
A fogyatékkal élõ gyer-
mekek sportversenyével
vette kezdetét csütörtökön
a Mozdul az Avas rendez-
vénysorozat, melyet tizen-
egy éve kezdeményezett
a Széchenyi Általános
Iskola. Ma már a felnõt-
tekre, és az egész Avasra
kiterjednek a többnapos
sport- és kulturális progra-
mok, vetélkedõk. 

Reggel nyolc órától, szép ta-
vaszi idõben mérhették össze
tudásukat a résztvevõk boc-
cia versenyben, asztali foci baj-
nokságban, nõi-férfi egyéni
asztaliteniszben és ügyessé-
gi csapatváltóban, a Martin
János Szakképzõ Iskolában.
Közben bõrös, szövõ, dísz-
növénykertész, varró, fonott-
bútor-készítõ, famûves és fa-
zekas szakmai bemutatóra
is sor került az intézményben,
a Középszer utcai Napközi Otthonos
Óvoda környékén pedig virágosí-
tásba, környezetrendezésbe kezd-
tek. 

Délután az Iránytû Avasi Szociális
Szolgálat szervezett generációs ve-
télkedõt, ahol az idõsebbek is meg-
mérethették magukat. Pénteken
egyebek mellett az óvodások sport-
versenyével, nyugdíjasok „Activity”
vetélkedõjével, gyermeknapi majá-
lissal folytatódtak a programok,
szombaton pedig futásban, kispá-
lyás fociban, kézi- és röplabdában,
street-ballban, sakkban, és közle-
kedési vetélkedõben mérkõzhetnek
a gyerekek és szüleik. Az Avasi
Gimnázium elõtt folyamatos szín-
padi programok zajlanak, a színpad
melletti füves területen pedig úgy-
nevezett „Álomvidámpark” játszó-
eszközeit használhatják a gyerekek,
korlátlanul, és ingyenesen. 

A rendezvény fõszervezõi, Tóthné
Csorba Mária, az Avastetõi Általá-
nos Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény igaz-
gatója, valamint Fodor Zoltán ön-
kormányzati képviselõ a MiNap-nak
elmondták: a rendezvénysorozat
évrõl-évre több embert mozgat
meg, múlt évben több mint 2500-
an vettek részt a programokon,
idén pedig már a szervezõk száma
is megközelíti a kétszázat. Egyre job-
ban megvalósulni látszik a kezde-

ti cél, amely miatt annak
idején életre hívták a
Mozdul az Avas-t: egy jó
hangulatú közösségi él-
mény biztosítása a város-
részben, amely elõsegíti a
helyiek identitását, avasi
kötõdését. A rendezvény-
sorozatot szándékosan
idõzítik minden évben a
Gyermeknap elé: a prog-
ramokon együtt szóra-
kozhatnak szülõk és gyer-
mekek, olyanok is akiknek
másképp talán nem lenne lehetõ-
ségük megünnepelni ezt a napot.
Tóthné Csorba Mária elmondta,
idén új program lesz szombat dél-
elõtt az Almássy Béla elhunyt pe-
dadógus emlékére rendezett utcai
futás, melyen szenior sportolók
vesznek részt, de bárki csatlakoz-
hat. Fodor Zoltán képviselõ arról
szólt, hogy az eseményre elõrelát-

hatólag elkészül az Avastetõn lévõ
sportpálya aszfaltozása is. A meg-
újult területen több pályára jöhet-
nek majd a gyerekek focizni, ko-
sárlabdázni, teniszezni, röplabdáz-
ni – egyszóval hasznos, egészsé-
ges idõtöltést folytatni. A beruházást
fele-fele arányban támogatta az ön-
kormányzat, valamint a Gyermek-,
Ifjúsági-, és Sportminisztérium. 

Folyatódik az elmúlt
évben nagy sikert aratott
fõzõverseny is, melyre lap-
zártánk idõpontjáig több
mint húsz, ötfõs csapat je-
lentkezett. A versenyzõk-
nek csak bográcsot, illet-
ve a saját fûszereiket kell
hozniuk, minden más kel-
léket – négyféle húst, zöld-
séget, stb. – a szervezõk
biztosítanak. Valamennyi
szakácsjelölt Mozdul az
Avas pólót kap ajándék-

ba, – a csapatok „fõséfjei” kötényt
is – valamint egy-egy üveg behû-
tött bort. A legízletesebb gulyás ké-
szítõje pedig egy komplett sza-
badtéri fõzõfelszerelést. 

Szombat este nyolc órától a Sub
Bass Monster ad koncertet, majd
a hagyományos tûzijáték zárja a
programokat. 

Sz. S.

Végéhez közeledik az az egy
hónapos program, amelyet
„Mûszakváltás” címmel hozott
létre az önkormányzat Kulturális
és Vendégforgalmi Osztálya,
valamint 13 civil szervezet és
kulturális intézmény.

A hétvégi koncertek, perfor-
manszok, elõadások, bemutatók,
beszélgetések, filmvetítések hely-
színe az egykori Lenin Kohászati
Mûvek (LKM) 1. Hivatalháza vala-
mint a „Factory Extrém Sport
Arénává” alakított vasgyári csarnok
volt. A Mûszakváltás programjai
kapcsán elindult kommunikációt és
együttmûködést mind a városve-
zetés, mind a civil szervezetek ré-
szérõl örömmel üdvözölték, s kö-
vetendõ példának nevezték.  

Mint Zemlényi Attila, az Erõmû
Egyesület elnöke fogalmazott:
ebben az egy hónapban, a
Mûszakváltás keretei között eljut-
tatják üzeneteiket – zöldek, értel-
miségiek, alkotók, mûvészeti te-
rületen dolgozók, jobbítani szán-
dékozók – arról, hogy mi az, ami
hiányzik, mi az, ami fontos, és vé-
leményünk szerint prioritást kell,
hogy élvezzen. A program végén
pedig civil kerekasztal keretében
összegzik a tapasztalatokat, pers-
pektívákat, s azt, hogy hogyan lehet

további tartalmas partnerséget ki-
alakítani a várossal. 

A Mûszakváltás rendezvényei-
nek szervezésében Egyesült Erõk
néven közremûködõ civil szerve-
zetek között ott található Aldebaran
Kutatómûhely, az Erõmû Kortárs
Mûvészeti Egyesület, az Ökológi-
ai Intézet a Fenntarható Fejlõdésért
Alapítvány, a Kortárs Mûvészeti
Egyesület, a Kunt Ernõ Képíró
Mûhely, és a Tér Kép Egyesület is.  

A befejezõ programok keretében
csütörtökön a Látó Ember sorozat
köteteinek, s a Kádár-korszakot
elemzõ dokumentumfilmek, iro-
dalmi mûvek bemutatójára került
sor. Pénteken délelõtt civil kerek-
asztalban összegezték a tapasz-
talatokat (errõl következõ szá-
munkban adunk hírt részleteseb-
ben) késõ délután pedig Gulyás
Gyula filmrendezõvel beszélget-
hettek az érdeklõdõk a Kádár-kor-
szakról és a filmekrõl. Ezen a
napon volt még Mediawave
Fesztivál-válogatás (vendég:
Hartyándi Jenõ), színes magyar
színházinstalláció, s több koncert
is. 

Szombat este 18 órától veszi kez-
detét a záróbuli, ismét lesz
Mediawave Fesztivál-válogatás, Új
Eldorádó filmvetítés, majd a
Kerekes Band és az efZámbó
Happy Dead Band játszik.

IIIIII..  éévvffoollyyaamm  2211..  sszzáámm    �� TTéérrííttééssmmeenntteess    �� 22000066..  mmáájjuuss  2277..

8855  000000  ppééllddáánnyy

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

MISKOLCI NAP

A gyermeknapi progra-
mokról, és a helyi cukrászok
speciális felajánlásáról tartot-
tak sajtótájékoztatót a Város-
házán.

Miskolc általános iskolái száz
tortát kapnak ingyenesen a
Falánk Fannytól és a Kisgergely
Cukrászdától, melyet az elsõsök
között osztanak szét. A szerve-
zõk tervei szerint ilyen módon
közel 1600 gyermek részesül az
ízletes süteményekbõl. 

Tánczos Tamás, az Ifjúsági és
Szabadidõház igazgatója el-
mondta: a hagyományoknak
megfelelõen, ebben az évben is
a városi repülõtér lesz a helyszí-
ne a gyermeknapi rendezvé-
nyeknek, s idén is gazdag prog-

rammal várják a kicsiket és na-
gyokat egyaránt. Lesznek ügyes-
ségi, kézügyességi vetélkedõk,
kulturális, szórakoztató progra-
mok, és sétarepülésen is részt ve-
hetnek majd az érdeklõdõk. A
gyermekek, felnõttek hideg-meleg
italokkal frissülhetnek fel, az egyik
fellépõ vendég pedig a Bojtorján
együttes lesz. 

Kis Gergely Zsolt, a miskolci
Kisgergely Cukrászda tulajdono-
sa arról tájékoztatott, hogy idén
száz éves a Magyar Cukrász
Iparosok Országos Ipartestülete,
s a jeles évfordulót többféle
módon is meg szeretnék ünne-
pelni. A szervezet Visegrádon
megtartott, centenáriumi ülésén
egyebek mellett indítvány hang-
zott el arra nézve, hogy ebbõl az
alkalomból a városokban ajánl-

janak fel a helyi cukrászok száz-
száz tortát ingyenesen a gyere-
keknek. Az indítványt az elnökség
is támogatta – Miskolcon a
Kisgergely Cukrászda valamint a
Falánk Fanny készít gyermek-
nap alkalmából száz tortát az el-
sõosztályosoknak, amelyekbõl a
számítások szerint 1600 gyer-
mek részesülhet. A csoki, citrom,
eper ízesítésû süteményeket pén-
teken reggel juttatják el az isko-
lákba. 

Káli Sándor polgármester
ehhez kapcsolódva örömét fe-
jezte ki, hogy ma már ismét lehet
neves miskolci cukrászokról, cuk-
rászatról beszélni, s elmondta:
ennek, és általában a vendéglá-
tóiparnak a megújulása kapcso-
lódik a városvezetés belvárost
megújító törekvéseihez.   Sz. S.

Egészen biztosra vehetõ,
hogy hatalmas hazai és nem-
zetközi érdeklõdés kíséri majd
augusztus 30. és szeptember 3.
között a Miskolcon megren-
dezésre kerülõ Lékó Péter–Ana-
tolij Karpov sakk rapid páros
mérkõzést, amely a megye-
székhelyen a nyár egyik nagy
slágerének ígérkezik!

Az esemény elõkészületeirõl a
Városházán számoltak be a szer-
vezõk. A sakkozás tizenkettedik vi-
lágbajnoka (Karpov) a világrang-
lista ötödik helyén álló játékossal
(Lékó) csap össze. Tavaly átütõ si-
kerrel fejezõdött be a Lékó–Adams
páros mérkõzés, ez buzdította a

sportág megyei vezérkarát, hogy
újabb „kalandba” vágjon. A magyar
sportoló hármas vereséggel kez-
dett, de nagy hajrával egyenlített,
a találkozót a hazai, illetve nem-
zetközi sajtó fokozott érdeklõdése
kísérte.

Szabó István, a megyei szövet-
ség elnöke leszögezte: azt sze-
retnék, ha Miskolc a sakkozás ma-
gyarországi fellegvára lenne, ezért,
illetve a sakkozás népszerûsítése
miatt vállalkoztak a sorozat folyta-
tására. A sportág legendájának
Miskolcra „csábítása” sok-sok tár-
gyalást, megbeszélést igényelt,
ám az egyeztetések sikerrel vég-
zõdtek, így valóra válhat egy nagy
álom. Káli Sándor polgármester
úgy fogalmazott, hogy a miskolci

sakkbarátok nagy sikere ez a ren-
dezvény, amelynek várhatóan a
Nemzeti Színház ad otthont.

A partikról annyit kell tudni,
hogy a felek 25–25 perc gondol-
kodási idõvel rendelkeznek, és lé-
pésenként 5 másodperces bónusz
idõvel rendelkeznek. A két ver-
senyzõ augusztus 28.-án érkezik
Miskolcra, a játéknapok: augusz-
tus 30.,31., szeptember 2., 3. Az
elsõ partikat 16 órakor kezdik, a
második játszmákra 17 óra 30
perctõl kerül sor. Szeptember 1-
jén szünnap lesz, ekkor a szu-
pernagymesterek és a rajongók
között közönségtalálkozóra kerül
sor. A szabályokra Verõci Zsuzsa
nagymester ügyel.

D. L. 

TÖBB EZREN MOZDULNAK AZ AVASON

A nyár slágere

LÉKÓ ÉS KARPOV MISKOLCON

SZÁZ ÉV, SZÁZ TORTA GYEREKNAPRA 

A cukrászok ajándéka

JUBILEUM
A SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁBAN

Háromnapos programsoro-
zattal ünnepli fennállásának
35. évfordulóját a miskolci
Százszorszép Óvoda.

A kétszáz férõhelyes intéz-
mény az eltelt három évtized leg-
nagyobb eredményének azt tart-
ja, hogy a szülõk segítségével és
együttmûködésével egy modern,
jól felszerelt és egyedi nevelési
programot mûködtetõ intézményt
alakítottak ki.

