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

MISKOLCI NAP

A tervezõ és a kivitelezõ cég
képviselõivel, valamint a vá-
rosháza illetékeseivel együtt
járta be Fedor Vilmos alpol-
gármester a mûszaki átadás
elõtt a Déryné utcát. A Belvárosi
Rehabilitációs Program része-
ként megújuló, sétálóutcává
átalakított utcát a jövõ héten
adják át teljes egészében a
miskolciaknak.

A természetes díszburkolat mel-
lett álló kandeláberek, különle-
ges világítótestek, fa virágládák te-
szik szebbé, komfortosabbá az
utcát. A beruházás összesen 120
millió forintba került. Középen a
burkolat szintjétõl pár centivel mé-
lyebben mûkõ sáv, mint Fedor
Vilmos megjegyezte, ez arra szol-
gál, hogy megfelelõ szilárdságú
burkolatot biztosítson az Opera-

fesztivál alatt a díszleteket
szállító kamionoknak, hisz
azokkal kénytelen-kellet-
len be kell állni a színház
oldalsó bejáratához. 

A Belvárosi Rehabilitá-
ciós Programról 2003-ban
döntött a közgyûlés,
amelynek elsõ lépése-
ként ideiglenes védett-
ség alá vonták a törté-
nelmi belvárost. A fejlesztéshez
szükséges 1,6 milliárd forintot a
Regionális Operatív Programon
nyerte a város, ebbõl készült el a
Szinva terasz, a Kandia köz, illet-
ve most a Déryné utca. A fejlesz-
tés pedig nem áll meg, hiszen már
dolgoznak a Hõsök terén, mely az

alpolgármester szerint az év vé-
gére elkészül.

– A Téli Fesztivál kapcsán is na-
gyon megszerették az emberek
ezt az utcát, ami mondhatjuk,
egy új vendéglátó utca lesz – je-
gyezte meg Fedor Vilmos. – Négy
vendéglátó hely is van az utcában,

melyek terasszal települnek ki az
utcára.

Az alpolgármester szólt arról a
középkori kútról is, melyet a re-
habilitációs munkák során feltár-
tak, és amelyre annak idején rá-
építették a színház lábazatát. Most
ez a kút is a sétálóutcát díszíti.

Véget ért az az egyhónapos
kulturális program, amelyet
Mûszakváltás címmel hozott
létre az önkormányzat kulturá-
lis és vendégforgalmi osztálya,
valamint 13 civil szervezet és
kulturális intézmény a Lenin
Kohászati Mûvek (LKM) 1. Hiva-
talházában. 

A programok kapcsán elindult
kommunikációt és együttmûkö-
dést mind a városvezetés, mind a
civil szervezetek részérõl örömmel
üdvözölték, s követendõ példának
nevezték. A 15 programnapon 61
rendezvényre került sor, körülbe-
lül kétszáz fellépõvel és kétezer lá-
togatóval. Az együttmûködés ta-
pasztalatait kerekasztal-beszélge-
tésen elemezték. Drótos László, a
Kohászati Mûvek korábbi vezér-

igazgatója, a rendezvények egyik
szervezõje értékelésében el-
mondta, bár nem minden tervezett
programot sikerült megvalósítani,
a rendezvénysorozat sikeres volt,
teljesültek azok a célkitûzések,
amelyek a Mûszakváltás alap-
gondolatát adták. Szinte minden
korosztály megtalálhatta a szóra-
kozását, s jó volt a médiavisszhang
is. Drótos László elmondta, ha-
marosan konferenciát szerveznek
a régió vezetõ befektetõi számá-
ra az innovációs lehetõségekrõl, s
tervezik a Vasgyár több tucat tu-
lajdonosának az összehívását is.
Zemlényi Attila, az Erõmû Egye-
sület elnöke „hogyan tovább?” kér-
dését illetõen elsõsorban egy szék-
hely, egy állandó „civil bázis” ki-
alakításához kérte a városvezetés
támogatását, ahol folytathatnák a
megkezdett munkát, közvetíthet-

nék szellemiségüket. Borkúti László
képviselõ annak a véleményének
adott hangot, hogy a civil szerve-
zetek tevékenységét támogatni
kell, mindenekelõtt azonban tisz-
tázandó, milyen formai keretek
között képzelnék el az új intézmény,
vagy székhely létrehozását. A kép-
viselõ utalt rá, hogy a civileknek je-
lenleg is vannak jól mûködõ szer-
vezeti egységei – ezekrõl kell pél-
dát venni, s ezeket kell tartalommal
megtölteni, mielõtt újak létrehozá-
sán gondolkodnak. Ádám Ibolya,
a Kulturális és Vendégforgalmi
Osztály vezetõje annak a vélemé-
nyének adott hangot, hogy joggal
lehetnek büszkék a közösen vég-
zett munkára, az elmúlt hónap ese-
ményeire. A sikeres rendezvény-
sorozat jó példát és megfelelõ ala-
pot ad a párbeszéd folytatásához.

Sz. S.

A Miskolci Városszépítõ
Egyesület Ifjúsági Tagozata
által készített fotókból nyílt ki-
állítás a Kós-házban. A Baross
Gábor Közlekedési és Posta-
forgalmi Szakközépiskola, a
Diósgyõri Gimnázium és a Kós
Károly Szakközépiskola diák-
jainak munkái a Széchenyi
utca megújult portáljait rang-
sorolják, mutatják be.

Bekes Dezsõ, a Városszépítõ
Egyesület elnöke elmondta, évek
óta mûködik az ifjúsági tagoza-
tuk, amelyhez a fentebb említett
három középiskola, valamint egy
általános iskola tartozik. A diákok
rendszeresen részt vesznek az
egyesület munkájában, a köz-
gyûléseken, s a vezetõségben is
van egy képviselõjük. Itt született
nemrégiben az a javaslat, hogy
a fiatalok járják végig Miskolc át-
alakulóban lévõ fõutcáját – amely-
rõl igen sok szó esik mostanság
a sajtóban, közéletben – s néz-
zék meg, fotózzák le a portálokat,
cégéreket. Jelenítsék meg, ho-
gyan látják õk, saját szemszögük-
bõl az átalakuló városközpontot. 

– Ennek kettõs haszna van –
hangsúlyozta Bekes Dezsõ. –
Egyrészt a fiataloktól még elfo-
gulatlan, mindenféle befolyástól
mentes véleményeket lehet hal-
lani, õszintén megmondják, mi
tetszik, és mi nem. Másrészt
pedig aki közszereplõnek, aktív
városszépítõnek készül, annak
hozzá kell szoknia, hogy saját vé-

leménye van a város dolgairól, s
azt el is meri mondani.

Az elnök szerint elképzelhetõ,
hogy év végén, amikor az Egye-
sület Miskolcért Emlékplakettel
díjazza azokat, akik az adott esz-
tendõben a legtöbbet tették a vá-
rosért, a fiatalok által az elsõ
három helyre sorolt üzlet bérlõ-
jét, tulajdonosát is jutalmazni fog-
ják majd. 

Bardocz Géza alelnök, a
Baross Gábor Szakközépiskola
igazgatója, a fotózási akció szer-
vezõje és koordinátora ehhez
csatlakozva ismertette az akció-
ban, zsûrizésben résztvevõ diá-
kok nevét, s bemutatta a három
legpozitívabban véleményezett
portálú üzlet fényképét is. Dózsa

Tímea, Barabás Gergõ, Molnár
Márta, Buday Ferenc, Budai
Dávid, Bartók Gyöngyi és Tóth
Enikõ május 4-én több száz fotót
készített, ezek közül 90 lett kiál-
lítva. A portálokat az elkészült
fotók alapján a diákok rangso-
rolták. E szerint elsõ helyezett lett
a Belvárosi Könyvesbolt, máso-
dik a Trafik Kávézó, Éden Cuk-
rászda, harmadik pedig az Adidas
Sportbolt. Kritikaként az fogal-
mazódott meg, hogy még mindig
vannak a belvárosban méltatla-
nul elhanyagolt épületek, zsúfol-
tak a reklámok, és nem mindig
követhetõ szisztéma szerint ke-
veredik a „régi és az új” az üzle-
tek arculatában.

Sz. S. 

„VENDÉGLÁTÓ UTCÁN” KORZÓZHATUNK

Ma délután hazai környe-
zetben játssza idei utolsó baj-
noki mérkõzését a DVTK együt-
tese. A nagy kérdések már ko-
rábban eldõltek, ezúttal mind-
össze annyi a tét, hogy végül
hol zárja a szezont a piros-
fehér alakulat. Pajkos János
vezetõ edzõ legénysége sze-
rencsés esetben akár hatodik
is lehet.

Az ellenfél a Gyõri ETO FC, s
ne tagadjuk, a Rába-partiak nem
örvendenek túlságosan nagy
népszerûségnek a borsodi me-
gyeszékhelyen. A drukkereknek
valójában nem is a csapattal,
sokkal inkább Reszeli Soós
Istvánnal van gondjuk, aki diós-
gyõri „mûködése” során 160 mil-
lió forintos adósságot halmozott
fel, majd cseppet sem elegánsan
lelépett. Ezt – érthetõen – nem fe-
lejtik az Avas alján élõk, s ezért
általában transzparensekkel
„üzennek” a gyõriek szakmai
igazgatójának, aki értesülésünk
szerint ezúttal el sem jön Mis-
kolcra.

Egyébként a bajnoki évzáró
hangulatosnak ígérkezik. Szom-
bat  reggeltõl várja vendégeit a
klub egyik tulajdonosa – Hubicsák
Ferenc – által ígért, csaknem
kétszáz személy befogadására al-
kalmas sörsátor, amelyben a mér-
kõzést követõen szurkolói anké-
tot tartanak. Ezen minden játékos
és a szakmai stáb is részt vesz. 

A találkozó szünetében sem
unatkoznak a stadionba látoga-
tók, ugyanis az elsõ félidõ lefú-
jását követõen a Fortuna divat-
stúdió táncos lányai tartanak be-
mutatót. Fontos tudnivaló, hogy
a hét elején megbeszélést tartott
a Diósgyõri VTK labdarúgócsa-
patát mûködtetõ gazdasági tár-
saság menedzsmentje. Az ese-
ményen többek között szóba ke-
rültek a DVTK-t érintõ átigazolá-
sok, a következõ szezon költ-
ségvetése és az is, hogy a mis-
kolci piros-fehérek vállalják az
UEFA Intertotó-kupában való rész-
vételt. Sallói István ügyvezetõ je-
lenleg külföldön tartózkodik,
Gabonba és Kamerunba utazott
játékosnézõbe. A mai találkozó
egyébként 18 órakor kezdõdik.

HAZAI PÁLYÁN ZÁR A DVTK

SÁTOR, ANKÉT,
IGAZOLÁS

A fiatalok más szemmel látták a belvárost.

FOTÓZTAK ÉS VÉLEMÉNYEZTEK

Diákok a portálokról

GRAFIKAI BIENNÁLE
Szombaton nyílik a Miskolci

Grafikai Biennále. A magyar
grafikusok huszonharmadik se-
regszemléjére – amely közel fél
évszázados múltra tekint vissza
– majd ezer munkát küldtek az
alkotók, ezek csaknem fele lát-
ható a kiállítótermekben június
3-ától három hónapon át.

