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

MISKOLCI NAP

A hõsök szobra megmarad, de
a maréknyi szülõföld emlékhelye
mellett helyet kap egy vízzuhatag
is. A tér központi eleme az a vízen
úszó diáksziget lesz, amely körül
különbözõ magasságú szökõ-
kutak lövellnek majd ki a kis
mesterséges tóból. A megújult
téren a Kandia köz és a Déryné

utca látványelemei is visszakö-
szönnek, és egy klasszikus vo-
nalvezetésû fasor is végighúzó-
dik majd a téren (mint az a lát-
ványterven is látszik). Az új park-

ban pavilonok is helyet kapnak,
amelyek nem csak a téren sétá-
lók pihenését szolgálják majd,
hanem a különbözõ rendezvé-
nyek alkalmával is hasznosítha-
tóak lesznek. A munkálatok május
elején kezdõdtek, elsõként a bur-
kolatot és az alatta lévõ 40-50 cen-
timéter vastagságú vasbetont
bontják fel. A zajosabb munkákat
egyébként az érettségi vizsgák-
ra való tekintettel délutánonként

végzik. A felszíni munkálatok mel-
lett a Hõsök tere alá egy 200 autó
befogadására alkalmas, kétszin-
tes parkolóházat is építenek majd.
A tér tervezésekor az elsõdleges
cél az volt, hogy egy olyan váro-
si közösségi park jöjjön létre,
amely minden korosztály szá-
mára kínál kikapcsolódási lehe-
tõséget. A munkálatok várhatóan
egy év múlva, 2007 tavaszán fe-
jezõdnek be.

A miskolci önkormányzat
eddig elvégzett városüzemel-
tetési feladatairól és a jövõbeni
munkákról tartott sajtótájé-
koztatót Orosz Lajos alpolgár-
mester és Murai Gábor, a
Városgazda Kht. igazgatója.

Mint elhangzott, március 27. és
április 28. között, a kátyúzási
munkák keretében csaknem 9000
négyzetméter útfelület javítása
történt meg, 60 millió forint ér-
tékben. Hétmilliót költött a város
tavaszi nagytakarításra, és meg-
történt az elsõ szúnyogirtás is,
földi, illetve légi úton. Folyik a bel-
város virágosítása és a parkok
gondozása is. 

A már elvégzett kátyúzási mun-
kák mellett az év folyamán még
25 millió forint áll rendelkezésre

az úthibák kijavítására, tömeg-
közlekedési útvonalakon, belte-
rületi utakon. Májustól folyamato-
san végzik az útburkolati jelek fes-
tését, s januárban megkezdõdött
a KRESZ-táblák cseréje, pótlása
is. Az elhúzódó, csapadékos tél
miatt kimerült a gépi, kézi síkta-
lanításra, szóróanyag-beszerzés-
re fordítható, mintegy 120 milliós
keret. Megkezdõdött az utcák
gépi seprése, mosása, folyama-
tosan, közhasznú munkások fog-
lalkoztatásával végzik az utcák,
buszvárók kézi takarítását. Meg-
történt az elsõ, biológiai szú-
nyogirtás, az erre szánt, nyolc és
félmilliós keret további felhaszná-
lása lakossági bejelentések alap-
ján és az ezzel kapcsolatosan ki-
alakított ütemezés szerint történik
majd.  

(Folytatás a 3. oldalon.)

Szökõkút és mélygarázs

Újabb állomásához érkezett a belváros felújítása. A Déryné
utca után a Hõsök terén is megkezdõdtek az építési munkála-
tok. Az itteni beruházás is annak az 1,6 milliárd forintos Regionális
Operatív Programnak a keretében valósul meg, mellyel már a
Szinva terasz és a Kandia köz is elkészült.

Megújul a Hõsök tere

Városüzemeltetési feladatok, értékelés

VIRÁGOSÍTÁSOK,
FEJLESZTÉSEK

Eredményt hirdetett a fõut-
cai portálversenyben dr.
Simon Gábor képviselõ, a
belváros önkormányzati biz-
tosa. A sajtótájékoztatóra a
Bornívó Széchenyi úti üzlete
elõtt került sor, amelynek por-
tálja a legtöbb közönségsza-
vazatot kapta. Emellett a
Miskolci Ingatlangazdálkodó
Zrt. szakértõi bizottsága is ki-
választott nyolc olyan fõutcai
üzletet, melyek homlokzat-
felújítását példaértékûnek ítél-
ték. 

A Miskolci Ingatlangazdál-
kodó Zrt. az önkormányzat vá-
rosfejlesztési törekvéseivel
összhangban indította és végzi
a belváros épületeinek homlok-
zatfelújítását. Ezzel összefüg-
gésben került bevezetésre a
Fõutca Plaza Projekt, (FPP) mely-
nek kapcsán a belvárosi üzlet-
helyiségek a bérlõk bevonásával
újulnak meg. A kezdeményezés
célja, hogy az üzletek áruválasz-
tékában, belsõ kialakításában,
valamint külsõ megjelenésében
is jelentõs változás következzen
be. Ugyancsak kiemelt törekvés,
hogy a homlokzatok és portál-
szerkezetek felújításával egyidõ-
ben a kapualjak és kapuzatok is
megújuljanak, az oda nem illõ ele-
mek, feliratok és egyéb szerke-
zetek pedig elbontásra kerülje-
nek. Dr. Simon Gábor elmondta,
hogy az FPP keretében eddig 61
portál újult meg, további 47 meg-
újítása pedig folyamatban van.
Körülbelül két hónappal ezelõtt
versenyt is hirdettek: a vásárló-
közönség, illetve a MIK szakértõi
bizottsága által legszebbnek ítélt
homlokzatú boltok számára ju-

talmat ajánlottak fel. Az önkor-
mányzati biztos tájékoztatása
szerint a közönségszavazás ab-
szolút nyertese a Széchenyi út 27.
sz. alatt található, Bornívó üzlet
portálja lett (jelenleg fel van áll-
ványozva) – a bolt ajándékba kap
a MIK Zrt.-tõl egy profiljához illõ,
több százezer forint értékû ková-
csoltvas cégért. 

A MIK szakértõi bizottsága a
Papirusz Kft., a Miskolci Fényké-
pész Szövetkezet két üzlete, az
Éden cukrászda, a Mangó kok-
télbár, a belvárosi Oroszlán pati-
ka, valamint az IBUSZ Utazási
Irodák Kft. homlokzatait ítélte a
legesztétikusabbnak. Ezek a vál-
lalkozások ugyancsak ková-
csoltvas cégéreket kapnak félá-
ron, a fennmaradó összeget a MIK
Zrt. fizeti. A cégéreket a Fazola
Henrik Díszkovácsverseny múlt
évi gyõztesei készítik el.

Dr. Simon Gábor azt is el-
mondta, hogy a Fõutca Plaza
Projekt eredményeirõl részletes

elõterjesztés készül a miskolci
közgyûlés következõ ülésére. 

Sz. S.

Rendhagyó osztályfõnöki
órát tartottak a Szemere Ber-
talan Szakképzõ és Mûvészeti
Szakiskola 9/F osztályában
május 16-án.

Az „Iránytû” Avasi Szociális
Szolgálat munkatársai szervez-
ték az Akadálymentes együttélés
témáját feldolgozó órát, melynek
vendége Braun János, a Moz-
gássérültek és Barátaik Miskolc
Városi Egyesületének elnöke
volt.

A diákok kötetlen beszélgetés
formájában ismerhették meg a
mozgássérült ember életének
epizódjait, mindazokat a problé-
mákat, melyeket a többségi tár-

sadalom tagjai okozhatnak a sé-
rült embereknek. 

A fiatalok kérdései nyomán
képet alkothatott kerekesszék-
ben ülõ embertársai hétköznap-
jairól, azokról a lehetõségekrõl,
melyeket az esélyegyenlõségi tör-
vény alapján igénybe vehetnek.

Braun János a kiszolgáltatott-
ság érzését tartja a legrosszabb-
nak, a mozgássérült emberek –
és egyéb fogyatékkal élõk – rá-
szorultságát ép embertársaik se-
gítségére.

– Folyamatos párbeszédet kell
folytatnunk fogyatékkal élõ em-
bertársainkkal, mert csak így vál-
hatunk toleráns, segítõkész fel-
nõttekké – zárta le a beszélgetést
Veresné Harik Mária osztályfõnök.

Magyar építészeti iroda
nyerte meg azt az építészeti öt-
letpályázatot, amelyet a mis-
kolci önkormányzat írt ki az el-
múlt év végén egy régészeti
park, múzeum, kutatási és ide-
genforgalmi centrum kialakí-
tására Miskolc hegyén, az
Avason – jelentette be Fedor
Vilmos alpolgármester.

A nemzetközi építészeti ötletpá-
lyázatra az unió huszonöt tagor-
szágának építészei jelentkezhet-
tek. A benyújtott pályamûvek közül
a bírálóbizottság a Puhl Antal Épí-
tész Irodája Kft. terveit értékelte a
legjobbnak – tájékoztatott Fedor
Vilmos. Az alpolgármester emlé-
keztetett rá, hogy az Avason a kö-
zelmúltban a maga nemében pá-
ratlan, 70 ezer évvel ezelõtti, a pa-
leolit, illetve késõbbi korokból szár-
mazó kovakõ-leleteket találtak. Az
ötletpályázattal szerették volna el-
érni, hogy az építészek olyan léte-
sítményben gondolkodjanak, amely
lehetõvé teszi ezeknek a leleteknek
a bemutatását, kutatását egy olyan
régészeti parkban, amely egyúttal

idegenforgalmi centrum is. Eltér
István, a Magyar Építész Kamara el-
nöke a sajtótájékoztatón arról szólt,
hogy a nemzetközi pályázat az unió
országainak építészei körében is je-
lentõs érdeklõdést váltott ki. A kiírást
negyvenen vásárolták meg, hu-
szonhárman nyújtottak be pályá-

zatot, ezek közül a zsûri hét pálya-
mûvet díjazott. A bírálatnál fontos
szempont volt, hogy a területen nem
szabad építészeti tömegében hang-
súlyos, uralkodó megjelenésû épü-
letet létrehozni, a megvalósuló lé-
tesítménynek visszafogottnak, mér-
téktartónak kell lennie.

Magyar építészeti iroda lett a befutó

AVASI TERVPÁLYÁZAT

AKADÁLYMENTES
EGYÜTTÉLÉS

A Bornívó üzletének belsôjére sem lehet panasz.

Megvannak a legszebb portálok

A KÖZÖNSÉGNEK
A BORNÍVÓ TETSZETT

Júniustól átalakul a segélyhí-
vási rendszer a mentõszolgá-
latnál.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben nyolc diszpécserközpont he-
lyett ezentúl három fogadja majd a
segítségkéréseket. A feladatot a mis-
kolci, a kazincbarcikai és a sátor-
aljaújhelyi állomás látja majd el. Dr.
Breitenbach Géza, az Országos
Mentõszolgálat Észak-magyaror-
szági Regionális Mentõállomásának
szakmai vezetõje elmondta, a cent-
ralizációtól jelentõs eredményeket
várnak, és remélik, hogy mind a
mentések, mind a szállítások meg-
szervezése egyszerûbbé válik. A
külföldi példák mindenesetre azt

mutatják, hogy a mentés irányítá-
sának központosítása jelentõs szak-
mai és mentési elõnyökkel jár. A mis-
kolci állomáson már készül az az
európai színvonalú diszpécser-
központ, ahová a segélykérések be-
futnak majd. Itt olyan számítógépek
mûködnek, amelyek nemcsak a hí-
vásokat rögzítik, de azt is, hány
csengetés után vette fel a telefont
a diszpécser. Ezt egy év múlva kö-
veti egy korszerû, GPS-es rádió-
rendszer, amelyet az autókba is te-
lepítenek, így a központ azt is lát-
hatja, hogy a mentõautó éppen hol
jár. A fejlesztésektõl egy régi prob-
léma megoldását is reméli a men-
tõszolgálat: a mai napig rengeteg
indokolatlan hívás érkezik hozzájuk,
ez kiszûrhetõ lesz.   Tréba Eszter

Új segélyhívási rendszer



Cikksorozatunkban a jogerõs
bírói döntésekkel szemben al-
kalmazható jogi megoldások-
kal foglalkozunk. Az elõzõekben
a perújítás esetkörét mutattuk
be, jelen írásunkban pedig a fe-
lülvizsgálati kérelmet ismertet-
jük.

A jogerõs ítélet vagy az ügy ér-
demében hozott jogerõs végzés fe-
lülvizsgálatát a Legfelsõbb Bíróság-
tól lehet kérni, szigorúan megha-
tározott feltételek szerint és idõkorlát
betartásával.