Az óvoda még 1971-ben nyi-
totta meg kapuit a gyermekek
elõtt, nem sokkal késõbb pedig
már az óvónõi szakközépiskola
és fõiskola diákjai is itt gyakorol-
tak. Napjainkban már idegen
nyelvet és zenét is tanulhatnak a

kicsik az intézményben. Az óvoda
nevelõtestülete egy helyi nevelé-
si programot dolgozott ki, mely-

nek legfõbb célja az anyanyelvi
nevelés, sok játékkal, mesékkel és
bábelõadásokkal. Az óvodape-
dagógusok fontosnak tartják a jó
családi légkört, ezért szorosan
együttmûködnek a szülõkkel is.
A 35 éves jubileumot három
napon át, a gyermeknappal egy-
bekötve ünnepli az óvoda. Elsõ
nap a gyermekek mûsora várta
a vendégeket, a csoportok tánc-
cal, verssel és mesével köszön-
tötték az évfordulót. Ezen a napon
az óvónõk is zenés elõadással
készültek. A második és harma-
dik napon lesz bükki kirándulás,
udvari bál és gulyásparti is. 

lénárt

Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 115. Tel.: 46/508-551. Fax: 46/508-552
Nyitva hétfôtôl péntekig: 8–17, szombat: 8–13-ig.

MINÔSÉG
STÍLUS

TRADÍCIÓ
GARANCIA

�� Egyedi spanyol burkolatok
�� Gôzkabinok
�� Kültéri fagyálló lapok
�� Akril kádak
�� Masszázskádak
�� Fürdôszobai bútorok, kiegészítôk

A készleten lévô megrendelt terméket 2 munkanapon

belül kiszállítjuk, Miskolc területén ingyenesen!
Tervezés,

szaktanácsadás!

VÉGET ÉR A MÛSZAKVÁLTÁS

Példaértékû
párbeszéd



Közeleg az iparûzési adóbeval-
lás benyújtásának határideje! 2006.
május 31-ig, iparûzési adóbevallást
kell benyújtani az önkormányzati
adóhatósághoz. Adóköteles a
Miskolc Megyei Jogú Város illeté-
kességi területén állandó, vagy ide-
iglenes jelleggel végzett vállalkozási
tevékenység. Adóköteles iparûzé-
si tevékenység a vállalkozó e mi-
nõségében végzett nyereség-, ille-

tõleg jövedelemszerzésre irányuló
tevékenysége. Iparûzési adóbe-
vallást kell benyújtani abban az eset-
ben is, amennyiben a vállalkozás-
nak nem keletkezett iparûzési adó
fizetési kötelezettsége. A Bevallási
nyomtatványhoz az adózók hoz-
zájuthatnak személyesen a Miskolc,
Petõfi u. 23. szám alatti ügyfél-
szolgálati irodában, valamint le-
tölthetõ a www.miskolc.hu - Ön-
kormányzat – Internetes tájékozta-
tás –Nyomtatványok oldalról.
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Az utazás – különösen távoli vidékekre – még az „internet korában” is bizalmi kérdés.
Az utazni vágyók örömmel fogadják a hasznos tanácsokat, a szakszerû  kiszolgálást, hi-
szen ez megkönnyíti a választásukat és biztonságot is ad.

A Szerviz Iroda Utazásszervezõ Kft. 1992-es alakulása óta  a minõségi turizmus el-
kötelezettje, ennek köszönhetõen vált a régió egyik vezetõ utazási irodájává. Munkájukat
a legmodernebb számítógépes helyfoglalási rendszerek és programok segítik.

Jogos lehet a kérdés, hogy miben különböznek más utazási irodától? A válasz egysze-
rû:  a kínált úti célok  jelentõs részét saját tapasztalataik alapján ismerik: legyen az Magyarország,
az Egyesült Államok, vagy a Földközi-tengeri üdülõhelyek. Munkatársaik személyesen gyõ-
zõdnek meg az úti célok szolgáltatási színvonaláról, biztonságáról, így ezeknek az isme-
reteknek a birtokában hitelesen tájékoztatják az érdeklõdõket.

A Szerviz Iroda munkatársai hozták létre a miskolci utazási kiállítást és te-
remtettek hagyományt  a rendezvénynek. A „MENJÜNK VILÁGGÁ…!” Utazási
Kiállítás mára a vidék egyik legjelentõsebb idegenforgalmi találkozója lett. A
jól felkészült, tapasztalt csapat ezen kívül  számtalan  nemzetközi és belföl-
di kongresszust, konferenciát szervez.

Naprakész  ajánlataikat a www.szerviziroda.hu honlapon az interneten is
nyomon követhetik („on-line” szállásfoglalás, repülõjegy, bérautó, akciós uta-
zások).

Szakmai tevékenységük elismeréseként  az Észak-magyarországi Regionális
Idegenforgalmi Bizottság „Észak-Magyarország Turizmusáért NÍVÓDÍJ
2006“ díjjal  tüntette ki a Szerviz Irodát.

HITELESSÉG, MINÕSÉG,
MEGBÍZHATÓSÁG AZ UTAZÁSBAN!

Útfelújítás
a Papszeren
Miskolc Megyei Jogú Város

Önkormányzata, ezúton is tájé-
koztatja a közlekedôket, hogy a
városi utak burkolatának felújítá-
sa miatt, a Papszeren megállási
tilalom lesz 2006. május 29-én
18.00 órától, – június 14-én 18.00
óráig. Megértésüket és türelmü-
ket elôre is köszönjük.

Idén is a nemzetiségi nyelv és
irodalom vizsgákkal kezdõdtek
az érettségi, írásbeli megmé-
rettetések, amelyek aztán ma-
gyar nyelv és irodalommal, ma-
tematikával, történelemmel
majd az idegen nyelvvel foly-
tatódtak. 

A szóbeli vizsgák emelt szinten
június 8-án, középszinten pedig jú-
nius 19-én kezdõdnek. Mint
Ragályiné Hajdú Zsuzsannától, az
Országos Közoktatási Értékelési
és Vizsgaközpont (OKÉV) miskol-
ci vezetõjétõl megtudtuk, Miskolcon
idén 4439 diák érettségizik, 123 vizs-
gabizottság elõtt. 

Minden jelentkezõ tárgyanként
választhat emelt és középszint kö-
zött. A városban összesen 1721
emelt szintû és 16 023 középszin-
tû vizsgatárgyi jelentkezést regiszt-

ráltak. Középszintû érettségit a leg-
többen magyar nyelv és irodalom-
ból (3360 fõ), matematikából (3322
fõ) és történelembõl (3207 fõ) tesz-
nek, míg a legkevesebben testne-
velésbõl (112 fõ) és kémiából (122
fõ). 

A továbbtanulás irányát is jelzõ,
emelt szintû érettségi vizsgára tör-
ténelembõl jelentkeztek a legtöbben
Miskolcon (439 fõ), ezt követte a ma-
tematika (261 fõ) valamint a bioló-
gia (252 fõ) és a magyar nyelv és
irodalom (226 fõ). Itt is a testneve-
lés a sereghajtó (3 fõ) és igen ke-
vesen választották a földrajzot (18
fõ) valamint a fizikát is (57 fõ).

Az érettségi tételek a vizsganap
reggelén kerültek ki az iskolákba,
addig az illetékes körzetközponti
jegyzõk õrizetében voltak. A téte-
leket tartalmazó biztonsági tasa-
kokat a vizsgák elõtt harminc perc-
cel bonthatták fel, a tantestület

három tagjából álló bizottság elõtt,
amirõl jegyzõkönyv készült. Az is-
kolaigazgatók minden írásbeli nap-
ján, reggel, egy elõzetes beosztás
szerint vehették át a feladatlapokat
a jegyzõnél. Idén minden tárgyból
több, egymással egyenértékû fel-
adatsor készült, és sorsolással vá-
lasztották, választják ki a végsõ fel-
adatsort. A tételeken jól láthatóan
fel van tüntetve a „szolgálati titok"
felirat, és a feladatlapok formailag
is teljesítik a titokvédelmi követel-
ményeket. Az írásbeli érettségi fel-
adatlapok és megoldási útmutatóik
a véglegesítés idõpontjától a fel-

használás idõpontjáig tartoznak a
szolgálati titokkörbe, a minõsítés a
tételcsomag felbontásakor szûnik
meg. A tételek idõ elõtti felbontá-
sa, továbbítása, terjesztése bûn-
cselekmény, amely minimális eset-
ben is egyéves szabadságvesz-
téssel büntethetõ. 

Ragályiné Hajdú Zsuzsanna tá-
jékoztatása szerint Miskolcon nö-
vekvõ tendenciát mutat az érett-
ségizõk száma. Ez 2003-ban 3520,
2004-ben 3790 fõ volt, idén pedig
– mint írtuk – már 4439. Az OKÉV
miskolci vezetõje szerint egyes de-
mográfiai tényezõk mellett ennek
az is oka, hogy most és az elmúlt
évben már olyanok is jelentkez-
hetnek érettségire, akik egyébként
már rendelkeznek érettségi bizo-
nyítvánnyal.                       Sz. S.

Javaslatokat vár a Miskolci Ön-
kormányzat a „Miskolc 1956” ki-
tüntetõ díjra. Miskolc Megyei Jogú
Város Közgyûlése az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 50. év-
fordulójára „Miskolc 1956” kitünte-

tõ díjat alapított. A kitüntetõ díjakat
a Közgyûlés egyszeri alkalommal,
2006. október 23-án ünnepi kere-
tek között adja át. 

A kitüntetéssel azon Miskolcon
élõ, vagy Miskolchoz kötõdõ sze-
mélyek tevékenységét kívánják el-
ismerni, akik résztvevõi és alakítói
voltak az 1956-os forradalom és sza-
badságharc helyi eseményeinek.

A kitüntetõ díj adományozásával
elhunyt személy emléke is meg-
tisztelhetõ (posztumusz díj).

A „Miskolc 1956” kitüntetõ díjra
várják a városban mûködõ kö-

zösségek, intézmények, gazdál-
kodó és egyéb szervezetek, egye-
sületek, szakmai szövetségek, ér-
dekképviseletek, egyházak és ma-
gánszemélyek javaslatát.

Az adományozásra vonatkozó
kezdeményezést 2006. június 23-
ig Miskolc Megyei Jogú Város pol-
gármesteréhez Káli Sándorhoz
(3525 Miskolc, Városház tér 8.)
lehet benyújtani.

A „Miskolc 1956” kitüntetõ díjról
szóló rendelet teljes szövege és az
adatlap a www.miskolc.hu honla-
pon is megtalálható. 

Javaslatokat várnak

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelet-
tel meghívom Önöket 2006. május 28-án 9 órakor a Hõsök te-
metõjében a II. világháborús hõsök emlékmûvénél, az I. világ-
háborús hõsök emlékmûvénél, a 65-ös emlékmûnél, a Hadifoglyok
kopjafájánál, az 56-os emlékmûnél, a szovjet és a német hõsök
emlékmûvénél a Hõsök Napja tiszteletére rendezendõ koszorú-
zási ünnepségekre, ahol elhelyezzük a kegyelet virágait.

Káli Sándor polgármester

HÕSÖK NAPJA

Beszámoló a Miskolci Közüzemi
Díjhátralékosokért alapítvány

2005. évi közhasznú tevékenységérõl

A szervezet közhasznúsági nyilvántartásba vétele – kiemel-
kedõen közhasznú szervezetként – a B.A.Z. megyei Bíróság 14.
Kny. 2105/2004/5 számú határozatával 2004. június 18-án meg-
történt, amely végzés 2004. július 16-tól jogerõs.

Az alapítvány kiemelkedõen közhasznú tevékenységei:
� szociális tevékenység, családsegítés,
� hátrányos helyzetû csoportok társadalmi

esélyegyenlõségének elõsegítése.

Tárgyévben az alapítványnak bevétele az alábbi forrásokból
keletkezett:

� Alapítóktól kapott támogatás: 35 783 eFt
� Kamat bevétel: 718 eFt

Bevételek összesen: 36 501 eFt

2005-ben az Miskolci Közüzemi Díjhátralékosokért Alapítvány
kuratóriuma által odaítélt  támogatások összege: 20 141 100 Ft.

2005 évben megítélt támogatások értéke:
� távfûtésre 11 876 500 Ft
� lakbérre 2 667 800 Ft
� vízfogyasztásra 5 596 800 Ft
� összesen 20 141 100

2005 évben a támogatott családokkal  kötött szerzõdések száma
778. Vállalkozási tevékenységet 2005-ben az alapítvány nem végzett.

Lábas József kuratóriumi elnök

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

Szigorú óvintézkedések

EGYRE TÖBBEN ÉRETTSÉGIZNEK

IPARÛZÉSI ADÓBEVALLÁS
HATÁRIDÕ

Nyírõ Pál, a 15. számú választókerület szocialista ön-
kormányzati képviselõje, közbiztonsági tanácsnok május
29-én (hétfõn) 17 órakor tájékoztatót és fogadóórát tart a
Jókai Mór Református Általános Iskolában (Pallos u. 1.)

Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Cseh László, a 16. számú választókerület szocialista ön-
kormányzati képviselõje május 29-én (hétfõn) 15–17 óráig
fogadóórát tart a Városi Könyvtárban (Mindszent tér 2.)
Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Képviselôi fogadóóra

MOST MINDEN ÚJ SUZUKI MOST MINDEN ÚJ SUZUKI 
BESZERZÉSI ÁRBESZERZÉSI ÁRONON, , 

CSAK 5 NCSAK 5 NAPAPIGIG..

Az akció 2006. május 29-tõl 2006. június 2-ig tart.

Pótkerék Kft. Suzuki Diósgyôr
3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 53.
Szalon: 46/339-907. Szerviz: 46/401-417 Email: d.suzuki@yahoo.de

Kedvezõ hitelfelvételek: 0% önerõ, 
120 hónapos futamidõ, 10%-tól cascomentesen!
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A Kapcsolat – Kihívás Alapítvány
a Nemzeti Civil Alapprogram 
támogatásával új honlapot 

fejlesztett. A NET-STEP programmal az alapítvány
a geográfiai térbõl a virtuális világtérbe lépett. 

