egyébként 1841-ben kötött há-
zasságot Latabár Endre – Kassán.
A hölgy színésznõnek sem volt je-
lentéktelen, de más erényei is
említendõk. Õ volt, õ lett a Latabár-
ház, illetve háztartás felülmúlha-
tatlan nagyasszonya. Konyháján
25-30 színész kosztolt, akik a jó
étkek után olykor még a füstölõ-
dõ kolbászt is megdézsmálták a
nyitott kéményben. Török Mária
egyéniségét mi sem jellemzi job-
ban, mint hogy õ állíttatott sírkö-
vet az elhunyt és szinte elfeledett
Dérynének. 

Eléggé vegyes érzésekkel ve-
hetjük tudomásul, hogy egy-egy
színész, ha pályatársairól van szó,
nagylelkûbb, mint némely város
közönsége. Prielle Kornélia nobi-
litását dicséri, hogy emlékkövet ál-
líttatott Kántorné sírjára, ki ugyan-
csak szegényen távozott az élõk
sorából. Török Mimi pedig
Széppataki Róza emlékét kíván-
ta maradandóvá tenni a sírkõvel.
A pályakezdõ Latabár Endrének
számtalanszor volt partnere
Déryné. Mindenféle nagylelkû-
ségnek persze az ellenkezõje is
igaz. Olykor még a család is
megfeledkezik kegyeleti kötele-
zettségérõl. De errõl kicsit ké-
sõbb… Most végre elérkeztünk
ahhoz a másik momentumhoz,
amit bevezetõ mondatainkban
jeleztünk. Vagyis: sürgõsen fel
kell újítani a Latabár család sír-

emlékét az Avasi temetõben. Ezzel
némileg tán feledtetni tudjuk – ne
kerülgessük a szavakat – feledtetni
tudjuk a szégyent, melyet évtize-
dek óta kénytelen a város elviselni,
a Miskolcra látogató turisták, szín-
házbarátok neheztelését hallgat-
va.

S most még valami – mintegy
zárójelben. Noha a felelõsség a
városé, akárhányszor látja az
ember a fényképet, mely Kálmánt
és Árpádot – a dinasztia két leg-
sikeresebb tagját – örökíti meg
Miskolcon az õsök sírjánál,
eszünkbe juthat: a két jeles szín-
mûvész nem örökölte Török Mimi
dédnagymama szívjóságát. Mikor
a fotográfia készült, a síremlék már
akkor is megviselt állapotban volt.
Kicsit korábban Latabár Kálmán
25 ezer forint békekölcsönt jegy-
zett. Mindegy, hogy némi ösz-
tönzésre, de jegyezhetett. Nyilván
Árpád is szép summát jegyzett.
Summa summarum, a szép gá-
zsikból s a rengeteg hakniból ju-
tott volna az õsök emlékmûvére
is…

De hát már õk sincsenek kö-
zöttünk. Mi viszont itt vagyunk, s
feladatunk a múltunkkal, „haladó
hagyományainkkal” szemben tel-
jesíteni kötelességünket.

Mindezen túl – ha olvassa az
ember a régi forrásokat – az is
eszébe  jut, hogy tán megjelen-
hetne egy emlékkönyv, s szület-
hetne egy emlékkiállítás a 10 esz-
tendõs fennállását megért szí-
nészmúzeumban; Latabár Endrét
a mai mûvészi köztudatba emel-
ve.

Mert nem ismerjük eléggé.
Nem ismerjük a Kilényi Dávid

(Déryné sógora) társulatába sze-
gõdött fiatalembert. Õ nemcsak
kellemes tenor, de elméletileg és
gyakorlatilag nagyon képzett ze-
nész, aki már huszonévesen kor-
repetítor és karmester. A
Honmûvészt lapozgatva idõrõl
idõre követhetjük pályafutását,
„szép éneklõ tehetségét”, de le-
gyen elég most Déryné naplójá-
nak néhány sora: „Mint jeles mu-
zsikai értelmesség, csudákat fej-
tett ki, oly szorgalommal össze-
tanította, a legnagyobb daljáté-
kokat is […] Nem éppen, mint szí-
nészt említem õt nagynak, ámbár
játszott is és semmit el nem ron-
tott. De voltak Latabárnak nagy
érdemei a zenészet értelmében.
[…]. Mi lett volna Kilényi társula-
tából is, ha Latabár Endre nincs.
[…] Nem elég, ha a muzsikai ér-
telmességét említem, de igazán
csak õ tudott a ’fából hangot’ fa-
csarni.” 

Tegyük még hozzá: németbõl,
franciából, olaszból, mintegy ötven
mûvet ültetett át magyarra.

Egy vadászbaleset következté-
ben (szerencsés szerencsétlen-
ség) a szigorú apa kitagadja jog-
hallgató fiát a „rendes életbõl”. A
fiatalembert a „rendetlen élet” – a
színészet fogadja be. Szép, nehéz,
lázas kor gyermeke volt. 1811–1873
között élt a téres hazában, annak
több városában, meg Erdélyben.
Házában, szõlejében Miskolcon
volt otthon. Egyébként minde-
nütt, hol színpadon magyarul be-
széltek. Emléke zenei gesztu-
sokban, frázisokban, s rabiátus di-
rektorok magatartásában máig
él, s éljen tovább…

Gyarmati Béla

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint megtudtuk, az idõjárás a

fûtési idény elsõ felében kedve-
zett a felhasználóknak, és ilyen
módon a szolgáltatónak is: nem
voltak kirívóan alacsony hõmér-
sékletek, nem volt nagy hõmér-
sékletingadozás, és a külsõ át-
laghõmérséklet is magasabb volt
az ilyenkor megszokottnál. Ebben
az idõszakban rendkívüli üzem-
zavarok sem történtek, az ÉMÁSZ
rendszerén bekövetkezõ áramki-
maradások miatt maximum más-
fél órás kiesések fordultak elõ az
avasi és belvárosi rendszereken.
Fûtési vezeték jelentõsebb meg-
hibásodása két alkalommal tör-
tént, ezek esetenként ezer la-
kásnál kevesebb felhasználót érin-
tettek. December 12-én 8–16 óráig
került sor vezetékcserére az Avas
II. ütem területén, mely 760 lakás
fûtés- és használatimelegvíz-ki-
esésével járt. December 28-án
8–18 óráig a Belvárosi lakótelep
Szinva-Népkert tömbben 887 la-
kásban nem volt fûtés és hasz-
nálati meleg víz.

– Amennyiben az ilyen jellegû
meghibásodások elhárítása elõre
tervezhetõ, a MiHõ Kft. a felhasz-
nálókat lépcsõházanként elõre ki-
értesíti. Ha az üzemzavar teljes
körû elhárítása a szolgáltatás
hosszabb kiesésével járna, a fo-
lyamatos mûködést szem elõtt tart-
va, a végleges helyreállítást, a fû-
tési idényt követõen oldja meg a
társaság – nyilatkozta Korózs
András. 

A fûtési idény második felében
– január 23-tól kezdõdõen – a MiHõ
szolgáltatási területén is rendkívül
zord, hidegrekordoktól sem men-
tes, hosszan tartó téli idõjárás
volt a jellemzõ. Mindez a távhõ-

rendszer csúcsközeli igénybevé-
telét indokolta, egyes napokon –
például január 24-én a hajnali
órákban – a lekötött gázteljesít-
mény teljes mennyiségét igénybe
kellett venni a társaságnál. 

– Amíg a hirtelen jött nagy
hideg beállta elõtti héten a szol-
gáltatott hõmennyiség egy nap
alatt 12 000 GJ volt, addig a január
24-i hideg napon már elérte a 15
ezer GJ-t – hangsúlyozta Korózs
András. – Visszaemlékezhetünk,
hogy ebben az idõszakban a
rendkívüli idõjárás miatt az egész

ország az energiaellátás bizton-
sága miatt aggódott. Erre az idõ-
szakra jellemzõ, hogy a Tatár úti
Fûtõmûben, a leghidegebb na-
pokban 19 000 m3 földgáz égett
el óránként, míg más, átlagosnak
mondható téli napokon ez az
érték 13 000 m3 körül szokott lenni
óránként – tette hozzá az ügyve-
zetõ igazgató.

Korózs András hangsúlyozta:
a rendkívüli téli idõjárási viszonyok
között a biztonságos mûködés-
hez nagymértékben hozzájárult,
hogy a diósgyõri és bulgárföldi
hõközpontok után, ebben a fûté-
si idényben már az Avasi lakóte-
lep hõközpontjai is bekerültek a
társaság által egy diszpécser-
központból ellenõrizhetõ tele-
mechanikai rendszerbe. Ezzel a
rendszerrel lehetõség nyílt a meg-
hibásodások, üzemzavarok azon-
nali észlelésére, mielõtt az még
a felhasználóknál szolgáltatási
elégtelenséget okozott volna.
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3525 Miskolc, Széchenyi u. 35.
Tel./fax: 46/350-666, www.borsodtourist.hu

AZ IDEI SZEZON LEGJOBB TENGERI HAJÓS AJÁNLATA!
Az Égei-tenger kincsei a Louis Perla hajóval

8 napos hajóút a Görög szigetek 
és Törökország legszebb pontjaira: Pireusz–Isztanbul–

Mykonosz–Patmosz–Kusadasi–Rodosz–Heraklion–Szantorini
Részvételi díj belsõ kabinban: 92 900 Ft+illeték teljes ellátással

Külsõ kabinban: 135 000 Ft+illeték teljes ellátással
Gyermekkedvezmény 18 éves korig: ingyenes

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 

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

(Folytatás az 1. oldalról.)
Zemlényi Attila öt miskolci kultu-

rális egyesület szövetségérõl szólt,
amelyet a múlt év decemberében
„Egyesült Erõk”-nek neveztek el. Mint
mondta, egy olyan egyesülés lét-
rehozása volt a céljuk, amellyel na-
gyobb hatással tudnak fellépni, és
„érdekérvényesíteni” Miskolc kultu-
rális életében. A nyílt levél, amelyet
ekkor megfogalmaztak, egy közö-
sen mûködtetett épületre vonatko-
zott, szándékaik azonban legin-
kább a közös tevékenységre irá-
nyultak. Miskolc kulturális vezetése
erre reagálva hívta meg az Egyesült
Erõket a volt LKM irodaházába ter-
vezett kulturális programsorozat
megszervezésére. 