A felülvizsgálat a rendes jogor-
voslat (fellebbezés) alapján hozott
jogerõs bírósági határozat vala-
mely jogkérdésben megmutatko-
zó hibájának orvoslására szolgá-

ló, kérelemhez kötött rendkívüli
jogorvoslat.

A törvény úgy fogalmaz, hogy „fe-
lülvizsgálati kérelem akkor ter-
jeszthetõ elõ, ha a felülvizsgálni kért
határozat az ügy érdemi elbírálá-
sára kihatóan jogszabálysértõ.”

Felülvizsgálati kérelem – né-
hány törvényi kivételektõl eltekint-
ve – csak a másodfokú bíróság ha-
tározatával jogerõre emelkedett
határozattal szemben terjeszthe-
tõ elõ.

Bizonyos ügytípusok esetében
a jogszabály kizárja a felülvizsgá-
lat lehetõségét, így nincs helye fe-
lülvizsgálatnak például a házas-
ságot érvénytelenítõ vagy felbon-
tó ítélet ellen az érvénytelenítés vagy
a felbontás kérdésében; vagy az
apaság vélelmét megdöntõ ítélet

ellen – az apaság vélelmét meg-
döntõ részében.

A felülvizsgálati kérelmet az elsõ
fokú határozatot hozó bíróságnál
a határozat közlésétõl számított hat-
van napon belül kell benyújtani ket-
tõvel több példányban, mint ahány
fél a perben érdekelve van. 

A felülvizsgálati kérelemben meg
kell jelölni azt a határozatot, amely
ellen a felülvizsgálati kérelem irá-
nyul, továbbá elõ kell adni, hogy a
fél a határozat megváltoztatását
mennyiben és milyen okból kívánja.
Fontos szabály, hogy felülvizsgálati
kérelem csak ügyvédi képviselet
mellett terjeszthetõ elõ. A jogi kép-
viseletnek az eljárás teljes tartama
alatt fenn kell állnia.

A felülvizsgálati kérelemnek mint
rendkívüli jogorvoslatnak a jog-
erõs határozat végrehajtására nincs
halasztó hatálya, de a felülvizsgá-
lati kérelemben a végrehajtás fel-
függesztése iránt kérelem elõter-
jeszthetõ. 

A felülvizsgálati eljárásban bizo-
nyítás felvételének helye nincs. A
Legfelsõbb Bíróság a felülvizsgálati
kérelem elbírálása során a rendel-
kezésre álló iratok alapján dönt.

Ha a Legfelsõbb Bíróság a felül-
vizsgálati eljárás lefolytatása alapján
azt állapítja meg, hogy az elõterjesztõ
kérelme alapos, és emellett a meg-
felelõ határozat meghozatalához
szükséges tények az iratokból meg-
állapíthatóak, a Legfelsõbb Bíróság
a jogszabályokkal, illetve a Legfelsõbb
Bíróság korábbi döntésével össz-
hangban álló új határozatot hoz. Ha
erre nincs lehetõség, a jogerõs ha-
tározatot egészben vagy részben ha-
tályon kívül helyezi és az ügyben el-
járt elsõ- vagy másodfokú bíróságot
új eljárásra és új határozat hozata-
lára utasítja.
Dr. Strassburger Gyula ügyvéd

Dr. Tulipán Péter ügyvéd
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A gyermekek lisztérzékeny-
ségét vizsgálták egy program
keretében az avasi Hétszín-
virág és a Leszih utcai óvo-
dákban. A vizsgálatok során
gyorsan és fájdalommentesen
derítették ki, szükség van-e
esetleg további kezelésre. 

Az elõzetesen elvégzett fel-
mérések szerint a két avasi in-
tézményben legalább három liszt-
érzékeny gyermeket találtak.

A gyermekkori lisztérzékenység
figyelmeztetõ jele a lassú fejlõdés,
a vitamin- és vashiány, illetve a has-
menés. Az ilyen gyermekek feltû-
nõen érdektelenné válnak, kóros
soványságukkal, nagy pocakjukkal
szinte az afrikai éhezõkre hasonlí-
tanak. A sikeres kezeléshez fontos
a betegség korai felismerése. 

A szakemberek többsége sze-
rint védelmet jelenthet, ha a cse-
csemõt legalább hathónapos ko-
ráig kizárólag anyatejjel táplálják.
Pusztai János, a Cödi Med Kft.
ügyvezetõ igazgatója lapunknak
elmondta, az óvodai vizsgálat
eredménye pusztán iránydiag-
nózis. Ha valamelyik gyerekrõl ki-
derül, hogy lisztérzékeny, min-
denképp további vizsgálatokra
van szükség ahhoz, hogy az élet-
re szóló betegség meglétét min-
den kétséget kizáróan bizonyíta-
ni tudják. 

– Nagyon fontos, hogy a gyer-
mekek egészségét megvédjük,

hiszen minden óvoda az egész-
séges életmód kialakítására tö-
rekszik. Fontos, hogy a gyerekek
egészségügyi állapotát is fel-
mérjük, hiszen nekünk a lisztér-
zékenységel kapcsolatos vizs-
gálatokat csak most van mó-
dunk elvégezni – hangsúlyozta
Mihalik Lászlóné, a Hétszínvirág
Óvoda vezetõje. 

A vizsgálatok több százezer fo-
rintba kerülnek, a szervezõk pedig
remélik, hogy lesz folytatása a
programnak. A szûrõvizsgálato-
kat Fodor Zoltán önkormányzati
képviselõ szorgalmazta, szerinte
ugyanis ebbe az átfogó rend-

szerbe a védõnõket és az óvó-
nõket is be kell vonni. A gyerme-
keket a szülõk beleegyezésével
vizsgálták meg. 

A lisztérzékeny világnap kere-
tében május 20-án az ország 36
Tesco áruházában szakemberek
tartanak felvilágosítást a lisztér-
zékenységrõl, annak tüneteirõl, de
a betegeknek és hozzátartozóik-
nak a betegséggel élõk életét
megkönnyítõ gyakorlati tanácso-
kat is adnak. A világnap helyszí-
nei B.-A.-Z. megyében: Miskolc,
Tesco áruház (itt mutatkozik be
a helyi lisztérzékenyek csoportja),
Miskolc, Herbatár (Széchenyi u.

86.), Sátoraljaújhely, Egészség
Drogéria (Rákóczi F. u. 4.),
Mezõcsát, Herbária. A helyszí-
neken diétás tanácsadással, élet-
viteli tanácsokkal látják el az ér-
deklõdõket. 

Hollósy András

A miskolci önkormányzattól
kapott területen fog felépülni a
Szimbiózis Alapítvány új, reha-
bilitációs majorja, amely ösz-
szesen harminc embernek biz-
tosít majd munkahelyet. 

Az alapítvány több éve bérel ön-
kormányzati területeket a Barát-
hegy oldalában. Ezeken kezdett el
programokat indítani autista és ér-
telmi sérült fiatalok részére: például
nyári tábort, iskolai tankerti gya-
korlatokat, gyógylovagoltatást, bio-
gazda-képzést. Vajdáné Vígh Judit
munkatárs a MiNap-nak elmond-
ta, a Szimbiózis a Harmonikus
Együtt-Létért Alapítvány egy olyan
majorság létrejöttéhez kérte a
miskolci önkormányzat támoga-
tását – négy, egymással szom-
szédos, nagyrészt külterületi in-
gatlan térítésmentes tulajdonba
adásával – amely egy szociális fog-
lakoztatási modellkísérlet megva-
lósítását teszi lehetõvé a városban.

Egyrészt lakóotthont kívánnak épí-
teni fogyatékos fiatalok számára,
a többi érintett terület pedig az ott-
honhoz kapcsolódó majorsági
program számára biztosít majd
helyszínt. Az új munkahelyeken 10
fõs személyzet, 10 autista és 10 ér-
telmileg akadályozott/megválto-
zott munkaképességû személy
fog dolgozni. Az alapítvány a prog-
ram megvalósításához már több

nyertes pályázatot is fel tud mu-
tatni, más pályázatai pedig folya-
matban vannak. A major megva-
lósításához Miskolc Fogyatékos-
ügyi Alapja is hozzájárult. A váro-
si közgyûlés májusi ülésén olyan
döntést hozott, hogy az alapítvány
rendelkezésére bocsátja a kért te-
rületeket, annak csupán az érin-
tett ingatlanok forgalmi értéke
alapján kiszámított áfát kell meg-
fizetnie. A majorsági programot tá-
mogatja a Foglalkoztatáspolitikai
és Munkaügyi Minisztérium, az
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlõségi Minisztérium,
valamint a Fogyatékosok Esélye
Közalapítvány is.

Május 31-ig még lehet jelent-
kezni a Szimbiózis Alapítvány
Forgách úti otthonába, ahol 4 fô
autista és 6 fô értelmileg akadá-
lyozott személynek tudnak mun-
kát, elhelyezést biztosítani. A je-
lentkezéseket a (46)357-637, illet-
ve a (30)681-4482-es telefonon
várják.

Fontos a korai felismerés

SZÛRTÉK AZ ÓVODÁSOKAT

Csupán egy apró szúrásra volt szükség a vizsgálathoz.

RENDKÍVÜLI PERORVOSLATOK –
FELÜLVIZSGÁLAT

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

HARMINC ÚJ MUNKAHELY 

Rehabilitációs major épül

Az OBI-gyermeknap reggel 10 órakor kezdõ-
dik a Diridongó együttes Szafari Party mûsorá-
val, délután pedig a Csodamalom Bábszínház
társulatának „Bátor kiskacsák” címû bábelõ-
adását tekinthetik meg a csöppségek, na és per-
sze az õket elkísérõ szülõk, nagyszülõk.

Persze nem csak emiatt a két elõadás miatt
érdemes elmenni jövõ szombaton a Szentpéteri
kapui üzletbe, illetve az áruház kertészetébe, hi-
szen az áruház egész nap folyamatos progra-
mokkal gondoskodik arról, hogy ne unatkozza-
nak az odalátogatók. 

A gyermekeket arc- és
üvegfestéssel, gyöngy-
fûzéssel, illetve ügyes-
ségi horgász-játékkal
várják az OBI munka-
társai. Ez utóbbival
nyerhetnek is a kicsik,
hiszen akinek sikerül
kihalásznia az apró já-
tékhalakat, azonnali
ajándékot kap. Mind-
ezek mellett pedig a gyerekek kipróbálhatják az
áruházban forgalmazott sporteszközök és játé-
kok – hinták, csúszdák – jelentõs részét is, szü-
leiknek pedig a gyermekfoglalkoztató jelenthet
könnyebbséget vásárlás közben.

Persze nem ez az elsõ alkalom, hogy az OBI
gyermeknap alkalmából rendezvényekkel és
szabadidõs, szórakoztató programokkal ked-
veskedik a kicsiknek. Tavaly az áruház külsõ
kertjében játszóteret és mini focipályát alakí-
tottak ki a játékos kedvû apróságoknak és az
ifjú „labdazsonglõröknek”. Nem csoda hát, hogy
a múlt évben is számos miskolci gyermekes csa-
lád vett részt a „hódos áruház” ünnepi ren-
dezvényein.

Az OBI komolyan véve a küldetésként maga
elé tûzött célt, igyekszik „többet adni” nem csak
vásárlóinak, de azon városok lakóinak is, ahol

megtalálhatóak a német cég üzletei. A társaság
számtalan olyan kezdeményezésben vett és
vesz részt, amelynek célja a környezettudatos
életmód támogatása, népszerûsítése. A tavalyi
„Virágos Miskolcért”-akció díjait például teljes egé-
szében az OBI biztosította,  de az ÁNTSZ
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézetével kö-
zösen szerveztek parlagfû-gyûjtést is, amelynek
keretében a kitépett növényért cserébe virág-
magot adtak. Mindezek mellett a vadasparki ját-
szótér felújítását is teljes egészében az áruház

finanszírozta, hozzájá-
rulva ezzel ahhoz, hogy
a miskolci gyermekek
egy szép, minden
igényt kielégítõ játszó-
téren tölthessék el sza-
badidejüket.

Az OBI környezetvé-
delem melletti elkötele-
zettségét mutatja az is,
hogy nem forgalmaz-
nak olyan termékeket,

amelyek faanyaga esõerdõkbõl származik, de a
környezettudatos vállalati magatartás jegyében
a miskolci OBI-ban átveszik a lakosság elektro-
mos hulladékait is, amelyek megsemmisítésé-
rõl is õk gondoskodnak.

Az OBI-nál persze nem csak a gyermekekre
gondolnak. A felnõtteket szaktanácsadással és
bemutatókkal várják a Szentpéteri kapui üzlet-
ben.