A 23-ik grafikai biennále az utób-
bi két évben született mûveken ke-
resztül ad áttekintést a hazai sok-
szorosított grafikáról. Idén majd há-
romszáz mûvész pályázott több
mint ezer alkotással, ezeknek azon-
ban csak egy része kerülhetett a

Miskolci Galéria falaira – a legjobb
munkák, melyeket egy 17 fõbõl álló
zsûri bírált el és tartott érdemes-
nek bemutatásra. Ezek közül a
munkák közül választják ki azt a
13-at, amiért díjat kaphatnak alko-
tóik. Ezek odaítélésérõl egy ötta-
gú szakmai zsûri dönt. A grafikai
biennále törzsanyaga mellett olyan
kiállításokat is nyitnak a hétvégén,
melyek nemzetközi anyagokkal
egészítik ki és teszik teljesebbé a
kortárs grafikáról alkotott képet.
Nagy Gábor György, a legutóbbi
grafikai biennále nagydíjasa önál-
ló kiállításon mutatkozik be
Miskolcon a Rákóczi-házban, ahol
a nemzeti válogatás mellett az

operafesztiválhoz fûzõdõ pályázati
anyagot is kezelik. A grafikuskép-
zés mûhelyeit bemutató, idén kez-
dõdõ sorozat elsõ vendége a
Pozsonyi Képzõmûvészeti Fõiskola
lesz – hallgatóik és tanáraik a
Petró-házban állítanak ki, a Herman
Ottó Múzeum Papszeren lévõ épü-
letében pedig a 2004-es Bieting-
heim-Bissingeni Linóleummetszet
Triennálé anyagából látható válo-
gatás. Kortárs szerb grafikát a
Missionartban láthat a közönség,
a Grafika funkcióváltásai sorozat
soron következõ tárlatát pedig
szintén a Petró-házban rendezik
be.

Czikora Ágnes

HOGYAN TOVÁBB, CIVILEK?

Beszélgetés a Mûszakváltásról
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Önállóan indulnak
Önállóan indul a Magyar De-

mokrata Fórum az önkormányza-
ti képviselõválasztásokon – jelen-
tette be Hock Zoltán, a párt el-
nökhelyettese Miskolcon. Az or-
szágos döntés nem jelenti azt,
hogy a városokban a jobboldali
pártok között ne alakulhatna ki vá-
lasztási együttmûködés – hangzott
el a tájékoztatón.

Az MDF erõteljes tagtoborzó
kampányt indít, ami az õszi hely-
hatósági választásokon vizsgázhat.
Jelenleg az MDF 11 fõs frakciót alkot
a parlamentben. A párt szuverén
döntési joggal rendelkezik, és most
ez a legfontosabb – emelte ki

Hock Zoltán. Borsod-Abaúj-
Zemplénben is önállóan mérette-
ti meg magát az MDF, de itt is le-
hetnek választási együttmûködé-
sek és helyi közös jelöltek, elsõ-
sorban azonban kisebb pártokkal
keresik a kapcsolatokat – mond-
ta Szabó Gyula.

Trianoni megemlékezés
A Magyar Igazság és Élet Pártja

(MIÉP) Miskolci Szervezete, mint
az elmúlt években mindig, úgy idén
is megemlékezik a trianoni béke-
kötésrõl. Június 9-én, 17 órától vár-
ják a miskolciakat az Erzsébet
térre, ahol többek között Miklós
Árpád megyei elnök is felszólal.

Június 1-jén fogad-
ta elsõ lakóját az
Eperjes úton kialakí-
tott Szépkorúak Háza.
A 78 éves miskolci
férfit Szûcs Erika al-
polgármester, vala-
mint az intézmény
dolgozói ajándékkal
köszöntötték, majd
Futó Kálmán, a Szép-
korúak Háza Szoci-
ális Szolgáltató Kht.
ügyvezetõje bemu-
tatta a jelenlévõknek
a kialakított lakrésze-
ket, kiszolgáló egy-
ségeket. 

Mint mondta, a léte-
sítmény 75 férõhelyén
27 egyágyas, és 24 két-
ágyas, összkomfortos, apart-
man jellegû, önálló lakrészt ala-
kítottak ki. A tervezõk és a kivi-
telezõk figyelembe vették az
idõs emberek mindennapi élete
során felmerülõ igényeket.
Ennek szellemében és a jog-
szabályi kötelezettségnek meg-
felelõen valamennyi lakrész
megfelel az akadálymentes kör-
nyezet feltételeinek. A lakószo-
bákban és közösségi helyisé-
gekben a biztonságos mozgást
segítõ kapaszkodókat, rámpákat
szereltek fel, küszöbnélküli köz-
lekedõ tereket alakítottak ki. Az
apartmanok déli és nyugati tá-
jolásúak, a kétágyas elhelyezé-
si lakrészhez erkély, az egy-
ágyashoz loggiás kilépõ tartozik.

A lakrészek elõterében beépített
gardróbszekrény, korszerû für-
dõszoba és minikonyha talál-
ható, hûtõszekrénnyel, moso-
gatóval, fõzõlappal. Minden szo-
bában van elektromos nõvérhí-
vó, telefon, televízió, számítógép-
csatlakozási végpont. Található
még az intézményben 100 fõ be-
fogadására alkalmas étterem,
négy társalgó és négy melegí-
tõkonyha, ima-, beteg- , torna-,
és kapcsolattartói szoba, fog-
lalkoztató – valamennyi a leg-
modernebb felszereléssel – az
udvaron pedig kerti bútorok
szolgálják a pihenést. A lakók-
ról 23 közép- és felsõfokú vég-
zettséggel rendelkezõ szakdol-
gozó gondoskodik.

Az ügyvezetõ
elmondta még,
hogy az intéz-
mény elhelyezési
körülményei, vala-
mint a szolgálta-
tásainak színvo-
nala átlagon felü-
linek mondhatók,
ezért – lakrésztõl
függõen – 1,5–2
millió forint a be-
kerülési költség,
emellett pedig
személyenként 60
ezer forint a havi
térítési díj. Ettõl a
naptól kezdve fo-
lyamatosan fo-
gadják a lakókat,
jelenleg több mint
száz jelentkezõ ké-
relmét kezelik.

Elõnyt élveznek a miskolci, illet-
ve a Miskolc Többcélú Kistérségi
Társulás településein élõk, kizá-

ró okot jelentenek viszont bizo-
nyos betegségcsoportok. Nem
veszik fel például a klasszikus
pszichiátriai kórban, valamint a
súlyos demenciában szenvedõ-
ket. 

– A humán erõforrás tagto-
borzásánál, illetve az alapító ok-
iratban is megjelenítettük, hogy
ez egy idõsgondozó-ápoló ott-
hon, nem pedig pszichiátriai vagy
alkoholbetegek kezelésére szol-
gáló intézet – hangsúlyozta Futó
Kálmán. 

Az Eperjes u. 5. szám alatt ta-
lálható, 5000 négyzetméteres
épületkomplexumban a Szépko-
rúak Háza mellett helyet kapott
egy önkormányzati nyugdíjas-
ház is, amely 38 összkomfortos
garzonlakással mûködik. A be-
ruházás teljes összege megha-
ladta a 850 millió forintot, ame-
lyen az önkormányzat és az állam
fele-fele arányban osztozott. 

Sz. S.

Szépkorúak Háza

BEKÖLTÖZÖTT AZ ELSÕ LAKÓ

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,
Kis-Hunyad u. 9. 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

Az elsô lakót Szûcs Erika és Futó Kálmán (jobbra) fo-
gadta.

PÁRTOK – PORTÁK

A BHD Hõerõmû Kft. (1142 Budapest, Teleki Blanka u. 6.) által a Miskolc,
Diósgyõri Ipari Park területén tervezett szalmatüzelésû erõmû létesítése
tárgyában az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõség elutasító határozatot hozott, mely megtekinthetõ
2006. június 7-ig a Polgármesteri Hivatal Építési és Környezetvédelmi
Osztályán (Miskolc, Városház tér 8. sz., III. udvar I. emelet) ügyfélfoga-
dási idõben (hétfõ 13–16, szerda 8–17 és péntek 8–12 óra között), vala-
mint az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõségen (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.).

MEGTEKINTHETÕ
A HATÁROZAT



Új együttmûködési megál-
lapodást írtak alá a Miskolcon
mûködõ polgárõr-egyesüle-
tek, valamint a városi rendõr-
kapitányság vezetõi.

A rendezvényen jelen volt Nyírõ
Pál, az önkormányzat közbizton-
sági tanácsnoka is, aki a MiNap-
nak elmondta: a korábbi megál-
lapodás megújítását az tette szük-
ségessé, hogy megszületett az
úgynevezett „polgárõr-törvény”,
amelyet régóta vártak, és amely
tevékenységüket illetõen jóval
konkrétabb szabályozást jelent az
eddigieknél.

Nyírõ Pál elmondása szerint a
város vezetése jelentõs összeg-
gel támogatja a közrend, közbiz-
tonság fenntartását, javítását, a
polgárõrség mûködési feltétele-
it. Az új törvény „leszabályozza”,
mire és hogyan használhatók fel
ezek a közpénzek, rendezõelve-
ket állít fel a mûködési költségek
tekintetében. Ugyanakkor egy-
fajta jogi védelmet is biztosít a pol-
gárõröknek, akiknek a státusza
most lett törvényileg is pontosan
megfogalmazva. 

– Az új szabályozás szerint
csak azok a polgárõr-egyesüle-
tek mûködhetnek, amelyek meg-

állapodást kötnek a területileg il-
letékes rendõrkapitánysággal, és
még két civil szervezettel – hang-
súlyozta a közbiztonsági tanács-
nok, hozzátéve, hogy a zöldekkel
és a közterület-felügyelettel már
korábban megkötötték az együtt-
mûködési megállapodást. A rend-
õrséggel is megvolt az együtt-
mûködés, de az új törvény értel-
mében ezt nyilvánvalóan újra kel-
lett gondolni, át kellett fogalmaz-
ni. 

Érdeklõdésünkre – mi a véle-
ménye az utóbbi idõben Mis-
kolcon elkövetett takarékszövet-

kezeti, zálogházi rablásokról –
Nyírõ Pál úgy fogalmazott: az ilyen
típusú rablótámadások megsza-
porodása sajnos országos jelen-
ség, s leküzdését, visszaszorítá-
sát nem lehet csupán a köz-
rendvédelmi, közbiztonsági szer-
vektõl várni. 

– Egyrészt hangsúlyozni kell,
hogy megfelelõ együttmûkö-
dés nélkül senki nem várhat tö-
kéletes biztonságot, hiszen nem
lehet minden kisposta elé rend-
õrt állítani! – mondta a közbiz-
tonsági tanácsnok. – Úgy tudom
például, hogy a közelmúlt hírei-

ben szereplõ miskolci takarék-
szövetkezeti fiókot már másod-
szor látogatta meg rabló, még-
sem volt a helyszínen biztonsági
õr, és megfelelõen mûködõ biz-
tonságtechnikai berendezés
sem! Másrészt pedig a jelenség
terjedésében hangsúlyozni kell
a társadalmi szemlélet – elsõ-
sorban a tömegkommunikáció
– felelõsségét is, amely a rész-
letes, szenzációhajhász bûn-
ügyi tudósításokkal, erõszakos
akciófilmekkel valóságos „hely-
színi kiképzést” tart az arra haj-
lamos egyedeknek, hogy kell
bûncselekményeket elkövetni!
– fûzte hozzá Nyírõ Pál. Mind-
azonáltal annak a véleményé-
nek adott hangot, hogy Mis-
kolcon – nagyvárosi jellegéhez,
lélekszámához viszonyítva –
alapvetõen jónak mondható a
helyzet, mind az itt elkövetett
bûncselekmények „fajsúlyát”,
mind ezek felderítési mutatóit te-
kintve. 

– Nem szabad megelégedve
hátradõlni, nagyon sokan dolgo-
zunk a közbiztonság, a polgárok
mindennapi biztonságérzetének
az erõsítése érdekében. Ismét
hangsúlyozni szeretném azonban
a megfelelõ együttmûködés szük-
ségességét: arra kérem a város-
ban mûködõ pénzintézetek ille-
tékeseit, õk is tegyék meg a
megfelelõ biztonsági intézkedé-
seket ahhoz, hogy városunkban
minél kisebb számban fordul-
hassanak elõ ilyen riasztó esetek
– mondta a közbiztonsági ta-
nácsnok. – Mi minden eszközzel
segítjük ezeket a törekvéseket,
eddig is partnerek voltunk, ha
pénzintézetek – például a posta
– kérték egyes esetekben a pol-
gárõrség segítségét, a Gyõri
kapui fiókkal szerzõdésünk is
van. 