– Erre adaptáltuk a program egy
részét, s a ház nagyon beszédes
miliõjének megfelelõen, ki is egé-
szítettük azt – hangoztatta Zemlényi
Attila. – Itt, ebben az egy hónapban,
a Mûszakváltás keretei között eljut-
tatjuk üzeneteinket – zöldek, értel-
miségiek, alkotók, mûvészeti terü-
leten dolgozók, jobbítani szándé-
kozók – arról, hogy mi az, ami hi-
ányzik, mi az, ami fontos, és véle-
ményünk szerint prioritást kell, hogy
élvezzen – tette hozzá. A program

végén civil kerekasztal keretében
összegzik majd a tapasztalatokat,
perspektívákat, s azt, hogy miként
lehet további tartalmas partnerséget
kialakítani a várossal. 

– A volt LKM irodaházának tetsz-
halott állapotából történõ feltá-
masztása a városvezetés meghir-
detett céljai között szerepel. Ezt
örömmel támogatjuk oly módon is,
hogy egyesületeink sok-sok fiatalt
próbálnak a helyszínre csábítani, át-
lényegítve ezzel az épületek erede-
ti funkcióját. Minden májusi csütör-
tök, péntek és szombat este 6 órá-
tól tartja nyitva kapuit az épület a
Mûszakváltás programjaival. A ren-
dezõk remélik, hogy sikerül meg-
szólítaniuk azokat a fiatalokat is, akik
esetleg ritkábban kerülnek hason-
ló rendezvények közelébe, ezért arra
törekednek, hogy egy-egy estén
belül többféle élményben lehessen
részük a kilátogató vendégeknek –
mondta Zemlényi Attila. 

A szervezõk a hely szellemét
idézõ „kohász-uzsonnára” utalva pa-
pírzacskóba csomagolt kenyérrel,
szalonnával, fokhagymával vendé-
gelték meg a sajtó képviselõit, akik
ezután kisvasúttal tekinthették meg
a Vasgyár nevezetességeit. 

ÚJABB IDEGENFORGALMI SZENZÁCIÓ

Európai szintû látványosság
lehet a tapolcai apátság

Pusztai Tamás (balra), Borkúti László és Dömötör Zoltán a hely-
színi megbeszélésen.

PRÓBÁRA TETTE A RENDSZERT AZ IDEI TÉL

A MiHõ még készenlétben áll

„MÛSZAKVÁLTÁS”
A VASGYÁRBAN

Latabár Endre (2)

SZÉP, NEHÉZ,
LÁZAS KOR GYERMEKE VOLT

Rengeteg helyes megfejtés érkezett a Miskolci Nemzeti Színház
és a MiNap közös játékára, melyre olvasóinkat invitáltuk a múlt
héten. A Latabár Endre (1811–1873) élete, munkásága kapcsán fel-
tett kvízkérdéseinkre beküldött válaszaik alapján hárman nyertek
színházjegyeket. A nyertesek, és az elõadások, melyekre a nye-
reményjegyek szólnak: Mészáros Árpádné (Miskolc) – Hétre ma
várom a Nemzetinél (május 12.). Dr. Csabalik Gyuláné (Miskolc)
– Komámasszony, hol a stukker (május 14.). Bumbera Lászlóné
(Miskolc) – Gõzben (május 12.).

LATABÁR-JÁTÉK

Az ügyvezetõ igazgató el-
mondta: az egy évvel korábbi
fûtési idény átlaghõmérséklete
2,33 oC, míg az ideié 2,07 oC volt,
s ennek megfelelõen alakult a
hõszolgáltató által a fûtési
idényben felhasznált hõmeny-
nyiség is. Ez a 2004/2005-ös
idényben 1 687 000 GJ, a
2005/2006-os idényben pedig
1 723 000 GJ volt. Ez a hõfel-
használás arányban van a két
szezon közötti átlaghõmérsék-
let különbségével.
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PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII      FFEELLHHÍÍVVÁÁSS
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2006. évi Sport Mecénás Alapból

igénybe vehetõ vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére. A pályázati keret összege 15 millió Ft.

A PÁLYÁZAT CÉLJA:

1) mûködési támogatás biztosítása sportszervezetek – társadalmi,  diák- és szabadidõsport-egyesületek, illetve szakosztályaik  részére
(létszámadataikat, versenyzõi minõsítéseiket és 2005. évi eredményeiket kérjük mellékelje!),

2) bajnoki rendszeren kívüli kiemelkedõ sportesemények támogatása,
3) nagy hagyományokra visszatekintõ nemzetközi sportkapcsolatok ápolása.

A PÁLYÁZATON RÉSZT VEHETNEK:

� a város közigazgatási határain belül tevékenykedõ, hivatalosan bejegyzett sportszervezetek, társadalmi szervezetek, intézmények,
alapítványok.

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:

� a pályázó nevét, címét, bankszámlaszámát,
� a pályázat célját, megvalósíthatóságának leírását és indoklását, eredményének várható hatását,
� a pályázatra beadott program részletes költségelõirányzatát,
� a pályázati cél megvalósításához szükséges saját forrás összegének megjelölését,
� a pályázó szervezet alapító okiratának másolatát,
� köztartozásokról  szóló  saját  nyilatkozatát.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA:

� a támogatás elnyerésére benyújtott pályázatokat egy példányban, formanyomtatványon kérjük benyújtani postán vagy személyesen
a Miskolci Városi Sportközpont címére (3530 Miskolc, Görgey u. 19. Telefon: 506-442.)

� a pályázat benyújtásának határideje: 2006. május 15. (hétfõ)
� a pénzügyi támogatás elszámolásának határideje: mûködési támogatás elszámolása esetén 2007. január 31. 

A 2006. április 1. – december 31. között megrendezésre kerülõ  sportesemények támogatása és a nagy hagyományokra visszatekintõ
nemzetközi sportkapcsolatok támogatása esetén szintén 2007. január 31-ig. Amennyiben a támogatott esemény 2007 I. negyedévében kerül
megrendezésre, a támogatás elszámolásának határideje a rendezvényt követõ 30. nap, de legkésõbb 2007. március 31.
� a pályázati támogatások odaítélésérõl a Kulturális és Sport Bizottság dönt.
� a támogatásban részesített pályázókkal az Önkormányzat megállapodást köt és ellenõrzi a biztosított összegek pályázati célban

meghatározottak szerinti felhasználását.

A PÁLYÁZAT RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGE:

50 000 Ft támogatási igényig 2000 Ft; 50 001 – 100 000 Ft támogatási igényig 3000 Ft; 100 001 – 250 000 Ft
támogatási igényig 4000 Ft; 250 001 Ft felett 5000 Ft.,

mely összeg befizetését a befizetési csekk másolatával a pályázat benyújtásakor igazolni kell.

A több pályázatot benyújtó sportszervezetek, intézmények, egyesületek, alapítványok a pályázati díjat összevontan – egy csekken, vagy
egy napon – fizessék be. Azon pályázók, akik az elõzõ években a Sport Mecénás Alapból nyert támogatás felhasználásával nem számoltak
el, a 2006. évben pályázati támogatásban nem részesülhetnek. Azon sportszervezetek, amelyek 2006. évben már önkormányzati támoga-
tásban részesültek, mûködési támogatást nem igényelhetnek!

MEGJEGYZÉS: A pályázati felhívás és a  pályázati ûrlapok letölthetõk Miskolc város honlapjáról a következõ internet címrõl: www.mis-
kolc.hu. A pályázati díj a következõ számlaszámra utalható: OTP 11734004 – 15472009. Az átutalásra „Sport Mecénás Alap 2006.” jelölést
kérjük ráírni. Befizetési csekkszelvények személyesen is beszerezhetõk a Miskolci Városi Sportközpontban. A pályázati célok egyeztetéséhez,
a pályázatok összeállításához konzultációs segítséget adnak a Városi Sportközpont (3530 Miskolc, Görgey u. 19. Tel: 506-442) munkatársai.

ÚÚJJ  LLEEHHEETTÕÕSSÉÉGG  AA  TTAANNUULLNNII  VVÁÁGGYYÓÓKKNNAAKK!!
A budapesti Gazdasági Fõiskola és Partnerei Felnõttképzési Hálózata jelentõs összeget nyert el pályázati úton a Foglalkoztatási és Munkaügyi

Minisztérium támogatása alapján a Nemzeti Felnõttképzési Intézettõl. A támogatás célja, hogy a felnõttképzéssel foglalkozó, eltérõ gya-
korlatot folytató, akkreditált intézmények közös elveken és részben közös gyakorlaton alapuló együttmûködõ rendszereinek kialakítását
ösztönözze. A konzorciumi tagoknál felhalmozott értékes módszereket, munkaformákat, eljárásokat és gyakorlatokat kívánjuk széles kör-
ben hasznosítani és korszerûsíteni a növekvõ igények színvonalas kielégítése érdekében.

A konzorcium tagjai három régiót képviselnek: Észak- és Közép-Magyarországot, illetve a Nyugat-dunántúli Régiót. A konzorcium tagja
a miskolci székhelyû Az Emberért, az Emberségért Alapítványon kívül: Budapesti Gazdasági Fõiskola és akkreditált telephelyei: Salgótarján
és Zalaegerszeg, SZ.S. Oktató és Oktatásszervezõ Bt. – Vác, Soós és Farsang Autósiskola Bt. – Cegléd, Szent Lõrinc Szakközépiskola és Kollégium
– Eger, FEOT Foglalkoztatást Elõsegítõ, Oktató és Tanácsadó Kft. – Gyõr, III. Béla Szakképzõ Iskola – Szentgotthárd. Támogatásban nem ré-
szesülõ partner a Szakmai és Továbbképzõ, Átképzõ és Vállalkozástámogató Rt. Regionális Igazgatósága – Sopron.

Az Emberért, az Emberségért Alapítvány Akkreditált Felnõttképzési Intézmény (akkreditációs lajstromszám: 0228) tölti be a vevõszol-
gálati rendszerelem gondozását, melynek révén a leghátrányosabb helyzetû rétegek igényei is kielégítést nyerhetnek. Legfontosabb fel-
adatunknak azt tekintjük, hogy feltárjuk régiónkban is a gazdasági társaságok és magánszemélyek iskolarendszeren kívüli, felnõttképzés-
re irányuló elvárásait. Törekvésünk az, hogy ezeket a legkedvezõbb területi, anyagi és egyéb elérhetõséggel a konzorciumi tagok széles
körû szellemi bázisára és tapasztalataira támaszkodva kielégítsük. Ezért fordulunk minden érintetthez, hogy igényeit a www.emberert.hu
internetes oldalon közölje vagy levélben, személyesen, illetve elektronikus úton keresse meg munkatársainkat.