Munkanélküliekkel foglalkozó 
civil szervezetek információikat elhelyezhetik

honlapunkon ingyenesen!

Állást keres? Munkanélküli? Tanácsra vár?
Kérdéseit tegye fel a http://kapcsolat.extra.hu 
vagy www.kapcsolat-kihivas.hu internet címen, 

interaktív honlapunkon!

Bõvebb információ: 46/323-025 
E-mail: kapcsolat@chello.hu

Az MVK Zrt. 
lakossági tájékoztatót tart a

Miskolc Városi
Villamosvasút Fejlesztése

c. projekt kapcsán.

Idõpont:
2006. május 31., 18.00

Helyszín:
Miskolc Városi Önkormányzat
Petôfi utcai konferenciaterme

(Miskolc, Petôfi u. 1-3.)
MVK Zrt.

A megbízható útitárs
MMiisskkoo llcc,,    DDéérryynn éé  uu..  88..

TTeell..::  44 66//3344 88--77 0044,,  mmoobb iill::  2200//9922 22--66336633

Vulcanus

CÍMVÁLTOZÁS
A MIskolci Kommunikációs Kht.

és ezzel együtt lapunk szerkesz-
tôsége új helyre költözött.
Címünk: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad
u. 9., I. emelet. Telefonszámunk és
e-mail címünk nem változott.
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Hunyadi utcai ingatlan

SIKERES VOLT A TERVPÁLYÁZAT
Hat értékelhetõ beadvány

érkezett a Hunyadi u. 2. szám
alatt található ingatlan beépí-
tésére kiírt országos tervpályá-
zatra. A bírálóbizottság a
Viszlai József építész által ve-
zetett munkacsoport pályá-
zatát ítélte a legjobbnak,
amely kétmillió forintos díja-
zásban részesült. 

Egymillió forintos, „kiemelt
megvételben” részesítették
Sztojka Gábor építész csoportjá-
nak munkáját, s félmillió forinttal
jutalmazta a bizottság Juhász-
Nagy Balázs, valamint Juhász-
Nagy Eszter pályázatát. 

A díjátadó ünnepségen Káli
Sándor polgármester vázolta a
Miskolcon 1-es számú helyrajzi
számot viselõ, Hunyadi utcai in-
gatlan történetét, mint mondta,
annak fekvése, jelentõsége indo-
kolta, hogy beépítésére országos
tervpályázatot írjanak ki. Dr. Hal-
mai Gyula, a MIK Zrt. igazgatója
az ingatlannal kapcsolatos, eddig
elvégzett munkálatokat, s a terv-
pályázat szempontjait elevenítet-
te fel.

A több mint százéves múltra
visszatekintõ ingatlanban mûkö-
dött már nyomda, bizományi áru-
ház és több kereskedelmi egység
is. Késõbb a Városháza épület-
tömbjéhez került, és a telekegye-
sítést követõen azzal együtt mû-
emléki védelmet kapott. Az elavult
épület hasznosítására, illetve át-
építésére vonatkozóan már a ‘80-
as évek végén készültek tervek,
s ezek a szándékok a ‘90-es
évek végén, 2000-res évek elején
még inkább felerõsödtek. Ekkor
a cél még a Városháza bõvítése

lett volna, a jelenleg több helyszí-
nen található igazgatási épületek
összevonására volt kiírva pályá-
zat, illetve tervezési program.

A jelenlegi elképzelések szerint
már egészen más funkciókat
kapna az ingatlan, amelyek azon-
ban magukban hordozhatják a
korábbi elképzelések megvalósí-
tását is. Egy mai piaci igények-
nek megfelelõ – hasznosítható,
bérbe adható – épületet kívánnak
kialakítani, melynek földszintjén
bank, és kereskedelmi egysé-
gek mûködnek. Ugyanakkor lét-
rehoznának itt vendéglátó egysé-
geket – étterem, kávéház, cukrász-
da – s különtermek kialakításá-
val lehetõséget biztosítanának a
Városháza megkülönböztetett
vendégforgalmának lebonyolítá-
sára is. A régi épület múlt év õszén

lebontásra került, az utca felõli
pengefal azonban átmenetileg
megmaradt, hogy ne csúfítsa
egy „foghíjtelek” a Városháza
látképét. A tervek megvalósításá-
ra írták ki a nyilvános tervpályá-
zatot: olyan ingatlanok terveit vár-
ták, amelyek tömegükben, és
homlokzatképzésük vonatkozásá-
ban is illeszkednek a mûemléki
védelem alatt álló Városháza, és
a csatlakozó Hunyadi út 4. szám
alatt épületekhez, funkcionálisan
eleget tesznek a kiírásban foglal-
taknak, és javaslatot adnak a Vá-
rosháza épületegyüttesének
megközelítésére is.  

Mint elhangzott, a tervpályáza-
tot 10 érdeklõdõ váltotta ki a
megadott határidõn belül, s hét
pályamû érkezett be, amelybõl
egy kizárásra került. A hat ver-

senyben maradt
munkából végül
hármat javasolt dí-
jazásra illetve meg-
vételre a bírálóbi-
zottság. Ujvári An-
dor város- és tér-
ségfejlesztési osz-
tályvezetõ elmon-
dása szerint a bi-
zottság sikeresnek
ítélte a pályázatot. A
benyújtott terveket
magas színvonalon
dolgozták ki, és a ja-
vasolt megoldások
mindegyike elõre-
mutató, értéket kép-
visel. Ugyanakkor a
pályamûvek egy-
mástól markánsan
eltérnek, mind a há-
rom díjazott pályá-
zat olyan új megol-
dásokat, kapcsolat-

rendszereket tartalmazott, me-
lyek megvalósítását ajánlani lehet
a kiíró MIK Zrt. felé. A tervrajzo-
kat a Városháza dísztermének
elõterében állították ki, de jövõ
héttõl megtekinthetõek a város
honlapján (www.miskolc.hu) is. 

Sz. S.

Manapság csak az hajol le a járdán megcsillanó forintosért,
aki elhiszi, hogy a talált pénz szerencsét hoz. Nem nagy becsü-
lete van az egy és két forintosnak, de még az ötösnek sem.
Olvasom valamelyik lapban, hogy elõállításuk többe van az ál-
lamnak, mint amennyit ténylegesen érnek. Milliárdokat költenek
évrõl-évre arra, hogy feltöltsék aprópénzzel a kasszát. Mert a
pénzügyi elszámolásoknál szükség van a legkisebb címletre is,
noha egy gombóc fagylaltért elkérik a százszorosát.

Ezt még értem is valahogy, de arra nem tudok rájönni, hová
tûnik el az a mennyiség, amit újra meg újra pótolni kell. Elkopik
talán? Vagy a gyûjtõk vásárolják fel – bagóért – kilószám, hogy
egyszer majd jókora nyereséggel piacra dobják? Mondjuk
azután, miután a forintot felváltja majd az Euró és soha többet
nem vernek, nyomtatnak majd nálunk magyar pénzt.

Soha többé? Ez azért egy kicsit mellbe vágja az embert, akkor
is, ha sokan zsebpiszoknak nézik a körömnyi apróságokat. Az
utánunk következõ generációk, ha meg is értik, elvétve is alig
használják majd az olyan mondatokat, mint például a „jobb a
sûrû fillér, mint a ritka forint”. Hisz filléres már rég nincs forga-
lomban, a krajcár és a garas emlékét pedig csak az irodalom,
néhány közmondás és nótaszöveg õrzi. Valamikor azt dalolta a
huncut fehérnép, hogy „azért a legényért, nem adnék egy kraj-
cárt…„ Egy mai szövegszerzõ pedig „filléres emlékei” – fölött
búsong. 

Pénzügyi tanulmányom azzal zárom, hogy talán azért állunk
mi egy leheletnyivel rosszabbul anyagilag, mint kellene (adós ál-
lomány, miegyéb), mert nincs garasunk. Tudják, olyan garasunk,
amit a fogához szokott verni a takarékos ember. De ha lenne is…
Országos méretekben nem lehet fogat veregetni, egyénenként
pedig azért nem tanácsos, mert a tömés, pótlás, implantáció egyál-
talán nem olcsó mulatság. (Már most sem.)

(bekes)

Fújtató

APRÓ ÜGYEK

A városházán kiállított pályamunkák, és a gyôztes Viszlai József.

Miskolc és környéke már az írott
forrásokat megelõzõ idõkben is a
technikai felfedezésekre épülõ ter-
melõ, kereskedelmi és kulturális
központ volt. Kevés olyan telepü-
lése van Európának, ahol a kon-
tinens civilizációjának születése és
fejlõdése ennyire tetten érhetõ
lenne, mint itt Miskolcon. Herman
Ottó a jégkor emberének munka-
eszközeit ismerte fel 1891 nyarán
egy belvárosi építkezésen elõke-
rült kövekben (Bársonyházi sza-
kóca). Az Avas-hegyen jelenleg is
folyó régészeti kutatások 60–70
ezer éves leletei a kõkorszakban
itt élõ népesség fejlett kovakõ-bá-
nyászatára és kereskedelmére
nyújt, világszenzációnak számító
bizonyítékot. Az újkõkorból válto-
zatos díszítésû, szép formájú, vé-
kony falú edények maradtak ránk.
A réz- és bronzkorban is sûrûn la-
kott térség volt a mai Miskolc és
vidéke. A vaskor második felében
– az igen heves népvándorlás év-
századaiban – városunk környé-
kén települtek le többek között a
vasmûves kelták, egyik törzsük te-
lephelyet épített a mai Diósgyõr fe-
letti hegyen, a Nagysánc nevû te-
tõn. Õk voltak az elsõ vasmûve-
sek megyénkben, az i. e. III-I. szá-
zadban. Az V. században a szkí-
ták egyik törzse fémmûvességé-
nek relikviáit (díszes tükrök, és a
pajzsdíszként használt aranyszar-
vasok) tárták fel a kutatók. A
VII–VIII. századból az avarok itte-
ni életébõl, temetõikbõl számos
réz, bronz ékszer, vaseszköz, ló-
szerszám maradt ránk. Honfogla-

ló elõdeink maguk is fejlett terme-
lési és technikai kultúrát hoztak
magukkal, amelyeket itt az új ha-
zájukban tovább fejlesztettek. Ár-
pád-kori buca kemencéket találtak
környékünkön, bizonyítékául az
egykori élénk vasmûvességnek.
Miskolc és Szirmabesenyõ hatá-
rában, az 1950-es években történt
temetõ feltárás gazdag leleteket,
ékszereket, ruhadíszeket, fegyve-
reket, lószerszámot, nyílhegyeket,
használati eszközöket tartalmazott
a X. és XI. századból. Európai je-
lentõséggel bírt Felsõ-Magyaror-
szág középkori nemesfém és réz
termelése, valamint nemzetközi ke-
reskedelme. Elsõként jött létre Eu-
rópában Selmecbányán a mûsza-
ki felsõoktatás (1735) intézménye,
a mai Miskolci Egyetem jogelõd-
je. Voltak évszázadok, amikor a
magyar kincstár bevételének
50–60%-át a felvidéki és erdélyi bá-
nyák, illetve fémfeldolgozó üzemek
biztosították, noha a munkaképes
lakosság alig 1–2%-a dolgozott e
szakmákban.

A történelmi és természeti
csapások, megpróbáltatások el-
lenére, a város többször talpra
tudott állni, s megújította gazda-
ságát is. Máig meghatározó ha-
tású Miskolc és környéke fejlõ-
désére a XVIII. század második
felétõl megindult iparosodás,
ezen belül a kézmûipar fejlõdé-
se. A manufaktúraipar a Bükk
hegység erdõségében kezdett
kibontakozni, az üveggyártó hu-
ták, a vasfeldolgozó massák,
hámorok, és a papírgyártó mal-
mok mindinkább a gazdaság
meghatározójává váltak. Késõbb,
a XIX. és XX. század évtizedei-
ben az erdõgazdálkodás és fa-
feldolgozás, a mélymûvelésû kõ-
szénbányászat, az ásványkiter-
melés, késõbb a gépipar, az
energiaipar, a mûanyagipar, az
építõipar és egyéb ipaágak hó-
dítottak mind nagyobb teret a tér-
ség gazdasági, kulturális és tár-
sadalmi életében.

(Folytatjuk)
Dr. Drótos László

Miskolc hamarosan ismét az
opera fõvárosa lesz. Június
15–25 között rendezik meg a
„Bartók + Verismo 2006” Mis-
kolci Nemzetközi Operafesztivált.
A jeles eseményen az évente
megújuló Bartók-repertoár mel-
lett a verismo zenei irányzathoz
sorolható szerzõk – Mascagni,
Leoncavallo, Alfano Giordano...
– mûvei szerepelnek majd. Ez
alkalomból a MINAP és a fesz-
tivál szervezõi közös játékra in-
vitálják a zenebarátokat. Vála-

szoljon helyesen két kérdésünk-
re és jegyet nyerhet.

a./ 2006-ban Bartók Béla szü-
letésének évfordulóját ünnepel-
jük (Bartók-év). Hány évvel ez-
elõtt született a világhírû magyar
zeneszerzõ?

b./ Sorolja föl a három szín-
padi mûvét!

A válaszokat 2006. június 1-
ig kell beküldeni a Miskolci Ope-
rafesztivál Kht. címére (3525
Miskolc, Déryné u. 1.) vagy be le-
het dobni a színház jegyirodá-
jában elhelyezett ládába.