Sz. S.

Szinte minden ágazatra jellem-
zõ volt a nagyfokú megújulási
készség, a technikai, mûszaki in-
nováció. Az utóbbi másfél évszá-
zadban innen biztosítottuk a hazai
vasútépítés, hídépítés és gépipar
legtöbb acél alapanyagát, a honi
és nemzetközi piacok ipari áru-
szükségletének jelentõs részét.
Most, amikor az említett iparágak
nagy többségének életgörbéje
erõsen lefelé halad, – amikor mú-
zeumi tárgyakká, kultúrtörténeti
emlékekké nemesedik az egyko-
ri termelési technika és azok be-
rendezései – erkölcsi kötelessé-
günk és jól felfogott érdekünk,
hogy mint örökösök gondoskod-
junk e rendkívül gazdag hagyaték
védelmérõl, s a mai kor igényei-
nek megfelelõ, sokoldalú hasz-
nosításáról. A nyugati országok ha-
sonló sorsú vidékei jó példákat
nyújtanak számunkra ahhoz, hogy
hogyan lehet – a miénknél lénye-
gesebben szerényebb lehetõséget
is – az ipari örökség tekintetében,
a helyi közösség számára értel-
mesen kihasználni.

E téren máris némi késésbe ke-
rültünk, történtek visszavonhatat-
lan, sajnálatos lépések is (lebon-
tottak, szemétbe dobtak több ér-
tékes relikviát, közel 200 fõ birto-
kába, osztatlan közös tulajdonba
kerültek az egykori nagyüzemek
földterületei stb.), de még mindig
hatalmas érték kínálja magát a
mentésre és hasznosításra.

Miskolc és környéke lakossá-
gának nagy többsége jogosan
büszke ipari múltjára, lokálpatrio-
tizmusunk részévé vált ez a tudat. 

Jó példát nyújtott erre legutóbb
a májusban megrendezett „Mû-

szakváltás” programsorozat,
amelynek a vasgyári rendezvé-
nyein közel ötezren vettek részt.
Sokunk felelõssége is, hogy ez a
kincsünk kellõ védelmet és hasz-
nosítást kapjon. Szerencsére túl va-
gyunk azon az idõszakon, amikor
a politika igyekezett elhallgatni, szé-
gyellnivalónak beállítani közel-
múltunk ipari örökségét. 

A múlt, a történelem, a hagyo-
mány egyre nagyobb értéket kép-
visel az emberek szemében.
Rohanó, zavaros, értékválságos vi-
lágunkban a múlt stabilitása te-
remti meg a biztonság, az állan-
dóság érzetét. A biztonságot az
adja, hogy a múltja értékének tu-
datában lévõ közösség magabiz-
tossá válik, megismeri mindazt az
alapot, amelyre építhet, aminek bir-
tokában kiválhat a környezeté-
bõl, más, valamiképp egyedi lehet.
Erre a nemzeti önismereten ala-
puló cselekvõ magatartásra, ma
különösen nagy szüksége van a
régiónkban élõknek. Ehhez ad hi-
teles történelmi példákat, tárgyi és
szellemi emlékeket – az elõzõ
írásban felsorolt – kiemelkedõen
jelentõs termelési, technikai és
ipari örökségünk.

Most, hogy az Európai Unió
tagjaivá váltunk, külön is fontos-
sága van annak, hogy megfele-
lõen tudjuk-e a mûszaki-tudo-
mányos kultúránk eddigi ered-
ményeit bemutatni, elhelyezni
más nemzetek értékei között.
Tudósainknak, feltalálóinknak, a
reálszakmák mûvelõinek elmúlt
századokban kifejtett munkás-

sága nyomán méltán a nemzetek
élvonalába tartozunk. Az egyko-
ri felsõ-magyarországi régióban
ma élõ lakosság európai kulturális
identitásának erõsítéséhez, a ma-
gyar–szlovák határon átnyúló
kapcsolatok tartalmasabbá téte-
léhez is – az évszázadokra visz-
szanyúló – közös ipari örökség
együttes ápolásán keresztül vezet
az út. Erre kiváló esélyt ad szá-
munkra Miskolc és Kassa váro-
sok, és a környezõ települések
bõvülõ kapcsolata.

Ezekkel a lehetõségekkel Mis-
kolc városának és a régiónak
élnie lehet, és élnie kell, a techni-
katörténeti örökségének értelmes
hasznosítása és lakosainak erõ-
södõ nemzeti és európai kulturá-
lis identitása alapján is. 

(Folytatjuk)
Drótos László
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Szinvába vizet? Ráadásul lapáttal!? Ki látott ilyet? Egy pillanatig
tétovázom, mert a Szemere sarkon már feltûnt a buszom, de gyõz
a kíváncsiság. Irány a helyszín. 

A valóság ezúttal szürkébbnek bizonyul, mint a fantáziám: tulaj-
donképpen nem vizet, hanem vízzel elegy homokot és kavicsot la-
pátol két gumicsizmás ember. Tisztítják a Szinva terasz csobogó-
ját, pontosabban azt a medencét, amibõl a mederbe zuhog a víz. 

A két férfiú, miközben tempósan lapátol, fél szemmel oda-oda-
sandít arra az aktatáskás emberre, akinek nincs jobb dolga, mint
õket bámulni. Megeshet, hogy még az is megfordul a fejükben: va-
lami ellenõrt küldtek a nyakukra. Ideje, hogy eloszlassam a gyanút.

– Honnan kerül ide ez a sok hordalék? – teszem fel a kérdést,
noha sejtem a választ. 

– Honnan máshonnan, mint a Szinvából. Amikor olyan sok esõ
esik, mint mostanában, rengeteg földet sodor magával a hegyek-
bõl – mondja az idõsebbik. 

– Nem szûrik ki, mielõtt átmegy a szivattyún? Hisz árthat is a szer-
kezetnek. 

Biztosan nem használ – így a lapátos, és már el is fordulna tõlem,
ha hagynám. Én azonban még annak is hangot adok, hogy ha már
egyszer átjön a szûrõn és a szerkezeten a hordalék jelentõs része,
miért nem könnyítik meg legalább a medence tisztogatását?
Valamilyen zsilippel, vagy dugóval zárható kis kaput kellene vágni
a medence aljára, mert akkor nem kellene átemelgetni a kavicsot,
homokot az oldalfalon lapáttal. 

Korszakalkotó javaslatom megvitatására már nem jut idõ, tovább
kell állnom, mert ha a következõ buszt is elbliccelem, lekésem a ta-
lálkámat. A kocsi ablakán keresztül még látom, hogy az én két em-
berem a lapát nyelére támaszkodva beszélget. Tizet tennék egy ellen,
hogy éppen arról, amit az „okos tojás”-tól hallottak az imént. Ha így
van, egyvalamiben biztosan egyetértenek: nekik az a dolguk, hogy
két-három naponta kitisztítsák a medencét, a többin gondolkodja-
nak mások. 

Én is így vélem. Egyébként meg, mint az esõtõl felduzzadt
Szinvának, a sok beszédnek is sok az alja.                      (bekes)

Fújtató

VÍZLAPÁTOLÓK

Új megállapodás a rendõrséggel

EGYÜTT A KÖZBIZTONSÁGÉRT

A megállapodást dr. Pásztor Albert városi kapitány (balra) és Nyírô
Pál írta alá.

JÁTSSZON ÉS NYERJEN!
Miskolc hamarosan ismét az opera fõvárosa lesz.

Június 15 –25. között rendezik meg a „Bartók + Verismo
2006” Miskolci Nemzetközi Operafesztivált. A jeles ese-
ményen az évente megújuló Bartók-repertoár mellett
a verismo zenei irányzathoz sorolható mûvei szerepelnek
majd. Ez alkalomból a MiNap és a fesztivál szervezõi
közös játékra invitálják a zenebarátokat. 

Mely zeneszerzõknek a mûvei csendülnek fel a
verismo jegyében az idei fesztiválon?

A válaszokat 2006. június 8-ig
kell beküldeni a Miskolci Operafesztivál Kht. címére (3525
Miskolc, Déryné u. 1.) vagy bedobhatják a színház jegy-
irodájában elhelyezett ládába. A helyes megfejtõk kö-
zött 2 db jegyet sorsolunk ki június 22-re, a Nemzeti
Filharmonikus Énekkar és a Magyar Rádió Gyermek-
kórusának közös koncertjére. Elôzô játékunk nyerte-
se Szabó János, Ónod. A jegyek a színház jegyiro-
dáján vehetôk át.

IPARTÖRTÉNETI ÖRÖKSÉGÜNK (2. RÉSZ)

Mentés és hasznosítás

szuperolcsó redônyök,
reluxák, harmonikaajtók,

szúnyoghálók, napellenzôk, 
szalagfüggönyök,

hevederzárak, garanciával.

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

Unja már az esôt és a hideget? 

NYÁRI KIÁRUSÍTÁS FORRÓ,
TENGERPARTI NYARALÁSOKBÓL!

A legjobb akciók egy helyen – repülôs nyaralások már 29 900 Ft-tól!
Foglaljon helyet nálunk!

Az Avas Nyugdíjas Egyesület
Májusi zsongás címen bált ren-
dez június 17-én (szombaton) 16
órától a selyemréti Petõfi Sándor
Kollégiumban. Belépni csak ha-
tártalan jókedvvel szabad, és azt
kötelezõ megõrizni a bál végéig.
Minden érdeklõdõt szeretettel vár
a rendezõség.

MÁJUSI
ZSONGÁS
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A közeli napokban nagy elis-
merés érte Kollár Istvánt. A di-
ósgyõri klub egykori sokszoros
válogatott és magyar bajnok
gyaloglóját a ,,Magyar Atléti-
káért” díj ezüst fokozata kitün-
tetéssel jutalmazta a Magyar
Atlétikai Szövetség elnöksége.

Kollár István pályafutásának be-
fejezése után sem szakadt el az at-
létikától, hiszen jelenleg is szakmai
irányítóként, vezetõbíróként tevé-
kenykedik, ugyanakkor pedig a ta-
valy a DIAC és az MVSC fúzióját kö-
vetõen megalakult MISI SC atlétikai
szakosztályának elnökségi tagja. 

Kollár István hosszú éveken át töl-
tötte be a miskolci, majd a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Atlétikai
Szövetség elnöki tisztét, s közben
nagysikerû viadalokat hívott életre
munkatársaival. Rábold Gusztáv, a
Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ)
elnöke az elismerés átnyújtásakor
kiemelte az elmúlt években, ha-
zánkban megrendezett atlétikai vi-

lágeseményeken nyújtott magas
szintû szakmai tevékenységét.

A MASZ vezetõje külön hangsú-
lyozta a sportvezetõ 2005-ben, a mis-
kolci gyalogló Európa-kupa ver-
senyigazgatójaként elvégzett szer-
teágazó munkáját, melynek komoly
része volt abban, hogy az Európai
Atlétikai Szövetség (EAA) kiválóra
minõsítette a szervezõ bizottság ta-
valyi produkcióját.

– Boldogsággal töltene el, ha me-
gyénk ismét a magyar atlétika fel-

legvára, ,,kincsesbányája" lehetne –
összegezte gondolatait Kollár István.
– Ehhez az atlétika barátainak ösz-
szefogása mellett arra is szükség
van, hogy Miskolc egy nemzetközi
igényeket is kielégítõ atlétikai sport-
komplexummal rendelkezõ régió-
központ legyen. Meggyõzõdésem,
hogy csak így lehet jelentõsen nö-
velni a sportág elismertségét, nép-
szerûségét, ami gyarapítaná a ver-
senyzõk és a felkészült, új generá-
ciós versenybírók számát is. 