EElléérrhheettõõssééggeeiinnkk::  33552277  MMiisskkoollcc,,  BBaarroossss  GGáábboorr  uu..  1177..,,  tteell..//ffaaxx::  0066--4466--334477--112299,,  ee--mmaaiill::  eemmbbeerreerrtt@@eemmbbeerrsseeggeerrtt11..aaxxeelleerroo..nneett..

KÖRUTAK ÉS VÁROS-

LÁTOGATÁSOK REPÜLÕVEL 

AAllbbáánniiaa,,  aazz  AAddrriiaa  rreejjtteetttt  kkiinnccssee 3 *+fp+rep.

VI. 17–23. 117799  990000  fftt//ffõõ++iillll..  

AA  sskkóótt  ffeellfföölldd  bbûûvvöölleettéébbeenn 3*+r+rep. 

Vi. 24–30. 225544  990000  fftt//ffõõ++iillll..  

MMáállttaa  sszzééppssééggeeii  3*/4 * 5* well.

Száll.+r+rep. VI. 10–17. 114499  990000  fftt//ffõõ––ttõõll++iillll..

NNááppoollyytt  llááttnnii  ééss...... 3*+r+rep. 

VI. 2–5. 8855  990000  fftt//ffõõ++iillll..

AAtthhéénnii  hhééttvvééggee 3*+r+rep. 

VI. 2–5. 110099  990000  fftt//ffõõ++iillll..  

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

TTeell..::  4466//550088--221100
EE--mmaaiill::  ii006699@@iibbuusszz..hhuu  

Miskolc településrendezési
tervében és hosszú távú közle-
kedésfejlesztési koncepciójá-
ban egyaránt kiemelt cél, hogy
a belváros közterületi hálózatát
fokozatosan gyalogos, illetve –
a szélek felé haladva – forga-
lomcsillapított zónává alakít-
sák át. 

– A tervezés mindig párhuza-
mosan folyt, amikor a közgyûlés
döntött a belváros rekonstrukció-
járól, már folyt a közlekedési kon-
cepció kialakítása, a belváros át-
alakításának figyelembevételével.
Újabb és újabb területeket szeret-
nénk átadni a lakosságnak, a gya-
logosoknak, ugyanakkor a forgal-
mat úgy szeretnénk kivonni ezek-
rõl a helyekrõl, hogy ne rontsunk
a forgalmi helyzeten – mondta el
lapunknak Papp Tamás, a városi
területek rehabilitációjának önkor-
mányzati biztosa. – A közlekedési
koncepció tervezésének alkalmá-

val olyan megkerülõ utakat ter-
veztünk – útszélesítésekkel –, ame-
lyek le tudják bonyolítani azt az át-
menõ forgalmat, ami a belvároson
haladt és halad keresztül – tette
hozzá.

Jelenleg zajlik a Corvin út négy-
sávosítása, amely a Miskolc Plaza
építésének idején vált szükséges-
sé. A tervek akkor el is készültek

annak érdekében, hogy a Petõfi tér
irányából valamikor keresztül tud-
juk vinni a nagy átmenõ forgalmat
– kikerülve a belvárost – azzal, hogy
megszélesítjük a Corvin utcát.
Négysávos utat csinálunk belõle,
ami teljesen ki fog futni a sport-
csarnokig, és ott egy körforgalom-
mal csatlakozik a szintén négysá-
vos úthoz. Így nagyon kényelme-
sen ki lehet kerülni a forgalommal
a keleti irányból a belvárosi részt. 

Papp Tamás kiemelte: amellett,
hogy a belvárosban próbálják erõ-
síteni a sétálóutca jelleget, tudato-
san törekednek arra is a fejleszté-
seknél, hogy a kerékpárosok szá-
mára is biztonságos közlekedési le-
hetõségeket alakítsanak ki.
Szeretnék, ha a beruházásokat
követõen õk is nyugodtan körbe
tudnának menni, vagy át tudnának
haladni a belvárosi területeken. A
Szinva terasz szélénél is beter-
veztek már egy ilyen átmenõ kis ke-
rékpárutat, ami párhuzamos lesz
a nagy négysávos úttal. Emellett ter-
mészetesen a mozgáskorlátozot-
tak érdekeit is fokozottan szem elõtt
tartják az átalakításoknál.     Sz S.

Nem újkeletû dolog Miskol-
con a közlekedésfejlesztés.
Szükségessége már korábban
is felmerült, és születtek tervek
is, melyek kivitelezése azon-
ban vagy el sem kezdõdött,
vagy félbemaradt. 

Az 1984-es általános rendezé-
si terv már meghatározta azokat
a fontosabb észak-déli hálózati
kapcsolatokat, me-
lyeknek egyike a
Corvin, Szentpáli
utcák négysávosí-
tása, mondta el ér-
deklõdésünkre Uj-
vári Andor, az ön-
kormányzat város-
és térségfejlesztési
osztályának veze-
tõje. 1995-ben a bel-
város rendezési ter-
vében a közlekedé-
si vizsgálat már fel-
hívja a figyelmet a
belváros közleke-
dési anomáliáira, le-
hetetlenségeire, és
arra a megállapí-
tásra jut, hogy a fe-
lesleges egyirányú-
sításokat meg kel-
lene szüntetni. A
szabályozási ke-
resztmetszet itt
egyébként is úgy
van kialakítva, hogy
alkalmas legyen a négy sávra. 

– A Plaza megvalósulásakor az
egyik szakasz a Szeles és
Régiposta utcák között a beru-
házás kapcsán valósult meg. A

szûkület a villamossín után kez-
dõdik, innen kellett tehát a félbe-
hagyott négysávosítást tovább
folytatni. Ez aztán a Görgey utcába
torkollik egy korszerû körforgóval.
A terv eljutott a megvalósítás sza-
kaszába. Már látható – mondta el
az osztályvezetõ. Hozzátette, ez
egy eleme a város közlekedés-
fejlesztésének, nagyobb volume-
nû elemek is vannak, mint például
a kelet-nyugati kapcsolat kiépíté-

se. Korábban a déli és az északi
terelõutakkal próbálták enyhíteni
a Gyõri kapu hatalmas forgalmát,
ezt a forgalmi csúcsot ugyanis az
autópálya sem oldja meg. Éppen

ezért a közlekedésfejlesztési kon-
cepcióban, melyet a közgyûlés
2004 õszén tárgyalt, már szere-
pelt egy új elem erre vonatkozó-
an. Ezt a kelet-nyugati kapcsola-
tot fontos megoldani, ez egy
gyorsforgalmi utat jelentene.

– A város közlekedésének egyik
legfontosabb eleme a tömegköz-
lekedés, amely környezetvédelmi
szempontból és a forgalom csök-
kentése szempontjából is kiemel-
ten fontos. Éppen ezért a tömeg-
közlekedés hálózatának növelése,
fejlesztése folyamatosan napirenden
szerepel – jegyezte meg Ujvári
Andor. A villamoshálózat nyugati vo-
nalának meghosszabbítása, illetve
az észak-déli vonal megépítése
már régi terv, mert nagy tömegeket
tudna környezetkímélõ módon köz-
lekedtetni. Eddig fõként a forrás hi-
ányzott a fejlesztéshez, melyhez
most tud hozzájutni a város.

Folytatódik a városban a kivitelezés

RÉGI ÉS ÚJ
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI TERVEK

A SÉTÁLÓUTCA JELLEGET IS ERÕSÍTIK

Zajlik a Corvin négysávosítása

A ROP 2.2 „Városi területek rehabilitációja“
benyújtott pályázatból megvalósítandó út-
szakasz pirossal jelölve.

Gôzerôvel folyik a munka a Corvin utcában.

A belvárosban nincsenek olyan
önkormányzati kezelésû, szabad
területek, amelyeket parkoló cél-
jára lehetne hasznosítani. Újabb te-
reket a föld alatt és a föld felett tu-
dunk nyerni: épül egy 300 kocsi
befogadására alkalmas parkoló a
Bazár-tömbben, már megvan az
építési engedélye egy hat emelet
mélységû mélygarázsnak az
APEH-székház elõtt, közvetlenül a
Kandiánál, s a Béke mozi mögött

is épül egy többszintes mélyga-
rázs, amely ismét több, mint 200
autót tud majd fogadni. Emellett a
következõ év elején átadjuk a
Hõsök tere alatti parkolót, ami
ismét több, mint 130 gépkocsi be-
fogadására lesz alkalmas. Ha
mindezt összeadjuk, több mint 600
új parkolóhely jön majd létre,
amely több annál, mint amennyi
megszûnt a Kandiánál, a Béke
mozi mögött és más helyen.

Várhatóan 2007 év végére vehe-
tik majd birtokba az autósok az új
létesítményeket, jelentette ki Papp
Tamás, a városi területek rehabi-
litációjának önkormányzati bizto-
sa. Addig lokálisan próbálják ke-
zelni a parkolási problémákat, a
Szinva terasznál zajló rendezvé-
nyek esetében például volt már
megállapodás a Szentpáli szak-
középiskolával, hogy biztosítják
az autók parkolását. 

FEJLÕDÕ PARKOLÓK –
BÕVÜLÕ ZÖLD TEREK



Vodafone Bükk Bike Napokat
tartanak a hétvégén Komlós-
tetõn. A program szombaton 10
órakor kezdõdik a megnyitóval,
a komlóstetõi óvodások és kis-
iskolások mûsorával. 

Szintén 10 órától Triál Magyar
Kupa futam, Cross Country Titán
Kupa, kerékpáros ügyességi ver-
seny, Komlós Kupa fociverseny,
asztalitenisz- és tollaslabda-baj-
nokság. 10.30 órától az Avasi
Gimnázium tanulóinak fitballbe-
mutatója. 11 órától Kovács Ildikó
dietetikus elõadása, reformételek
kóstolóval egybekötött bemutató-
ja. Egész nap termékbemutatókkal,
vásárral, életmód-tanácsadás, ál-
lapotfelmérés, allergiavizsgálat, ref-
lexmasszázs, svédmasszázs, thai
masszázs. 12 órakor Szécsi Viktória
énekel. 13 órakor a komlóstetõi
nyugdíjasok mûsora. 14 órakor
Etka-jóga-bemutató, 15 órakor a
Fazola Henrik Tagiskola modern-
tánc csoportjának bemutatója.