JÁTSSZON ÉS NYERJEN!

Ipartörténeti örökségünk (1. rész)

MENTÉS ÉS HASZNOSÍTÁS
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A tégla az egyik legtartósabb és legrégebbi épí-
tôanyag. Már az ókori mezopotámiai népek is hasz-
nálták, és ismerték az egyiptomiak is. Persze az ak-
kori téglák még nem olyanok voltak, mint amilye-
neket napjainkban láthatunk az építkezéseken, kez-
detben ugyanis nem égették ki a kisebb-nagyobb
agyagtömböket.

A tégla az égetéssel vált igazán idôtállóvá, elterjedésében pedig
fontos szerepet játszott a Római Birodalom, ahol a leszerelt, öreg
katonák téglaégetési jogot kaptak, az általuk készített építôeleme-
ket pedig pecsétjükkel, címerükkel jelölhették meg. Az elsô égetett
kerámiatömbökbôl épített házak hazánkban is a római korból szár-
maznak. De miért is jobb a tégla, mint a többi, gyakran moder-
nebbnek mondott építési eljárás? 

A tégla hôtároló képessége, formastabilitása és nyomási szilárdsága
alighanem a legjobb az építôanyagok között. Tûzálló képessége is
kiváló, hiszen az égetés során egyszer már „átment a tûzön”, ha
azonban mégis ilyen baj érné otthonunkat, ebbôl az építôanyagból
biztos, hogy semmilyen mérgezô gáz nem szabadul fel.

Mindezek mellett a tégla elônyei közé tartozik az is, hogy úgy-
nevezett lélegzô építôanyag. A benne található kapillárisoknak kö-
szönhetôen az égetett falazóelemekbôl épült lakóházakban egyfaj-
ta természetes klimatizáció valósul meg, így tulajdonosaiknak nem
kell klímaberendezésre költeni. A tégla „télen fût, nyáron hût”, rá-

adásul mind egészségi, mind pedig élettani szempontból elônyö-
sebb a betonnál és más egyéb, akár újabb építési technológiáknál.

Sokan azt gondolják, hogy téglából építkezni drága mulatság. Az
igazság azonban az, hogy a falazóblokkok költsége a teljes építési
költségnek mindössze 7–8%-át teszi ki – összehasonlításképp, a
nyílászárókra fordított összeg általában az összköltség 15%-a.
Ráadásul a téglaházak nem csak idôtállóak, de értéktartóak is, sôt
értékük folyamatosan növekszik.

A korszerû falazóblokkok 30-as és 38-as méretben, nútféderes
és sima kivitelben készülnek. Stark Gábor, a Mályi Tégla Építôa-
nyagipari és Kereskedelmi Kft. mûszaki menedzsere kérdésünkre
elmondta, hogy a nútféderes változat nagy elônye, hogy alkalma-
zásával nincs szükség függôleges habarcsfugára, így az ebbôl épült
falak hôszigetelô képessége is tovább javul.

Persze nem ez az egyetlen téglatípus a hazai piacon: létezik töb-
bek között nútféderes válaszfaltégla, hagyományos B30-as blokk-
tégla, kettôsméretû soklyukú tégla, hagyományos 6-os és 10-es
válaszfaltégla, és hanggátló tégla is. Utóbbit egyébként lakáselvá-
lasztó falak építésénél használják, kifejlesztésüket, elterjedésüket
pedig a lakóparkok elterjedése indokolta és segítette elô.

Stark Gábor elmondta azt is, hogy a korszerû 30-as és 38-as
(ez a szám a tégla vastagságát mutatja) falazóblokkokból – mint
amilyen a PORObrick téglarendszer is – magasságtól függôen négy-
zetméterenként 13,5–16 darabra van szükség. A magasabb kivite-
lû – 29-es – tégla használatával egyébként négyzetméterenként az
anyag- és bérköltség 20%-át is megtakaríthatják az építkezôk.

DIMEX mûanyag nyílászárók gyártása,
szerelése igény szerint, bontással beépítéssel.

VISZONTELADÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

Bemutatóterem: Miskolc, Vasgyári u. 5.
(Pereces 6-os busz végállomásnál)

Tel./fax: 46/403-900. Gyártás: tel./fax: 46/438-079

MEZÕSSY ÉS 
TÁRSA KFT.

Szolgáltatásaink:
� Redõnyök � Rovarhálók (ajtós és fix kivitelben) � Reluxák 
�Szalagfüggönyök �Réz- és krómküszöbborítások �Harmonika-
ajtók � Hevederzárak � Fa nyílászárók utólagos szigetelése

Miskolcon és vonzáskörzetében 
fokozott hõvédõ üveggel, felár nélkül u=1,3W/m2k.

Komplett beszerelés: külsõ-belsõ párkány, szegõzés
külsõ sérülés nélkül. Gyártás 2 héten belül!

AKC
IÓ!

AKC
IÓ!

Az akció április 30-ig tart.

A Miskolci  Ingatlangazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet 
az alábbi helyiség bérbeadására határozatlan idõre

A pályázatok postai feladásának határideje 2006. 06. 06.
A postai feladás címe 3501 Miskolc Pf. 78.

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

További információ: MIK Zrt. Helyiséggazdálkodási Iroda (Miskolc, Hunyadi u. 5. Tel.: 516-287).
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Cím Vetített alapterület Pályázható tevékenységi kör Megtekintés idôpontja

Áfonyás u. 21–31. szám alatt 18 m2 az Avason közfeladatot 2006. 06. 01.
12. számú ép. a. tároló ellátó szervezet 9.40-9.50

MISKOLC-HEJÔCSABAI
HARDELL rendszerû 4 lakásos társasházban

még 1 db 2 szoba+nappalis, garázzsal, önálló kertrésszel, 
saját terasszal eladó.

Ugyanitt HARDELL rendszerû könnyûszerkezetes 
családi házak kivitelezése kulcsrakészen 135 000 Ft/m2. 

Eddig elkészült 80 saját referenciaház. 

Ár: 
19 500 000 Ft

Tel.: 20/566-16-85,

46/389-255

szuperolcsó redônyök,
reluxák, harmonikaajtók,

szúnyogháló, napellenzôk, 
szalagfüggönyök,

hevederzárak, garanciával.

MRÁZ
Árnyékolástechnika
46/329-681, 20/942-8888

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

FÉNY-TECHNIKA
SZAKÜZLET

Miskolc, József Attila u. 28.
Tel.: 46/358-300

Nyitva: H-P: 8.30-17.00, Szo: 8,30-13.00

CSILLÁROK,
SPOTLÁMPÁK,
FALI ÉS
MENNYEZETI
LÁMPÁK STB...

HÁZ-LÁZ

HÁZAT, OTTHONT… TÉGLÁBÓL!

Nyári akciós függöny 

és törülközõ vásár május 29-tõl!

�� Törülközõk már 690 Ft/db-tól

�� Amerikai törülközõk 

75x140-es 1650 Ft/db, 

100x170-es 2100 Ft/db

�� 180-as, 220-as függönyök  

már 550 Ft-tól

�� Akciós organzák 

már 990 Ft-tól 

� Akár jövedelem igazolás nélkül is!
� Most akár értékbecslési díj nélkül
� Vásárlási hitelek minimális önerôvel (akár a vételár 90%-áig)

� 1 000 000 Ft 5850 Ft/hó-tól
� Áthidaló jelzáloghitelek
� Gyors ingyenes ügyintézés
� Fészekrakó, szocpol ügyintézés
� Magas kamatozású hitelek kiváltása

HITELÜGYINTÉZÉS

Borsod Hitelügynök Kft. Miskolc, Széchényi u. 70.  Bató-Ház Galéria 41.
Tel.: 46/329-199, 70/316-5657



A Kihívás Napjának hagyo-
mánya 1982-ben indult
Kanadából, ahol két szom-
szédos város vezetõi elhatá-
rozták, hogy egy egész napos
verseny keretében döntik el,
melyikük lakói a sportosab-
bak. 

Hazánkba 1991-ben érkezett a
challenge day, és eddig összesen
1525 település vett részt a vetél-
kedésben. Tavaly a versenyben
részt vevõ falvak és városok lakói
egyetlen nap alatt több, mint 15
millió negyedórás testmozgást
végeztek. Miskolcon nyolc év
után rendezték meg ismét a prog-
ramot, melynek keretében 700
helyszínen több mint 50 intéz-
mény próbált megfelelni a kihí-
vásnak. Az Istvánffy Gyula Álta-
lános Iskolában is mozogtak a
gyerekek, fociztak, röplabdáztak,

és természetesen elvégezték a
negyedórás pulzusnövelõ gya-
korlatokat is. A polgármesteri hi-
vatalban a salsa alaplépések el-

sajátításával kezdõdött a kihívás
napja, ezt követõen pedig a kií-
rásnak megfelelõen 15 percen ke-
resztül táncoltak a hivatal dolgo-
zói. 

– Mi ezzel a kellemes kikap-
csolódással, zenével szeretnénk
bizonyítani, hogy sportosak va-
gyunk, hogy fontos számunkra az
egészséges életmód, továbbá
szeretnénk felhívni a figyelmet
arra, hogy jó lenne, ha minél töb-
ben sportolnának minden nap –
mondta el kérdésünkre Orosz
Lajos alpolgármester.

Május 27-én Miskolcon, a
Tudomány és Gazdaság Házá-
nál Civil Expó keretében kap-
nak lehetõséget a bemutat-
kozásra a B.-A.-Z. megyei civil
szervezetek. 

10–15 óra között sokszínû kul-
turális és sport programmal, ját-
szóházzal várják a civilek az ér-
deklõdõket. A „Zöld standnál”
szemléletformáló kiadványok, il-

letve komposztálási bemutató se-
gítségével juthatnak ismeretekhez
a környezettudatosabb életmód-
ra vágyók, s folytatódik az aláí-
rásgyûjtés az atomenergia euró-
pai felhasználása ellen.

A Széchenyi u. 26. és 28.
számú épületek olyan szalag-
telkekre épültek, amelyek
egykor lenyúltak a Szinva part-
jáig. Csak a mostani épület fel-
újítását követõen került át a
köztudatba a „neve nincs köz”
Kandia-passzázs elnevezése. 

A köz keleti és nyugati oldala
ugyanis úgy épült be, hogy üzle-
tek, bejáratok ugyan ma már van-
nak rajta, de házszámozás nincs,
így az utcanév sem hiányzott
senkinek. A „Takarékpénztár” fel-
iratú épület ma is jelkép. A közön
túli játékbolt pedig idõtlen-idõk óta
ugyanazt a funkciót töltötte be. Ez
csak akkor került szóba, amikor
– mai felújítását megelõzõen – le-
szerelték sarkáról a cégérnek
nem nevezhetõ „tükrös-gömböt”,
ami talán azonosító jele lett a sa-
roképületnek. 

A két saroképület végében az
1720-as években a város úgyne-
vezett Alsó-malma mûködött,
amelynek három köve õrölt. (Az
1970-es években a mederfal épí-
tése során a mai híd környékén
a malom maradványai a mélybõl
még feltárhatók voltak.) A köz
tehát „malomrajáró” volt, s míg a
malom õrölt, az õrletõ gazda
szomját olthatta a játékbolt helyén
állt korcsmaépületben. 1745-bõl
szól róla egy leírás, miszerint az
épület egyszerû, de igen prakti-
kus volt. A „náddal kötött korcs-
maház” egyetlen helyiségének
közepén állt egy hosszú asztal, kö-
rülötte hasonló lócákkal. Az épü-
let alatt borospince szolgált, kõbõl
kirakva, boltozva. Ritkaságszám-
ba megy, hogy 1817-ben még
változatlan nevû, de átépített
korcsmát írtak itt össze. A komoly
épületnek már az ivón kívül kam-
rája, konyhája, 30 hordós pincé-
je, lakószobái voltak, amelyekben
cserépkályhák fûtöttek, ablakait
vasrácsok védték. A diósgyõri
koronauradalomnak hasznot hajtó

„intézmény”-t még felbecsülték
1833-ban, „halálát” az 1878-as, a
malom miatt a környéket teljesen
elpusztító árvíz okozta. 

Az uradalmi korcsma-ház he-
lyén az 1880-as évek végén, 1890-
es évek elején épült fel a mai egy-
emeletes bérlakás. (Az Alsó
malom maradványait a város az
1880-as években – hosszú perle-
kedés eredményeként – bontatta
el.) A takarékpénztár épületének
tömegét visszaadó, mai 28.
számú együttest a Kun-család épí-
tette, de 1912-ben már örökösö-
dés folytán Kun Etelka nevén ta-
láljuk. A földszinti – utcai – részeket
1899-ben alakították üzletté, ekkor
kértek a bolthelyiség három észa-
ki nyílására kirakat, illetve portál-
engedélyt, amely a meglévõ hom-
lokzatból 20 cm-t ugrik elõre.  A
miskolci címtárak szerint volt itt ci-
põüzlet és szabóság, nõi fodrász
és ügyvédi iroda. Az épület tulaj-
donosai és az épület tulajdonjogi
státusa is megváltozott a háború
után, az 1950-es évek elõtt. A 20.
század második felében készült
fényképeken már a játéküzlet
képe bontakozik ki.