Diósgyõrött tartanak a sta-
dionrekonstrukciós munkála-
tok, a szurkolók egyre több
jelét fedezhetik fel a meg-
újulásnak. A villanyóra után az
irodaépület, a kiszolgáló he-
lyiségek szépültek meg, aztán
a tribünre szerelték fel a ké-
nyelmes mûanyag székeket.
A napokban pedig hivatalo-
san is átadták rendeltetésé-
nek a mûfüves labdarúgó-
pályát.

Idézzük fel a tényeket! A
Diósgyõri Stadiont Mûködtetõ
Közhasznú Társaság (DSM Kht.)
2004-ben 69 millió forintot nyert pá-
lyázaton az akkor még létezõ
Gyermek-, Ifjúsági és Sportmi-
nisztériumtól (GYISM) mûfüves
futballpálya építésére. Ehhez tette
hozzá a miskolci önkormányzat –
a közgyûlési döntés értelmében –
a beruházás megvalósításához
szükséges további összeget, így
mintegy 100 millió forintos beke-
rülési költségbõl valósulhatott meg
a beruházás.  

Tavaly októberben a beruházást
bonyolító, az önkormányzati tu-
lajdonban lévõ Miber Szolg. Kft.
megkötötte a szerzõdést a kivá-
lasztott kivitelezõvel, a Strabag
Rt.-vel. Eredetileg a beruházás ki-
vitelezésére ötven napot szántak,
ám a rendkívül kellemetlen, téli idõ-

járás keresztülhúzta a számításo-
kat. A kivitelezõ cég – érthetõen
– nem vállalta, hogy a téli nagy mí-
nuszokban leragassza a 30 millió
forint értékû mûfüvet a pálya alap-
jára, ugyanis a ragasztóanyagnak
öt Celsius-fok feletti hõmérsékle-
ten másfél hét a kötési ideje.

A 68x105 méteres, világítás-
sal ellátott, körbekerített, nagy-
alakú futballpályát az elmúlt hét
végén adták át rendeltetésének.
Korábban elég nagy fejtörést
okozott, hogy hová helyezzék el
a pályát, végül a Diósgyõri
Sportliget mellett döntöttek a
megrendelõk. A mûfüves a kis
füves edzõpálya és a Szinva
patak között, a Vörös Csillagnak
nevezett salakos edzõpálya mel-
lett épült meg – tudtuk meg
Nagy Bélától, a DSM Kht. igaz-
gatójától.

A vadonatúj létesítményt Káli
Sándor, Miskolc város polgár-
mestere adta át rendeltetésé-
nek, amelyet azonnal birtokba
is vettek használói. A katolikus
középiskolák országos találko-
zójának résztvevõi, a polgár-
mesteri hivatal dolgozói, az új-
ságírók, a szurkolók, de még a
nõi csapatok is kipróbálták és
jó hangulatú torna keretében
avatták fel.

Doros László

A Miskolci Sportiskola a közeli
napokban tartotta meg évzáró
összejövetelét, ahol összefutot-
tunk Repka Attilával. A Diósgyõri
Birkózó Club olimpiai bajnoka
ezúttal csemetéi körében sür-
gölõdött, s immáron a gondja-
ira bízott fiatalokat pallérozza
nagy szakértelemmel.

Megragadtuk az alkalmat és gra-
tuláltunk Barcelona egyik hõsé-
nek, akit nem is olyan régen a DBC
elnökévé választottak. A harminc-
nyolcadik életévét taposó szakem-
ber nem titkolta, hogy számára az
edzõsködés az elsõdleges, a leg-
fontosabb, hiszen ahhoz ért, meg
van is mit átadnia az ifjú nemze-
déknek. Éppen ezért a társadalmi
funkció betöltése mellett termé-
szetesen továbbra is dolgozik a szõ-
nyegen.

– Nem titkolom, hogy váratlanul
ért a felkérés. Persze, az már meg-
fordult a fejemben, hogy valamikor,
esetleg évek múlva egyszer majd
szeretett klubom elsõ embere le-
gyek, de a dédelgetett álom meg-
valósulásához idõt adtam ma-

gamnak. Soha nem felejtem el, hogy
1978. szeptember 1-jén léptem be
elõször a diósgyõri csarnokba,
amelyet azóta is második „ottho-
nomnak” tekintek. Ezért aztán bát-
ran mondhatom, hogy a közgyû-
lésen szavazók bizalmát igen nagy
megtiszteltetésként fogadtam – új-
ságolta érdeklõdésünkre Repka
Attila. Azt is elmondta, hogy amió-
ta megalakult a DBC, azóta hét el-
nökkel dolgozott, és közben persze
sokat tanult tõlük, igyekezett elles-
ni módszereiket, megõrizve azok-
ból, ami szerinte jó, praktikus és
használható.

– Megpróbálom elkerülni a csap-
dákat, ezek ugyanis mindenkire le-
selkednek. Könnyítheti a dolgo-
mat, hogy sokat személyesen is ta-
pasztaltam, átéltem. Nagyon jó se-

gítõim lesznek, akik rengeteg ter-
het vesznek majd le a vállaimról. Az
a tervem, hogy folyamatosan fej-
lõdjön a klub, ne csak a szinten tar-
tás érvényesüljön. A biztató jövõre
a leány szakág, valamint a serdü-
lõ- és az utánpótlás-korcsoportunk
tagjai jelentik a garanciát – folytat-
ta gondolatmenetét az olimpiai baj-
nok. Leszögezte, hogy a Miskolci
Sportiskolával szeretné még szo-
rosabbra fûzni az együttmûködést,
ami azt jelentené, hogy 14 éves korig
a sportiskolában nevelnék a köz-
vetlen diósgyõri utánpótlást. A te-
hetséggondozást kiemelt feladat-
ként akarja kezelni, hiszen a há-
romszoros országos utánpótlás-
bajnokcsapat tagjai befejezték kö-
zépiskolai tanulmányaikat. 

Barcelona olimpiai bajnoka el-
mondta azt is, hogy erõsíteni sze-
retné a kapcsolatot a megyei bir-
kózó szövetséggel, illetve Borsod-
Abaúj-Zemplén klubjaival. Meg-
gyõzõdése, hogy Miskolcnak ré-
gióközpontként kellene mûködnie,
ahol a tehetséges vidéki birkózó-
kat a sportolásban és a beiskolá-
zásban is támogatni lehetne.          

D. L.

Vasárnap délre aztán elállt az
esõ, megkegyelmeztek az égiek,
de a versenybíróság így is csak
másfél órával (!) a hivatalos rajt
elõtt adott engedélyt a rende-

zéshez. A házigazda Speedway
Miskolc munkatársainak, vala-
mint sok-sok sportbarátnak volt
köszönhetõ, hogy egyáltalán lát-
hatott versenyt a Népkertben a
nagyérdemû.

Sok köszönet nem volt a mie-
ink szereplésében… Sajnálatos
módon Tabaka és Bencze egyet-
len pontot sem tudott szerezni,
márpedig a társak ilyen hátrányt
nem ellensúlyozhattak. Érvényesült
a papírforma, az Egyesült Államok
sztárokat felvonultató ötösfogata fö-
lényes biztonsággal szerezte meg
az elsõ, és egyetlen továbbjutó he-
lyet (59 pont), a második helyen
Szlovénia végzett (41), a harma-
dikon Magyarország és Olaszor-
szág között pontegyenlõség ala-
kult ki, a különfutamot viszont a mis-
kolci Szatmári László nyerte, így vá-
logatottunk zárt a legalacsonyabb
dobogós pozícióban.

Újabb fejlesztés a Diósgyôri Sportligetben

ÁTADTÁK A MÛFÜVES PÁLYÁT

A nyitótornán nôi csapat is szerepelt.

Elmaradt
a továbbjutás

REPKA ATTILA VADONATÚJ SZEREPKÖRBEN

Elnök lett a bajnok

KITÜNTETTÉK KOLLÁR ISTVÁNT

A fõvárosban rendezték meg a Budapest Kupa nemzetközi elõ-
készítõ, serdülõ, és diák judoversenyt. Hazánkban az említett kor-
osztályok számára lebonyolított viadalok sorában ez az elsõ és
egyben a legfontosabb vetélkedési forma. Ezen jelennek meg min-
den évben a közép-európai országok csapatai a legnagyobb lét-
számban. Ezúttal ezernél is több (!) fiatal lépett tatamira nyolc or-
szág képviseletében. Magyarország mellett Románia, Ukrajna,
Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, Horvátország és Csehország kép-
viseltette magát népes együttessel. A hazai, és ezen belül a mis-
kolci judosport legnagyobb sikerét jelenti, hogy az MVSC-MISI spor-
tolói az összesített csapatversenyben az elsõ helyen végeztek. A
miskolci judokák összesen 21 érmet szereztek a különbözõ kor-
osztályok vetélkedésében, de ezeken kívül is értek el több, figyelmet
érdemlõ helyezést.

MISKOLCI SIKEREK

Értékes helyezések
Jól szerepelt az olaszországi

Castelletto Ticinóban a magyar
válogatott (két csapattal), amely
az európai Enbukai karate se-
regszemlén vett részt. A két
együttesben jó néhány miskolci
karatéka kapott helyet, a spor-
tolókat Szabó István, 4 danos
nagymester készítette fel. A Shito-

Ryu legnagyobb európai verse-
nyén a fekete övesekbõl álló
mester csapat a Seipai nevû for-
magyakorlattal készült, és a 2. he-
lyen végeztek. A színes övesek-
bõl álló tanulócsapat a
Matsumura Rohai nevû gyakor-
lattal készült, és a 3. helyet sze-
rezték meg a bemutatón.

Sokáig az is bizonytalan volt, hogy egyáltalán megrendez-
hetik-e Miskolcon a salakmotoros csapat világbajnoki kvalifi-
kációs viadalt. Az esõzés következtében a pálya csaknem hasz-
nálhatatlanná vált, így a szombati kötelezõ edzést el is kellett
halasztani.

Június 6-án, kedden nyílik meg a Menza Sprint
gyorsétterem a Munkácsy köz 5. szám alatt, a Tulipán
tömb Mese cukrászda felé nézõ sarkán. A korábbi
XXL helyén kialakított új étterem nemcsak minden
tekintetben megújult, igényesebb külsõ-belsõ ki-
alakítással, hanem kibõvült ételkínálattal is várja
vendégeit. 

A Menza Sprint választéka naponta változik.
Vannak állandó melegételek – ezek az általában
gyakrabban fogyasztott, közkedvelt étkek, mint pél-
dául a rántott szelet, vagy a sertéspörkölt –, ame-
lyek minden nap szerepelnek az „étlapon”, ezek mel-
lett azonban nyolcféle különbözõ készételbõl, négy-
féle frissensültbõl, négy-öt állandó köretbõl, sokfé-
le fõzelékbõl, és a magyar konyha számos jól ismert fogá-
sából is választhatnak a vendégek.

A gyorsétterem ideális választás lehet mindazoknak, akik
ebédszünetben „szaladnak ki” munkahelyükrõl a sétálóut-
cára, kedvezõ árú, de friss, tápláló ebédet keresve. Persze
azok sem csalódnak majd Kupcsik Józsefnek, az étterem

fõszakácsának és tulajdonosának a fõztjében, akik egy finom
estebédet szeretnének elkölteni a belvárosban.