15.30 órakor a Beszterczey
Mûvészeti Iskola Társastánc
Csoportjának bemutatója, 16 óra-
kor Gabó Hip-Hop és R&B éne-
kesnõ koncertje. 17.30-tól fellép a
MOCKBA együttes, 19.30-tól esti rö-
vidpályás cross country-bajnok-
ság. 20 órától együttzenélés az
egész napos program lebonyolítá-
sában önkéntesen tevékenykedõ
fiatalokkal az elsõ magyarországi
„Közöd” Önkéntes Fiatalok Napja

alkalmából. Egész nap kirakodó-
vásár, biopiac, kürtôskalács, bio-
méz, játszóház, teaház.

Vasárnap Városi Honfoglaló
Játék Komlós mezején. 11 órától ün-
nepélyes megnyitó, majd a város-
részek játékos vetélkedõje: kecs-
kefejés, farönkhordás, „Üld meg a
bikát!”, zsákcipelés, rongylabda-
dobás. 17 órakor eredményhirde-
tés, azt követõen a Szittya
Lovasíjászok bemutatója, koncert.

„A terv szerint nemcsak a
Széchenyi u. vékony kérge,
tehát az épületek utcai frontja,
hanem a belváros valamennyi
lakótömbje megújul, apró lé-
pésekben újjászületik. A pénz-
ügyi lehetõségek függvényé-
ben kerül sor a 13 tömbre osz-
tott belváros megújulására. 

A Széchenyi u. átalakítását, a sé-
tálóutca megvalósítását, azt, hogy
itt csak villamosforgalom legyen,
már lehetõvé teszi a déli teher-
mentesítõ út átadása. A sétálóutca
világszerte ismét divatba jött, ez lesz
nálunk is. A Tanácsház tér épüle-
teinek elkezdett felújítása már ennek
az elképzelésnek a megvalósulását
jelenti.” Több mint két évtizede je-
lent meg egy terjedelmes újságcikk
a Déli Hírlapban, a fenti idézet ebbõl
származik, példázva azt, hogy a
2004-ben megfogalmazott fõutca-
projektnek történelmi elõzményei
vannak. 

A tömbrehabilitáció a „Miskolc –
bevásárlóutca” pályázattal indult,
amelyet akkor az ÉSZAKTERV hir-
detett meg, s a nyertes kollektíva, il-
letve pályázatírók között olvassuk
Pirity Attila, Litwin József, Noll Tamás,
Rostás László és mások nevét. A
Kazinczy–Szemere utcák vonalától
keletre az 1., 2., 3., illetve a 11., 12. és
13. számú tömbök helyezkedtek el.
A ma Széchenyirõl elnevezett tömb
egykor a 11. számot kapta, s a
„Bazár-tömb” elnevezés jól utalt a
térség építészeti kuszaságára. A
város észak-déli fõútvonalától nyu-
gatra alakították ki az 5/1 és 5/2-es
tömböket. Határ a Sötét-kapu volt,
s az 5/2-es tömb már felvetette a mai
Szinva terasz akkori helyének hasz-
nosítását. Az Erzsébet tértõl keletre
a 6-os, nyugatra a mai Szent István
térig a 7-es „rehab-tömb” helyez-
kedett el. A 8–9–10-es tömbök a
Városház tér – Kossuth Lajos u. –
Déryné u. – Kazinczy Ferenc u. ha-
tárvonalak közötti épületegyüttesek
voltak. A mai Kazinczy-tömb, amely-

re már elkészült az ARC Kft. és
Rostás László nevével jelzett reha-
bilitációs terv, egykor telek- és épü-
letkutatási terület, téma volt. Ebben
az úgynevezett 10-es tömbben két
évtizeddel korábban számos érde-
kességet, várostörténeti különle-
gességet sikerült rögzíteni, mára
ezek már eltûntek. Éppen úgy, mint
a belváros tömbrehabilitációján „osz-
tozó” MISKOLCTERV és az
ÉSZAKTERV is.

Az 1980-as évek végére, a 90-es
évek elejére megújult az 1-es jelzé-
sû Tulipán-tömb, s a 6-os, 5/1–5/2-
es tömbökbõl a Széchenyi u. 2., 4.,
6., 8., 12., 14., 18. számú épületek. A
tömbök egy részében megszûnt a
szlömösödés, a tömbbelsõk átjár-
hatóvá váltak. A nagy tervezõ- és ki-
vitelezõ cégek megszûnése, a rend-
szerváltozás utáni hangsúlyeltolódás,
a tömbrehabilitáció leállása (inkább
pénzhiány, mint szándék miatt) alig
több, mint egy évtized alatt a befe-
jezetlenség, majd késõbb a „le-
pusztultság” állapotát eredményezte.
S bár a Zsolcai kapuban, a Palóczy
utcán s másutt is voltak magán-
kezdeményezésû, vagy új tulajdo-
nos cégek által finanszírozott épü-
let-felújítások, új építkezések, ezek
az esetlegesség, az átgondolatlan-
ság látszatát keltették és érzetét erõ-
sítették. A 2003-ban kezdett elõké-
szítés után 2004-ben ennek meg-
szüntetésére, egy új belváros kiala-

kítására indult el a
„fõutca pláza pro-
jekt” nevet kapott
megújulási, városre-
habilitációs program.
Ez kapcsolódik a
belváros ideiglenes
védetté nyilvánítá-
sához is.

A MIK Rt. felmér-
te a fõutcai épületál-
lományában az ön-
kormányzati és a
magántulajdon ará-
nyát. A 2003–2006
között megvalósult
kilenc Széchenyi

utcai és négy Városház téri felújítás
teljes egészében, vagy többségi ön-
kormányzati tulajdonú épületeket
érintett. 2006-ban – a tervek szerint
– 7 épület felújítása valósul meg. A
homlokzatfelújítás mögött azonban
mindig ott van, illetve elkészül az adott
tömb teljes rehabilitációs program-
ja. Ennek különlegesen szép és
esztétikus megoldásokat felsora-
koztató példája a Kazinczy-tömb
terve. Az épületek mellett külön kel-
lett foglalkozni az üzletekkel. A bel-
városban 480 üzlet mûködik. Ezek
portálfelújítását össze kellett kapcsolni
a homlokzatfelújítással, az üzlettõl el-
várható igényekkel, de fõleg azzal,
hogy kielégítse a sétálóutcával szem-
ben támasztható elvárásokat.

A most induló sorozat negyed-
száz megújuló (megújult) épületrõl,
annak múltjáról, jelenérõl, a terve-
zõkrõl és a kivitelezõkrõl szól. A MIK
Zrt. és a Miskolcért, a Belvárosért
Közalapítvány munkájának össze-
hangolásáról tájékoztat, s pontos in-
formációval kíván szolgálni a mis-
kolciaknak a belváros megújulásá-
nak lépéseirõl, a tervezéstõl a kivi-
telezés megvalósulásáig. A színes
tervlapokat a miskolci érdeklõdõk a
Kandia-passzázs kiállításán láthat-
ják, s észrevételeiket, javaslataikat a
MIK Zrt.-nél megtehetik. Ez fontos
eleme annak a koncepciónak, amely
szerint „együtt építjük Miskolcot”.

Dobrossy István
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A Miskolc TV
heti mûsora

2006. május 1–2006. május 7.

MÁJUS 1., 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, má-
jus elsejei összeállítás 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.20 Házláz,
az építtetõk magazinja (ism.)
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Halálos merü-
lés 2, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

MÁJUS 2., 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 Bp. Honvéd–
DVTK élvonalbeli labdarúgó-
mérkõzés 21.00 Szépségtépõ
verseny, amerikai-német film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

MÁJUS 3., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Képúj-
ság 17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.20
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.20 Szóba zárt hata-
lom, retorikai tanóra a Földes
Ferenc Gimnáziumban a Magyar
Nyelv Hete alkalmából 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00 Egy maréknyi dollárért,
olasz-spanyol-NSZK film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

MÁJUS 4., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Képúj-
ság 13.00 Miskolc Város Közgyû-
lésének közvetítése, 1. rész 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.20 Mis-
kolc Város Közgyûlésének köz-
vetítése, 2. rész 23.00 A Hálózat
mûsora.

MÁJUS 5., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Képúj-
ság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.30 Múzsa, kulturális
magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.20 Lenyomatok, portrémûsor
Kabdebó Lóránt professzorról
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Földöntúli in-
vázió, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

MÁJUS 6., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Képúj-
ság 15.00 Bp. Honvéd–DVTK él-
vonalbeli labdarúgó-mérkõzés
(ism.) 17.00 A Hálózat mûsora
17.30Képújság 17.55 Mûsorismer-
tetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor
18.20 Magazinmûsor, válogatás a
hét témáiból 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.20Miskolc Rally, a Miskolc
Televízió kisfilmje a magyar baj-
nokság 2. futamáról 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.30
Tánckar, amerikai film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

MÁJUS 7., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Képúj-
ság 15.00 A DKSK nõi kosár-
labdacsapatának bronzmérkõ-
zése 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Krónika, heti hír-
összefoglaló 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 Senki bolond-
ja, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

TAVASZI MAJÁLIS 
A CSANYIKBAN

DIÁKTÁNCVERSENY

NYÁRI SZEZON A KISVASÚTNÁL

2006. május 1. (hétfõ): Téma: majális.

2006. május 2. (kedd): Téma: a választások
értékelése, véleményezése. Beszélgetések célokról,
tervekrõl. Vendégek: 7:30: Horváth Ottóné ön-
kormányzati képviselõ. 8:00: Riba Istvánné ön-
kormányzati képviselõ.

2006. május 3. (szerda): Téma: a közgyûlés legfontosabb napirendi pontjai. Vendégek:
7:00: Dr. Hardonyi András önkormányzati képviselõ. 7:30: Bartha György önkormányzati
képviselõ. 8:00–9:00: Diósgyõri Mozaik. Téma: a május 13-án a diósgyõri várban meg-
rendezendõ Királynék Tavasza. Vendég: Kardos Rita, az Ady Endre Kulturális és Szabadidõközpont
megbízott igazgatója.