Az OBI tehát nem csak vásárlóival törõdik, de
igyekszik használni, segíteni azoknak a váro-
soknak is, amelyekben áruházat nyit. Miskolcon
négy éve dolgoznak azon a cég alkalmazottai,
hogy ne csak vásárlóik távozzanak elégedetten
üzletükbõl, de az itt élõk is jó szívvel gondolja-
nak a „hódos áruházra” és munkatársaira, akik
számtalan módon igyekeznek szebbé, jobbá tenni
a borsodi megyeszékhely és lakói életét.

A gyermekekért, a városért…

GYERMEKNAP AZ -BAN
Áruházi gyermeknapot rendez május 27-én a miskolci OBI barkácsáruház.

A rendezvényen szórakoztató és sportprogramokkal, ügyességi vetélkedõvel,
valamint bábelõadással várják a kicsiket, de természetesen szüleiknek is tar-
togatnak meglepetéseket.

NYARALÁS A COSTA BRAVAN: 06. 15–27., 63 900 Ft/fõ helyett 54 900 Ft/fõ
13 nap/10 éjszaka, félpanzióval, autóbusszal, miskolci felszállással
Párizs-Loire menti kastélyok 6 nap/4 éj miskolci felsz. 29 990 Ft/fõ
Róma-Toszkán városok 6 nap/4 éj miskolci felsz. 39 990 Ft/fõ
Paralia, Sarti, Stavros: autóbusszal Miskolcról, 06. 05. apartmanban 18 000 Ft/fõ
Rodosz: 06.18 apartman 59 900 Ft/fõ, Kos: 06. 12. apartman 58 900 Ft/fõ
Mallorca: 06. 15. hotel** fp. 86 900 Ft/fõ, hotel*** all inc. 114 900 Ft/fõ
Lignano autóbusszal Miskolcról, apartmanban 07. 15-22. 46 900 Ft/fõ

w
w

w.vilaglatoutazas.hu
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„A dolog úgy kezdõdött, hogy a Tomi engemet visszarúgott. Pedig
én csak egy kicsit rúgtam, és nem is a Tomit akartam rúgni, hanem
a Ferit„ – így kezdi a Nagy Téli Háború krónikáját Kucor Gabi, aki
„a nemzeti óvoda hallgatója és csokoládékirály” egy személyben.
Gabi egyébként, de egyáltalán nem mellékesen Karinthy Frigyes
nyelvén szólal meg, és csak sajnálni lehet, hogy a mester nem írt
több kötetnyi mesét. Hiszen a Micimackó magyar fordítása, mely
szintén tõle származik, a hozzáértõk szerint mulatságosabb, szel-
lemesebb, mint maga az eredeti mû. (Bocsánat, kedves Milne!) 

De mielõtt még beletemetkeznék az esztétizálásba, elárulom,
miért is idézgetek, elmélkedek itten, a Csokoládékirály címû kötet
ürügyén. Elõször is azért, mert a miskolci bolhapiacon kezembe
akadt, majd – mondanom sem kellene – pillanatok alatt a birto-
komba került a ritka kötet, melynek eredetijét 1924-ben jelentette
meg a Kultúra Kiadó. Másodszor azért íródott e cikkecske, mert
mint minden igazán jó mese, nemcsak a gyerekeknek, hanem a
felnõtteknek is szól. Kucor Gabi ugyanis, aki szerényen így ne-
vezi magát: „Fõháború-mester, címzetes káplár és valóságos tá-
bornok”, felnõtt változatban is elõfordul. Nem is kis számban! Hisz
oly ismerõs számunkra az a sokféle formában, de tartalmilag tö-
kéletesen azonos vád, hogy a casus belli, azaz a háború oka nem
más, mint az, hogy valaki visszarúgott. Nem, semmiképpen sem
Kucor úrfit és felnõtt megfelelõit terheli tehát a felelõsség a nagy-
szabású téli csatáért, hiszen õ/õk még csak nem is Tomit akar-
ta/akarták fenéken billenteni, hanem a Ferit. 

Tisztelt Kucor urak! Ti, akik kenyeretek javát már megettétek,
és látszólag olyan tiszták vagytok, mint a divatos nyakkendõtök
hátteréül szolgáló ingmell, jó lenne, ha végre leszoknátok a há-
borúzásról! Ne rugdossátok egymást…be még gondolatban sem,
mert a nagy téli/nyári, tavaszi/õszi háborúból már elegünk van. Ki
kellene ezt már nõni, urak – egyszer és mindenkorra!

Ha pedig szeretnétek mindhalálig címzetes káplárok és való-
ságos tábornokok maradni, akkor kérjük, hogy ne közéletünk,
hanem valamelyik játszótér legyen a hadszíntér!           (bekes)

Fújtató

CASUS BELLI

Ismét új játszótérrel
gazdagodott Miskolc.
A beruházás a Király
utcai panelfelújítási
program keretében va-
lósult meg. A játszótér
és a környezõ park az
európai uniós elõírá-
soknak megfelelõen
készült el, együttes ér-
tékük meghaladja a
húszmillió forintot.

A Király utcában talál-
ható játszótér és az azt
övezõ közpark sokáig
nem felelt meg a kor kö-
vetelményeinek, sem az
uniós elõírásoknak. A park
rekonstrukciójának inkább
a felnõttek, a megújult ját-
szótérnek elsõsorban a gyerme-
kek örülnek.

A kis- és nagyobb gyermekek
részére elkülönítve, a szükséges
ütéscsillapító burkolatokkal ki-
építve, kilenc darab játszóeszközt,
hintát, csúszdát, kombinált má-

szóvárat és különféle rugós játé-
kokat helyeztek el. A játszótér ki-
alakítása 12,5 millió forintba ke-
rült, amelyet a MIK Zrt. a Király
utcai panelfelújítási program külsõ
beruházási pályázataként való-
sított meg, ily módon nem terhelte

a város költségvetését. Ez tette
lehetõvé, hogy ebben a válasz-
tókörzetben két héten belül két
ilyen játszóteret lehetett átadni.

A park korábbi növényzete
csaknem huszonöt éves volt, jel-
lemzõen hegyi juhar és kõris

uralta a játszótér kör-
nyékét. A gyepfelület is
erõsen kopott volt, ezért
a közpark növényállo-
mányát is jelentõsen fel-
javították. A MIK Zrt. szó-
vivõje, Veres Gábor
hangsúlyozta: „Végre
egy olyan átadáson le-
hetünk itt újra, amely
azért a következõ idõ-
szakra jelentõsen meg-
határozza majd a gyer-
mekek életminõségét.” 

A miskolci önkor-
mányzat 2004-ben dol-
gozta ki többéves ját-
szótér-fejlesztési kon-
cepcióját. A programban
elsõként tavaly május-
ban a selyemréti Jubi-
leumi játszóteret adták át.

A Király utcai játszótér terüle-
tén és a sétányok mentén pado-
kat, hulladékgyûjtõ edényeket
helyeztek ki. A park rendszeres
fenntartási munkálatait a Vá-
rosgazda Kht. látja majd el. 

Hollósy András

A közgyûlés jóváhagyása
után hamarosan felállításra
kerül az Avas-délen a Platán
étterem mögötti pihenõpark-
ban Németh Györgyi szob-
rásztanuló Descanso (Pihenés)
címû térplasztikája.

A képviselõi kezdeményezés
múlt évben, pályázattal indult, s
része az Avas arculatjavítására,
építészeti és természeti értékei-
nek rehabilitálására irányuló tö-
rekvéseknek. Dr. Varga Zoltán, a
miskolci 8-as számú választóke-
rület képviselõje 2005 májusában
hívta ötletpályázatra az Eötvös
József Építõipari, Mûvészeti
Szakképzõ Iskola és Kollégium,
valamint a Gábor Áron Mûvészeti
Iskola, Szakközépiskola diákjait,

alkotóközösségeit. Olyan tér-
plasztikák terveit várták, melyek
alkalmasak lehetnek rá, hogy az
Avas-délen, a Platán étterem mö-
götti, az Ifjúság és Áfonyás utcák
által határolt pihenõparkot dí-
szítsék. A megvalósítandó köztéri
alkotás méretére, anyagára vo-
natkozóan nem volt megkötés. A
meghirdetett ötletpályázatra tíz
pályamunka érkezett, ebbõl ki-
lencet az Eötvös József Építõipari,
Mûvészeti Szakképzõ Iskola és
Kollégium, egyet pedig a Gábor
Áron Mûvészeti Iskola, Szakkö-
zépiskola diákjai készítettek. A pá-
lyamunkák értékelésére 2005.
nyarán a Miskolci Galéria Városi
Mûvészeti Múzeumban került sor,
építész, szobrász, mûvészettör-
ténész szakember közremûkö-
désével. A szakértõk szerint több

érdekes és értékes munka szü-
letett, közülük azonban nem
mindegyik megfelelõ az adott
térre. Néhány pályázati témát
ugyanakkor továbbgondolásra ja-
vasoltak. A szakértõk javaslatai
alapján végül Németh Györgyi, az
Eötvös József Építõipari,
Mûvészeti Szakképzõ Iskola és
Kollégium szobrászati tagozatos
diákjának terve kerül megvalósí-
tásra. A szakvélemény szerint a
Descanso elnevezésû plasztika
„méretaránya, formája, és gon-
dolatvilága jól illeszkedik a hely-
színhez, az organikus forma kel-
lemesen oldja a paneltömbök
geometriáját. A mûalkotás javítja
a városrészben élõk komfortér-
zetét is, kihelyezésével a lakóte-
lep pihenõparkja vidámabbá, vál-
tozatosabbá válhat.” Az Avas-

délen elhelyezendõ térplasztika
makettje, mûleírása, a látványterv,
fotók a környezetrõl 2006. janu-
ár 30-tól február 4-ig megtekint-
hetõk voltak az Avasi Gim-
náziumban, hogy az idevonatko-
zó önkormányzati rendelet értel-
mében, a lakosság is vélemé-
nyezhesse az alkotást. A tér-
plasztika dr. Varga Zoltán képvi-
selõ választókerületi pénzalapja
támogatásával fog elkészülni, fel-
állításáról már elkezdõdtek az
egyeztetések.                 Sz. S.

Több százezer forintos kárt
okoztak az elmúlt napokban a
Városgazda Kht.-nak a „nagy-
bani” módszerekkel dolgozó vi-
rágtolvajok. Emellett a cég ná-
dasréti telephelyére is betörtek,
ahonnét bozótvágó kisgépeket
tulajdonítottak el. 

Murai Gábor igazgató elmon-
dása szerint a tolvajok piaci érté-
kesítésre tulajdonították el a virá-
gokat, ezért a jövõben különleges
jelzéssel jelölik majd meg a köz-
területre ültetett növényeket. 

Folyik a belváros és egész
Miskolc tavaszi virágosítása, kihe-
lyezték a virágfákat, virággúlákat,
feldíszítették a kandelábereket a
Városgazda Kht. munkatársai. A
belvárosi virágládákba, ágyások-
ba is kiültették a palántákat, cser-
jéket, a már múlt évben is nagy tet-
szést aratott városszépítési akció-
ra több milliót fordítanak. Voltak, és
vannak azonban, akiknek túlsá-
gosan is „megtetszettek” a kiülte-
tett virágok – míg azonban tavaly
csupán kisebb lopások történtek,
idén az elmúlt napokban már szin-
te nagybani módszerekkel fosz-
tották ki a belvárosban, az Ady híd-
tól a Villanyrendõrig terjedõ sza-
kaszon elhelyezett virágfákat, lá-
dákat. 

A kárt több százezer forintra be-
csülik, és a Városgazda Kht. több
rendõrségi feljelentést is tett az ese-
mények miatt. A jelenség gyöke-
rei azonban – úgy tûnik – sokkal
mélyebbek annál, semmint hogy
egyszerû büntetõjogi eszközökkel
meg lehessen állítani. Az egyik tet-
ten ért virágtolvaj ugyanis a kht.
közhasznú munkása volt, és más

esetekben is alapos gyanú merült
fel, hogy az elkövetõk ebbõl a kör-
bõl, a közhasznú munkások közül
kapták az információkat. Murai
Gábor szerint több száz embert
foglalkoztatnak ilyen módon, akik-
nek az érdemi megszûrésére gya-
korlatilag semmiféle lehetõségük
nincs. Ráadásul nagyon gyakori a
cserélõdés, minden héten van 70-
80 olyan közhasznú foglalkoztatott,
akinek valamiért nem fûlik a foga
a rendszeres tevékenységhez, s
pár nap után egyszerûen otthagyja
a munkát. 

– Ezekre a foglalkoztatási prog-
ramokra szükség van, nagyon sok
közhasznú munkás becsületesen
dolgozik, és egyáltalán nem aka-
rok általánosítani – hangsúlyozta
az igazgató. – Nem kérhetünk
azonban mindenkitõl erkölcsi bi-
zonyítványt, még csak az elõéle-
tére vonatkozó, konkrét informá-
ciókat sem, hiszen ez nagyon
hosszadalmassá tenné a felvételi
eljárást. 