A Menza Sprint minden nap más-más menüvel várja az
ebédelni, vacsorázni indulókat, amely – mindössze 550 fo-
rintért – tartalmaz egy levest, másodikat, illetve valami-
lyen savanyút. Az édesszájúak melegkonyhai édességekbõl

és desszertekbõl válogathatnak.
A megújult gyorsétterem hétfõtõl péntekig 11–20

óráig, szombat–vasárnap pedig 11–16 óráig tart
nyitva. Zárás után sem áll meg azonban az élet a
szépen felújított étteremben, a nyitvatartási idõ le-
járta után ugyanis vállalják különbözõ rendezvé-
nyek, céges vacsorák, családi összejövetelek lebo-
nyolítását is. A harminc férõhelyes, családias han-
gulatú gyorsétteremben igényes környezetben vár-
ják a vendégeket, a kedvezõ árak és a változatos
kínálat miatt pedig a Menza Sprint optimális meg-
oldás lehet a nyári szünetben az iskolás gyerme-
kek étkeztetésére is.

Kedvezõ árak, igényes környezet

FINOM FALATOK A MENZA SPRINTBEN
Új gyorsétterem nyílik a fõutcán. Az elnevezés azonban ne tévesszen meg senkit, ezúttal nem

egy hamburgert és hot dogot árusító gyorsbüférõl van szó. A Menza Sprintben a divatos, de nem
feltétlenül egészséges szendvicsek helyett finom meleg ételeket kínálnak az oda betérõknek.



A Miskolci Városi Könyvtár és
a II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtár szervezésében június 7-
tõl kezdõdik a 77. Ünnepi
Könyvhét.

Június 7., szerda 11 óra: Supka
Géza emléktáblájának megkoszorú-
zása Lillafüreden, a Palotaszálló te-
raszán. Programok az Erzsébet téren:
14.30: Menettánc a Centrum Áru-
háztól az Erzsébet térig. 15.00: meg-
nyitó beszédet mondanak: Káli
Sándor, Miskolc város polgármestere,
Gyárfás Ildikó, a megyei önkor-
mányzat elnöke és Ferdinandy
György író. 15.30: Adventi rézfúvó-
sok mûsora. 16.00: Szalontai Barbara
elõadja Gyurkovics Tibor: Tintapaca
c. versét. 16.10: Komlóstetõi néptánc-
együttes. 16.40: Szirbik Bernadett, a
Miskolci Nemzeti  Színház mûvésze
Karinthy: Így írtok ti c. mûvébõl rész-
letet ad elõ. 17.00: Könyvheti totó.
17.05: mezõcsáti citerazenekar. De-
dikál: 15.30-tól Ferdinandy György:
Chica a trópusi lány c. és Jenei Lász-
ló: Szarvas a temetõben c. kötetét.

Június 8., csütörtök 10 óra: Dyna-
mit Dance modern tánccsoport,
10.30: Nagycsoportos óvodások
zenés mûsora. 11.00 Twist Olivér
énekkar mûsora. 11.30: Arany János
balladamondó verseny gyõztesei.
12.00: Páll Magdolna népi énekes mû-
sora. 12.15: Egressy Zeneiskola Big
Band fúvósegyüttese. 13.00: Gö-
mörország mûsora Rimaszombat-
ból: Pacsirta gyerekcsoport táncos
mûsora, B. Kovács István, Mizser
Attila és Szászi Zoltán írókkal be-
szélget Szikora Ágnes. Utána: Pacsir-

ta gyerekcsoport táncol. 14.00: a Bem
József iskola zenés-táncos irodalmi
mûsora. 14.30: Városunk kitünte-
tettjeivel, Zemlényi Attila Szabó
Lõrinc-, Kabdebó Lóránt Pro Urbe-,
Gyarmati Béla Gálfy Ignác-díjasok-
kal Jakab Mária beszélget. 15.00: Gö-
mörország mûsora Rimaszombat-
ból: tárogatómûvész és Romhányi-
versek. 15.30: Gömörország mûso-
ra Rimaszombatból: vokális kvartett.
16.00: A Tarka Lepke verses mese-
mondó verseny díjazottjai. 16.30:
Vasas amatõr énekesek kórusa.
17.00: Könyvheti totó. 17.05: Szinva
Express Fúvószenekar. Dedikál: 15-
tól Kabdebó Lóránt az Egyetemi
könyvesbolt sátránál, Zemlényi Attila
az információ-sátornál, 15.30-tól:
Emõdi Gyula: Száguld velem az idõ
és Karmazsinkõ – ’56 c. köteteit a
Fókusz könyvsátránál.

Június 9., péntek: Fazekas és ven-
dégei – mûvészeti nap. 10.00: az Er-
kel Ferenc Alapfokú Zeneoktatási
Intézmény zenei mûsora: fuvola-
együttes. ütõegyüttes, klarinét, sza-
xofon,  gitár, furulya, kamara rézfú-
vós együttes. 11.00: Széchenyi István
Általános Iskola és Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény tánc-
bemutatói. 12.00: Fazekas-Istvánffy
Általános Iskola és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény zene-tánc-
színjáték bemutatói, szaxofonze-
nekar,  ütõegyüttes. 16.00: Könyvheti
totó eredményhirdetése. 16.05:
Egressy Béni Zeneiskola – Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény: szim-
fonikus zenekar, ütõegyüttes. 17.00:
B.-A.-Z. Megyei Össznyugdíjasok
Szövetségei tagjainak tánc- és ének-
mûsora. Dedikál: 15.30 órától Kornis
Mihály a Fókusz könyvsátornál.

Június 10., szombat, gyermeknap:
10–14.00: csuhébáb-készítés. 10.00:
Diri Dongó együttes. 10.30: Kamé-
leon Gyermekszínpad. 11.00: Csoda-
malom Bábszínpad elõadása. 12.00:
Csiri-Biri együttes. 13.30: „Kartsola-
tok” amatõr színjátszó csoport hu-
moros mûsora. 14.00: tiszalúci ma-
jorettek. 14.30: Hegyaljai Sándor bû-
vész elõadása. 15.00: Aerobik mûsor.
15.30: Móka Duó. 16.00: Könyvheti
totó eredményhirdetése. 16.05: P.
Nagy Ferenc (ex-Tolcsvay Trió) és
Kovács József László (ex-100 Folk
C.) Válogatás a legszebb gyermek-
dalokból.

A Függetlenségi és 48-as
párt, majd annak lapja, az
1892-ben induló Ellenzék egyik
energikus alapítója volt a te-
temes vagyonát kereskede-
lembõl megalapozó Deb-
reczeny Dániel. 

Családi házai közül ezt a vá-
rosnak adományozta, de jóté-
konysági gesztusát élvezhették a
miskolci tûzoltók is. Oka volt annak,
ha a város arra kiérdemesült pol-
gáráról utcát nevezett el. (A mai
Régiposta u. viselte nevét az 1940-
es évek végéig.) A család monu-
mentális kõlábazatra emelt, feke-
te márvány sírkõvel ékesített krip-
tája az avasi temetõ egyik szemet
vonzó emléke napjainkban is.
Egykori fõutcai lakóháza homlok-
zata 2005–2006-ban a Stúdió Kft.
tervei alapján újul meg.

A Debreceny-féle emeletes ke-
reskedõ- és lakóház „megélte” az
1878. évi árvizet, ami a Szinva men-
tén, a Forgó-híd környékén csak
az erõs építményeknek adatott
meg. A magas víz azonban olyan
sérüléseket okozott, amelyek szük-
ségessé tették a földszinti traktu-
sok átalakítását. Az 1894-ben ké-
szült német nyelvû portálátalakí-
tási terv ugyanúgy valósult meg,
ahogy arra a fõbejárat jobb és bal
oldali portáljai a mostani felújítás
eredményeként utalnak. A tulaj-
donos halála után (a 19–20. szá-

zad fordulója elõtt) az egyik föld-
szinti részen Kálmán Mór nyitott
szabóságot és ruhaüzletet, a fõ-
bejárattól nyugatra esõ üzletben
pedig a Grünfeld és Kallós cég ala-
kította ki férfidivatáru-raktárát. (Az
épület felújítására az 1980-as évek
tömbrehabilitációja eredménye-
ként már nem került sor, így fõleg
a lepusztult emeleti részével „ló-
gott” ki a megújuló utcaképbõl.)

Az egyemeletes, 6+1 tengelyes
épület a provinciális magyar klasz-
szicizmus jegyeit õrizte meg. Az
„L” alakú épület az utcával pár-
huzamos nyeregtetõt kapott, de
homlokzata az idõk folyamán tel-
jesen átalakult, leegyszerûsödött.
Az emelet ablakai enyhén süly-
lyesztett mezõkben kaptak helyet.
Az ablakok alatti mellvéd sima,
díszt csak a téglalap alakú vako-
latlemez biztosít. Az ablakok vo-
nalában a homlokzaton végigfut
a keskeny, a nyílások felett félkör-
íveket képezõ párkányzat. A szem-
öldökpárkányokat a koronázó-
párkánnyal záradékmotívumok
kötik össze. A koronázópárkány
erõsen kiugratott, gazdagon pro-
filált. Az emeleti homlokzat eredeti
színezését nem ismerjük. A 20.
század elején erõteljes színek je-
lennek meg a képes levelezõlapo-
kon. A 20. század második felé-

ben „szétszakadt” a homlokzat lát-
ványképe.

Az épület egykori nyugati vége
le volt sarkítva. A lesarkítás külö-
nösebben nem érzékelhetõ, mert
a homlokzatot az épület valamikori
átalakítása során, síkban tartva,
nyugati irányban megtoldották. A
földszinti homlokzat egyetlen meg-
maradt része a negyedik axisban
álló, keskeny, félköríves kapu. (A
befelé nyíló kapuszárnyak újabb
készítésûek, idejüket – megfelelõ
dokumentáció hiányában – nem
ismerjük.) Az épület belsõ udva-
ra felülvilágítós, fedett lépcsõ-
házzá zsugorodott. A lépcsõház
megmaradt vaskorlátait szembe-
fordított csigás szívmotívumokból
komponálták.

Az épület Szinva felôli homlok-
zata mindkét szinten háromaxisú,
s azt erõsen kiülõ eresz jellemzi.
A homlokzat most már tagolt fal-
felületén csak az ablakok sima va-
kolatkeretelése jelenti az egyhan-
gú sík felület megbontását. A
Stúdio Kft. tervezése és annak
megvalósítása mind az északi,
mind a déli – a Szinva-teraszra
nézõ – homlokzata megfelel annak
az elképzelésnek, amely célját a
belváros épületeinek megújulá-
sában fogalmazta meg.

Dobrossy István

2006. június 3. MÛSOR 5

A Miskolc TV
heti mûsora

2006. június 5–2006. június 11.

JÚNIUS 5., HÉTFÕ
00.00Képújság 06.00Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Kép-
újság 17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.20 Maga-
zinmûsor (élõ), benne: Pünkösdi
összeállítás 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.20 Múltkor, tallózás a Miskolc
Televízió archívumában: Miskolc
közlekedése a hetvenes években,
Miskolc az én városom – György
István filmje (1981) 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Börtönbosszú, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

JÚNIUS 6., KEDD
00.00Képújság 06.00Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Kép-
újság 17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.20 Maga-
zinmûsor (élõ), benne: Sport 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.20 DVTK –
Gyõr élvonalbeli labdarúgó-mér-
kõzés 21.00 Tavaszi bezsongás,
amerikai–kanadai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

JÚNIUS 7., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Kép-
újság 17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.20 Maga-
zinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.20Miskolc Rali (ism.) 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.00 Féktelen folyó, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

JÚNIUS 8., CSÜTÖRTÖK
00.00Képújság 06.00Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Kép-
újság 17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.20 Maga-
zinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.20 Legyen Ön is millio-
mos! – bepillantás a mûsor kulisz-
szatitkaiba (ism.) 19.45 Kedven-
ceink, az állatbarátok magazinja
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 A hegy hatalma,
amerikai–kanadai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

JÚNIUS 9., PÉNTEK
00.00Képújság 06.00Az 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.) 19.20 Lenyoma-
tok, portrémûsor Czibere Tibor
Kossuth-díjas tudósról (ism.) 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.00 Nem minden arany, ami
fénylik, spanyol film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

JÚNIUS 10., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 DVTK–Gyõr élvonalbeli lab-
darúgó-mérkõzés (ism.) 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00 Mis-
kolc Ma, hírmûsor 18.20 Magazin-
mûsor, válogatás a hét témáiból
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.20
Reservé – Vágó Istvánnal, Miskolc
Pro Urbe-díjas kitüntetettjével be-
szélget Káli Sándor (ism.) 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.30 A kard útja, hongkongi film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

JÚNIUS 11., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 Miskolc–Gdansk lengyel ligás
salakmotor-verseny 17.00 A 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.)
20.00 Krónika (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.30Vörös skorpió, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

2006. június 5., (hétfõ): 07.00–08.30 Válogatás az
elmúlt hét legérdekesebbnek vélt riportjaiból. 08.30.
10.00 A 168 óra riportjai. 