2006. május 4. (csütörtök): Téma: közgyûlés. Vendég: 8:00: Varga Gergõ FIB-elnök

2006. május 5. (péntek): Téma: a választások értékelése, véleményezése. Beszélgetések
célokról, tervekrõl. Vendég: 7:30: Dr. Tompa Sándor országgyûlési képviselõ.

A Királynék Tavasza rendezvényrõl és a közremûködõ mûvészekrõl a Rádió Diósgyõr fo-
lyamatosan tudósít!

A megújuló belváros (1)

A „FÕUTCA PLÁZA PROJEKT”

Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön Miskolc város 2005. évi kitüntetettjeit? Hamarosan
kiderül! Hat héten át tartó keresztrejtvény-pályázatot indítottunk. 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?

A hagyományoknak meg-
felelõen ezúttal is a Csanyikban
köszönthetik a miskolciak
május 1-jét. 

Az eseményen délelõtt 10 órá-
tól ünnepi köszöntõt mond Káli
Sándor, Miskolc Megyei Jogú
Város polgármestere és Kuti
László, az Értelmiségi Szakszer-
vezetek Tömörülésének alelnö-
ke. A kulturális programok kere-
tében fellép többek között a
Szinvavölgyi Néptáncegyüttes, a
Miskolc Dixieland Band, a Fiesta
együttes, a Kabinet Rt., a Kisbót
és a B.M.V zenekar. 

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt.
ezúton is értesíti az utazóközön-
séget, hogy május 1-jén céljára-
tokat indít a Majálispark végállo-
másra reggel 8 órától elõrelátha-
tólag 20 óráig az Avas kilátó és a
Búza téri végállomásokról. Az 1-
es jelzésû autóbuszok sûrûbben

közlekednek. Rásegítõ járatok in-
dulnak az Újgyõri fõtér–Majálispark
között. A járatok az adott vonal-
szakaszra érvényes bérlettel, illet-
ve vonaljeggyel vehetõk igénybe.

Program:
9.00 óra: a Miskolc Dixieland

Band mûsora.
10.00 óra: Köszöntõt mond Káli

Sándor, Miskolc Megyei Jogú
Város polgármestere és Kuti
László, az Értelmiségi Szak-
szervezetek Tömörülésének alel-
nöke.

10.10 óra: Vitéz László (a miskolci
Csodamalom Bábszínház elõa-
dásában).

11.10 óra: A Szinvavölgyi Nép-
táncegyüttes mûsora.

11.30 óra: A FIESTA együttes
programja.

12.00 óra: Modern és divattánc-
bemutató (Articsóka tánccsoport).

12.45 óra: Kabinet Rt.-koncert.
13.45 óra: Kisbót-koncert.
14.45 óra: B.M.V.-koncert.

BIKE NAPOK KOMLÓSTETÕN

Az Ifjúsági és Szabadidõ Ház
április 29-én (szombaton) 16
órától a Tánc Világnapja alkal-
mából a Miskolc Városi
Sportcsarnokban rendezi meg
a Miskolci Tavaszi Diáknapok
táncversenyét.

A rendezvényen több mint ötszáz
táncos produkcióját tekinthetik
meg az érdeklõdõk farsangi, tár-
sastánc és modern tánc kategóri-
ákban, továbbá fellép a Miskolci
Majorette Együttes és a Ködmön
Formációs Táncegyüttes.

A versenyen induló általános és
mûvészeti iskolák és táncstúdiók:
Görgey Artúr Általános Iskola,
Onga, Bársony János Általános

Iskola, Szilágyi Dezsõ Általános
Iskola, Könyves Kálmán Általános
Iskola, Herman Ottó Általános
Iskola, Erenyõi Általános Iskola,
Petõfi Sándor Általános Iskola Rónai
Ferenc tagiskolája, Selyemréti Ál-
talános Iskola, Amazon Tánccso-
port, Gyöngy Divat- és Táncstúdió,
Miskolci Dance Stúdió, eLTE
Tánciskola, Fazekas úti Általános
Iskola, Dynamic Dance Stúdió,
Kaffka Margit Általános Iskola,
Diósgyõri Alapfokú Mûvészeti
Iskola, Garabonciás Mûvészeti
Iskola, Ködmön Formációs Tánc-
együttes, Beszterczey Általános
Iskola, Fortuna Dance Team,
Herman Ottó Általános Iskola,
Alsózsolca, T-Dance Tánciskola,
Sajóbábonyi Általános Iskola.

A felújítás fontossá vált épületei az Erzsébet
tér környékén a MAB-székház felépülése
elõtt, 1894.

LOCSOLÓBÁL
Az Avas Nyugdíjas Egyesület

locsolóbált rendez április 29-
én (szombaton) 16 órától a
Selyemréti Petõfi Sándor
Kollégiumban. Minden kedves
vendégnek ajándékot hozott a
nyuszi. Belépni csak határta-
lan jókedvvel szabad, és azt kö-
telezõ megõrizni a bál végéig.
Minden érdeklõdõt szeretettel
vár a rendezõség.

Nyári menetrend szerint közle-
kedik a Lillafüredi Erdei Vasút,
adtuk hírül a múlt héten. Helytele-
nül szerepelt azonban az anyag-
ban a Kisvasúti Nap idõpontja, me-
lyet május utolsó szombatján tar-
tanak.

Mátrai Imre, az ÉSZAKERDÕ
Zrt. Lillafüredi Állami Erdei Vasút
Üzemigazgatóság vezetõje tájé-
koztatta lapunkat a nyári menet-
rendrõl is. Eszerint hétköznap a kis-

vonat Miskolcról a Dorottya útról 9.15,
11.30, 14 és 16.20 órakor indul,
május 2-tõl pedig 10.20-kor is.
Hétvégén és ünnepnapon a vonat
indulási idõpontjai: 9.15, 10.20, 11.30,
12.40, 15.10, 16.20 óra, május 2-tõl
17.25-kor is indul egy járat. Bõvebb
információ: LÁEV üzemigazgató-
ság (3535 Miskolc, Erdész út 24.)
Tel.:46/530-593 és 30/488-75-28.
www.elvira.hu, www.laev.hu  e-mail:
miskolc.laev@eszakerdo.hu



III. évfolyam 17. számHIRDETÉS6

Hányszor hallottuk már, hogy leg-
drágább kincsünk a víz? Sokszor és
nem véletlenül. Manapság nagyon
sokat fizetünk víz- és csatornahasz-
nálatért, és észre sem vesszük, hogy
ingyen is vízhez juthatunk. Egy modern
háztartásban akár napi 150 liter ivó-
vizet is elhasználunk fejenként a leg-
drágább, vezetékes vízbõl. Ezzel lo-
csolunk, mossuk a kocsit, öblítjük a
WC-t, töltjük a mosógépet, és ezért fi-
zetjük a csatornadíjat is. 

Nagyszüleink, ahol megtehették, hor-
dóba, kádba gyûjtötték össze az esõvi-
zet, mert szép illatos lett tõle az abban
mosott ruha és selymes a lányok haja.
Tették ezt annak ellenére, hogy a kutak-
ról még ingyen hozhattak vizet és nem
volt csatornadíj sem. Környezetvéde-
lemrõl, takarékosságról beszélünk, mi-
közben leengedjük a pénzünket, ivóvi-
zünket a csatornába. Nálunk gazdagabb
országokban – sok helyen kötelezõen –
gyûjtik az esõvizet, és a nyári idõszak-
ban a vízfelhasználás több mint a felét
oldják meg így. Tudják, hogy nem maga
a víz, hanem odajuttatása, kezelése a költ-
séges, és mindez idõvel még drágább
lesz a rendszerek központosított fenn-
tartása, a vezetékek folyamatos elöre-
gedése, elavultsága miatt. Magyaror-
szágon például eu-s szennyvízkezelési
és ivóvízhálózati elõírások miatt 10 év
alatt több, mint ezermilliárdot kell költe-
nünk vízmûveink fejlesztésére! Ezt a kö-
vetkezõ 3-4 évben 50-60%-os víz- és
csatornadíj-emeléssel tudjuk majd fe-
dezni. Nyugat-Európában poliészter, po-
lietilén tartályokat ásnak el a ház mel-
lett, vagy helyeznek el a pincében, és önál-
ló vezetékrendszert építenek a tetõrõl ösz-
szegyûjtött esõvíz WC-ben, mosókony-
hában és az öntözésben történõ hasz-
nosítására. Spórolnak! Természetesen az
összegyûjtött csapadékot profi módon
szûrik és önálló gépészettel (ami egy-
általán nem bonyolult) juttatják el a fel-
használási helyre. Ez a házellátó rend-

szer, amellyel az ivóvízfogyasztás akár
50%-kal is csökkenthetõ. Sokan csak ön-
tözésre, kocsimosásra használják az esõ-
vizet, amit egy egyszerû szivattyúval emel-
nek ki a tartályból. A megtakarítás így is
jelentõs lehet. Nagyon sokszor az a
probléma, hogy egyáltalán nincs vízvé-
teli lehetõségünk! Külterületen épített há-
zaknál, szõlõkben, présházakban, kis-
kertünkben sokszor óriási segítség egy
földbe telepített tartály. A kertépítõk sok-
szor az öntözõrendszerekhez kapcsol-

ják a föld alá telepített tartályokat, ami-
vel a folyamatos vízellátást tudják bizto-
sítani a gyenge vízhozamú kutaknál. Már
nálunk is van olyan üzemépület, ahol az
1500 m2-es tetõfelületrõl több 10 m3 esõ-
vizet gyûjtenek, és az így tárolt vízzel táp-
lálják a vizesblokkokat, öntözõrendsze-
rüket. Ezzel a vízzel ragyogóan öntözhetõk
a mészkerülõ vagy érzékeny dísznövé-
nyek is. Ahhoz, hogy az esõvizet meg-
felelõ méretû tartályba gyûjthessük, is-
mernünk kell tetõink gyûjtõképességét.