Az igazgató elmondása szerint
saját ellenõrök foglalkoztatására
egyelõre nincs keretük, fokozott

együttmûködésre kérték viszont fel
a polgárõrséget és a rendõrséget,
a virágosított területek hatékony el-
lenõrzése érdekében. Emellett egy
speciális eljárással is megjelölik a
virágokat, amelyek így egy ké-
szülék segítségével felismerhetõ-
ek lesznek a piacon.

A legutóbb leleplezõdött virág-
tolvajt a kihelyezett térfigyelõ rend-
szer, illetve lakossági bejelentés se-
gítségével sikerült fülön csípni – la-
kásán megtalálták az eltulajdoní-
tott muskátlikat is, ügyét gyorsított
eljárásban tárgyalják.       Sz. S. 

A Király utcán is uniós elôírásoknak megfelelô játszótér várja a kicsiket.

Avasi térplasztika 

„VIDÁMABB, VÁLTOZATOSABB LESZ A PARK” 

MEGJELÖLIK A VIRÁGOKAT

A tolvajok is akcióba lendültek

(Folytatás az 1. oldalról.)
Folyamatosan végzik a belvá-

rosban a virágágyak egynyári
palántával történõ beültetését, a
belvárosba kihelyezték a virág-
fákat, virággúlákat, s elvégezték
a belvárosi kandeláberek deko-
rálását is. A fõutcán elhelyezett vi-
rágládákban, illetve a város kü-
lönbözõ pontjain pótolták a cser-
jéket, s egyszeri fûnyírást végez-
tek a város egész területén. 

A kandeláberek dekorálása a
belvároson kívül eddig a Pesti,
Tapolcai és a Csaba vezér uta-
kon, valamint a Gyõri kapuban tör-
tént meg. Ezeken a területeken

összesen 735 úgynevezett kas-
pót helyeztek ki, beültetésük költ-
sége meghaladta a másfél millió
forintot. Növényvédelemre a város
gesztenye- és platánfáinál került
sor, fasorok gondozására, galy-
lyazására, favágásra nagyjából
hatmilliót költöttek. 

Idén eddig négy autóbusz-
öböl került felújításra, 11 millió fo-
rint értékben, s hasonló felújítá-
sokra további 14 milliót kívánnak
még fordítani ebben az évben. A
régi típusú buszvárókat felújítot-
ták, s kihelyezték a város pe-
remkerületeibe, az eddig fedetlen
buszvárók helyére. Eddig 12 új

buszváró készült el, további 6
gyártása pedig folyamatban van.
Kerti padokból 77-et gyártott és
helyezett ki a Városgazda Kht., s
további 50 gyártása van folya-
matban.

Májustól megkezdték a Szinva
és a Hejõ patakok, valamint a
Csorba telepi körtöltés fenntartási
munkáit, amit azóta folyamatosan
végeznek. Ugyancsak folyama-
tosan végzik a hordalékfogók ja-
vítását, a padkarendezést és a
balesetveszélyes folyókák javítá-
sát, ütemezés és bejelentések
szerint. 

Sz. S.

VIRÁGOSÍTÁSOK, FEJLESZTÉSEK

MEGÚJULT A MIKOM.HU
Nem csak küllemében, tartalmában is megújult

a Miskolci Kommunikációs Kht. városi és megyei
hírportálja, a mikom.hu. A több mint egy éve mû-
ködõ közkedvelt internetes oldal május 11-én, a
város napján jelentkezett elõször új formájában.

A mikom.hu-n a folyamatosan frissülõ hírek mellett
számos érdekességgel is találkozhatnak az internete-
zõk. Az új arculathoz kibõvített tartalom párosul, amely-
bõl nem csak a város és a régió történéseirõl kaphat-
nak mindig friss információkat a www.mikom.hu url-
címre kattintók, de számos érdekes írást is olvashat-
nak az élet legkülönbözõbb területeirõl.

A honlap jobb oldalán találhatók a mikom.hu állan-
dó rovatai, melyek naponta más-más témát dolgoznak
fel. Hétfõn nõi témákról, kedden miskolci autókülönle-
gességekrõl, ritkaságokról, szerdán életmód-tippekrõl,

csütörtökön mozifilmekrõl, tévémûsorokról, pénteken
pedig a város szubkulturális eseményeirõl olvashat-
nak jegyzeteket, háttéranyagokat a weblapra látoga-
tók. A szombati váltott rovatokban – Sport, illetve
Kiscsillag – a sztárok világáról és a sportélet érdekes
eseményeirõl, jelenségeirõl írnak a rovatok állandó szer-
kesztõi, vasárnap pedig az adott hét egy-egy kiemel-
ten fontos, érdekes történését mutatják be más meg-
világításban.

A megújult mikom.hu persze nem csak hírportálként
mûködik, hiszen ez az oldal a Miskolc Televízió és a
MiNap honlapja is egyben. A megfelelõ menüpontok-
ra kattintva rövid leírást olvashatnak a televízió és a he-
tilap múltjáról, jelenérõl, a városi tv mûsorairól, az ar-
chívumból pedig letölthetõ a Miskolci Nap eddig meg-
jelent valamennyi száma. Mindezek mellett persze fent
van a honlapon a Miskolc TV egész heti mûsora is.

petruskó

Húszmilliós park és játszóeszközök

JÁTSZÓTÉR A PANEL PROGRAM KERETÉBEN

szuperolcsó redônyök,
reluxák, harmonikaajtók,

napellenzôk,
szalagfüggönyök,

hevederzárak, részletre,
garanciával.

MRÁZ
Árnyékolástechnika
46/329-681, 20/942-8888
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EGÉSZSÉGES, KÖRNYEZETBARÁT
Az egyenletes szigetelés következtében a falon

nincsenek hõhidak, a fal nem nedvesedik, a pe-
nészgombák nem telepednek meg. Ez nagyon fon-
tos az allergiás megbetegedések tekintetében. A
masszív és energiatakarékos Neopol légáteresz-
tõ képességének köszönhetõen a térben kelet-
kezõ pára koncentrációja nem nõ, nem keletke-
zik belsõ légmozgás.

ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS
A falazóelemek szigetelésként szolgálnak kívül-

belül, ezért 50-60%-kal csökkenthetjük az ener-
giafelhasználást. Nem kell külön szigetelni, a te-
tõtérben sem.

IDÕTÁLLÓSÁG
A Neopol-rendszerbõl épült legrégebbi lakóház

50 éves. Az öregedés legkisebb jelét sem lehet
fölfedezni a falazaton.

HELYKIHASZNÁLÁS
A hazánkban jelenleg elterjedt 38-as téglából ké-

szült falazathoz képest a 25 cm-es Neopol-rend-
szerrel 10%-kal nagyobb lesz a hasznos alapterü-
let. Egy 110 m2-es lakóépületnél ez 11 m2 -t jelent.

A gázfogyasztás egy kb. 100 m2 alapterületre leve-
títve a téli hónapokban 10-12 ezer forintot tesz ki.

GYORS, TISZTA ÉPÍTKEZÉS 
A legószerû elemekbõl, egy szint falazatát 1-2

nap alatt elkészítjük a m2 függvényében. A gé-
pészeti csövek helye hõkéssel kerül kialakításra,
vésésre nincs szükség. Nincs építési törmelék. A
munka zaj- és hulladékmentes. A tetõszerkezet ki-
építésénél nincs szükség tetõlécezésre, a Neopol-
tetõelemek teherbíró képessége nagyon jó, akár
betoncseréppel is fedhetõ.

Nálunk mindent megtalál egy helyen, ami az épí-
tõiparral kapcsolatos.

Cégünk szolgáltatásai:
� Családi házak, épületek felújítása, építése.
� Mûanyag nyílászárók forgalmazása.
� Épületek külsõ-belsõ szigetelése.
� Hideg-meleg burkolás.
� Víz-fûtésrendszer korszerûsítés.
� Kert- és tereprendezés.
� Helyszínen történõ hitel és szoc. pol.-

kedvezmény ügyintézése.

Nyisson Ön is ablakot Európára!

1. Masszív, energiatakarékos 
2. Környezetbarát 
3. Jelentõs hasznosalapterület-növekedés 
4. Gyors, hatékony kivitelezés 
5. Hulladékmentes, tiszta építkezés 

3531 Miskolc, Nagy Sándor u. 4. (A volt Domus mögött) 
Tel./fax: 46/359-150 E-mail: ramstein.kft@chello.hu 

LEGYEN ÖNÉ A XXI. SZÁZAD OTTHONA
A NEOPOL RENDSZER KORUNK LEGKORSZERÛBB TECHNOLÓGIÁJÁVAL KÉSZÜLT ÉPÍTÕELEME.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az INTER-
REG IIIC program REVITAE projektje keretében 2006. május
18–19-én adott otthont a VII. Interregionális Konferenciának.
A projekt immár kétéves múltra tekint vissza. A projekt
hivatalosan 2004 júniusában vette kezdetét a szintén vá-
rosunkban rendezett programindító értekezlettel, mellyel
elsõ alkalommal került sor egy INTERREG IIIC projekt in-
dítására az Európai Unió új tagállamában.

Négy európai régió – Szászország, Stájerország, Észak-
Magyarország és Szlovénia – hat partnere vesz részt az in-
terregionális kooperációban, melynek révén hozzájárulnak az
európai régiók együttmûködésének továbbfejlesztéséhez.
Magyar részrõl a miskolci önkormányzat és az Észak-Ma-
gyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség vesz részt. A
partnerek a résztvevõ régiók kölcsönös hasznára profitálnak
a többi partner mindenkori tapasztalataiból és együtt rakják
le a további projektfejlesztések alapkövét.

A REVITAE projekt keretében kidolgozásra kerülnek a re-
gionális fejlesztés és az interregionális együttmûködés új esz-
közei. Cél a résztvevõ régiók stabil együttmûködési struktú-
ráinak kialakítása és a gazdasági versenyképesség erõsíté-
se. A partnerek együttmûködése keretében a régiók egyen-
lõ mértékben érdekeltek a regionális és interregionális tevé-
kenységek megvalósításában. 

A most megrendezett konferencia a vállalkozások ver-
senyképességének növelését választotta témájául. A magyar
és külföldi elõadók a helyi tapasztalatok és gyakorlati példák
felhasználásával igyekeztek bemutatni, hogy az adott régió ver-
senyképességének alakításában, innovációs potenciáljának
javításában résztvevõk milyen szerepet vállalnak, s abban eddig
milyen eredményeket értek el. 

A konferencián többek között bemutatásra került a Miskolci
Fejlesztési Pólus Projekt, amely széleskörû összefogással ki-
törési lehetõséget és esélyt jelenthet mind Miskolc város, mind
környezete versenyképességénak javítására.

Szó esett az egyik legégetõbb feladatról, a szakképzés át-
alakításának szükségszerûségérõl, valamint az innováció gaz-

dasági jelentõségérõl, a kisvállalkozások fejlõdésében és együtt-
mûködésében betöltött szerepérõl és a régióbeli kutatások
hasznosulásáról is.

A gazdasági minisztérium illetékese hivatalának a kis- és
középvállakozások versenyképességének fokozásában betöltött
szerepérõl és a rendelkezésre álló eszközökrõl tájékoztatta
az érdeklõdõket. 

Nagy érdeklõdés kísérte az osztrák partnernek az Európai
Unió következõ költségvetési idõszakában követendõ stra-
tégiájáról és alkalmazott eszközeirõl szóló elõadását is.

Ehhez kapcsolódóan a Norda képviselõje a II. Nemzeti
Fejlesztési Tervben rendelkezésre álló regionális forrásokat is-
mertette.

A német elõadók a szász kis- és középvállalatok politikai
stratégiáiról adtak tájékoztatást. Bemutatták a szász–magyar
együttmûködés keretében készülõ tanulmány fõbb elemeit,
helyi példák bemutatásával felvázolták a modellrégióhoz ve-
zetõ utat a környezetvédelmi ipar megvalósításával, barna-
mezõs területen. Ez Miskolcon konkrétan a DAM területére
tesz majd kézzelfogható javaslatokat, utat mutatva a nem, vagy
alulhasznosított területek revitalizációjára.

Az észak-magyarországi régió fejlõdése elképzelhetetlen a
Miskolci Egyetem nyújtotta szellemi háttér és kutatási bázis ki-
aknázása nélkül. Ez képezi az alapját a városban tervezett tu-
dásalapú gazdaságfejlesztésnek, a technopolisz-koncepció meg-
valósításának. Az intézmény és a régióbeli multinacionális vál-
lalatok között kialakult példaértékû együttmûködés ugyancsak
jelentõsen hozzájárul a régió vállalatai versenyképességének
javításához, a térség gazdasági felemelkedéséhez. 