2006. június 6., (kedd): 07.00–08.00 Híróra, válo-
gatás az elmúlt napok híreibõl. 08.00 Vendég: Juhász
Tamás politológus. 08.30 Vendég: Jakab Péter. Téma:

Éjszakai sportbajnokságok, éjféli pingpong az Ady Endre Kulturális és Szabadidõ Központban. 09.00
Vendég: Szabó Gábor, koordinátor. Téma: Factory Sportaréna. 09.30 Vendég: Felföldi László, Miskolc
Városi Diákönkormányzat. Téma: A diákönkormányzat mûködése, távolabbi tervei.

2006. június 7., (szerda): 07.30–07.45 Parlamenti körkép, dr. Tompa Sándorral. 08.00–09.00 DIÓSGYÕRI
MOZAIK. 08.15 Vendég: Pilz Olivér, Miskolci Vadaspark. Téma: Új kisállatok a Vadasparkban. 08.30 Ven-
dég: Szekeres Gábor, Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Téma: Segélyakciók, rendezvények. 08.45 Vendég:
Tóth Csaba. Téma: Miénk a vár! Tanévzáró diákparádé a diósgyõri várban. 08.55 Kulturális ajánlat.

2006. június 8., (csütörtök): 08.00 Vendég: dr. Varga László, országgyûlési képviselõ. 08.45 Vendég:
Riba Istvánné, önkormányzati képviselõ.

2006. június 9., (péntek): 07.30 Vendég: dr. Tompa Sándor, országgyûlési képviselõ. Téma: Nagydiósgyõr
helyzetének elemzése, várható és már folyamatban lévõ fejlesztések. 08.00 Vendég: Kertész Béla, a
Miskolci Városgazda Kht. mûszaki igazgatója. Téma: Városszépítési feladatok, tervek.

A Rádió Diósgyõr továbbá minden nap félóránként országos és helyi érdekû hírekkel, valamint minden hét-

köznap reggel 8.05 perckor útinformmal jelentkezik.

A megújuló belváros (6)

A DEBRECZENY-HÁZ

Szerdától könyvünnep Miskolcon is

77. ÜNNEPI KÖNYVHÉT 

Tavaly sok érdeklôdôt vonzott a rendezvény.

Június 15–25. között rende-
zik meg az idei operafesztivált
Miskolcon. A Bartók+Verismo
2006 Miskolci Nemzetközi
Operafesztiválon több mint
ötven zenei programot kínál:
tizenhárom operát, három
táncjátékot, komoly- és köny-
nyûzenei hangversenyek so-
rozatát. Az idei fesztiválon
Bartók Béla születésének 125.
évfordulója alkalmából a vi-
lághírû zeneszerzõ mûvei kie-
melt figyelmet kapnak. 

A Nagyszínház elõadásai:
Június 15., 20 óra: Nyitókoncert

Bartók + Verista operarészletek.
Bartók Béla: Magyar képek, III. zon-
goraverseny. Közremûködik: Lukács
Gyöngyi, Zeljko Lucic, Ránki Dezsõ,
Magyar Rádió Szimfonikus Zeneka-
ra. Vezényel: Ondrej Lenárd.

Június 16., 18 óra: Bartók-est.
Bartók Béla: A csodálatos manda-
rin, táncszvit, a Szegedi Kortárs Ba-
lett elõadása. Koreográfus: Juronics
Tamás. Bartók Béla: A kékszakállú
herceg vára. Szereplõk: Meláth
Andrea, Palerdi András. Díszlet és jel-
mez: Dirk Becker. Rendezõ: Michael
Schulz (Weimar). Közremûködik: a
Miskolci Szimfonikus Zenekar.
Vezényel: Kesselyák Gergely.

Június 17., 19 óra: a Moszkvai
Helikon Színház együttesének ven-
dégjátéka, Umberto Giordano: Szi-
béria. Szólisták: a Moszkvai Helikon
Színház szólistái. Vezényel: Vladimir
Ponkin. Rendezte: Dmitry Bertman.
Magyarországi õsbemutató.

Június 18., 19 óra: a Szlovák
Nemzeti Színház (Pozsony) vendég-
játéka, Umberto Giordano: Andrea
Chénier. Andrea Chénier: Kostadin

Andreev. Vezényel: Rastislav Štúr.
Rendezte: Guy Montavon.

Június 19., 18 óra: Három tenor,
Wolfgang Millgramm, Badri Maisu-
radze, Alfred Kim. Közremûködik: a
a Miskolci Szimfonikus Zenekar.
Vezényel: Kovács János.

Június 20, 19 óra: Umberto
Giordano: Fedora, koncertszerû
elõadás. Szereplõk: Marton Éva,
Sáfár Orsolya, Giuseppe Giacomini,
Kálmán Péter. Közremûködik a
Magyar Állami Operaház Zenekara
és Énekkara. Vezényel: Joseph
Rescigno.

Június 22., 18 óra: a Prágai Álla-
mi Operaház vendégjátéka, Rugge-
ro Leoncavallo: Bohémek. Vezényel:
Hillary Griffiths. Rendezõ: Roman
Hovenbitzer.

Június 23., 18 óra: a debreceni
Csokonai Színház és a Miskolci
Operafesztivál Kht. közös produk-
ciója. Giacomo Puccini: Tosca.
Szereplõk: Sümegi Eszter, Gregor
József, Ki Chun Park, Alexandru
Agache. Jelmeztervezõ: Balla Ildikó.
Rendezõ: Szergej Maszlobojscsikov.
Vezényel: Kocsár Balázs.

Június 24., 19 óra: a Bukaresti
Nemzeti Operaház vendégjátéka.
Pietro Mascagni: Parasztbecsület.
Vezényel: Adrian Morar. Rendezte:
Cristina Cotescu. Ruggero Leonca-
vallo: Bajazzók. Vezényel: Adrian Mo-
rar. Rendezte: Stefan Neagrau.

Június 25., 19 óra: Verismo Gála.
Közremûködik: Agnes Baltsa, Miros-
lav Dvorsky, Paolo Gavanelli, Kátai
Natasa, Miskolci Szimfonikus Zene-
kar. Vezényel: Ács János.

Az egyéb helyszínekrõl és kísé-
rõrendezvényekrõl jövõ heti lap-
számunkban, illetve az operafesz-
tivál hivatalos honlapján a www.ope-
rafesztival.hu oldalon olvashatnak.

Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön a verista operákat? Hamarosan kiderül! Négy
héten át tartó keresztrejtvény-pályázatot indítottunk. A négy keresztrejtvény-
ben egy-egy verista szerzõ nevét és operája címét rejtettük el, melyek az
idei operafesztiválon is felcsendülnek majd. A négy megfejtést egyben, egy
levelezõlapon legkésõbb június 22-e éjfélig juttassák el a Miskolci
Kommunikációs Kht. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A helyes meg-
fejtéseket beküldõk között az Arany Könyvesbolt (Miskolc, Arany Corvin Üz-
letház, Arany János út. 11–13.) által felajánlott könyvet sorsolunk ki. 

ISMERI ÖN 
A VERISTA OPERÁKAT?

Bartók+Verismo

MISKOLCI NEMZETKÖZI
OPERAFESZTIVÁL

NYÍLT NAP
Elõadással egybekötött táv-

csöves bemutatóra várják az ér-
deklõdõket a dr. Szabó Gyula
Bemutató Csillagvizsgálóban
(Miskolc Dorottya u. 1.) június 5-
én, hétfõn 21 órai kezdettel.
Jegyek a helyszínen válthatók
fél órával a kezdés elõtt. Kérik
a pontos megjelenést, minden
érdeklõdõt szeretettel várnak!
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Autóbuszos utak Miskolcról: Paralia, Olympic Beach 06. 09. apartmanban 25 900 Ft/fõ
Sarti, Stavros, Nea Vrasna: 06. 12. apartmanban 25 900 Ft/fõ
Bulgária: 06.23 hotel*** reg. 44 900 Ft, fp. 55 000 Ft/fõ, hotel** all inc. 66 900 Ft/fõ
Lignano apartmanban 07. 15–22. 46 900 Ft/fõ
Repülõvel: Korfu apartman 06. 11. 39 900 Ft/fõ, 06. 18. 49 900 Ft/fõ
Zakynthos: apartman 06. 14. 56 900 Ft/fõ, 06. 21. 61 900 Ft/fõ
Mallorca: 06. 15. hotel** reg. 69 900 Ft/fõ, fp. 86 900 Ft/fõ
Tunézia: 06. 23. hotel*** fp. 59 900 Ft/fõ all inc. 84 900 Ft/fõ Debrecenbõl is

w
w

w.vilaglatoutazas.hu

ELÔSZEZONI AJÁNLATAINK:

Vaskohászati termékek kis- és nagykereskedése    
Építkezõk, kereskedõk és kivitelezõk részére

Betonacélok, hegesztett acélhálók, idomacélok, zártszelvények,
lapos- és köracélok széles választékát kínáljuk kedvezõ árakon.

Telephelyünk: 3527 Miskolc, József Attila út 82.
Tel./fax: 46/507-950, 507-951. Mobil: 30/639-8953

ÚJBÓL NYEREMÉNYJÁTÉKOK INDULNAK ÜZLETEINKBEN.
BÕVEBB TÁJÉKOZTATÁS A SZÓRÓLAPOKBAN.

LEGYEN A HÉT MINDEN NAPJÁN COOP-ÜZLETEINK VÁSÁRLÓJA.

MINNA DOBOZOS TEJ 1,5% 1 L 119 FT
MINNA TEJFÖL 175 G 12% 54 FT

Egységár: 308,57 Ft/kg

MINNA TRAPPISTA SAJT 1 KG 899 FT
MINNA TÚRÓ 250 G 179 FT

Egységár: 716 Ft/kg                                                      

MINNA NATÚR JOGHURT, ÍZES (3 ÍZ) 175 G 45 FT
Egységár: 257,14 Ft/kg

ÚJABB AKCIÓ KEZDÕDÖTT MÁJUS 31-TÕL JÚNIUS 14-IG:
MARGARIN LIGHT 500 G 89 FT

Egységár: 178 Ft/kg

COOP KONYHAKÉSZ RIZS 2X125 G 79 FT/CS.
COOP KAKAKÓPOR 75 G 89 FT

Egységár: 1186,67 Ft/kg

BALATON CLASSIC, MILK MULTIPACK 4X30 G 155 FT/CS.
COOP ICE JÉGKRÉM CSOKI-VANÍLIA, EPER-VANÍLIA
1000+250 ML 299 FT/DOB.
AMODENT HERBAL WHITENING + EREDETI ÍZ FOGKRÉM 75 ML 149 FT

Egységár: 1986,67 Ft/l

TOMI KRISTÁLY NORMÁL, TAVASZI VIRÁG, COLOR GÉL 1,5 L 999 FT
Egységár: 666 Ft/l   

ÉS MÉG SZÁMOS TERMÉK.