Ehhez a szakemberek különbözõ té-
nyezõket vesznek figyelembe (fekvés, haj-
lásszög, lefolyási tényezõ), de hazánk-
ban átlagos csapadékú évben 30-40 m2

tetõfelületrõl 1 m3 esõvíz gyûjthetõ. Ez
azt jelenti, hogy egy 200 m2 tetõfelületû
családi ház tetejérõl 4,5-6 m3 esõvíz
gyûjthetõ, amihez a 6000 l-es tartály az
optimális. Ezek a méretezések figyelembe
veszik a vízminõséget is. Nem szabad
túl nagy tartályt választani, nehogy az ál-
lott víz okozzon problémákat. Ma már itt-

hon is beszerezhetõ profi tartály, ill. esõ-
vízgyûjtõ rendszer, mely akár utólag is
letelepíthetõ a kertben. A tartály eseté-
ben a legalkalmasabb lehet a hosszú távon
garantált megoldást jelentõ statikailag ter-
vezett mûanyag tartály (HDPE, poliész-
ter). Ezek a mûanyagok rendkívül hosz-
szú élettartamúak, beépítésük egysze-
rû, a környezetre közömbösek és örö-
kös vízzárást biztosítanak. Még a nagy
térfogatú tartályok is könnyen mozgat-
hatók és egyszerûen beszerelhetõk.

Beépítésük a betonmedencékhez képest
biztonságosabb, tartósabb és gyorsabb,
és alkalmasak többek között zárt szenny-
víztartálynak is. A telepített tartályokból
akár egy egyszerû búvárszivattyúval is
kiemelhetjük a vizet, de természetesen
vannak jobb megoldások is. Aki gyûjti
az esõvizet, az mindannyiunk jövõjére
és környezetére gondol. Esõvizet gyûj-
teni ugyanis ma már nem luxus sõt az
a luxus, ha nem gyûjtjük, vagy nem gon-
dolunk rá.   (x)

ESÕVÍZZEL OLCSÓBB!
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A kilencvenes évek elején Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta nagy számban értékesített ön-
kormányzati bérlakásokat a bérlõk
részére, melyet a lakások és helyi-
ségek bérletérõl, valamint az elide-
genítésükre vonatkozó egyes sza-
bályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény tett lehe-
tõvé. Az értékesítés a közgyûlés határozata folytán
1996. év folyamán befejezõdött, az eltelt idõ óta csak
minimális számban kerültek önkormányzati lakások
eladásra. 

A bérlõket megilletõ vételi jog a Lakástörvény mó-
dosításának 2006. március 31-ei hatályba lépésével meg-
szûnt, az értékesítés lehetõsége azonban továbbra is
fennáll. Az elmúlt hetekben számos határozatlan idõ-
tartamú bérleti jogviszonnyal rendelkezõ bérlõ kapott ún.
piackutató levelet a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.-
tõl mint bérbeadótól. Mindezekrõl kérdeztük meg Varga
Zoltán szolgáltatási igazgatóhelyettest.

– Mi volt a célja a piackutató levelek kiküldésének?
– A MIK Zrt. az önkormányzattal mint tulajdonossal

egyetértve ismételten felül kívánja vizsgálni azon lehe-
tõséget, hogy a bérlakások megvásárlása iránt a bér-
lõk részérõl milyen igény mutatkozik. Ennek érdekében
piackutató levelet küldtünk ki, melyben tájékoztattuk a
bérlõket a lakások megvásárlásának feltételeirõl. 

– Milyen feltételek mellett történhet az esetleges ér-
tékesítés?

– A Lakástörvény módosításával
megváltoztak az értékesítés feltéte-
lei, így például a vételár a forgalmi
érték 90%-a. A szerzõdéskötéskor a
bérlõnek a vételár 20%-át kell meg-
fizetni, és a fennmaradó vételárhát-
ralékot a korábbi 25 év helyett 15 év

alatt kell törleszteni a törvényes mértékû kamat megfi-
zetése mellett.

– Más lehetõség is van a lakás megvásárlására?
– Abban az esetben, ha a kötelezõen befizetendõ 20%-

on felül a bérlõ vállalja a vételár további részének is a szer-
zõdéskötéssel egyidejûleg történõ megfizetését, úgy a 80%-
ot kitevõ vételárrészletre további 15% kedvezményt kap.

– Mi a teendõje azoknak, akik élni kívánnak a lakás-
vásárlás lehetõségével?

– Hangsúlyozni kívánom, hogy egyelõre még csak
piackutatásról van szó. A bérlõk által megkapott levél
tartalmaz egy nyilatkozati részt, melyet vissza lehet jut-
tatni a MIK Zrt. Központi Ügyfélszolgálatához, a
Házkezelõségekhez, illetõleg az Ingatlanforgalmazási
Irodához. Lehetõség van arra is, hogy a bérlõk az in-
terneten, a www.mikrt.hu weboldalon tegyék meg nyi-
latkozatukat. 

NYARALÁS A COSTA BRAVA-n:
13 nap/10 éjszaka, félpanzióval, autóbusszal, miskolci felszállással
05. 16.–28., 59 900 Ft/fô helyett 34 900 Ft/fô, 06. 15–27., 63 900 Ft/fõ helyett 54 900 Ft/fõ
Autóbusszal: 10 nap/7 éj Paralia, Sarti, Stravos miskolci felszállással 
05. 22–31., 23 000 Ft/fõ, 06. 05–14., 27 900 Ft/fô, 06. 12.–21., 29 900 Ft/fô
Pünkösd Rómában: 6 nap/5 éj, 06. 01.–06., autóbusszal Miskolcról, egyágyas felár nélkül
Párizs: autóbusszal Miskolcról 05. 30.–06. 05., 67 900 Ft/fõ-tõl, 

repülõvel 05. 31.–06. 04. 65 900 Ft/fõ

w
w

w.vilaglatoutazas.hu

ELÔSZEZONI AJÁNLATAINK:

Önkormányzati bérlakások értékesítése

PIACKUTATÁST VÉGEZ A MIK ZRT. 

Amennyiben bármilyen további információra
van szükség, a MIK Zrt. fent felsorolt 

egységeinél szívesen állnak 
a tisztelt ügyfelek rendelkezésére.

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

ELADÓ INGATLANOK MISKOLCON
A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. nyilvános ver-
senytárgyaláson meghirdeti az alábbi miskolci
ingatlanokat:

Az írásos ajánlatok benyújtásának helyszíne: MIK Zrt. Ingatlanforgalmazási Iroda, Miskolc,
Hunyadi u. 19.

A versenytárgyalás helye: MIK Zrt. Ingatlanforgalmazási Irodája, Miskolc, Hunyadi u. 19.
A versenytárgyaláson való részvétel feltétele a fentebb megjelölt bánatpénz befizetése a ver-

senytárgyalást megelõzõen a MIK Zrt. Ingatlanforgalmazási Irodája által rendelkezésre bocsátott át-
utalási postautalványon, valamint a vonatkozó (s a táblázatban jelölt) ingatlanok esetében az ingat-
lanokra vonatkozó kiajánlási dokumentáció megvásárlása. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vé-
telárba beszámít, a többieknek visszafizetésre kerül.  A Bedegvölgy u. 29. és 29/B. sz. alatti in-
gatlanok csak együtt vásárolhatók meg.

Az egyes ingatlanokra vonatkozó versenytárgyalási jegyzõkönyvek hitelesítésének díja 10 000 Ft/in-
gatlan, mely összeget a versenytárgyalás nyertese a versenytárgyalást követõen a MIK Zrt. pénztá-
rába köteles befizetni. 

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a versenytárgyalást a résztvevõkkel szembeni indoklási kö-
telezettség nélkül határozatlan idõre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa!

Bõvebb tájékoztatás: www.mikrt.hu, valamint a 46/516-243; 46/516-283 és 46/516-237 telefonszámon.

Semiramis – A kávé élvezete
Kávézónkban 21-féle kávé – afrikai, 

amerikai, ázsiai – közül lehet válogatni 
10-féle kávékeverék, akár elvitelre is!

Kapható az unikumnak számító Jamaica
Blue Mountain kávékülönlegesség.

Ezenkívül 9-féle tea, rostos levek és 
szénsavas üdítõk is várják az ide látogatókat.

Nyitva tartás: hétköznapokon 8-19 óráig
Miskolc, Kazinczy u. 6. (A parkolóban)

cím hrsz. terület nettó vételár bánatpénz kiajánlási dok. ajánlattétel ajánlatok
(m2) (Ft) (Ft) nettó ára (Ft) beadásának bontásának

idõpontja idõpontja

BEFEKTETÉSI CÉLÚ INGATLANOK

Vörösmarty u. 144. sz. 6503 657 telek 15 200 000 760.000 10 000 2006. 05. 08. 900 930

567 épület
Baross G. u. 17. 4826/43 1785 telek 22 500 000 1.350.000 – 2006. 05. 08. 930 1000

(részben bérbe adott) 598 épület + áfa
Debreceni M. tér 24. sz. 35144/57/ 83 2 100 000 126 000 – 2006. 05. 08. 1000 1030

A/18 + áfa
Bedegvölgy u. 29. sz. 1592 2826 telek 18 000 000 900 000 10 000 2006. 05. 08. 1030 1100

275 épület 7 000 000 350 000
Bedegvölgy u. 29/B sz. 1593 100 telek

53 épület
171 pince

LAKÁSOK, LAKÓÉPÜLET

Csalogány u. 11. sz. 2330 20 1 900 000 95 000 – 2006. 05. 08. 1100 1130

Földes F. u. 7. fszt. 4. 8691/A/4 13 900 000 45 000 – 2006. 05. 08. 1130 1200

A Miskolci
Egyetem terü-
letén, a ROCK-

WELL Klub elõtt felál-
lított nagyszínpadon,

nagysátorban, nagy bokor-
ban és a benti színpadokon.

„…az ellátás király, a kaja sem fogy el, a
sörért sem kell félórát sorban állni, a koncertek

pedig nagyon jók, az egészért köszönet…”
(Egy MEN-látogató észrevétele)

Hogy miért is lesz jó ez a fesztivál, és miben kü-
lönbözik majd a tavalyitól? Semmiben, merthogy most
is ugyanolyan õrült pörgésre, hihetetlen progra-
mokra számíthattok, mint az elõzõ években. A fesz-
tivál célkitûzései sem változtak, mely szerint ren-
dezvényünk a Miskolci Egyetem hallgatóinak, a
város és a régió ifjúsága számára kíván többnapos,
igényes szórakozási és kikapcsolódási lehetõséget
kínálni.