Ezt követõen az érdeklõdõknek alkalma nyílt az egyetemi
Robert Bosch tanszék laboratóriumainak megtekintésére, és
megismerkedtek az ûrkemence-programmal, valamint a lét-
rehozandó nanotechnológiai kutatóintézet projektjével.

A konferencia jó alkalmat nyújtott a résztvevõk közötti kap-
csolatépítésre és eszmecserére. A REVITAE projekt jövõ év
tavaszán zárul, de várható, hogy a kialakult együttmûködés
új projekteket generálva konkrét programokban tovább foly-
tatódik.

VII. Interregionális Konferencia az INTERREG IIIC REVITAE projekt keretében

VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE 
– TAPASZTALATOK ÉS GYAKORLATI PÉLDÁK A PARTNERRÉGIÓKBAN

A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
nyílt kétfordulós ajánlattételi eljárás útján 

értékesítésre meghirdeti 
az alábbi miskolci ingatlanokat

Az írásos ajánlatok benyújtásának helyszíne: MIK Zrt. Ingatlanforgalmazási Iroda, Miskolc, Hunyadi u. 19.
Ajánlatot az a jelentkezõ (magánszemély, vagy gazdasági társaság) nyújthat be, aki az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási do-
kumentációt a MIK Zrt. Ingatlanforgalmazási Irodájában megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja. Az ingatlanok igény esetén,
elõzetesen egyeztetett idõpontban tekinthetõk meg. A Lévay u. 2/1. és 2/2. sz. ingatlanok csak együtt vásárolhatók meg

Bõvebb információ: www.mikrt.hu, vagy 46/516-243 
Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevõkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül 

határozatlan idõre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa!

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

idõpontja idõpontja

BEFEKTETÉSI CÉLÚ INGATLANOK

Repülõtér 17. 01437-bõl 29 241 3000 Ft/m2 5 264 000 10 000 2006. 06. 14. 2006. 06. 14. 
900 930

Repülõtéri út 11160/11 7008 22 400 000 1 344 000
11160/12 7001 21 000 000 1 260 000
11160/13 7182 18 000 000 1 080 000 10 000 2006. 06. 14. 2006. 06. 14. 
11160/14 6864 19 600 000 1 176 000 930 1000

11160/15 7383 28 800 000 1 728 000
Lévay u. 2/1. sz. 8035/1 379 telek

3 db garázs 8 000 000 480 000 10 000 2006. 06. 14. 2006. 06. 14.
Lévay u. 2/2. sz. 8035/2 596 telek 56 000 000 3 360 000 1030 1100

456 épület

Negyedmilliót spórolhat, 
ha most nálunk vásárol új Swiftet*

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

120 hónap futamidô

Kedvezô kamatok

Továbbra is 
„0” Ft induló

Használtautó-beszámítás hitellel 
terhelten is, akár roncs is Ne döntsön, amíg nálunk nem járt!

Babus Autóház Kft.
Miskolc, Régiposta út 29.

–250 000 Ft
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Automata 

öntözôrendszerek,

kertépítés!

Redõnyök, reluxák, napellenzõk,

szúnyoghálók, szalagfüggönyök,

valamint küszöbborítás.

Bemutatóterem:

Miskolc, Erzsébet tér 5. fszt./4.

Tel.: 70/609-4859

MEGHÍVÓ
NYULÁSZY ISTVÁNNÉ 

önkormányzati képviselõ asszony, 
a Sütõ János u. 

és Mész u. Óvodák dolgozói
szeretettel meghívják a hejõcsabai

gyermekes családokat

GYERMEKNAPI
RENDEZVÉNYÜKRE

IDÕPONTJA: 2006. május 26., 15.30
HELYSZÍNE: Mész u. Óvoda, ill. Mész utca

A rendezvény fõvédnöke: Káli Sándor
Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere.

A délután folyamán játékos vetélkedõk, aszfaltrajz-verseny,
játszóház, rendõrségi bemutató,tûzoltósági bemutató, 

ugrálóvár, lángosevõ-verseny, bicikli- és játékmotor verseny,
pónilovaglás várja a gyermekeket.

Egyben értesítjük a tisztelt lakosokat, 
hogy 2006. május 26-án 15 órától 20 óráig a Mész u.–Világ u.

és Futó u. közötti szakaszán a rendezvény ideje alatt 
útlezárás lesz. Megértésüket elõre is köszönjük.

Vagyonõröket keresünk 12/24-es beosztásba június 1. kezdettel Miskolc
környékére. Nettó kezdõ órabér: 350 Ft. Tel.: 06-70-315-7005.

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



A királynékat ünnepelték,
és a tavaszt köszöntötték az el-
múlt hétvégén a diósgyõri vár-
ban. Idén második alkalommal
került megrendezésre a rene-
szánsz fesztivál, mely az 1400-
as évek sajátos diósgyõri ha-
gyományaira épül. 

A szezonnyitó ceremónia dél-
elõtt 11 órakor indult, a vár népe
középkori öröménekkel és ga-
lambröptetéssel üdvözölte az ér-
kezõ királynét. Ezen a napon a nõi
szépségé volt a fõszerep az ud-
varban: az uralkodónõ és közön-
sége mulatozását kiváló muzsikás
csoportok és középkori táncok,
bemutatók tették teljessé. A vál-
lalkozó kedvû lányok ugyanakkor
középkori szépségversenyre je-
lentkezhettek. Õket az „udvari
ékesítõk” gyönyörû ruhákba öl-
töztették, s a legszebbek királyi ju-
talomban részesülnek. A rene-
szánsz hétvégén középkori udvari
esküvõnek is tanúi lehettek a je-
lenlévõk. Az ifjú párt a Visegrádi
Szent György lovagok köszön-
tötték, a Pavane zászlóforgatók és
táncosok szórakoztatták, a talp-
alávalót pedig az Igriczek és a
Hollóének Hungarica középkori
együttesek húzták. 

A várba érkezõ gyerekek
Bergengócia szekérvárában áll-
hattak ki próbatételeket. Egyebek
mellett a középkorban is kedvelt
vadászgörényeket simogathatták,
emellett pedig népi ügyességi és
apródjátékokban mérhették össze
furfangosságukat és vitézségüket.

A napközbeni harsány mulatozás
alkonyat után hangulatos esti já-
tékká csendesült: tüzes mesterek
bemutatói, valamint a Goldmark

Kvintett reneszánsz kamarakon-
certje és lágy udvari táncok bú-
csúztatták a nyugovóra térõ ural-
kodónõt és a vár népet.

A Széchenyi u. 20. sz. épü-
let az 1990–1991-es felújítás
után visszakapta eredeti szép-
ségét, s ugyanazt a homlok-
zatát, amelyet a 19–20. század
fordulóján készült fotók mu-
tatnak. Ezek minden bizonnyal
az építkezés utáni állapotot lát-
tatják, hiszen az egyemeletes
kereskedõház 1885–1890 kö-
zött épült. 2005-ös felújításának
tervezõje Kovács Ágnes volt,
kivitelezõ pedig a MIK Rt. A
100%-os önkormányzati tulaj-
donban lévõ épület nem vé-
dett, jóllehet mûemlékké nyil-
vánítása indokolt lenne.

Az épület – az építészetileg ér-
tékes és fontos utcaszakaszon – re-
liktumként õrzi a 19. század városi
polgárságának lakóház-eszményét.
Talán ezen az építészeti „mûreme-
ken” lelhetõ föl a legtöbb archaikus
vonás, amellyel az egykori és a mai
utcaképbe egyaránt harmoniku-
san illeszkedik. A telek és az épít-
mény elõzményei 1666-ig vissza-
vezethetõek. A 17. században a
város dézsmaszedõ tisztviselõje, a
Szentlászlai-család, ill. tagjai, utódai
laktak itt. A 18. század elsõ harma-
dában – a környékbeliekhez ha-
sonlóan – a telek görög kerekedõk
tulajdonába került, s új üzletházat
is õk emeltek a kor igényeinek
megfelelõen. Görög nevet õriz a mai
megjelölés is, amennyiben az itt
lakos Visnyovszki Konstantinra utal. 

A 19. század közepe elõtt a mis-
kolci, többgenerációs fûszerkeres-
kedõ család, egy Weidlich-õs sze-
rez tulajdont, s minden bizonnyal
az 1878-as árvizet követõen az õ
megrendelésükre, elképzeléseik
szerint születik meg az új, egye-
meletes üzlet- és lakóház. A tulaj-
donlásban mindaddig nem történt
változás, még 1912-re fel nem épült
a közel szemközti, ma 19. házszá-
mot viselõ „Weidlich-palota”, a ko-
rabeli Miskolc leglátványosabb üz-
letháza és bérháza. (Az 1912. évi

miskolci címtár már természetesen
a kettõs telek és építménye tulaj-
donosaként Weidlich Pált jelöli,
míg a szemközti, páros oldalon „ott-
hagyott” házának új tulajdonosa
Szeremley Lajosné lett.)

A város életében fontos szerepet
játszó lelkész, tanár, tisztviselõ, po-
litikus Szeremley-család kriptája
az avasi református temetõben ta-
lálható. (A feliratok és a temetõ-
könyv bizonysága szerint a család
kilenc tagja pihen ebben a sírhely-
ben.) Három-négy évtized alatt ki-
cserélõdtek az épület lakói és az
utcai üzletek, használói. Legismer-
tebb a sajtóreklámokból és cég-
jelzéses levélpapírjairól (is) ismert
Bélley-féle textil-nagykereskedés
volt. A ruházati cikk- és divatbolt-
funkció a háborút követõ évtize-
dekben is megmaradt. Az épület
mára szabaddá tett boltíves bejá-
ratát az 1960-as években órás-
bolttá és órajavítóvá változtatták. Az
1991-es felújítás után maradt a
megszokott funkció: órásszövet-
kezet és „Benitál” nõi ruhaház mû-
ködött itt. 

Az eredeti formájában visszaál-
lított polgárház egyemeletes, hat-
axisú, kettõ–egy–egy–kettõ osztá-
sú homlokzattal rendelkezik. A

homlokzat földszinti és emeleti me-
zõjét szerény megfogalmazású
párkány választja el. Az osztópár-
kány fölött az ablakok foltjának
folytatásaként tagolatlan ablak-
mellvédek kapnak helyet. Az abla-
kok belsõ osztása harmonikus,
klasszicizáló arányokat követ. A fal-
mezõt teljes terjedelmében téglány-
vakolatmezõk dekorálják.

Az épület földszinti zónáját hang-
súlyossá tette az 1991-ben kibon-
tott kosáríves késõbarokk bejárat,
a kõkeretes kapu. A látványos ka-
pualj három csehsüveggel fedett,
három boltszakaszú. A harmadik
boltszakasz az udvari szárny ár-
kádsorának elsõ egységeként je-
lentkezik. Innen az emeletre fabur-
kolatú lépcsõk vezetnek. A földszint
harmadik boltozatából nyílik a ko-
sáríves, kõkeretes lépcsõházbejá-
rat, amelynek terét lapos dongák
fedik. A pihenõkben csehsüveg-bol-
tozatot kap, amelyeket kosáríves he-
vederek kötnek össze.

Az épület homlokzati felújítása,
színezése, az emeleti nyílászárók
és a földszinti portálok egyensúlya
mutatja, hogy a tervezés és kivite-
lezés a történeti hûségnek megfe-
lelõen sikerült. 

Dobrossy István
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A Miskolc TV
heti mûsora

2006. május 22–2006. május 28.

MÁJUS 22., HÉTFÕ
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.) 19.30 Miskolc – Rovno
Lengyel Liga salakmotor-verseny
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Octopus 2. –
Pánik New Yorkban, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

MÁJUS 23., KEDD
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), benne:
Sport 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.30 DVTK–Kaposvár élvonalbeli
labdarúgó-mérkõzés 21.00 Ku-
tyám, a filmsztár, olasz film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

MÁJUS 24., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.20
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Házláz, az építte-
tõk magazinja 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00 Fidel
2/1., amerikai film (h) 23.00 A Há-
lózat mûsora.

MÁJUS 25., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.20
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.20 Cégablak, bepil-
lantás a vállalatok kulisszái mögé
19.45 Kedvenceink, az állatbará-
tok magazinja 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00 Fidel
2/2., amerikai film (h) 23.00 A Há-
lózat mûsora.