VALAMENNYI COOP-ÜZLETÜNKBEN 
JÚNIUS 1–30-IG 

REKLÁMÁRON KAPHATÓK:

AKC
IÓ!

A „globális helymeghatá-
rozó rendszer” alkalmazása
mára már nem csak a hadi-
iparban jelent elõnyt. Számos
olyan, a mindennapokban
használható készülék közül
választhatunk, amely haté-
konyabbá teheti munkánkat,
örömmé varázsolhatja a köz-
lekedést, vagy méltó partne-
rünk lehet sport, szórakozás
és kikapcsolódás közben.

A GPS felhasználási területei rendkívül változatosak. Csak hogy
a legáltalánosabbat említsük, egyre inkább teret hódítanak a jármû-
navigációs rendszerek. Nem csak azok vehetik hasznát, akik fog-
lalkozásukból adódóan sokat autóznak, vagy sokszor kell isme-
retlen címet felkeresniük, hanem a mindennapokban is jól jöhet,
ha van egy ilyen készülék a birtokunkban. Ismeretlen településen,
ahol rendszerint nincsenek jól láthatóan kitáblázva az utcanevek,
sok bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat, hiszen ezek a ké-
szülékek magyar nyelvû hangutasításokkal útbaigazítanak min-
ket, akkor is ha sötét van, vagy éppen esik az esõ. Az utca- és
házszámszintû beépített digitális térképeknek köszönhetõen gaz-
daságosabban, kényelmesebben érhetjük el úticélunkat Magyar-
országon, vagy akár egész Európában, mint hagyományos pa-
pírtérkép használatával, vagy a vakszerencsében bízva.

A mûholdas navigáció mûködési elve elég egyszerû, hasz-
nálata pedig díjmentes. A Föld körül keringõ mûholdak fo-

lyamatosan pozíciójeleket sugároznak. A GPS készülékek
több mûhold jelét érzékelve pár gyors matematikai mûve-
let végrehajtásával, méteres pontossággal megadják a föld-
rajzi elhelyezkedést. Mivel a berendezés nem sugároz, így
tévhit, hogy a GPS helye ugyanúgy bemérhetõ, mint a mo-
biltelefonoké.

Persze nem csak az autósok, kamionosok találnak ma-
guknak megfelelõ készüléket, hiszen már kerékpáros GPS is
kapható, pedálfordulatszám, szívritmus és természetesen a
jól megszokott távolság- és szintkülönbség-méréssel egybe-
építve. A jó hír, hogy akkor is hazatalálunk a készülékkel a leg-
rövidebb úton, ha elõtte ki tudja merre tekeregtünk.

A futás és vízisportok szerelmeseinek sem kell lemondani
a tájékozódás örömérõl, igaz, hogy ennek legnagyobb hasznát
a természet lágy ölén érezhetik, hiszen karóraként viselhetõ sze-
mélyi edzõpartnerek is léteznek beépített GPS-támogatással.

A komolyabb túrázók, hegymászók biztonságát por-, hõ-,
ütés- és vízálló kézi készülékek fokozzák. Létezik olyan kivi-
tel is, mely alapértelmezettként a világ összes országát, nagy-
városát tartalmazza, így külföldön is akár egy sarki expedí-
ció esetén is biztosítják a pontos tájékozódás lehetõségét.

A GPS-nek köszönhetõen alakult ki egy olyan szabadidõ-
sport, mely rohamosan fejlõdik, és világszerte GEOCACHING
néven került be a köztudatba, és leginkább modern kincske-
resésre hasonlít. 

TÁJÉKOZÓDÁS FELSÕFOKON

NaviTel GPS & GSM bemutatóterem

Cím: 3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 43.
Tel.: 46/508-995, Mobil: 30/4-571-571

Fax.: 46/413-799. E-mail: gps@navitel.hu
Web: www.navitel.hu

GPS koordináták: N 48°05.694 E 20°47.806

GPS A MINDENNAPOKBAN

NYITÁSI AKCIÓ!*
SPANYOL FÜRDÕSZOBABÚTOROK 

AKCIÓS ÁRON!

JOKEY tükrösszekrények, infraszaunák, 
masszázskabinok.

Üveg- és akril zuhanykabinok. 
Akrilkádak, zuhanytálcák.

Csaptelepek, kiegészítõk széles választéka

VALENCIA FÜRDÕSZOBA-STÚDIÓ
Miskolc, Zsolcai kapu 5.

Tel.: 46/324-021
*Akciónk a készlet erejéig tart
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AAkkcciióóss  vvaakkáácciióó  GGYYUULLÁÁNN
a Hõforrás Hotel komfortos lakrészeiben

KKeeddvveezzmméénnyyeess  üüddüüllééssii  aajjáánnllaattuunnkk::
22000066..  jjúúnniiuuss  2200..––aauugguusszzttuuss  2222--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

Az ürömi kõbányába munkaerõ-felvételt
hirdetünk az alábbi munkakörbe: 

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

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

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

Telefon: 06-30/397-8103

Munkaerõfelvétel

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

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

AKCIÓ!
Polgári Prémium Betét összeghatár nélkül

3 hónapos lekötés esetén

7777,,,, 00000000%%%%
EBMK csak abban az esetben kerül feltüntetésre, 

ha az eltér a meghirdetett értékektôl.

Részletek 

a Polgári Takarékszövetkezet

Miskolci Fiókjában, 

Miskolc Plaza, 1. emelet

BUSZOS TÁRSASUTAK

részvételi díj
06. 26. 7 nap ERDÉLYI NAGYKÖRÚT 59 900 Ft/fõ
06. 19. 5 nap CSILLAGTÚRA DALMÁCIÁBAN 45 500 Ft/fõ
07. 23. 8 nap SVÁJCI NAGYKÖRÚT 119 000 Ft/fõ
07. 23. 8 nap A PÁLMÁKTÓL A GLECCSEREKIG 119 900 Ft/fõ
08. 14. 13 nap NAGY FRANCIA KÖRÚT 179 900 Ft/fõ

REPÜLÕS + BUSZOS TÁRSASUTAK

06. 30. 5 nap PÁRIZS, A FÉNYEK VÁROSA 129 900 Ft/fõ
07. 03. 7 nap TEMPLOMOS LOVAGOK KINCSE 249 900 Ft/fõ
07. 25. 6 nap LONDON–BRÜSSZEL–AMSTERDAM 199 990 Ft/fõ
07. 11. 7+2 nap ÍRORSZÁG+É-ÍRORSZÁG 279 900 Ft/fõ
07. 23. 8 nap A SZENT GRÁL NYOMÁBAN 279 900 Ft/fõ
07. 20. 7 nap DÁNIA-SVÉDORSZÁG-NORVÉGIA 234 990 Ft/fõ

További költségek: fakultatív programok, biztosítás, 
repülõgépes utaknál reptéri illeték
Jelentkezés: helyek függvényében.

TOVÁBBI AJÁNLATAINK:

BELFÖLDI ÜDÜLÉSEK (ÜDÜLÉSI CSEKKEL IS FIZETHET!)
TENGERPARTI NYARALÁSOK REPÜLÕVEL, 

AUTÓBUSSZAL, EGYÉNILEG.

ÁLLANDÓ AKCIÓS AJÁNLATOK: www.cartouronline.hu

CAR-TOUR
International Kft.
3530 Miskolc, 
Arany János u. 11-13.
fszt. 5.
(Arany Corvin Üzletház)

Tel.: 46/506-299
Fax: 46/506-300

Honlap: 
www.car-tour.hu

E-mail: 
www.cartouronline.hu

OIH (IKIM): 1753/1998

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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Suzumis BT.
Suzuki és nyugati
autóalkatrészek

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

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

Nyitva:
hétfô–péntek: 8–17,

szombat: 8–13

JÚNIUSI AKCIÓK:

FUTÓMÛ- 
ALKATRÉSZEK

NYÁRI GUMI + FELNI
LENGÉSCSILLAPÍTÓK,

karosszéria,
olajok, szûrôk, adalékok

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARA
felvételt hirdet a 2006 szeptemberében induló

MARKETING, TURIZMUS,
NEMZETKÖZI GAZDASÁGI (ÜZLETI) KAPCSOLATOK 

– NEMZETKÖZI VÁLLALKOZÁSOK
államilag akkreditált másoddiplomás szakirányú továbbképzésekre

A képzések formája: levelezõ, költségtérítéses.
A képzések idõtartama: 4 félév.

A szakokra felvételi vizsga nincs, a jelentkezés feltétele államilag akkreditált egye-
temi vagy fõiskolai végzettség. A képzés nyitott a közgazdász, agrártudományi,
bölcsészettudományi, jogi, mûszaki stb. diplomával rendelkezõk számára.

Jelentkezési határidõ: 2006. július 31.

További információk: ME Gazdaságtudományi Kar, 
Marketing Intézet 3515 Miskolc-Egyetemváros A/2. épület, 

I. emelet 9. ajtó. Tel.: (46) 565-197. Fax: (46) 565-196, 
e-mail: marera@uni-miskolc.hu, http://www.gtk.uni-miskolc.hu

BALATONI ÜDÜLÉSI AJÁNLAT
Üdüljön nálunk 2-3 ágyas, pótágyazható, fürdõszobás 

üdülõinkben, gyerekkedvezményekkel.

Balatonszemes: csendes õsfás park, szalonnasütõ, pingpong-
asztal, homokozó, gk. parkoló már 2500 Ft/fõ/éj-tõl.

Balatonboglár: közvetlen vízparti, stég, vízibiciklik, horgászási
lehetõség, csónak, gk. parkoló, stb már 3000 Ft/fõ/éj-tõl.

ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK!!!

Érdeklõdni: 06-209-322-298 
vagy e-mailban a szems@freemail.hu címen.

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)

www.mav.hu

További információk a honlapunkon, az állomási hirdetményeken és az alábbi telefonszámon:

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

A vonatmegállási helyekrõl és idõpontokról kérjen részletes információt!

ÚJ KÖZVETLEN VONATPÁR MISKOLC
ÉS A BALATON DÉLI PARTJA KÖZÖTT!

UUTTAAZZZZOONN  AA  BBAALLAATTOONNRRAA
KÖZVETLEN GYORSVONATTAL!

2006. június 10-tôl augusztus 27-ig

Miskolc-Tiszai indul: 625 – Balatonszentgyörgy érkezik: 1300

Balatonszentgyörgy indul: 1350 – Miskolc-Tiszai érkezik: 2021

Visszaútban a gyorsvonat Budapest-Keleti pu. helyett Budapest-Ferencváros
és Kõbánya-felsõ állomások érintésével közlekedik Miskolc-Tiszai állomásig!
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– Felföld elhagyott Édenkert:
csodák és a csodavárások nyo-
mai legott úgy váltják egymást,
mint fény s az árnyék. E vidéken
évszázadok lassan hömpölygõ
folyamata termékeny üledéket ha-
gyott, amelyben eltemetett gaz-
dagság rejtezik – vall szûkebb pát-
riájáról megyénk szülötte, Cseri
Miklós, a skanzen igazgatója. Ezt
a csodát, a népi építészet, ha-
gyományok gazdagságát idézte
meg a Felföldi mezõváros, ame-
lyet egy hete nyitottak meg
Szentendrén. Egy napra vissza-
forgatták az idõ kerekét, a város
fõterén magyaros díszegyenru-
hába öltözött zenekar fújta a pat-
togó katonanótákat, a házak ud-
varán jóféle hegyaljai borokat mér-
tek, a fõtéren álló szökõkút csap-
jaiból pedig gyöngyösi couvé
folyt a poharakba… mint egyko-
ron Mátyás király palotájában.
Mesteremberek közben hordót
készítettek, a kereskedõk árulták
portékáikat. Igazi vásárhangulat

lengte be a várost, amelyet 900
millió forintos költségen építettek
fel. A bor mellé gulyást kaptak a
látogatók, közben pedig szólt az
egyik ház tornácáról a tárogató.
A kisbíró ízes magyar beszéddel

mutatta be az ünnepség vendé-
geit. 