Lesznek tehát zseniális koncertek: TANKCSAPDA,
REPUBLIC, KISPÁL ÉS A BORZ, HOOLIGANS,
HOBO BLUES BAND, ANIMA SOUND SYSTEM,
BELGA, EMIL.RULEZ!, KISTEHÉN, COLORSTAR,
AMBER SMITH (EST INVÁZIÓ), ALVIN ÉS A
MÓKUSOK, LORD, PUF, MÁSFÉL, NEO, ZAGAR, WE
LOVE ROCK (FR) és még sokan mások. No meg
partyk: AXE, Eastern Evolution, és remek dj-k:
Palotai, Cadik, Kevin, Elektrógerék, Ludmilla. És hogy
a nagynéni, nagybácsi, apuka, anyuka is jól szóra-
kozzon, visszaidézzük a 60-as, 70-es, 80-as éveket
is: az idei MEN-en a RÁDIÓ GAGA Retro Partyn ven-
dégül látjuk Komár Lászlót, Zoltán Erikát, a Dolly Roll
és a Mystery Gang zenekarokat. Nem maradnak el
a hagyományápoló programok, a diákrektor-válasz-
tás és a sportrendezvények sem, mert ez mégiscsak
a MEN! 

Idén, a jubilemi x+1-dik MEN-rõl bátran elmond-
hatjuk, hogy a Miskolci Egyetemet nem lehet elkép-
zelni e színes, változatos zenei kavalkád nélkül…
Mindenki megtalálja a maga kedvencét, bármilyen
zenei irányzathoz vonzódik is.

Mi kell még a MEN-hez, a jókedvhez a programokon,
koncerteken, valamint Rajtatok kívül? A „MEN-tarto-
zékok”!!! Hogy ki a „MEN-tartozék” (vagyis: Homo
Sapiens MENus)? Aki nélkülözheztetlen a Miskolci
Egyetemi Napok megrendezéséhez; akivel évfo-
lyamtársai kizárólag a Rock-Well tanszéken talál-
koznak; aki az elejétõl a végéig pénz nélkül pörgi

végig a 4 napos fesztivált, és mégis õ issza meg a
legtöbb sört… Azt hiszem, rájuk fogtok ismerni!!!

Egyébként két dolgot szeretek a MEN-ben: az egyik
a kezdete, a másik, hogy a végén már csak 360-at
kell aludni, és ismét belelendülhetünk… Szeretem
és várom a májust!!!

Légy te is „MEN-tartozék!!!”

RADIÓ GAGA RETRO PARTY, 
AVAGY IMINIMI SZEMINIMI...

Már hagyományosnak számít Miskolc városában,
hogy idõrõl idõre meglep bennünket, a múltba ré-
vülõket, vagy az „ottmaradottakat” a RÁDIÓ GAGA
egy fergetegesnek szánt partyval. Van, aki nosztal-
gia-bulinak, van, aki retro-partynak nevezi ezeket a
népünnepélyeket, de egy bizonyos, nem a legújabb
elektronikus zenék hozzák tûzbe a közönséget! A szí-
nes program „legszínesebbje” az esténkénti Rádió
GAGA Retro Party. A gagások prezentálják, tehát oda-
figyelünk, hogy hoppá! EZAZEZAZ, ide a program-
mal! „Iminimi szeminimi juvapp du vaminimi” Dolly
Roll, „Madonna” Zoltán Erika és a „fekete lakkcipõs”
Komár Laci. Õk képviselik a Nagy Generációt. Õk
azok, akik odateszik, kezükben a tüzes varázspál-
ca, és sírunk, nevetünk, ahogy õk akarják. De itt lesz
az Új Generáció is: a közel ezredik koncertjüket adó,
de még mindig dinamitként robbanó Mystery Gang,
a nemzetközi hírû rockabilly zenekarunk, akik maguk
a rock and roll! Kõkemény rockot és rollt ígérnek a
fiúk, ezért el is játszanak egy pár dalt a hamarosan
megjelenõ vadonatúj lemezükrõl.

Új pénztárgépek akciós áron! 35 E
Ft+áfa, díjtalan házhoz szállítással.
www.hco.hu, tel.: 52/311-211, 70/3135501.

Hajdúszoboszlói akciós üdülés fél-
panzióval 18 500 ft/fô/hét. Háziorvosi be-
utalóval érkezô vendégeink 189 Ft-ért
fürdôbelépôt és masszázskezelést kap-
nak. www.hco.hu, tel.: 70/3135501.

MISKOLCI EGYETEMI NAPOK – MEN
2006. MÁJUS 3-6.

JEGYÁRAK:
ME diák napijegy: 600 Ft 

ME diákbérlet: 1600 Ft 
Külsõs napijegy: szerda, csütörtök: 1200 Ft,

péntek, szombat: 1500 Ft

Suzumis BT.
Suzuki és nyugati
autóalkatrészek

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

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

Nyitva:
hétfô–péntek: 8–17,

szombat: 8–13

MÁJUSI AKCIÓK:

MONROE LENGÉSCSILLAPÍTÓ
3-at FIZET 4-et VIHET!
OLAJOK, SZÛRÔK, 

ADALÉKOK
Futómû alkatrészek, 

karosszéria
NYÁRI GUMI+FELNI



Május elsejétõl elektronikus
úton, az interneten kell teljesíteni
valamennyi bevallási, illetõleg
adatszolgáltatási kötelezettségét
annak az adózónak, aki mun-
káltatónak, illetve kifizetõnek
számít.

Az ehhez szükséges regisztráció
határideje vasárnap, április 30-án jár
le, az adóhatóság, az okmányiro-
da, illetve az iparkamara csütörtö-
kön, a határidõ hajrájában tartott tá-
jékoztatást. Fontos tudni, hogy aki
a határidõig nem teljesítette a re-
gisztrációs kötelezettségét, az két-
szeresen is rosszul járhat. Egyrészt
nem fogja tudni teljesíteni a május
12-én esedékes adóbevallási köte-
lezettségét, másrészt ötszázezer fo-

rintig terjedõ mulasztási bírság vár
rá. A csütörtök délelõtti tájékozta-
tó idõpontjában az érintett megyei
adózók 17 százaléka nem regiszt-
rálta még magát.

A jelenlegi határidõ és adózói kör
az elsõ lépés az APEH azon törek-
vésében, hogy elektronikus úton
mûködjön az adóbevallás és az
adatszolgáltatás, ugyanakkor azon
uniós elõírásban az elsõ lépcsõfok,
amely húsz területen várja el az
elektronikus ügyintézés megvaló-
sítását.

A regisztráció elsõ lépése, hogy
az okmányirodákban az Ügyfélka-
pu rendszerébe regisztráljon vala-
ki. Bár az Ügyfélkapu már több, mint
egy éve mûködik, eddig nem sokan
regisztráltak, ám az utóbbi két hó-
napban megnõtt az ügyfelek száma,

mondta el Mokrainé dr. Kovács
Julianna, a Miskolci Okmányiroda
osztályvezetõje. A regisztrációhoz
egy személyi okmányra és a lakcím-
bejelentõ kártyára van szükség, il-
letve egy élõ e-mail-címre, és az
egész 8-10 percet vesz igénybe. 

Ezt követõen kell bejelentkezni az
APEH-hez, ahol adatlapon kell kérni
az elektronikus adózás lehetõségét.
A kötelezõ körön kívül önkéntes ala-
pon is volt, és van lehetõség az adó-
zás és adatszolgáltatás ezen mód-
ját kérni. A május elsejei határidõ
azokra is vonatkozik, akik eddig
chipkártya segítségével adóztak,
tette hozzá az elhangzottakhoz
Benedek Lászlóné, az APEH 
B.-A.-Z. Megyei Igazgatóságának
adóalany-nyilvántartási osztályve-
zetõje. Az APEH és az adózók te-

kintetében a következõ lépcsõfok
2007. január 1. lesz, amikortól az ösz-
szes adószámmal rendelkezõ egyé-
ni és társas vállalkozásnak át kell
térni az elektronikus rendszerre. Az
április 30-i, most lejárt határidõt kö-
vetõen tehát ez az adózói kör
máris regisztrálhat, a határidõ 2006.
december 30. Csõsz József, az
APEH B.-A.-Z. Megyei Igazgatósá-
gának adóügyi igazgatóhelyettese
elmondta, a havi bevallási kötele-
zettek köre országosan 2.4 millió, a
megyénkben 100-150 ezer alkal-
mazottat jelent, róluk kell adatot szol-
gáltatni a munkáltatóknak ezentúl
elektronikusan.

Dr. Szilágyiné Baán Anna, a 
B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara titkára az elhangzot-
takhoz hozzátette: az év hátralévõ
részében tájékoztató rendezvé-
nyeket szerveznek, a kamara hír-
levelében és internetes oldalán is
folyamatosan tájékoztatják a vál-
lalkozókat. Valamennyi irodájuk-
ban 2-2 eMagyarország ponttal, in-
gyenes internetezési lehetõséggel
várják a vállalkozókat, és az ott dol-
gozó munkatársaik is megfelelõ fel-
készítést kapnak, hogy segíteni
tudjanak.

A képzési intézmények és a
leendõ munkavállalók talál-
kozhattak a Lépj egyet elõre!
mottójú börzén a megyei mun-
kaügyi központban. A prog-
ram fõ célja, hogy a piacké-
pesebb tudáshoz segítse az ál-
láskeresõket, akik így jobban
meg tudnak felelni az élet-
hosszig tartó tanulás követel-
ményeinek. 