Az épület Széchenyi utcai hom-
lokzatát az átalakított földszint fe-

letti emeleti zóna három axisú,
egyenes záródású, vakolatkeretek
nélküli ablakai jellemzik. A hármas
tagolású szemöldökpárkány le-
mezekbõl és szimából (hullám-
vonalú párkányprofilból) kompo-
nált, alul fogasléccel díszített. A
két párkány között tagolatlan,
egyszerû fríz õrzõdött meg. Az
épület déli, Szinva felôli homlok-
zata négy axisú, a két-két tengely
között mindkét szinten ablakszé-
lességû, bontatlan falmezõ hely-
reállítással. A nyugati homlokza-
ton nyíló fõbejárat mögötti kapu-
alj két gazdagon tagolt boltsza-
kaszból áll. A homlokzat középri-
zalitjába elhelyezkedõ emeleti tér
– feltehetõen eredeti reprezenta-
tív funkciója miatt – boltozatos le-
fedést kapott.

A 2004-ben ízléses portálokkal,
a földszint és az emelet össz-
hangjával felújított épület terveit
Tamás Imre készítette. A munká-
latok kivitelezõje a MIK Zrt. Az épü-
let többsége (71,70%-a) önkor-
mányzati tulajdonban van. A
Széchenyi utcai és a passzázs fe-
lõli földszint üzleti arculatán, illet-
ve az üzletbelsõ kialakításán most
dolgoznak.

Dobrossy István

2006. május 27. MÛSOR 5

A Miskolc TV
heti mûsora

2006. május 29–2006. június 4.

MÁJUS 29., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30Képújság 17.55Mûsorismer-
tetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor
18.20 Magazinmûsor (élõ) 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.20 Buxa,
pénzügyi magazin 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Kommandó bázis, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

MÁJUS 30., KEDD
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30Képújság 17.55 Mûsorismer-
tetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor
18.20 Magazinmûsor (élõ),
benne: Sport 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.20 MTK-DVTK élvonal-
beli labdarúgó-mérkõzés 20.30
Hírháló (h) 21.00 Kalózok bosz-
szúja, hongkongi film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

MÁJUS 31., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.20 Magazinmûsor (élõ)
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.20
Iránytû, gazdasági magazin 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00 Szökés a valóságból,
amerikai film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

JÚNIUS 1., CSÜTÖRTÖK
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 Múltkor, tallózás
a Miskolc TV archívumában 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00 Halálos felfedezés, ka-
nadai film (h) 23.00A Hálózat mû-
sora.

JÚNIUS 2., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30Képújság 17.55 Mûsorismer-
tetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor
18.30 Múzsa, kulturális magazin
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.20
Lenyomatok, portrémûsor Czibere
Tibor professzorról 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Viharlovasok, hongkongi film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

JÚNIUS 3., SZOMBAT
00.00Képújság 07.00Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 MTK-DVTK élvonalbeli lab-
darúgó-mérkõzés (ism.) 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.20
Magazinmûsor, válogatás a hét té-
máiból 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.20 Házláz (ism.) 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.30
Az igazság nyomában, amerikai
film (h) 23.00 A Hálózat mûsora.

JÚNIUS 4., VASÁRNAP
00.00Képújság 07.00Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 Salakmotor Csapat-világ-
bajnokság, Miskolc 17.00A Hálózat
mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Krónika,
heti hírösszefoglaló magazin 18.30
Magazinmûsor, válogatás a hét té-
máiból 19.00 Krónika (ism.) 19.20
Múzsa, kulturális magazin (ism.)
20.00Krónika (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.30 A szeretet ajándéka,
amerikai film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

ZSONGÓ LILLAFÜRED

2006. május 29. (hétfõ): 07.00–08.00 Híróra. Ösz-
szefoglaló a hétvége fontosabb eseményeirõl.
09.00–10.00 Egészségóra. Téma: Arcápolás.

2006. május 30. (kedd): 07.30 Vendég: Horváth
Ottóné, önkormányzati képviselõ. 08.30 Vendég:
Juhász Tamás, politológus.

2006. május 31. (szerda): 07.30–07.45 Parlamenti körkép, Dr. Tompa Sándorral. 08.00–09.00
Diósgyõri Mozaik. Fesztiválkörkép 08.00 Vendég: Romhányi Rita, Miskolci Szimfonikus Zenekar.
Téma: KLAZZ fesztivál. 08.30 Vendég: Szebeni Péter. Téma: Nyit a Gyõri kapu, Zsongó Lillafüred,
Miénk a vár, Borsodi fonó, értékelések, programok. 08.50 Kulturális ajánló.

2006. június 1. (csütörtök): 08.00 Vendég: Zámbó Katalin, önkormányzati képviselõ. Téma:
Komlóstetõ helyzete. 08.30 Borsodi fonó.

2006. június 2. (péntek): 07.30 Vendég: Dr. Tompa Sándor, országgyûlési képviselõ. 08.00 Vendég:

Kertész Béla, a Miskolci Városgazda Kht. mûszaki igazgatója. 

A Rádió Diósgyõr óránként hírekkel, félóránként pedig helyi hírekkel jelentkezik. Továbbá minden reg-

gel 08.05 perckor útinformot hallhatnak.

A megújuló belváros (5)

„LUCZI-KORCSMA”, „GÖMBÖS-JÁTÉK” ÉS UTÓDA

Sport és salsa

A KIHÍVÁS NAPJA

CIVIL EXPÓ

Ma egy bank székel az egykori játékbolt helyén.

A városháza udvarán a hivatal dolgozói is mozogtak.

Nyolcadszor zsong Lillafüred a
hétvégén, május 27–28-án. A
kétnapos kulturális és sportese-
mény programjaiba idén a fo-
gyatékkal élõket is bevonják. 

A szervezõk nyolc évvel ezelõtt
gondolták úgy, hogy szükség van
egy színvonalas szabadidõs ren-
dezvényre, mindehhez, pedig nagy-
szerû környezetet találtak, a festõi
szépségû Lillafüredet. A Hámori-tó
partján a kulturális és sportprogra-
mok évrõl-évre bõvülnek.

– Évek óta több ezer embert moz-
gat meg az esemény, most is szá-
mítunk arra, hogy mint tavaly, idén
is legalább 8-10 ezren látogatnak
Lillafüredre, és szórakoznak felhõt-
lenül, vélhetõen a szó szoros értel-
mében, hiszen a meteorológusok
is verõfényes idõt ígérnek – mond-
ta Hubay György, a rendezvény szer-
vezõje. Idén csaknem húsz sport-
ág képviselõi mutatkoznak be, akik
egyben csábítják a vállalkozó ked-
vûeket is, hogy minél többen mo-
zogjanak a hétvégén. Szombaton
a Bartók Béla Zenemûvészeti

Szakközépiskola fúvósegyüttese
nyitja meg a rendezvényt. Emellett
sor kerül majd aerobik-bemutatóra,
szellemi vetélkedõre, a Rotor együt-
tes koncertjére, kenuversenyre a
Hámori-tavon, sportlövõ versenyre,
túrázásra, karate- és cselgáncs-be-
mutatóra is. Vasárnap a Ködmön
táncegyüttes bemutatójával kez-
dõdik a program. Majd a néptánc-
cal, óvodások mûsoraival, bábelõ-
adással, és sport talk-show-val foly-
tatódik a rendezvény, amelyen Élõ
Vivien asztaliteniszezõ, Salamon
József a DVTK egykori játékosa és
egyben a város kitüntetettje, és
Repka Attila volt olimpiai aranyér-
mes birkózó is részt vesz. Az esély-
egyenlõség jegyében a fogyaték-
kal élõket is bevonják a versenybe,
amire eddig nem volt példa. A sé-
rülteket hétvégén reggel, kilenc órá-
tól várják a Diósgyõri uszodában.
A programot több helyszínen ren-
dezik, így a Waldorf iskola udvarán,
a Magyar Rádió épületében, az
Erzsébet sétányon és az ómassai
úton is zsong majd Lillafüred. Az
események fõ színtere a már meg-
szokott Alpesi büfé elõtti tér lesz. 

Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön a verista operákat? Hamarosan kiderül! Négy héten
át tartó keresztrejtvény-pályázatot indítunk. A négy keresztrejtvényben egy-egy
verista szerzõ nevét, és operája címét rejtettük el, melyek az idei Operafesztiválon
is felcsendülnek majd. A négy megfejtést egyben, egy levelezõlapon legké-
sõbb június 22-e, éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Kht. címére:
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A helyes megfejtéseket beküldõk között az Arany
Könyvesbolt (Miskolc, Arany Corvin Üzletház, Arany János út. 11-13.) által fel-
ajánlott könyvet sorsolunk ki. Elõzõ játékunk megfejtései a következõk voltak:
dr. Sallai Zsolt, dr. Török Pál, Bekes Dezsõ, Benkó Dixieland Band, dr. Loss
Sándor, Dézsi János. A szerencse Daróczi Zoltánné, miskolci olvasónknak ked-
vezett, akit levélben is értesítünk. Gratulálunk neki!

ISMERI ÖN 
A VERISTA OPERÁKAT?



Izgalom, látványosság, ki-
élezett, heves csata, mind-mind
egy helyen és azonos idõben!
Kétség nem férhet hozzá, hogy
a vasárnap délután három óra-
kor kezdõdõ salakmotoros csa-
pat-világbajnoki futamon a fel-
sorolt „alkotóelemek” mind-
egyike jelen lesz.

Márpedig ez a garancia
arra vonatkozóan, hogy a
magyar válogatott esetleg
sikerrel veszi az elsõ aka-
dályt. A Népkertben sorra
kerülõ vetélkedés során a
mieinknek igazi világsztá-
rokkal kell felvenniük a
versenyt. 

– Nagyon erõs a me-
zõny, Európa-, és világ-
bajnok ellenfelek találha-
tók a vetélytársaknál. A na-
gyobbik baj, hogy egyál-
talán nem készülhettünk
zavartalanul a megmérettetésre,
ugyanis sérülések zavarták mun-
kánkat. Biztos, hogy Stefáni Attilára

ezúttal nem számíthatunk, s ugyan-
csak maródi Tabaka József, aki a
lengyelek elleni ligamérkõzésen
dõlt ki a sorból – újságolta Vaskó
Norbert, a magyar válogatott csa-
patvezetõje.

Ám a kvalifikációt megelõzõen
még a Ferjan ügy is nehezíti a ma-
gyar csapatvezetõ dolgát. Matej
Ferjant a szlován szövetség is je-
lölte a Miskolcra utazó keretébe,

ugyanakkor a mieink is számítanak
rá. Kérdés, hogy az okmányok el-
készülnek-e idõre?

A miskolci salakmotoros csapat-
világbajnokság kvalifikációja után
– azonnal a 25. etap után – kerül
megrendezésre a Sziráczki István-
emlékfutam, amelyben az addig pá-
lyára lépõ négy legjobb magyar mo-
toros küzd meg egymással, az egy-
kori kiváló miskolci vaspapucsos-
ról elnevezett vándordíjért (egy
évvel ezelõtt Szatmári László nyer-
te a futamot).   

A nem mindennapi eseményen
egyébként a mieinken kívül az
Egyesült Államok, Szlovénia, vala-
mint Olaszország együttese száll
harcba a továbbjutásért. A magyar
válogatott kapitánya a rangidõs
Tihanyi Sándor, aki bízik abban,
hogy társaival képes meglepetést
okozni (ebbõl az is kiderül, hogy ko-
rántsem a magyarok tekinthetõk fa-
voritnak).

A csapat vb szombati program-
jában fél öttõl edzés szerepel.
Vasárnap fél egykor nyitnak a pénz-
tárak, ekkor kerül sor az akreditá-
cióra is. Háromnegyed háromkor
vonulnak fel a versenyzõk, majd 15
órakor feldübörögnek az elsõ fu-
tamban rajthoz álló gépek. A be-
lépõk egységesen 2990 forintba ke-
rülnek, 14 éves korig azonban díj-
talanul tekinthetõ meg a viadal.

A tavalyi – jelentõs szakmai
és közönségsikert arató –
Miskolci Gyalogló Európa-kupa
után ebben az évben is rangos
nemzetközi gyaloglóverseny-
nek ad otthont a megyeszék-
hely. A szervezõk minderrõl saj-
tótájékoztatón számoltak be.

A június 10-én délután, illetve kora
este megrendezendõ XII. Miskolc
Város Díjáért zajló nemzetközi gya-
loglóverseny egyben az idei felnõtt
nõi 10 kilométeres országos baj-
nokság is lesz, amelyen részt vesz
a teljes hazai élmezõny. 

Szûcs József, a MISI SC, a
Diósgyõri Atlétikai Club, és a válo-
gatott edzõje, a versenybíróság
technikai vezetõje elmondta, hogy
a pályát ezúttal nem a tavaly ki-

próbált belvárosi utcákon jelölik ki.
A verseny – elsõsorban a sporto-
lók kérésére – „visszaköltözik” a ko-
rábban többször is használt és jól
bevált helyszínre, a Népkertbe,
ahol az aszfaltozott sétányokon je-
lölik ki a körpályát. 

– A szervezésben a Magyar
Atlétikai Szövetség és a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Atlétikai
Szövetség, valamint a Miskolc
Városi Sportközpont lesz a segít-
ségünkre. A csarnok elõtti terüle-
ten állítjuk fel a verseny központ-
ját is – mondta Szûcs József.

Megtudtuk, hogy újdonságként
gyermekeknek – fiúknak és lá-
nyoknak – is rendeznek 1 kilomé-
teres (azaz egy körös), a serdülõ
lányoknak és fiúknak pedig 3, illetve
5 kilométeres futamot, amelynek va-
lamennyi résztvevõje emblémá-

zott pólót kap ajándékba, a helye-
zettek tárgyjutalmat kapnak.  