MÁJUS 26., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.30
Múzsa, kulturális magazin 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.30 Gyöngy-
kagyló, gyermek- és ifjúságvédel-
mi magazin 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00 Vég-
zetes látomások, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

MÁJUS 27., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Kép-
újság 15.00 DVTK–Kaposvár él-
vonalbeli labdarúgó-mérkõzés
(ism.) 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.20 Magazinmûsor, vá-
logatás a hét témáiból 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.30 Miskolc
– Rawicz Lengyel Liga salak-
motor verseny 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.30
Dinotópia – Õslények szigete 2.
rész, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

MÁJUS 28., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Kép-
újság 15.00 Magyarország – Finn-
ország férfi röplabda-válogatott ta-
lálkozó Miskolcon (ism.) 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Krónika, heti hírösszefoglaló ma-
gazin 18.30 Magazinmûsor, válo-
gatás a hét témáiból 19.00
Krónika (ism.) 19.20 Múzsa, kul-
turális magazin (ism.) 20.00
Krónika (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.30 Varian háborúja,amerikai
film (h) 23.00 A Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

APRÓDOK CSELEKEDETEI

2006. május 22., (hétfõ): 07.00-08.00 Híróra, ösz-

szefoglaló a hétvége híreíbõl. 08.00 Vendég: Bartha

György, önkormányzati képviselõ. 08.30-09.30

Egészségóra. Téma: Táplálkozás. 

2006. május 23., (kedd): 07.00 Vendég: dr.

Hardonyi András, önkormányzati képviselõ. 08.00

Vendég: Bazin Géza, önkormányzati képviselõ. 08.30 Vendég: Juhász Tamás, politológus. Téma:

önkormányzati választások, elõzetes helyzetelemzés.

2006. május 24., (szerda): 08.00-09.00 Diósgyõri Mozaik, a Rádió Diósgyõr kulturális és köz-

életi mûsora. 08.00 Vendég: Lippai Gábor, a DVTK marketing és kommunikációs vezetõje. Téma:

a DVTK jelenlegi helyzete. 08.30 Vendég: Zemlényi Attila és Kovács Márk. Téma: Mûszakváltás.

08.45. Az Ady Endre Kulturális és Szabadidõ Központ rendezvényei. 08.50 Kulturális ajánlat. 

2006. május 25., (csütörtök): 08.00 Vendég: Horváth Ottóné, önkormányzati képviselõ. 09.00

Vendég: Zámbó Katalin, önkormányzati képviselõ. 

2006. május 26., (péntek): 07.30 Vendég: Dr. Tompa Sándor, országgyûlési képviselõ. Téma:

Nagydiósgyõr. 08.30 Vendég: Péter Barnabás, a Diósgyõri Gimnázium igazgatója. Téma: Hogyan

halad a fejlesztés? 

A Rádió Diósgyõr minden órában hírekkel, utána pedig útinformmal jelentkezik.Továbbá minden szer-

dán 07.30 és 07.45 között parlamenti körképet hallhatnak.

A megújuló belváros (4)

A VISNYOVSZKI–SZEREMLEY HÁZ 

A Miskolci Nemzeti Színház
készülõ új produkciójához – a
Valahol Európában címû mu-
sicalhez – szereplõválogatást
szervez olyan 7-14 éves élet-
kor közötti lányoknak és fiúk-
nak, akik ének- és tánctu-
dással rendelkeznek. 

A szereplõválogatás idõpontjai:
2006. május 29., 30., 31. – 14 óra.
Helyszíne: Miskolci Nemzeti
Színház (érkezés és találkozó a
meghallgatás napjain 14 órakor

színház mûvészbejárójánál). A
szereplõválogatásra május 23-ig
lehet jelentkezni az alábbi címen.
Levélben: Miskolci Nemzeti Szín-
ház, 3525 Miskolc, Déryné u. 1.
Telefonon: 46/516-704 – Guzi Eme-
se. E-mailben: g.emese@miskol-
cinemzetiszinhaz.hu

Jelentkezéskor kérik egyeztet-
ni, hogy a meghallgatás három
idõpontja közül melyik nap a
megfelelõ. A szereplõválogatáson
csak elõzetes jelentkezéssel és
idõpont-egyeztetéssel lehet részt
venni. 

Királynék tavasza

KÖZÉPKORI FORGATAG A VÁRBAN

GYERMEKSZEREPLÕKET
KERESNEK

Századfordulós fotók alapján újították fel.

Látványos viadal is szerepelt a programban.

ÚJ PÉNZTÁRGÉPEK AKCIÓS ÁRON! 35 E FT + ÁFA DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS-
SAL. www.hco.hu, 52/311-211, 70/313–5501.

A Filharmónia Kelet-magyaror-
szág Kht. szezonbérleti koncertjé-
vel ért véget a miskolci hangver-
senyévad. 

Zenei slágerek szerepeltek a
mûsoron, melynek szólista vendé-
ge Kokas Katalin volt, a Miskolci
Szimfonikus Zenekart Kovács László
vezényelte. 

Mozart hegedûversenye klasszi-
kus egyensúlyával és eleganciájá-
val a nyugalmat képviselte abban
a zenekari tûzijátékban, amelyben
az „egy négyzetméterre jutó hang-
erõ” meghaladta idõnként a szín-
házterem tûrési határát. 

Az európai népszerûségi rang-
létra felsõ fokán álló Dvorak mûve,
a Karnevál nyitány szólalt meg elsõ
számként. Bár igen jó produkció-
ban hangzott el a népszerû zene-
mû, a közönség lelkesedése addig
sem tartott, amíg a karmester kiment
a színpadról. A jó tempójú, színes
elõadás alkalmat kínált a fúvós szó-
listáknak hálás feladatok eljátszá-
sára. A legszebb pillanatot, a szé-
les ívû melléktéma megszólaltatá-
sát a brácsa és csellószólam nyúj-
totta. Kokas Katalin népszerû, te-
hetséges, visszatérõ vendége a
koncertéletünknek. Tolmácsolásá-
ban Mozart 1775-ben írt D-dúr he-
gedûversenye hangzott el. Sok ro-
mantikus mozzanata volt az egyé-
nien, nagyon kulturáltan megformált
mûnek. Talán ebben a mûben érez-
tem a zenekar szerepét a legprob-
lematikusabbnak. Mindaz hiányzott
belõle, ami egy kamarazenekartól
elvárható, egészen a karmester
nélküli játékig. Glinka meseoperá-
jának nyitánya nagyon virtuóz elõ-
adásban csendült fel. Az orosz mû-
zene elsõ jelentõs zeneszerzõje

éppen ezzel a operai nyitánnyal
gyakran szerepel a koncertéletben.
Témaanyaga kötõdik az opera sze-
replõihez, egyszerre képviselik az
orosz népzenét és a nyugat-euró-
pai zenei tradíciókat. A nyitány a
hangverseny talán legsikeresebb
produkciója volt. A zenekar minden
szólamában egységesnek, színes-
nek és kidolgozottnak mutatkozott.
Sibelius a finnek nemzeti zene-
szerzõje, aki mûvészetével (hosszú
életének köszönhetõen) hidat al-
kotott a romantika és a XX. századi
modern zene között. Legnépsze-
rûbb alkotása a hazafias érzelme-
ket ébresztõ és tápláló Finnlandia
címû szimfonikus költeménye.
Méltóságteljes, himnikus témája
mindenkor képes volt a nemzeti ön-
tudat erõsítésére. Bár a mû zenei
értékei megkérdõjelezhetetlenek,
bizonyos tekintetben triviálisak is.
Szinte fölöslegessé válik a vonós
szólamok szerepeltetése, mivel a
„rézkórus”, illetve az egész fúvós
szólam jelentõs dinamikai erõvel,
színeivel lefedi õket. 

Végezetül Csajkovszkij Olasz cap-
ricciója csendült fel az évadzáró
hangversenyen. A romantikus kor
orosz esztétája, Sztaszov „olcsó ha-
tásvadászatnak” ítélte meg ezt a
mûvét is. Az alkotás utóélete sokat
enyhített ezen a súlyos kritikán, ma
már a koncertek egyik sikerszá-
mának tartják. Az Itáliában össze-
gyûjtött zenei anyag a fényt, a me-
diterrán színeket juttatja eszünkbe,
s azért ez nem olyan rossz.
Dicséretet érdemel a zenekar és
karmestere, mert fárasztó évad
végén is szépet akartak adni a hálás
miskolci közönségnek. 

Bócz Sándor

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

CSALÁDI AKCIÓ HORVÁTORSZÁGBAN 06.10–17.
Biograd Hotel Adria 3 *, félpanzió

2 felnõtt+1-2 gyermek: 99 900 Ft/család
2 felnõtt+3 gyermek: 173 900 Ft/család

Rab sziget Hotel Éva 2*, félpanzió
2 felnõtt+1 gyermek: 75 800 Ft/család
2 felnõtt+2 gyermek: 94 750 Ft/család

CSALÁDI AKCIÓK EGÉSZ ÉVBEN!!! Érdeklõdjön irodánkban.

ÉVADZÁRÓ HANGVERSENY

A középkorban jelentõs szere-
pet kapott a lovagi eszmény, május
26-28 között megismerhetik az ér-
deklõdõk az apródok életét a lo-
vaggá ütésig vezetõ hosszú úton.
Az iskoláscsoportok bekapcso-
lódhatnak a viadalokba, a csalá-
dok szórakozhatnak a színpadi elõ-
adásokon, izgulhatnak, szurkol-
hatnak a bajvívásokon, lovagi tor-
nákon, élõ sakkjátszmákon. Közép-
kori hangulatban telik a hétvége.
Vásári forgatag, komédiások és
más szenzációs program várja az

érdeklõdõket. A belvárosi Szinva
terasz is hadszíntérré változik, a
várudvart esténként középkori
kocsmai hangulat tölti be. Fellépõk
az ország minden tájáról és Európa
több országából érkeznek.

Helyszín: Diósgyõri Vár Nyitva
tartás: Május 26-tõl 28-ig 10 órától
18 óráig. Elõadások: május 26. pén-
tek 10 órától 13 óráig és 15 órától
18 óráig. Május 27. szombat 10 órá-
tól 13 óráig és 15 órától 18 óráig.
Május 28. vasárnap 10 órától 18
óráig folyamatos programok.
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ELSÕ DÍJAT NYERT
TETSZETT A NAGYKÖZÖNSÉGNEK A FÜRDÕ HONLAPJA

COMPUTER PLANET
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 
SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ
Miskolc, Szinvarpark I. emelet

KIHAGYHATATLAN AJÁNLATOK!
Tartsa észben állandó akciónkat, mi figyeljük Önnek a világot.

WINCHESTER AKCIÓK!!!
MAXTOR 120 GB-os winchesterek 15 990 Ft
SEAGATE 160 GB-os winchesterek 17 990 Ft
MAXTOR 200 GB-os winchesterek 19 990 Ft
MAXTOR MAXLINE II 250 GB WINCHESTEREK 3 ÉV GAR. 21 990 Ft
HASZNÁLT DELL, HP, valamint APPLE LAPTOPOK
már havi 9459 Ft-tól , csak 1 éves futamidõvel,

0% befizetéssel.
SAMSUNG YH-925 20 GB-OS MP3 LEJÁTSZÓ

HIHETETLEN, 59 990 FT-OS ÁRON
Komplett számítógépek az egértõl

a házig már 53 500 Ft-tól
MP3 lejátszók hihetetlen árakon....

Pendrive 512MB – 4990 Ft
.....és még sok ezer más.

Vásárolja MA a HOLNAP technikáját a TEGNAP árain.
Az árak a 20% áfát tartalmazzák. Amíg a készlet tart, rak-
tárról. Üzleteinkben kérdezzen minket törzsvásárlói progra-
munkról, amivel még nagyobb kedvezményeket szerezhet.

Minden, hirdetést felmutató vásárlónk között
értékes nyereményeket sorsolunk ki!!!

www.planets.hu

A VFV Miskolc Zrt. pályázatot ír ki a

miskolctapolcai 
Barlangfürdõ**** fotózására 

hivatásos fényképészek számára.
A kiírás célja az, hogy a fürdõrõl a jogvédett, publikálható

fotók állománya bõvüljön és frissüljön.

PÁLYÁZAT

Bõvebb információ a www.barlangfurdo.hu honlapon található.

GÖRÖGORSZÁG REPÜLÕVEL:

KKEEFFAALLOONNIIAA „Corelli kapitány szigete”:
Apartmanok: 6655  990000  FFtt//ffõõ--ttõõll++iilllleettéékk

Hotel Irinna***: 110055  990000  FFtt//ffõõ--ttõõll++iilllleettéékk  

SPANYOLORSZÁG REPÜLÕVEL:
CCOOSSTTAA  DDEELL  SSOOLL::  

Hotel Tarik***: 111188  990000  FFtt//ffõõ--ttõõll++iilllleettéékk  
Aparthotel El Pinar****:  8877  550000  FFtt//ffõõ--ttõõll++iilllleettéékk  

MMAALLLLOORRCCAA debreceni indulással is:
H. Palma Mazas**: 9900  880000  FFtt//ffõõ--ttõõll++iilllleettéékk
H. Sant Jordi***: 111155  880000  FFtt//ffõõ--ttõõll++iilllleettéékk

H. Sol Antillas/Barbados****: 117744  880000  FFtt//ffõõ--ttõõll++iilllleettéékk  

BULGÁRIA: 
egyénileg, autóbusszal vagy repülõvel

AARRAANNYYHHOOMMOOKK::H. Kristal: 4444  990000  FFtt//ffõõ--ttõõll  

NNAAPPOOSSPPAARRTT::
H. Hrisantema all inclusive: 5599  990000  FFtt//ffõõ--ttõõll

repülõjegy: 3388  000000  FFtt//ffõõ--ttõõll++iilllleettéékk  

OLASZORSZÁG egyénileg:
RRIIMMIINNII::  Pronti apartmanház: 88880000  FFtt//ffõõ//hhéétt--ttõõll

CCAATTTTOOLLIICCAA::
Mare apartmanház: 99998800  FFtt//ffõõ//hhéétt--ttõõll

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

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

MESÉS GYERMEKNAP!!!
a Miskolci Skála Áruház 

és a Miskolci Tv 
szervezésében!!!  