Elsõsorban a szakképzetlenek
és az alacsony iskolai végzett-
séggel rendelkezõk jelentkezését
várták a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei munkaügyi központ kép-
zési börzéjére. A Lépj egyet elõre!
program az év elején indult, azzal
a céllal, hogy minél több képzett
álláskeresõt segítsen a munka vi-
lágába. Erõs Mária, a B.-A.-Z. me-
gyei Munkaügyi Központ osz-
tályvezetõje elmondta, hogy a fel-

nõtt lakosság több, mint 40 szá-
zalékának nincs szakképzettsé-
ge, sõt többségük csak a 8 álta-
lánost végezte el. A börzén 11
olyan akkreditált képzõ jelent
meg, akik fõként a hiányszak-
mákban kínáltak továbbképzési
lehetõséget az állástalanoknak, il-
letve alulképzetteknek. Az ér-
deklõdõk közül többen újabb
képzettséget szerettek volna sze-
rezni, mert az eredeti végzettsé-
gükkel nem tudnak elhelyezked-
ni. A börzén nemcsak a felnõtt-
oktatással foglalkozó intézmé-
nyek jelentek meg. Az Emberért,
az Emberségért Alapítvány pél-
dául képzéseivel a hátrányos
helyzet és a kirekesztés ellen
küzd. A szakközépiskolák is fel-
kínálták szolgáltatásaikat. Lengyel
István, az Eötvös József Szakkö-
zépiskola munkatársa elmondta:
a hallgatóknak tudni kell, hogy ez
egy egymásra építhetõ képzési

program. Vagyis a már meglévõ
szakképesítés mellé akár újabb
is szerezhetõ, ha azzal köny-
nyebben el tud helyezkedni. A
képzés a résztevõk számára in-

gyenes, sõt a programba be-
kapcsolódó felnõttek az oktatá-
si költségek mellett egyhavi mi-
nimálbérnek megfelelõ támoga-
tást is kapnak. D. T.
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Minap arra lettem figyelmes, hogy bejárati ajtónk elõtt növényi
gazok, spárgadarabok hevernek. Nem annyi, amennyit a szél csak
úgy odafújhatna. Felnéztem, és az elõtetõt tartó gerendán, fejma-
gasságban, három helyen, körülbelül egy-egy méterre egymástól,
ugyanolyan gazokat láttam egymásra rakva – egy-egy fészek kez-
deményét. Három madárpár is úgy gondolta, itt alapít családot?
Másnap az egyik fészek nagyobbodott, újabb nap múlva eldõlni
látszott, hogy a középsõ lesz az, amibõl végül is fészek épül, alig
egy méterre a bejárattól. 

Hernádkaki kertünk tavaly kapta meg a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesülettõl a „Madárbarát kert” címet, annak
köszönhetõen, hogy rendszeresen tudósítottuk õket a területünkön
élõ madarakról, s arról, hogyan gondozzuk õket egész évben.
Adatlapjaikon arra is kíváncsiak voltak, hogy használunk-e nö-
vényvédõ szereket, vannak-e a kertünkben fészkelésre, búvóhely-
nek alkalmas bokrok, bokorcsoportok, egyes madárféléknek táp-
lálékot adó növények, s milyen madárvédelmi eszközökkel ren-
delkezünk. Mikor megkaptuk a „Madárbarát kert” táblácskát, már
nem volt hová tennünk, és a felfordulásnak köszönhetõen ritkáb-
ban láthattuk kis kedvenceinket: az építkezés miatt teljesen átren-
dezõdött a kert, eltûnt a régi épület, fákat kellett kivágni, az etetõk
új helyekre kerültek, és õszintén szólva, a nagy munkálatok között
bizony el is hanyagoltuk madaraink gondozását. Ezért is ért meg-
lepetésként, hogy új házunk egyik szél- és esõvédett helyére az
elsõ szezonban fészek épült: semmit nem tettünk annak érdeké-
ben, hogy lakótársaink legyenek. Sõt, inkább riasztó lehet számukra
a jövés-menés. 

Végre megfigyelhettem, hogy egy házi rozsdafarkú építkezett az
építkezésünkön. Õk köztudottan bírják a gyûrõdést (ebben is rokon
lelkek vagyunk), szívesen fészkelnek „mozgalmas” helyekre is. Jött
bennünket vigasztalni, biztatni? Majd kirakom neki a táblácskát, hogy
nézegetni tudja. Sokra megy vele: ha tud olvasni, megnyugtatja
majd, jó helyre jött… Vass Tibor

Elvan a gyerek

EMBERBARÁT MADÁRBARÁT

Képzési börze

LÉPJ EGYET ELÕRE!

Jövõre minden vállalkozás az interneten adózik

CÉL AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS

UNIÓS JÁTSZÓTÉR PERECESEN IS

1. Mikor csatlakozott Magyarország az Európai
Unióhoz?

a) 2003. január 1.
b) 2004. május 1.
c) 2005. május 9.

2. Melyik országban található Maastricht, ahol
aláírták az Európai Uniót létrehozó szerzõdést?

a) Belgium
b) Norvégia
c) Hollandia

3. A felsoroltak közül melyik tartozik az EU
3 pillére közé?

a) vámunió
b) a tõke szabad áramlása 
c) közös kül- és biztonságpolitika

4. Melyik ország jelezte, hogy 2006 májusa
után nem alkalmaz korlátozó intézkedéseket
az új tagállamok munkavállalóival szemben?

a) Ausztria
b) Görögország
c) Finnország

5. Mi az Európai Egészségbiztosítási Kártya?
a) Átmeneti tartózkodás során az orvosilag szük-

séges ellátások igénybevételére jogosítja birtokosát
valamennyi EU-tagállamban és Horvátországban

b) Átmeneti tartózkodás során az orvosilag szük-
séges alapellátások mellett plusz ellátások igény-
bevételére is feljogosítja birtokosát valamennyi EU-
tagállamban és Horvátországban

c) Munkavállalóként az orvosilag szükséges alap-
ellátások igénybevételére jogosítja birtokosát
Európa országaiban

6. Mi az Európai Unió hivatalos honlapjának
elérhetõsége?

a) www.eu2004.hu
b) europa.eu.int
c) www.eu.com

7. Melyik ország jelezte, hogy 2006 májusa
után nem alkalmaz korlátozó intézkedéseket
az új tagállamok munkavállalóival szemben?

a) Olaszország
b) Portugália
c) Dánia

Az Europe Direct információs
hálózat Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Európai Információs
Pontja Európa kvízjátékra hívja a
MiNap olvasóit.

A kérdések helyes megfejtõi

között Jean Monet: Emlékiratok
címû könyvét sorsoljuk ki 2006.
május 9-én, az Európa Napon.

A megfejtéseket levelezõlapon,
illetve e-mailben kérjük bekülde-
ni 2006. május 8-ig:

Europe Direct információs há-
lózat 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Európai Információs Pontja 
3525 Miskolc, Városház tér 13. 
E-mail: eip.miskolc@chello.hu

EU-TOTÓ II.

Újabb korszerû játszóteret
adtak át – ezúttal Perecesen
– a miskolci önkormányzat
2004-ben kidolgozott, a váro-
si játszóterek megújítását célzó
programjának keretében. A
beruházás mintegy 25 millió fo-
rintba került, az újonnan tele-
pített csúszdák, hinták, rugós
játszóeszközök már minden
szempontból megfelelnek az
uniós elõírásoknak.  

Az elmúlt évben négy, az euró-
pai és magyar szabványoknak is
megfelelõ ilyen létesítménnyel gaz-
dagodott a város, emellett pedig
kilenc másik miskolci játszótér át-
építésére, felújítására készültek
tervek. Ezek között szerepelt a
Szentpéteri kapui lakótelepen ta-
lálható – melyet nemrégiben adtak
át – és a perecesi is. Bazin Géza,
a terület önkormányzati képviselõje
lapunknak elmondta, 2003-ban a
perecesi részönkormányzat már
létrehozott itt egy játszóteret, ennek
eszközei most átkerülnek a
Debreczeni Márton térre. A helyi be-
ruházások kapcsán a képviselõ
arról is beszámolt, hogy Perecesen
új aszfaltszõnyeget kapott a
Bollóalja út, s a nyár folyamán új

burkolat kerül a Csajkovszkij útra
is – mindkettõ iránt régi lakossági
igény mutatkozott. 

A játszótér megújítási program
keretében további hét korszerû
játszópark átadása várható még
Miskolcon a közeljövõben. Az utol-

só ilyen létesítmény befejezési ha-
tárideje elõreláthatólag június vége
lesz. Emellett a MIK Zrt. szervezé-
sével a város napjára (május 11.)
átadják a Király úti garzonházak
elõtt lévõ területen kialakított ját-
szóteret is. Sz. S. 

Nem volt érdeklôdôben hiány a börzén.

Az új játszóteret az apróságok már birtokba vették.

Robert Schuman francia külügyminiszter 1950. május 9-én köz-
zétette javaslatát, mely egy közös Európáról szólt, s letétemé-
nyese lett a közös európai béke megteremtésének. A Schuman-
nyilatkozat hívta életre a mai Európai Uniót. Május 9. – az Európa
Nap – az Európai Unió zászlajával és himnuszával európai szim-
bólummá vált, és az Európai Unió politikai egységét jelképezi.

2006. MÁJUS 5–9.

EURÓPAI TAVASZ – EURÓPA NAP

Miskolcon a Kulturális Civil
Mûhelyt alkotó szervezetek kez-
deményezésére elindult egy, a la-
kosság széles körét megmozgató
program, melynek lényege, hogy a
város sokszínûségét, befogadó
jellegét; a lakossági összefogásban
rejlõ erejét megmutassa.

A program keretében emlékhe-
lyet alakítanak ki Miskolc belváro-
sában. A programot fémjelzõ emb-
lémát pályázat útján választották ki.
A díjnyertes emblémával nyomott
tasakokban a Miskolcon élõ, tanu-
ló, dolgozó, miskolci kötõdéssel
rendelkezõ személyek, akik nem
Miskolcon születtek, hozhatnak
egy maréknyit saját szülõhelyük
földjébõl. 

A tasakok átvehetõk az alábbi
szervezeteknél: Szirmai Baráti
Egyesület (Radnóti Közösségi
Ház), Berekkert út 46., minden nap.
Hejõcsabai Fiatalok Egyesülete,

Cseresznyés u. 8., hétfõtõl szom-
batig: 10–20 óráig. Tapolcaiak
Kulturális és Sportbaráti Köre a
Gyerekekért Egyesület, Gyõri út 13.,
hétfõtõl-péntekig: 8–12 óráig, szer-
dán 13–19 óráig. Görömbölyi
Kulturális Egyesület, Szolártsik tér
4., hétfõtõl-péntekig: 13–18 óráig.
Szikra Alapítvány, Tudomány és
Gazdaság Háza, hétfõtõl szer-
dáig: 9–15 óráig; csütörtökön: 12-
16 óráig. Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet, Leszih u. 4., hét-
fõtõl-péntekig: 9–18 óráig. Õszidõ
Alapítvány – Õszi Napsugár
Otthon, Szentpéteri kapu, hétfõtõl-
csütörtökig: 7.30–16 óráig, pénte-
ken: 7.30–14 óráig.

A program 2006. június 15-ig tart.
További információ: Szikra

Alapítvány (Miskolc), vagy Papp
Mónika, Fata Edina, tel.: 46/509-
934/50 mellék. Tel.: 70/364-47-31.,
e-mail: szikra.alapitvany@chello.hu.

Maréknyi szülõföld program

MÁR ÁTVEHETÕK A TASAKOK