A nap egyik csúcspontja a dél-
után fél 5-kor rajtoló – Miskolc
Város Díjáért megrendezendõ – 10
kilométeres ifjúsági, junior, után-
pótlás, felnõtt és veterán nemzet-
közi gyaloglóverseny lesz, amely-
re tíz ország versenyzõit – a konti-
nens legjobbjait – várják. Szûcs
József elmondta, hogy jó helye-
zésben reménykedik, a gyõzel-
met is elképzelhetõnek tartja a két,
hazai színekben versenyzõ olimpiai
reménységtõl, Dudás Gyulától és
Kapéri Leventétõl. A viadal értékét
növeli, hogy a verseny egyben a ju-
nior világbajnokság kiküldetési
szintjének teljesítésére is lehetõ-
séget ad az indulók számára. A leg-
nagyobb érdeklõdésre számot tartó
futam alighanem a fél 6-kor indu-
ló 10 kilométeres felnõtt nõi orszá-
gos bajnokság lesz.

D. L.
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A Miskolci Városi
Sportcsarnokban ren-
dezik meg a Borsodi
Bivaly Fekvenyomó Vi-
lágbajnokságot, ame-
lyen 29 ország csaknem
300 erõs embere méri
össze erejét. A házigaz-
dák nagy esélyesként
számon tartott sporto-
lója, Mészáros László
azonban szombaton
csak versenyen kívül
lép dobogóra és tart
bemutatót, miután a na-
pokban profiszerzõdést
írt alá.

Miskolcon sok-sok ran-
gos eseményt bonyolítot-
tak már le, hiszen meg-
számolni is nehéz lenne,
hány korosztályos világ-,
és Európa-bajnokság mezõnye
randevúzott korábban a megye-
székhelyen. Felnõtt világbajnok-
ságra azonban még nem került
sor, ez az elsõ! – adott tájékoz-
tatást az elõkészületekrõl Martini
Emil fõszervezõ.

– A fekvenyomás egy rendkí-
vül dinamikusan fejlõdõ sportág,
rengeteg erõs ember érkezett
városunkba, akik többhónapos
felkészülési munka után a leg-
jobbat akarják magukból kihoz-

ni. Az érdeklõdõk, a megyei sport-
kedvelõk számára is csemegét kí-
nálunk, hiszen ennyi erõs embert
nagyon ritkán lehet együtt látni.
Az pedig, amikor egymás után pa-
kolják föl a tárcsákat, és adott
esetben több, mint három mázsa
fölött meghajlik a rúd… Hát, fan-
tasztikus látvány, és rendkívül
nagy sportteljesítmény.

A magyar keret legesélyesebb
sportolója a miskolci Mészáros
László volt, aki az elmúlt években

gyakorlatilag kibérelte magának a
dobogó legmagasabb fokát a kü-
lönféle nemzetközi viadalokon. Õ
most mégis hiányzik a dobogóról...

– Egy szerencsétlen idõzítés
következtében a világbajnokság
elõtt nem sokkal döntenem kel-
lett, hogy az amatõrök vagy a pro-
fik között folytatom a pályafutá-
somat – mondta Mészáros
László. – A szívem azt diktálta,
hogy ne írjam alá a szerzõdést,
végül azonban az eszemre hall-
gattam, mert a fejlõdésem érde-
ke ezt kívánta. A miskolci vb után
két héttel Bécsben rendezik meg
a profi Európa-bajnokságot, arra
készülök. Rossz érzés, hogy ki kell
hagynom a miskolci viadalt, azon-
ban cserben nem hagyom az

értem szorítókat, ugyanis szom-
baton a 125 kg-osok után bemu-
tató jelleggel ígérem, hogy profi
nyomásokkal, és remélem világ-
csúccsal kárpótolok mindenkit.

Az indulók között a sportág ba-
rátai a nõi mezõnyben a tiszaúj-
városi Nánási Nikolettáért szorít-
hatnak.

D. L.

Borsodi Bivaly Fekvenyomó világbajnokság

MÉSZÁROS PROFIKÉNT EMEL

Salakmotoros csapat vb a Népkertben

Sztárok csatáznak

Mészáros László csak bemutatót tart majd.

Ismét kiélezett csata várható a népker-
ti salakpályán.

Miskolc Város Díjáért gyalogolnak

LÁTVÁNYOSSÁG A RÉGI PÁLYÁN

FÖLDES-
BRONZ

Debrecen adott otthont a közeli
napokban az ötödik korcsopor-
tos kosárlabda diákolimpia or-
szágos döntõjének. Az esemé-
nyen megyénk csapatai kitettek
magukért és eredményesen sze-
repeltek. A lányoknál a Földes
Ferenc Gimnázium (Miskolc) a
Kossuth Lajos Gyakorló Gimná-
ziumban küzdött meg a riválisa-
ival. A miskolciak nem okoztak
csalódást, ugyanis Letek László
edzõ tanítványai a harmadik he-
lyen végeztek és felállhattak a do-
bogóra. A torna legjobb irányító-
ja Szamosi Rita (Földes Ferenc
Gimnázium, Miskolc) lett, míg a
miskolci csapat legjobb játékosa
címet Hargitai Csilla tudhatta ma-
gáénak. A fiúk csatározásának a
Tóth Árpád Gimnázium adott ott-
hont, s a vetélkedésben az Eötvös
Gimnázium (Tiszaújváros) csa-
pata az elõkelõ 6. helyet szerez-
te meg.

LÔTERET AVATTAK
A BEFAG-FETE Lövész Klub

életében örömteli esemény tör-
tént: a közelmúltban a miskolci
klub légfegyveresei a Csanyik
völgyben található lõterükrõl be-
költöztek új otthonukba, amely a
belvárosban található. Bencze
János edzõ érdeklõdésünkre el-
mondta: nagyon várták már ezt
a pillanatot, ugyanis így jóval na-
gyobb az esély arra, hogy több
fiatallal, köztük 10–12 éves gye-
rekekkel megismertessék, meg-
szerettessék a sportágat. A
Csanyikban az õrzésre, védésre
nem volt pénz, gyakran betörtek.
Terveik szerint – a lõállásokon

kívül – erõfejlesztõ részt is kiala-
kítanak, ahol a kondigépeket
használhatják a sportolók. Az új
otthon megtalálásában dr. Halmai
Gyula, a megyei sportlövõ szö-
vetség megyei elnöke nyújtott
segítséget. A Rákóczi utcai 16–17
méter hosszú pincehelyiségben
öt lõállást alakítottak ki, s itt 10 mé-
teres légpisztolyos, illetve lég-
puskás versenyeket tudnak ren-
dezni. A BEFAG-FETE lövészei
kedden, és csütörtökön 16 és 20
óra között használják a Rákóczi
utcai lõteret. Ebben az idõpont-
ban várják a légfegyveres lövé-
szet iránt érdeklõdõket.

A teniszezés barátai megszokhatták már, hogy a nyári idõszakban
Miskolcon, az Egyetemvárosban található salakos pályákon kü-
lönbözõ akciók indulnak. Most az Egyetemvárosi Tenisz Klub nyári
intenzív tanfolyamot hirdet, amelyre elsõsorban általános- és kö-
zépiskolás diákokat hívnak és várnak. A turnusok egy, illetve két
hetesek, és naponta három óra idõtartamban, délelõtt tartják a
foglalkozásokat. Az érdeklõdõk személyesen jelentkezhetnek az
egyetemi teniszpályákon, vagy pedig a 06/20-9283-265-ös tele-
fonszámon regisztráltathatják magukat, Futó Györgynél.

Tenisztanfolyam

VIMA-COLOR Kft. TVIMA-COLOR Kft. TAPÉTAPÉTASZALONASZALON
RÉGIÓNK LEGNAGYOBB TRÉGIÓNK LEGNAGYOBB TAPÉTAPÉTA A 

ÉS BORDÛR VÁLASZTÉKAÉS BORDÛR VÁLASZTÉKA

�� Tapéták: 690 Ft-tól
�� Bordûrök: 390 Ft-tól
�� Csaphornyos faparketták: 

3000 Ft/nm-tõl
�� Mennyezetburkolók: 

290 Ft/nm-tõl
Díszlécek: –10% kedvezménnyel

�� Öntapadós tapéták
�� Poszterek �� ragasztók �� rozetták 

�� hõszigetelõ tapéták

MISKOLC, Zsolcai kapu 13. Tel.: 46/413-414
(MEGYEI RENDÕRFÔKAPITÁNYSÁGGAL SZEMBEN)

Tapéták

Bordûrök

Rozetták

IBUSZ AZ ÖN UTAZÁSI IRODÁJA 
Rendkívüli kedvezményes repülôjegyek 

a világ bármely országába!
AKCIÓ!!! Többek között: 

Hamburg 9900 Ft-tól 
New York 69 900 Ft-tól 
Toronto 100 000 Ft-tól 
Sydney 180 000 Ft-tól 
Minél elôbb annál olcsóbb!! 

Fapados jegyek a Sky Europe, Wizzair 
és az Air Berlin járataira. Többek között: 

Amsterdam, London, Párizs 1990 Ft-tól 
Barcelona 4990 Ft-tól 

Fenti árak bizonyos feltételek mellett érvényesek, 
és nem tartalmazzák 

a repülôtéri illetékeket és a szervizdíjat. 
Volánbuszjegyek, kedvezményes vasúti jegyek,

ifjúsági, tanárikártyák árusítása. 
Valutaváltás a legjobb árfolyamon, 

Western Union pénzátutalás. 

BBôôvveebbbb  ffeellvviilláággoossííttááss::
IBUSZ Utazási Iroda

MMiisskkoollcc,,  SSzzéécchheennyyii  uu..  1144..
TTeell..::  4466//332244--441111,,  550088--221111

EE--mmaaiill::  ii006699@@iibbuusszz..hhuu  

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

REPÜLÔS TÁRSASUTAZÁSOK (június-július)
Nagy török körút 13 nap 219 900 Ft

Portugália 8 nap 195 900 Ft � Írország 8 nap 229 900 Ft
Skandináv fõvárosok 6 nap 199 900 Ft

Szentpétervár 5 nap 159 900 Ft � Andalúzia 8 nap 199 900 Ft
Normandia, Bretagne, Jersey sziget 6 nap 159 900 Ft

Spanyolország 10 nap 198 900 Ft
Baltikum 10 nap 215 900 Ft+járulékos költségek
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ÚJ ÁLLOMÁS: INDULHAT 
A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSE

Két hete, 2006. május 12-én hirdették ki annak a közbeszerzési el-
járásnak a nyertesét,amelynek keretében a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése
érdekében, EU támogatással megvalósítandó projekt részletes megvalósíthatósági ta-
nulmánya készül el.

A kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a FÕMTERV Fõvárosi Mérnöki Tervezõ Rt.
– COWI Konzorcium lett. A projekt ezzel egyik legfontosabb szakaszához érkezett,
hiszen a megvalósíthatósági tanulmány keretében kidolgozásra kerülõ társadalmi-
gazdasági hatásvizsgálatok eredménye lényeges szempont a pályázat elbírálása során,
melyet az MVK ZRt.-nek 2006. decemberében kell majd benyújtania az Európai Unióhoz.

A projekt lebonyolításával megbízott MVK fontosnak tartja, hogy a város meg-
bízásának legmesszebbmenõkig eleget tegyen és ennek érdekében számos találko-
zót szervez a miskolci lakosokkal, civil szervezetekkel.

Az alapos hatástanulmányt segítheti, ha minél több szempont, kérdés, vélemény,
javaslat felszínre kerül, hiszen a legjobb megoldás csak akkor születhet meg, ha az
a miskolciakat szolgálja. Élhetõbb, szebb város, gyorsabb, környezetbarát, színvo-
nalasabb közlekedés kialakítása, mindannyiunk vágya.  Évrõl évre a város költség-
vetésének lehetõségein belül zajlik a közösségi közlekedés fejlesztése.

Most azonban egy jelentõs állomáshoz érkeztünk, hiszen Európai Uniós forrás-
ból lehetõséget kaptunk egy nagyobb mértékû, – 33,5 Mrd Ft-ból megvalósítható
– átfogó fejlesztéshez. A város közösségi közlekedésének fejlesztése itt persze nem
állhat meg, hiszen keressük a lehetõséget az észak-déli villamosvonal kiépítéséhez
és a további vonalbõvítéshez.

FOLYAMATOSAN, LÉPÉSRÕL LÉPÉSRE
AZ ELSÕ VILLAMOS (ELÕDEINK NYOMDOKÁN)

„Miskolcz város történetében arany betûkkel írják be a mai napot, vagyis
július 10-ik napját. Az évtizedek során át annyira óhajtott közúti villamos vas-
utat ma avatják fel s adják át a közforgalomnak … városunk a mai napon
az ország legelsõ és legelõkelõbb városainak sorába lép.” írta 1897-ben a
Szabadság címû napilap. Így adta hírül, hogy a „vidéki” Magyarország nagy
városai közül, Pozsony után Miskolcon is útjára indult a városi közlekedést le-
bonyolító vasúti közlekedés. Elõzménye 1889-ig nyúlik vissza, az engedélyeztetés
és kivitelezés pedig Csáthy Szabó István nevéhez kötõdik. A villamos-vasút
(bár mindenki nagyon várta beindítását) alaposan felforgatta a város közle-
kedését, ezért a rendõrfõkapitány terjedelmes hirdetményt jelentetett meg a
helyi lapban. Címe sem volt rövidebb: „Óvintézkedések és tudnivalók a hely-
béli villamos vasúti közlekedés megnyilta alkalmából.” S bár a városnak 1873-
tól voltak közlekedési szabályai, amelyek meghatározták a „kocsizás és lo-
vaglási szabvány”-t, ezeket mégsem lehetett a villamos mellett változtatás nél-
kül hagyni. Egy 1897-ben készült statisztika szerint a miskolciak szidták ugyan
az új közlekedést, de azért, mert 38 nap alatt 101 736 darab jegyet váltot-
tak, ennyien kívántak utazni, erre viszont a technika még nem volt kellõkép-
pen felkészült.”