1 hetes programok 
május 22–27-ig!

Gyerek Szerencsekerék!!!
Minden gyerekvásárló, vagy gyerekkel 
vásárló megforgathatja a kereket, játékok, 

strandcikkek a nyeremények

Mesevetélkedõ!!!
A Miskolci Tv-ben minden nap 1745 elhangzó kérdésre

a helyesen válaszolók ajándékot kapnak a Skála Áruházban.

A héten hirdetett eredményt a független
szakértõkbõl álló zsûri a Turizmus Trend és
a Hungexpo Rt. felkérésére. Az idén elsõ ízben
megszervezett „Kiadvány Trend” verseny-
ben, melyre a különféle kategóriákban közel
száz pályázat érkezett, a budapesti Utazás ki-
állításon leadott nagyközönségi szavazatok
összesítése révén a VFV Miskolc Zrt. mint a
miskolctapolcai Barlangfürdõ**** üzemelte-
tõje, a fürdõt bemutató és népszerûsítõ hon-
lapjával (www.barlangfurdo.hu) nagyközönségi
kategóriában I. díjat nyert, olyan weboldala-
kat utasítva maga mögé, mint a zalaegerszegi

Hotel Balaton, vagy a veszprémi Tourinform
lapja. A barlangfürdõ „Élmény és gyógyulás”
címet viselõ honlapján széleskörû tájékozta-
tást találnak az érdeklõdõk a létesítmény tör-
ténetérõl, szolgáltatásairól, aktuális esemé-
nyeirõl, megközelíthetõségérõl. Nem hiányzik
a környékbeli turisztikai szálláshelyek, vala-
mint a fürdõ gyógyhatásainak pontos be-
mutatása sem – mindez színes, mozgalmas
felvételekkel, s külön képgalériával illusztrál-
va. A miskolctapolcai Barlangfürdõ**** hon-
lapja a magyar mellett angol, német, lengyel
és szlovák nyelvû tájékoztatókat is tartalmaz.  

Csak 2 napig, május 26–27-én

20% engedménnyel
minden gyerekruha, cipõ és játék

a Miskolci Skálában!
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A B.-A.-Z. Megyei Munkaügyi Központ a 2004–2006 kö-
zötti idõszakban valósítja meg eddigi legnagyobb volumenû
programját a Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program
(HEFOP 1.1) megvalósításával. A humánszolgáltatásokkal tá-
mogatott munkaügyi program 3,9 milliárd forintos pénzügyi
háttérrel segíti a több mint háromezer, munkaerõ-piaci szem-
pontból esélytelen ember szakmához, majd munkahelyhez való
jutását az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.

A program keretében 2004–2006 között 186 komplex
képzési program valósul meg a 3,9 milliárd forintból. A
képzési költségek finanszírozásán túl számos, az egyén
esélyeit javító támogatás biztosítható a hátrányos és hal-
mozottan hátrányos helyzetû munkanélküli, munkaerõ-piaci
esélyeinek javítására. A különféle támogatási lehetõsé-
gek mintegy 3300 fõ regisztrált álláskeresõ (munka-
nélküli) és inaktív embert érintenek a megyében. A HEFOP
1.1 program három nagy csoportot érint: a 16–30 év kö-
zötti fiatalokat, a tartósan munkanélkülieket, kiemelt figyelmet
fordít a 45 éven felüli még nem tartós munkanélküliekre
és az inaktívakra is.

A program elsõdleges célja, hogy csökkenjen a programba
kerülõ munkanélküli emberek társadalmi és gazdasági hát-
ránya, javuljanak munkaerõ-piaci esélyeik, elfogadottságuk.
Ezért a munkaügyi szervezet elõtérbe helyezi azokat a mun-
kanélkülieket, akik a legnagyobb hátránnyal, esélytelen-
séggel indulnak a munkaerõpiacon, akiknek segítség nél-
kül kilátástalan az élethelyzetük javulása.

A programterv a realitásokkal, várható elhelyezkedési
lehetõségekkel számolva alulról építkezve állt össze a
munkaügyi kirendeltségek vonzáskörzetében fellelhetõ
civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, roma szerveze-
tekkel és munkáltatókkal egyeztetve. Fontos szempont volt
a tervezésnél a humán és munkaerõ-piaci szempontok és
eszközök alkalmazásának helyes aránya, egyensúlya. 

SZEMÉLYRE SZABOTT ESÉLYTEREMTÉS
A programban a figyelem központjában az ember áll.

Az esélyteremtés alapja az egyén életútjának, körülmé-
nyeinek, környezeti helyzetének megismerése. Az adott sze-
mély helyzetének megfelelõen különféle humán szolgál-
tatásokkal kell elérni mentális állapotának olyan mérvû
javulását, mely alkalmassá teszi õt a tanulásra, az önál-
ló álláskeresésre, elhelyezkedésre.

A program fontos eleme, hogy a képzési programot köve-
tõen lehetõsége legyen az egyénnek az újonnan szerzett szak-
mában gyakorlatot szerezni. Ezért munkagyakorlat-szerzési

támogatásban részesülhet az a munkáltató, aki vállalkozik a
foglalkoztatásra. Ennek mértéke a bruttó munkabér 100%-a,
maximum egy év. Ezen túl támogatható a munkába járás költ-
sége is a munkahely és a lakóhely közötti szakaszra, mely-
nek mértéke a felmerülõ utazási költség 100%-a.

A cél az, hogy munkagyakorlatot szerezve minél na-
gyobb legyen az elhelyezkedések száma.

AZ EDDIGI MEGVALÓSULÁS EREDMÉNYEI, 
TOVÁBBI TERVEK

A HEFOP 1.1 program kiemelt figyelmet fordít horizon-
tális szempontok érvényesülésére, vagyis a programba be-
került férfi-nõ arányra, a roma, a megváltozott munka-
képességû és a vállalkozásukat vesztett emberek rész-
vételi arányára.

A megyei munkaügyi szervezet ez év májusáig közel
3100 fõvel kötött együttmûködési megállapodást. Az eddig
elindult 168 képzési programból 67 fejezõdött be, mely-
nek eredményeként 1231 fõ szerzett szakképesítést. Ebbõl
a létszámból 391 fõ kezdte meg támogatott munkagya-
korlatát, közel 300 fõ pedig munkaviszonyt létesített.

A HEFOP 1.1 program megvalósítása mára abba a szaka-
szába érkezett, hogy egyre többen keresnek új szakmával ál-
láshelyet a munkaerõpiacon. A munkaviszonyok létesüléséhez
elengedhetetlen a munkáltatók partnersége és fogadókészsé-
ge a foglalkoztatásra, akár támogatással, akár anélkül is.

Ahhoz, hogy a potenciális munkavállalók nagyobb esélyt
kapjanak a foglalkoztatás területén, a munkaügyi kiren-
deltségek, a foglalkoztatók számára nyújtható munka-
gyakorlat szerzési és munkába járási költségtérítés-tá-
mogatás odaítélésével tudnak hozzájárulni.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ
a közeljövõben újabb 300-400 fõ részére ad lehetõséget
szakmaszerzésre a tervezett 3300 fõ felett.

A kirendeltségek várnak minden olyan álláskeresõt,
aki dolgozni szeretne, de hátrányos helyzete, alulisko-
lázottsága, vagy elavult szakmája miatt nem talál hosz-
szú ideje munkahelyet.

Ezzel párhuzamosan továbbra is számít a munkaügyi szer-
vezet a munkáltatók partnerségére a munkagyakorlat-meg-
szerzés elõsegítésében és a foglalkoztatás területén, melyhez
ugyancsak jelentõs támogatásokkal van módja hozzájárulni.

Az Európai 
Szociális Alap 
támogatásával

SÜTEMÉNYES ÜZEM:
3530 Miskolc, Nagyváthy J. u. 34. Tel.: (46) 506-038

CUKRÁSZÜZEM:
3530 Miskolc, Meggyesalja u. 96. Tel.: (46) 506-038

TANODA-ABC BOLT:
3530 Miskolc, Hegyalja u. 6A/6B. Tel.: (46) 334-380

ÉLELMISZERBOLT:
3530 Miskolc, Geró út 41. Tel.: (46) 320-352

BÁTHORI ABC:
3530 Miskolc, Báthori sor 33. Tel.: (46) 403-158

3530 Miskolc, Meggyesalja u. 103.
Tel.: (46) 320-288

Tel./fax: (46) 348-099, 506-038
e-mail: tanoda@chello.hu

SÜTÔIPARI KERESKEDELMI 
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

A Goldex Kft. az alábbi 
tanfolyamokat indítja MISKOLCON:

SZEMÉLY- ÉS VAGYONÕR,
FEGYVERISMERETI VIZSGA,

KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÓ, MÛKÖRÖMÉPÍTÕ,
MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS,

KERESKEDÕ/VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓ

Érd.: 06/20 560-7697
Részletfizetési lehetõség!

30%-os felnõttképzési adókedvezmény!

Nyilv.sz.: 01-0864-04
Akkr.: 0195

Az MVK Zrt. 
lakossági tájékoztatót tart a

Miskolc Városi
Villamosvasút Fejlesztése

c. projekt kapcsán.

Idõpont:
2006. május 24., 18.00

Helyszín:
Andrássy Gyula Mûszaki

Szakközépiskola. 
(Miskolc, Soltész N. K. u. 10.)

MVK Zrt.
A megbízható útitárs

AZ ORSZÁGBAN 
A LEGBIZTONSÁGOSABBAN….

Az országban a legbiztonsá-
gosabban vezetnek az MVK
Zrt. jármûvezetõi – ez derült ki
a 2006. május 13-án megren-
dezésre került XIII. Országos Tö-
megközlekedési Jármûvezetõi Vetélkedõn, ahol mind au-
tóbusz-, mind villamos-kategóriában a miskolci ver-
senyzõk szerezték meg az elsõ helyet. 

Az MVK Zrt. jármûvezetõinek felkészültségét dicséri
az autóbusz-kategóriában megszerzett második és vil-
lamos-kategóriában elért harmadik helyezés is.

Jármûvezetõink az ország jelentõs nagyvárosaiból ér-
kezett csapatokkal mérhették össze elméleti és gyakorlati
tudásukat. 

Társaságunk ezúton is gratulál a versenyzõknek!
MVK Zrt. – A megbízható útitárs 

MÁJUS 22-én (hétfõn)
10 órától a Kalyi Jag Közösségi Házban 

MERRE TOVÁBB?
Képzési és állásbörze

Munkavállalói tanácsadás
Szeretettel várunk 

minden érdeklôdôt Miskolcon 
a Szemere út 16. szám alatt.
Romapont Szociális és Kulturális

Közösségi Ház
Miskolc, Szemere 16. 

Tel.: 70/596-7514

SSeemmiirraammiiss  ––  AA  kkáávvéé  ééllvveezzeettee
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)

A Miskolci 
Ingatlangazdálkodó Zrt.

pályázatot hirdet az 
alábbi helyiségek bérbe-

adására határozatlan idôre

A pályázatok postai feladásának határideje 2006. 05. 26.
A postai feladás címe 3501. Miskolc Pf. 78.

A pályázati eljárás részletes, itt meg nem határozott egyéb kötelezõ érvényû
feltételeit pályázati ismertetõ állapítja meg. A teljes pályázati dokumentáció le-
tölthetõ a MIK. Zrt. honlapjáról www.mikrt.hu

További információ: MIK Zrt. Helyiséggazdálkodási Iroda 
(Miskolc, Hunyadi u. 5., tel.: 516-287).

Cím Vetített Pályázható Megtekintés idõpontja
alapterület tevékenységi kör

Hunyadi u. 14. 32 Üzlet, iroda 2006. 05. 23.,  900-915

Kazinczy u. 8. 22 Üzlet, iroda 2006. 05. 23., 925-935

Tizeshonvéd 21/b 50+50 Iroda 2006. 05. 23., 950-1000

Sorrentói-félsziget csodái (félpanzió) 5. 25–31. 68 900 Ft – Bombaár!
Prága–Pozsony–Brno 06. 02–05. (pünkösd) 35 500 Ft 
Bajor kastélyok–Tirol 06. 02–06. (pünkösd) 59 000 Ft
Székelyföldi barangolás 06. 22–26. 32 900 Ft

A hirdetés felmutatójának 3000 Ft/fõ kedvezményt adunk útjainkból!