(Dr. Dobrossy István)

Azóta eltelt 109 év. A miskolciak életének fontos részévé vált a villamos. Ma már
naponta 90 000 ember utazik a miskolci villamoson, 644 járat szolgálja a közös-
ségi közlekedést.

P Á L Y Á Z A T
Hogy újabb 109 év múlva milyen lesz a közlekedés? 
Nos errõl ma csak víziónk lehet. 
Játékra hívjuk a miskolciakat, fiatalokat és idõseket, álmodják meg, írják le: 
Hogyan közlekedünk, milyen lesz a miskolci közlekedés 2115-ben, 109 év
múlva
A maximum 10 gépelt oldalon, esetleg illusztrációval kiegészített írásokat, „ha-
tástanulmányokat” a miskolcivillamos@mvkrt.hu e-mail címre, vagy levélben
várjuk három korosztályi kategóriában.
I. kategória: 14 éves korig
II. kategória: 15-25 éves korig
III. kategória: 25 éves kortól
Beküldési határidõ: június 30.
Beküldési cím: www.miskolcivillamos@mvkrt.hu
Postán: MVK ZRt. Közönségszolgálati Iroda (Miskolc, Szemere u. 5.)
A korcsoportonkénti elsõ három legjobb, legérdekesebb pályázatokat bekül-
dõk értékes, környezetbarát ajándékokat  nyerhetnek.

Addig is, térjünk vissza a jelenbe, a hamarosan elkezdõdõ villamosfejlesztéshez,
a részletes megvalósíthatósági tanulmány fõ feladataihoz.

A megvalósíthatósági hatástanulmány célja, hogy a sokoldalú vizsgálatok ga-
rantálják, hogy a villamosvasúti fejlesztés maximálisan szolgálja a város lakóinak
érdekeit, hozzájáruljon az élhetõbb város kialakításához. Ennek megfelelõen az aláb-
bi feladatok elõtt állunk:

� A társadalmi-gazdasági hatásvizsgálatok elkészítése;
� A jármûrekonstrukció megvalósítása érdekében forgalmi, mûszaki, gazdasá-

gi elemzések, lehetséges alternatívák kidolgozása és összehasonlítása, koc-
kázatelemzés és kezelés, a mûszaki specifikációk kidolgozása;

� A mûszaki megvalósíthatósági tanulmánynak, a projekt megvalósításának,
építési engedélyes terveinek, kiviteli terveinek a megvalósíthatósági tanulmányba
építése;

� A teljes projektre a környezeti hatásvizsgálat elkészítése;
� A teljes projekt költség-haszon elemzése, benne a pénzügyi és finanszírozási

vizsgálatok, költség-hatékonysági elemzések, megtérülési vizsgálatok, cash-
flow számítások, pénzügyi kockázatelemzés.

VILLAMOS FEJLESZTÉS – A MISKOLCI 
VILLAMOS NAGYPROJEKT 

Ehhez kérjük az Ön, Önök közremûködését.
Várjuk a lakossági tájékoztatókon, civil konzultációkon, 

amelyek idõpontjáról, helyszíneirõl 
a www.mvkrt.hu honlapján, a képújságban, napilapban 

folyamatosan tájékoztatást adunk.

A Régió cégcsoport 1995 óta létezõ vállalko-
zás, pénzügyi, finanszírozási tevékenységgel fog-
lalkozik, alapvetõen lízing és faktoring szolgál-
tatás területén. A cégcsoport vállalkozásai – Régió
Monéta Rt., Régió Solvent Zrt., Régió Credit Rt.,
a Régió Bérlet Kft. valamint az anyacég, a Régió
Holding Kft.  Miskolcon, Egerben, Szegeden mû-
ködnek. Emellett két éve az erdélyi Csíkszere-
dában is alapítottak egy gépjármûvek finanszí-
rozásával foglalkozó vállalkozást. A Régió cég-
csoport jelenleg 40 embernek ad, munkát, éves
forgalma 2005-ben megközelítette a 15 milliárd
forintot. Ebbõl 10 milliárd volt a faktoring, és 5
milliárd a lízing-forgalom. 

A cégcsoport egyik tagja a miskolci székhelyû Régió
Monéta Rt., amely fõként faktoring tevékenységgel –
tehát követelések megvásárlásával – valamint gépek,
berendezések, termelõeszközök lízingbe adásával fog-
lalkozik. Szilágyi István elnök-igazgató elmondta,
hogy tevékenységi körükbõl a lízing aránylag ismert
finanszírozási forma, a faktoring követelés-vásárlás új-
szerûbb, ezért ennek a lényegét érdemes néhány szó-
ban ismertetni. Ma Magyarországon az úgynevezett
„hosszabb fizetés-határidõk“ az elterjedtek a szállítók
és a vevõk között – nagyon ritka, hogy valamilyen áru-
nak vagy szolgáltatásnak az ellenértékét azonnal ki-
fizessék. Jellemzõen 30–90 nap között van a  fizeté-
si határidõ. A faktorálás azt jelenti, hogy egy erre sza-
kosodott pénzügyi intézmény az eladótól – azaz a szál-
lítótól – megvásárolja az általa kiállított számlát, és azt
két részletben kifizeti. Az elsõ részletet azonnal, ekkor
a számla bruttó értékének 80–90 százaléka kerül ki-
fizetésre. A fennmaradó 10–20 százalék akkor kerül
törlesztésre, amikor lejár a számla határideje, és a vevõ
kifizeti annak összegét a faktoring cég számára. Ekkor
vonják le a kamatokat is, ami a faktoring cég hasznát
jelenti. A faktoring szerzõdések többségét a vevõk –
más néven „kötelezettek“ – kockázatára kötik. Ezekkel
kapcsolatban hitelminõsítést, vizsgálatot végeznek, s
ha a kötelezett hitelképes, megállapítanak egy keret-
összeget. Az eladó – engedményezõ – számláit ed-
dig az összegig faktorálják, azaz vásárolják meg.  –
Ez mindenféleképpen jó megoldás a szállító, azaz az
eladó számára, mivel rögtön pénzhez jut, a faktoring
ügyletek elbírálása általában gyors és egyszerû.
Ezáltal javul az illetõ cég likviditása, tervezhetõek a
bevételei, csökkennek a kintlévõségei, gyorsabbá válik
a pénz forgási sebessége. Az összeget amit a szállí-

tó azonnal megkap, nyomban visszaforgathatja a vál-
lalkozásába, s ezáltal feltehetõen több elõnyhöz jut,
mint amennyi a faktorálás költsége – hangsúlyozta
Szilágyi István.  

Az elnök-igazgató elmondta: õk, mint faktoring cég
a szállítóval kötik meg a szerzõdést a követelés meg-
vásárlására. Ez – a szállító – a kamattal tulajdon-
képpen azt fizeti majd meg, hogy rögtön pénzhez
jut, s nem kell 30–90 napi várnia erre. A tapasztala-
tok azt mutatják, hogy jó ez a forma, a Régió Monéta
Rt.-nek rendkívül sok visszatérõ, elégedett ügyfele,
partnere van. Szállítóik 75 százaléka ebbõl a megyébõl
kerül ki, és a fennmaradó 25 százalék nagy része is
az északkelet-magyarországi régióból kerül ki. – Ezzel
a finanszírozással a térségben teremtünk tõkét, a szál-
lítók vállalkozásainak fejlesztéséhez – fûzte hozzá,
elmondva azt is: tevékenységük nem tévesztendõ
össze a valamilyen szempontból kétes, vagy bi-
zonytalan követelések megvásárlásával, behajtásá-
val. Õk csupán pénzügyi faktoringgal foglalkoznak,
tehát olyan számlákat vásárolnak meg, amelyeknek
még nem járt le a fizetési határideje. Ritkán foglal-
koznak eseti követelésekkel, inkább tartós szállító-
vevõ kapcsolatokkal, például éves keretszerzõdések
faktorálásával foglalkoznak. Forgalmuk háromne-
gyedét húsz nagy, állandó ügyfél biztosítja. 

Szilágyi István szólt az idén újra, kedvezõbb felté-
telekkel beindult Lánchíd faktorálási programról is, me-
lyet az úgynevezett „körbetartozások“ orvoslására dol-
gozott ki a Gazdasági Minisztérium. Ennek keretében
a kis- és középvállalkozások 3 százalékos állami ka-
mattámogatást kapnak a faktoráláshoz, egy ügyfél ese-
tében maximum ötmillió forintig. – Egyszerûen be kell
hozzánk jöni, behozni a szerzõdést, amit kötöttek, s
ha a vállalkozás megfelel a minisztérium által meg-
szabott, nem különösebben szigorú feltételeknek –
akkor faktoráltathatja a folyamatosan jelentkezõ szám-
laköveteléseit, maximum 90 napos lejáratú számlák
után. Mégpedig – az állami kamattámogatásnak kö-
szönhetõen – a piacinál jóval olcsóbb kamatokkal. Ez
a program azért is kedvezõ, mert az eljárásból adódó
összes munkát és adminisztrációs feladatot a faktor-
cég végzi el – hangoztatta az elnök-igazgató. 

MMMMeeeeggggoooollllddddáááássss     aaaa     RRRRééééggggiiiióóóóbbbbaaaannnn

Régió Monéta Pénzügyi Részvénytársaság

H-3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.

Telefon: (46) 503-600; Telefax: (46) 413-049

E-mail: moneta@regio.co.hu

A LAKATOS & VARGA TRANSPORT RT.

Hosszú távú bérbeadásra meghirdeti a tulajdonában lévõ Kiss Ernõ
utcai, mintegy 5 hektáros telephelyét és az azon lévõ felújított, illet-
ve újonnan épült iroda és üzemcsarnok épületeit az alábbiak szerint:

� Irodaépület és szociális létesítmények (földszint + két emelet) 1373 m2

� Üzemcsarnok és fedett rakodótér 1917 m2

� Gépjármû szerelõmûhely, és irodaépület 2952 m2

� Üzemi épület, raktár és tárolószin 771 m2

� Nehézgépjármû szerelõmûhely 706 m2

� Mûhelyek és szociális blokk 281 m2

� Üzemi épület, transzformátor állomás, tároló 114 m2 

� Üzlethelyiség 69 m2

� Portaszolgálat 24 m2

Az iroda, az üzemcsarnok, illetve mûhelyek, raktárak együttes kiadása
az alapvetõ cél, de más megoldások is lehetségesek.

NYARALÁS A COSTA BRAVA-n: 06. 15–27., 63 900 Ft/fõ helyett 54 900 Ft/fõ
13 nap/10 éjszaka, félpanzióval, autóbusszal, miskolci felszállással
Sarti, Stavros: autóbusszal Miskolcról, 06. 05. apartmanban 18 000 Ft/fõ
Rodosz: 06. 11. apartman 49 900 Ft/fõ, Kos: 06. 12. apartman 49 900 Ft/fõ
Tunézia: 06. 23. hotel*** fp. 59 900 Ft/fõ all inc. 84 900 Ft/fõ Debrecenbõl is
Bulgária: 06. 23. autóbusszal Miskolcról hotel*** reg. 44 900 Ft, fp. 55 000 Ft/fõ
Lignano autóbusszal Miskolcról, apartmanban 07. 15–22. 46 900 Ft/fõ

w
w

w.vilaglatoutazas.hu

ELÔSZEZONI AJÁNLATAINK:

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 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 www.mav.hu

Az „Ünnepi IC“ vonat 2. kocsiosztályú menetjeggyel és kedvezményes (helybiztosítás nélküli)
IC pótjeggyel (220 Ft) vehetõ igénybe.

MÁV DIREKT: 06-40-49-49-49
Elérjük céljait. MÁV

A vonatok 2006. június 2-tôl június 5-ig az alábbi útvonalon közlekednek:
ÉRKEZIK INDUL IRÁNY ÁLLOMÁS IRÁNY ÉRKEZIK INDUL

6.10 BBuuddaappeesstt--KKeelleettii  ppuu.. 17.47

7.36 7.37 Füzesabony 16.17 16.18

8.14 8.20 MMiisskkoollcc--TTiisszzaaii  ppuu.. 15.32 15.40

8.45 8.47 Szerencs 15.05 15.06

9.05 9.06 Tokaj 14.50 14.51

9.29 9.31 Nyíregyháza 14.23 14.24

10.02 10.07 DDeebbrreecceenn 13.51 13.52

11.22 11.24 SSzzoollnnookk 12.32 12.35

12.09 12.11 Kecskemét 11.42 11.44

13.25 SSzzeeggeedd 10.39

AAkkcciióóss  vvaakkáácciióó  GGYYUULLÁÁNN
a Hõforrás Hotel komfortos lakrészeiben

KKeeddvveezzmméénnyyeess  üüddüüllééssii  aajjáánnllaattuunnkk::
22000066..  jjúúnniiuuss  2200..  ––  jjúúlliiuuss  1177--iigg

77nnaapp//66  ééjj  sszzáállllááss  ffééllppaannzziióóvvaall
2 fõs elhelyezéssel: 3344  220000  FFtt//ffõõ
44nnaapp//  33  ééjj  sszzáállllááss  ffééllppaannzziióóvvaall

2 fõs elhelyezéssel: 1177  110000  FFtt//ffõõ
A szálloda a megújult termál- és
strandfürdõtõl 350 m-re, csendes

zöldövezetben, egy gyönyörû parkban található.
ÜÜddüüllééssii  ccsseekkkkeett  eellffooggaadduunnkk!!