Jelentkezés: Golden Tours Utazási Iroda 
3530 Miskolc, Széchenyi u. 26. I. emelet (színházzal szemben)

Tel.: 46/ 506-088, tel./fax: 46/ 506-089
www.goldentours.hu � goldentours@chello.hu

goldentours

Borsod-Abaúj-Zemplén Levelezési cím Kiajánlandó Munkagyakorlat- Telefon Ügyintézõ
Megyei Munkaügyi szakképesítés szerzés-támogatás
Központ

Miskolci Kirendeltség 3526 Miskolc, Zombori u.2. Épületfelújító X 46/502-800 Kirendeltségi
közvetítõk, vállalati
kapcsolattartók

Töltõállomás-kezelõ X
Motorfûrész-kezelõ X
Virágkötõ X
Személy- és vagyonõr X
Idegenforgalmi ügyintézõ X
Vonalkódos pénztárgépkezelõ X
Ruházati eladó X
Számítógépkezelõ X

Kazincbarcikai 3700 Kazincbarcika, Tóth Á. út 2. Minõsített hegesztõ X 48/313-758 Lukács Lóránt
Kirendeltség Vasszerelõ X 30/664-0913

Erdõmûvelõ X
Fakitermelõ X
Szoftverüzemeltetõ+ECDL X
Sütõipari munkás X

Putnoki Kirendeltség 3630 Putnok, Rákóczi út. 2. Fûszer- és növénytermesztõ 48/429-029 Baranyi Edina
Váradi Katalin

Sütõipari szakmunkás X

Encsi Kirendeltség 3860 Encs, Szeles u. 1. Gyümölcstermelõ X 46/306-430 Hódi Norbert

Mezõcsáti Kirendeltség 3450 Mezõcsát, Hõsök tere 24. Kosárfonó és fonottbútor-készítõ X 49/353-977 Hatranics Anita
49/352-725

Szerencsi Kirendeltség 3900 Szerencs, Kassa u. 23. Fakitermelõ X 47/361-909/25 Csicsek Dezsõ
Minõsített hegesztõ X 47/361-909/15 Orosz Sándor 
Integrált ügyfélkapcsolatok
asszisztense X 47/361-909/14 Szalay László
ABC-eladó és vonalkódos
pénztárgépkezelõ X 47/361-909/31 Bognár Istvánné
Pincér X 47/361-909/14 Szalay László
Mezõgazdasági erõgépkezelõ X 47/361-909/14 Szalay László
Könnyûgépkezelõ X 47/361-909/15 Orosz Sándor

Ózdi Kirendeltség 3600 Ózd, Vasvár út 125. ABC eladó+vonalkódos X 48/476-570 Széles Annamária
pénztárgépkezelõ 48/570-508 Juhász Imréné
Gyártósori összeszerelõ X

Az Európai Szociális Alap által támogatott HEF OP 1.1 program keretében, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ kirendeltségeinek szervezésében a 2004–2006
közötti idõszakban különféle szakképesítést szereznek ügyfeleink.

2006. május hónapban keressük azon munkáltatókat, akik az alábbi szakképesítés-
sel alkalmaznák a programrésztvevõket képzettségüknek megfelelõ munkakörben. A B.-A.-Z. Megyei Munkaügyi Központ a
foglalkoztatást elõsegítendõ, a bruttó munkabér 100%-át munkagyakorlatszerzés-támogatás keretében biztosítja a foglalkoztató részére.

További információ az alábbiak szerint:

FINISBEN A HUMÁNERÕFORRÁS-FEJLESZTÉSI
OPERATÍV PROGRAM (HEFOP 1.1) 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN

Az Európai Szociális Alap támogatásával



Száznál több motoros rend-
õr dübörgött végig a fél orszá-
gon az elmúlt hétvégén. Az ak-
ció idõzítése kiváló volt, mint
ahogy a legendás zsaruszimat
sem hagyta cserben õket: ra-
gyogó napsütéses idõt fogtak
ki, s remek érzékkel szagolták
ki az optimális pihenõhelyeket
is, ahol minden széppel, jóval
fogadták õket. Magyarán 5.
Rendõr Szabadidõs Motoros
Találkozó.

Megkésve bár, de cseppet
sem letörve vágtak bele idei gi-
gatúrájukba a motorimádó zsa-
ruk a múlt szombaton. Az ország
minden szegletébõl összese-
reglett, Budapestrõl startoló sok
tucatnyi szelíd motoros között
olyan jeles személyiségek is
döngettek, mint például (a teljes-
ség igénye nélkül) dr. Juhász Gá-
bor, a Belügyminisztérium poli-
tikai államtitkára, dr. Dobozi Jó-
zsef dandártábornok, az ORFK
Rendészeti Biztonsági Szolgála-
tának vezetõje, sõt dr. Vereckei
Csaba alezredes, a B.-A.-Z. Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság bûn-
ügyi igazgatója.

Elsõ pihenõjüket a cirka száz
fõre duzzadt motorozó hekusok
Abasáron tartották, ahol a polgár-
mester asszony a helyi híressé-
gekkel, azaz jobbnál jobb borok-
kal is traktálta volna õket, amit per-
sze a ,,sofõrök”, nem kis sajnál-
kozásuknak adva hangot, kény-
telenek voltak elutasítani, nem so-
pánkodhattak ugyanakkor – pom-
pás pincepörkölttel csillapíthatták
éhségüket.

A következõ állomás Miskolcon
volt, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendõr-fõkapitányság Ki-
képzõ Központjában. A stílszerû-
en bõrruhába öltözött kerekes lo-
vagok módfölött kiszikkadva ér-
keztek a Goda József alezredes
vezette bázisra, nem csoda hát,
hogy a röpke, de annál szívélye-
sebb vendéglátás alatt szinte
hektoliterszámra fogytak az üdí-
tõk, aprósütemények és a kávé.
A felfrissült kompániának azon-
ban igencsak sürgetõ volt to-
vábbállnia, hiszen a végcél, Nyír-
egyháza még jó 80 kilométernyi-
re volt. A szabolcsi megyeszék-
hely fõterén több száz fõnyi kíván-
csi csõdület fogadta õket. A pol-
gármester asszony remekbe sza-
bottan frappáns köszöntõjét há-

lásan köszönve vették az irányt
az elgyötört szabadidõs motoro-
sok éjszakai szállásukra, Sóstó-
ra. 

Ami pedig a Rendõr Szabad-
idõs Motoros Találkozók életre hí-
vását illeti, arról Hencz László al-
ezredest, az IPA (Nemzetközi
Rendõr Szövetség) Motorkerék-
páros Szakcsoport vezetõjét
kérdeztük. A találkozók fõszer-
vezõje elmondta, a már tradicio-
nálisnak tekinthetõ találkozók
egyik nem tagadható célja, hogy
az ország motorimádó zsaruit
évente legalább egy alkalommal
összehozza. Elmondta, ez re-
mek alkalom arra, hogy a más-
kor csak igen ritkán találkozó,
esetenként pedig még soha ko-
rábban egymást nem ismert

kollégák – õrmestertõl
a tábornokig – össze-
jöjjenek, megbeszél-
jék ügyes-bajos dol-
gaikat, megosszanak
egymással sikert, avagy
nehézséget. Természe-
tesen mindezeken felül
remek alkalom a bal-
esetmentes közleke-
dés demonstrálására,
az autósok és motoro-
sok közt teljesen indo-
kolatlan feszültség ol-
dására, nem utolsósor-
ban pedig a józan ész-
szel való, kulturált köz-
lekedés hirdetésére.
Ami nagyon aggasztó –
fejtette ki Hencz Lász-
ló –, az utóbbi években
egyre több nagy telje-
sítményû motort vásá-
rolnak Magyarorszá-

gon, és sajnos rengetegen pat-
tannak nyeregbe olyanok, akik-
nek igencsak hiányos az elõkép-
zettségük.

Feczkó
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Versenyeztek a busz-és vil-
lamosvezetõk. Az ország leg-
jobb sofõrjei évek óta rendsze-
resen találkoznak, hogy külön-
bözõ kategóriákban mérjék
össze tudásukat. A megméret-
tetés házigazdája ezúttal a
Miskolc Városi Közlekedési Zrt.
volt.

A 13. alkalommal megrendezett
országos közlekedésbiztonsági
vetélkedõn a busz- és villamos-
vezetõknek olykor különös manõ-
verekre volt szükségük, hogy
végre tudják hajtani a kijelölt fel-
adatokat. A rendezvényt a város
napja alkalmából a borsodi me-
gyeszékhelyen, huszonkét csapat
részvételével tartották. A megmé-
rettetésre Miskolcról és Pécsrõl
nõi csapat is jelentkezett. 

A villamosvezetõknek olyan
szituációt teremtettek, hogy egy
bábut dobtak a sínekre, és minél

gyorsabban meg kellett állniuk,
valamint egy érintõkapun kellett
úgy áthaladni, hogy a kapura he-
lyezett teniszlabdákat ne verje le
a villamos.

A közlekedésbiztonsági vetél-
kedõn a buszsofõröket egy elmé-
leti és egy gyakorlati rész várta. 

Tolatásból, megállóhelyre tör-
ténõ beállásból, illetve letakart se-
bességmérõvel kellett pontos
sebeséget hozni.

Végül autóbusz-kategóriában
az MVK Zrt. kettes csapata az el-
sõ helyet, a hármas csapata a má-
sodik helyet vitte el, míg a villa-
mos kategóriában az elsõ és
harmadik helyen végzett miskol-
ci csapat.

A megmérettetés bizonyította,
hogy a busz- és villamosvezetõk
felkészülten, a több millió utas biz-
tonságának megfelelõen vezetik
jármûveiket. A verseny helyszínén
veterán jármûvekbõl nyílt kiállítás.

Hollósy András

KÖZLEKEDÉSI

VERSENY

Miskolcon is demonstrálták a balesetmentes közlekedést.

Ismerkedés és figyelemfelkeltés

KEREKES LOVAGOK

Ijesztõ méretû „hernyóin-
vázióra” hívták fel a figyel-
münket olvasóink az Újgyõri
fõtéren. Néhány, korábban
dús lombú díszalmafán szinte
már alig maradtak levelek,
az ágakat teljesen ellepték a
szõrös kártevõk. 

Mivel meglehetõsen forgal-
mas helyekrõl van szó, a járóke-
lõk egyrészt arra voltak kíván-
csiak, marad-e egyáltalán vala-
mi a fákból, másrészt pedig ar-
ra, kell-e félni a hernyóktól, ter-
jeszthetnek-e valamilyen fer-
tõzést.

Czifrusz Natália, a miskolci
városháza kertészmérnöke la-
punknak elmondta, hogy tu-
domásuk van a dologról, körül-
belül két év óta figyelhetõ meg,
hogy az úgynevezett gyap-
jaslepke, illetve ennek hernyói
fokozott mértékben támadják
Miskolc egyes területeit is. Az
eseti védekezést már elkezdték,
mivel azonban ez itt újfajta fer-
tõzésnek számít, még nincs
benne abban az állandó tervben,
amely alapján évente, rendsze-
resen védik a kártevõkkel szem-
ben a veszélyeztetett köztéri
növényeket. 

Mint megtudtuk, körülbelül 17
hektárnyi terület érintett Miskolcon

a gyapjaslepke „invázióban” –
például Diósgyõr egyes részei az
Árpád és a Kuruc utcáknál, a
Gyõri kapu északi oldala, a tapol-
cai Hejõ-liget, stb. – itt kerül sor
a védekezésre is, melyet a
Növény- és Talajvédelmi Szolgálat
szakemberei végeznek. A véde-
kezés költsége hektáronként
körülbelül 17 ezer forint.

Czifrusz Natália kihangsúlyoz-
ta, hogy a gyapjaslepke kártétele
nem végzetes a fákra, ezek a
múlt évi pusztítás után is „revi-

talizálódtak”, azaz kizöldültek. A
hernyók – noha kétségtelenül
ijesztõ látványt nyújtanak a leta-
rolt ágakon – az emberre nézve
nem jelentenek fertõzés- vagy
más veszélyt. A kártevõk meny-
nyisége évente csökkenõ ten-
denciát mutat, a gyapjaslepke-
populációt azonban ennek el-
lenére is folyamatosan figye-
lemmel kísérik, és szükség ese-
tén beemelik az állandó tervbe
az ellenük való védekezést.

Sz. S. 

Megijedtek a járókelõk

TÁMAD A GYAPJASLEPKE