Információ és jelentkezés: 5701 Gyula,
Rábai M. u. 2. Pf.: 134.

Tel.: 66/463-722. Fax.: 66/462-246
E-mail: hotelhoforras@bekes.hungary.net

Web: www.hoforrashotel.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Miskolci Városgazda Kht. Temetõgondnoksága nyil-

vános pályázatot hirdet a Miskolc, Szentpéteri kapui temetõ
területén található virágbolt megnevezésû helyiség bérle-
tére.

A bérleti szerzõdést 2006. június 8-tól
határozatlan idõtartamra kötjük.

Az írásos pályázatnak tartalmaznia kell:

� a pályázó neve, címe, valamint a tevékenység
folytatására feljogosító engedély másolatát

� nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja

A pályázatok beérkezési határideje:
2006. június 6., 10.00 óra

Eredményhirdetés:
2006. június 7., 11.00 óra

A pályázatok benyújtása és az eredményhirdetés a Miskolci Városgazda Kht.
(Miskolc, Gyõri kapu 48-50.) alatti székhelyén történik. A pályázati feltételeket tar-
talmazó dokumentum a Miskolci Városgazda Kht. titkárságán 2006. május 26-tól
átvehetõ, vagy letölthetõ a www.varosgazda.hu oldalról.

Terra 95 Bt.
Tel./fax: 46/402-969

Virágné Kaló Ágnes szolgálatvezetô Mobil: 06-30/998-1592
A társadalombiztosítás által támogatott szakápolás,

gyógytorna, fiziotherápia a beteg otthonában.

VIVAGO Betegôrzô rendszer
Biztonság az idôseknek, megnyugvás a hozzátartozóknak!

1. Folyamatos otthoni állapotfelügyelet éjjel-nappal.
2. Automatikus segítséghívás, ájulás, rosszullétek,

otthoni balesetek esetén.
Rendszervezetô Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Érd.: L & V Transport Rt.  
Tel.: 46/332-443 � E-mail: lvtrans@axelero.hu

„„ÜÜNNNNEEPPII  IICC””  VVOONNAATTOOKK
A pünkösdi ünnepek alatt is élvezze a Desiro motorvonatok kényelmét

Budapest–Miskolc–Debrecen–Szeged között!
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Kedvenceink 

KEDVENCEINK IS LEHETNEK ALLERGIÁSAK

Néhány éve indult, s me-
gyénk harmadik legnagyobb
kulturális rendezvénysoroza-
tává nõtte ki magát a Borso-
di Mûvészeti Fesztivál, amelyet
idén június 15–25. között ren-
deznek meg. A szervezõk bíz-
nak benne, hogy a miskolci
operafesztivál és a foci vb el-
lenére sikeresek lesznek.

– A megyei idegenforgalmi ak-
ció indításakor, három és fél éve
úgy fogalmaztunk, hogy bebizo-
nyítjuk: Borsodnak van másik ar-
ca is! Elhatároztuk, felhívjuk a fi-
gyelmet az értékekre. Ilyen érték
a Borsodi Mûvészeti Fesztivál is,
amit bizonyít, hogy tavaly több,
mint tízezren tekintették meg a
rendezvényeket – értékelte az el-
múlt évek törekvéseit, az elért
eredményeket Gyárfás Ildikó, a
megyei közgyûlés elnöke. Az em-
lített idegenforgalmi kampány
folytatódik, csak irányt vált, elõ-
ször az ország többi részét, a
szomszédos országokat célozták
meg, most pedig a megyét. 

– Nagy a megye, szükség van
belsõ kommunikációra annak ér-
dekében, hogy például az ózdi el-
látogasson Lázbércre, vagy Tokaj-
Hegyaljára. Szervesen illeszke-
dik ebbe a Borsodi Mûvészeti
Fesztivál a maga kínálatával – je-
lentette ki a közgyûlés elnöke.

– A fesztivál a hatodik évébe
lépett, lassan iskoláskorú lesz, s
a megye harmadik legnagyobb
fesztiváljává nõtte ki magát –
szólt elégedetten az elért eredmé-
nyekrõl dr. Király Bálint, Kazinc-
barcika polgármestere. A progra-
mok összeállításakor mindig a mi-
nõségre törekednek, valamint ar-
ra, hogy a kulturális igényt ne a
pénztárca vastagsága szabja
meg, ezért szándékosan ala-
csony árszinten tartják a belépõ-

ket. A közönség érdeklõdése
visszaigazolta a gesztor Kazinc-
barcika és a fõszervezõ Egressy
Mûvelõdési Központ törekvése-
it, ráadásul igazi térségi összefo-
gás szervezõdött köré. 

Sajó Attila, az Egressy igazga-
tója elmondta, az idén keve-
sebb a komolyzene a fesztiválon,
mivel idõben egybeesnek a mis-
kolci operafesztivállal, de Tokody
Ilona dal- és ária estje, vagy a
Bolyki Brothers fellépése minde-

nütt csemege lenne, akárcsak a
Benkó Dixieland Band szokásos
sajógalgóci koncertje, vagy a
Ghymes. Különlegességnek ígér-
kezik az edelényi kastélyban
rendezett vacsoraest, amely kí-
sérõje idén a villányi bor lesz. A
miskolciaknak az idén is kü-
lönbuszokat indítanak majd. A
fesztivál kiemelt támogatójá-
nak pedig sikerült megnyerniük
az ugyancsak kazincbarcikai
BorsodChem Rt-t.

A megyeházán tájékoztattak az idei fesztiválról.

Házi kedvenceink allergiás
megbetegedései három fõ
csoportba sorolhatók: bolha-
csípés okozta allergiás bõr-
gyulladás (BAD), atópiás bõr-
gyulladás, eleségallergia.

Az elõzõ cikkben említésre ke-
rült a házi kedvenceink külsõ
élõsködõi témában a bolhásság
kérdése. A bolhák leküzdése
nemcsak higiéniai szempontból
fontos számunkra, hanem egy lé-
nyeges betegség, a bolhacsípés
okozta allergiás bõrgyulladás
(BAD) megelõzése illetve kezelé-
se miatt is elengedhetetlen.

A BAD kialakulásáért a bolha
nyálában bizonyos immunológi-
ai reakciót elõidézõ anyagok, il-
letve az állatok immunrendsze-
rének egyedi érzékenysége tehe-
tõ felelõssé. E két tényezõ együt-
tes elõfordulásakor – vagyis ha
egy arra érzékeny kutyát bolha-
csípés ér – igen intenzív reakci-
ókra számíthatunk.

Legelsõként rendkívül
intenzív, szinte szünet
nélküli vakaródzás fi-
gyelhetõ meg testszer-
te, illetve gyakran nagy
kiterjedésû összefüggõ
szõrhiányos terület látha-
tó az állat hátágyéki sza-
kaszának bõrén.

Fontos megjegyezni,
hogy ezeken az állato-
kon bolhákat csak kivé-
teles esetben találunk,
mivel az intenzív vakaró-
dzás miatt az élõsködõ
nem képes a testfelszí-
nen hosszabb ideig tar-
tózkodni. Mivel a bolha-
nyállal szemben áthangolódott
szervezetben akár egyetlen bol-
ha csípése is elegendõ ahhoz,
hogy allergiás rohamot, súlyos
bõrbetegséget kiváltson, a gyógy-
kezelés és egyben a megelõzés
alapvetõ kérdése a bolhák távol
tartása a kutyáktól.

A képet jelentõsen súlyosbíthat-
ja a vakart területeken megjele-

nõ másodlagos bakteriális bõr-
gyulladás, mely a vakaródzás,
mint mechanikai irritáció követ-
kezménye. Ekkor az állat bõre
gennyes, bûzös, pörkökkel fe-
dett lehet, a szõr teljesen kihull-
hat, lázas állapot léphet fel.

Nos mindezek elkerülése cél-
jából fontos a bolhák elleni vé-
dekezés, melyre kiváló gyógy-

szerek állnak rendelkezésünkre.
Ezeket az úgynevezett „spot on”
készítményeket csak az állat há-
tának bõrére kell juttatnunk és
problémáink minden remény
szerint megoldódnak. A másod-
lagos bakteriális fertõzés ellen
antibiotikum-kúrát alkalmazha-
tunk, a kínzó viszketésre anti-
hisztamin tartalmú készítmé-
nyek, a gyulladás mérséklésére
súlyosabb esetben szteroid-gyul-
ladáscsökkentõk javallottak. Ked-
vencünk bõrét különbözõ fürde-
tõszerekkel illetve egyéb külsõ-
leg használatos bõrgyógyásza-
ti készítményekkel hozhatjuk
rendbe.

A bolhák fészkei, illetve külön-
bözõ fejlõdési alakjai az állat
környezetében találhatók meg,
így nem szabad megfeledkez-
nünk ezen területek tisztításáról,
fertõtlenítésérõl sem. Következõ
cikkben a többi allergiáról lesz
szó.

Dr. Puskás Gábor
puskasgabor@allatkorhaz.hu

SZENTENDRÉRE KÖLTÖZÖTT
A FELVIDÉK

Ma avatják fel a szentendrei skanzenben a felvidéki mezõvárost,
amely keretében egy-egy tállyai, hejcei, mádi, tokaji, erdõbényei
és gyöngyösi épülettel mutatják be a tájegységre jellemzõ
építészetet, életmódot.

A házak megépítése 750 millió forintba került, a berendezés
pedig további 150 millióba. Mivel valamennyi település borter-
melõ dombvidéken terül el, így természetesen pincét is ástak a
házak alá, a leghosszabb 40 méteres. Az épületekben mintegy
5000 mûtárgyat helyeztek el berendezésként. A megnyitón ak-
tívan részt vesznek a bemutatott községek. A skanzenbe várják
a borsodi vendégeket is, a szereplõ települések pedig azt remé-
lik, sok turista kap majd kedvet régiónk meglátogatására.

Mûvészeti fesztivál Kazincbarcikától Ózdig

FOLYTASSA BORSOD!

KLAZZ FESZTIVÁL 
Csütörtökön kezdõdött a Klazz Fesztivál, amelyet harmadszor

rendeznek meg a borsodi megyeszékhelyen. A Miskolci Szimfonikus
Zenekar és az ország vezetõ jazz csapatai együtt lépnek, léptek
fel a koncerteken, melyeket május 25-e és 27-e között szerveztek
az ITC-székházban és a Miskolci Nemzeti Színházban. A Klazz
Fesztivál a komolyzene és a jazz összeházasításának ötletébõl
született. A vendégek között neves zenészeket láthat, láthatott a
közönség, többek között Szõke Nikolettát, Nagy Jánost, és Kilian
Forstert.

Van valami reményteljes a pusztításban: a 37-es fõút mellett le-
tarolt fák helyére állítólag gyönyörû fasor kerül. Azt beszélik a né-
pek, ha készen lesz az új út, nem marad el a faültetés. Alig né-
hány évtized múlva tehát szép árnyasban haladhatunk majd a
gesztelyi elágazásig. 

A népek olyan beszélõs-félék, azt is mondják, isten útjai kifür-
készhetetlenek, ezért nem olyan ütemben halad a munka, ahogy
az elvárható lenne, vagy még nem az igazán látványos részét vég-
zik az építésnek. (Kérdés, van-e az útépítésnek a tervezés stádi-
uma után nem látványos része… a népek szerint van: ezt éljük
éppen ezekben a hetekben.) Egyszercsak nekilódulnak, hipp-hopp,
vagy talán hüp-hüp-hüp, Barba-trükk, és leterül az új aszfaltszõ-
nyeg. 

Akkor pedig már az aszfaltszõnyeg alá seperheti a nép minden
gondját, és a felhõtlen öröm korszaka köszönt rá. Lerövidül a me-
netidõ, a városból a környezõ településekre költözõk reggelente
tempósabban haladhatnak úti céljaik felé, a falvakból hamarjá-
ban kertvárosok lesznek. Az autópályának köszönhetõen a fel-
sõzsolcaiak egy korszerû autóval nem egész két óra alatt Buda-
pestre érnek, s ugyanígy érzik az ongaiak, arnótiak: mindannyiuk
számára megváltás, ha fejlõdik az infrastruktúra. Túráztathatják na-
gyobb örömmel motorjaikat a fuvarozók, az autópálya végétõl egé-
szen a gesztelyi elágazásig négysávosított útnak köszönhetõen
hamarabb ér majd Budapestre a borsodi sör, a szerencsi cukor,
a tokaji aszú. És a népek szerint ennek köszönhetõen csakis ol-
csóbb lehet az élet, szinte nekik fognak fizetni, ha be akarnak vág-
ni egy pofa sört, vagy eggyel több kockacukrot kérnek a kávéba.
Igen, ez lesz, ha megépül az út, mondják a népek, majd hozzá-
teszik, valaki biztos az ördögnek tartozik ezzel az úttal is. 

Csúfondároskodóak ezek a népek, mondják a népvezérek, nem
tudnak örülni a jónak. Hát dehogynem tudnak, soha még ennyi
örömteli, közösségépítõ találgatás nem esett meg a környezõ kocs-
mákban, ahol mostanában rendre az a téma, hogy szélesítik-e a
Hernád-hidat, vagy a régit végleg elbontották, tényleg az „öreg
híd” elemeit használják-e a vasúti felüljáró bõvítéséhez, és gesz-
tenye- vagy nyírfasort telepítenek-e az út mellé. 

Vass Tibor

Elvan a gyerek

JÓ ÚTRA TÉRÔ