– Nemes harcot kellett vívnunk
a program sikeréért. Amikor már
miénk volt a pénz, akkor szem-
besültünk csak igazán, hogy mire
vállalkoztunk… 16 hónap alatt be-
építettek 5000 tonna követ, meg-
mozgattak 25 000 köbméter földet,
5000 mûtárgyat kellett beszerez-
ni, nyilvántartásba venni – emlé-
kezett az építkezésre Cseri Miklós. 

– Ha a múltunkat megbecsüljük,
magunkat becsüljük – szólt a ha-
gyományok ismeretérõl, továbbvite-
lérõl Bozóki András kultuszminisz-
ter. – Abban bízom, hogy akik ellá-
togatnak ide, kedvet kapnak ahhoz
is, hogy eljöjjenek hozzánk a
Hegyaljára, megkóstolják a tokaji
bort, megtekintsék kulturális ren-
dezvényeinket – invitálta a vendé-
geket Gyárfás Ildikó, a megyei köz-
gyûlés elnöke. Sólyom László, a
Magyar Köztársaság elnöke nyitot-
ta meg a Felföldi mezõvárost. A skan-
zen fõigazgatója pedig gálánsan
bejelentette, hogy 2006-ban minden,
megyénkbõl érkezõ látogató ingyen
tekintheti meg a kiállítást. 

Azt mondja a kõmûvesem, hogy negyven éve dolgozik, de munká-
jában õt az idõjárás ennyire még nem akadályozta soha, mint az utób-
bi hetekben. Jól kifogtam, azt mondja, hát tényleg jól, most a szom-
szédban dolgozik, a szomszédom szemet vetett a kõmûvesemre, a kõ-
mûvesem szemet vetett a szomszédra, mindketten úgy gondolták, hogy
szerintük nálam nem annyira fontos most folytatni a munkát, pedig az
idõjárás ott is ugyanolyan…  Felebarátod kõmûvesét ne kívánd, de hát
itt ilyen lehet az élet, ilyen szemet vetések sorozata, megkívánja az ember
az „odaátit”. 

Egy másik (panel)szomszédom azt mondja, a munka az becsület dolga,
nem szabad elcsalni a másiktól a szakmunkást magához addig, amíg
ott nem végzett, szerinte a tisztesség úgy kívánja, be kell tartani a sor-
rendet. Nekem mindegy, hogy egy héttel késõbb vagy hamarabb vég-
zek, szerencsére most nagyon nem sürget az idõ, és talán a pénzt is
tudom gyûjteni addig, amíg a kõmûvesem a szomszédban dolgozik.
Most még azt mondom, az biztos, hogy én soha nem szólítanám meg
a kertszomszédban dolgozó szakmunkást, hogy jöjjön át, végezze el
nálam a sürgõs teendõket, de hát különbözõek vagyunk, lehet, én gon-
dolom rosszul, hogy az a munkás oda tartozik, az a szomszédé, „õ sze-
rezte”, s én vagyok az élhetetlen, nem használom ki a lehetõségeket –
s évekkel késõbb a szomszédból szerzem majd a munkásaimat. 

A panel-élet másra tanítja az embert, csonkolja a kívánás-fantáziát,
nem látni be a szomszédban folyó életbe, munkafolyamatokba, nem
kap az ember munka-ötleteket, nincs mit „elkívánni” – falun természe-
tes lehet, hogy egymásnak adják az emberek a munkásokat, hogy azok
egyszerre több helyen, szomszédos házakban dolgoznak. Ez panel-
ban elképzelhetetlen, a vasbeton magántulajdona más, mint a tégláé,
a szilikáté: egy hevederzárral az ember végleg magába kulcsolhatja a
magányát. A panel rideggé, zárttá tesz, a családi ház, a kert közelsé-
geket és közvetlenségeket áraszt, kinyit. Városiaknak lenne mit tanul-
niuk a vidéki életbõl, de talán a vidéket se ártana kicsikét a panelba
zárni: éreznék meg a „másságot”. Vass Tibor

Elvan a gyerek

FELEBARÁTOD KÔMÛVESE

Naponta legalább 2,5 milli-
árd forint fejlesztési pénzt hasz-
nálhat fel Magyarország a kö-
vetkezõ uniós költségvetési
ciklusban, ha erre felkészül. Az
együttmûködés a leglényege-
sebb kérdés most, ennek je-
gyében szervezte meg, immár
harmadik alkalommal az IN-
NOTOOL konferenciát a Bay
Zoltán Logisztikai Intézet.

Az Európai Unió és tagállamai,
köztük Magyarország csak úgy tud
lépést tartani más gazdasági köz-
pontokkal, ha a tudás, az innová-
ció területein fejleszti gazdasá-
gát. Erre fókuszált idén az INNO-
TOOL konferencia.    

– Az ebben az évben megjelent
– és egyébként minden évben
publikált – összesített innovációs
mutatókat tekintve Magyarország
ezen a területen dinamizmust
mutat, olyan sok változást indítot-
tunk, hogy ennek már lehet érez-
ni a hatását, ezt elismerik – mond-
ta el Lippényi Tivadar, a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal el-
nökhelyettese.

A Fejlesztési Pólus Program –
a tudásalapú, dinamikus gazda-
ság létrehozásának motorja –
hangzott el. Az innovációorientált

miskolci stratégia a város és a régió
versenyképességét, a gazdasági
teljesítmény javítását helyezi kö-
zéppontba. A fejlesztés során in-
novációs parkok fognak létrejön-
ni a Miskolci Egyetem körül. Lesz
anyagtudományi és technológiai,
mechatronikai és nanotechnológiai
központ, vegyipari és a mûanyag-
ipari park a Borsodchem Rt.-vel
együttmûködve. 

– Azt gondolom, hogy 2007-re
nehéz lesz kiválasztani, hogy me-
lyik lesz az a 4-5 projekt, amit el
tudunk indítani, amelynek elõké-
szítésére az egyébként szûkös
erõforrásokat koncentrálni fogjuk,
annyi minden tennivaló van, de
végül is erre van hét évünk – je-
lentette ki Szûcs Erika, alpolgár-
mester.

Az innovációs parkok 2007-tõl
folyamatosan jönnek majd létre. A
szakmai, tudományos gyökerek a
mûszaki tudományokra és a ku-
tatásokra koncentráltan fognak
megjelenni, és olyan high-tech
területeken, csúcstechnológiai
megoldásokban, amelyeket köz-
vetlenül be lehet vinni a vállalko-
zások termeléseibe, termékeibe. A
Pólus Projekt elemeit részletesen
is bemutatták az INNOTOOL kon-
ferencia pénteki zárónapján.      

K. A.

INNOTOOL konferencia harmadszor

INNOVÁCIÓS PARKOK

Tállya, Tokaj, Hejce, Erdõbénye, Mád és a mátraaljai Gyöngyös
egykori világát mutatja be a szentendrei skanzen legújabb bõ-
vítése, a Felföldi mezõváros. Minden, megyénkbõl érkezõ ven-
dég ingyen tekintheti meg az idén a szabadtéri múzeumot.

Az idén ingyenes a belépés annak, aki megyénkbõl érkezik

EGY DARAB FELFÖLD SZENTENDRÉN

Hét közepén tartotta meg-
beszélését a Jókai Juniális
szervezõbizottsága – a prog-
ram idén tizenegyedik alka-
lommal kerül megrendezésre,
a Jókai Mór Református Álta-
lános és Alapfokú Mûvészeti
Iskolában. 

Mint elhangzott, a rendezvényt
megelõzõ napon, június 9-én
„beharangozó” térzenét ad a
Perecesi Bányász Fúvós Zenekar,
melyre mindenkit szeretettel vár-
nak. Változás lesz a korábbi
évekhez képest, hogy pünkösd
miatt most nem június elsõ szom-
batján zajlanak a programok,
hanem egy héttel késõbb. Június
10-én már délelõtt 11 órától meg-
kezdõdnek a programok, melyek
délután 18 óráig tartanak. Koráb-
ban a juniális mindig az estébe
nyúlt, 21 órakor tûzijáték zárta a
mûsort. Ezen azonban változ-
tattak, mert a késõi idõpontok-
ban már nem garantálható a
résztvevõk biztonsága a tömeg-
ben esetleg felbukkanó garáz-
dáktól vagy tolvajoktól. A szülõk
és a helyi presbitérium megke-
resésére ezért úgy döntött a
szervezõbizottság, hogy ezeket a
szempontokat figyelembe véve,

most korábban kezdõdnek a
programok, és korábban is feje-
zõdnek be. Olyan idõpontban,
amikor még közrendészeti szem-
pontból is jól ellenõrizhetõ a te-
rület.

A szervezõk kihangsúlyozták,
hogy a rendezvény nem csupán
a Jókai Mór iskoláról szól – ez egy
bázis, amelynek a dolgozói se-
gítenek a szervezésben, és helyet
ad a programoknak. Annak ide-
jén, mikor tizenegy évvel ezelõtt
hagyományteremtõ szándékkal
elindították a juniálist, az volt a cél,
hogy segítsék a területen egyfajta
közösségi szellem kialakulását.
Meg akarták szólítani a környék-
belieket, hogy ebben a rohanó vi-
lágban az emberek kicsit meg-
álljanak, és beszéljenek egy-
mással. A szülõket köztudomá-
súlag a gyermekeken keresztül
lehet legjobban megszólítani, s a
juniális programjainak nagy részét
is kifejezetten a gyermekek szá-
mára szervezték. 

A programban szerepel kisál-
lat-bemutató, bográcsos fõzõ-
verseny, kirakodóvásár, kézmû-
vesbemutató, pónilovaglás, tûz-
oltó-bemutató, könyvvásár, tanár–
diák–szülõ mérkõzés. Fellépnek
a Dózsa György úti óvodások,
Hutter Linda és tánccsoportja, a

Szent László Óvoda táncosai,
bemutatót tartanak a mazsoretek
és a miskolci Vadaspark is. A ren-
dezvényt a Kulturális Bizottság
Mecénás Alapja támogatja, a
szervezõmunkát a Jókai Mór
Református Általános és Alapfokú
Mûvészeti Iskola dolgozói, vala-
mint Nyírõ Pál, a terület önkor-
mányzati képviselõje végzik. 

Sz. S. 

Idén korábban kezdõdik

JÓKAI JUNIÁLIS TIZENEGYEDSZER

Felföldi forgatag fogadta a vendégeket.

Az ápolók nemzetközi napja
alkalmából Budapesten a
Semmelweis Egyetemen  ki-
tüntetéseket adott dr. Rácz
Jenõ egészségügyi miniszter.

Szegedi Judit, a miskolci Feren-
czi Sándor Szakközépiskola
egészségügyi szakoktatója, ok-
leveles egyetemi ápoló Pro
Sanitate kitüntetést kapott. Orszá-
gosan összesen négy ilyen ki-
tüntetést adományozott a mi-
niszter.

Szegedi Judit pályafutása alatt
elhivatottságát bizonyította az
ápolás ügye iránt. Fokozott érzé-

kenysége van a társadalmi kér-
dések iránt, ezen belül fontosnak
ítéli meg az ápolás presztízsét. A
szakdolgozói szakmai szerveze-
tekben az elmúlt években jelen-
tõs segítséget nyújtott, ott mindig
képviselte iskolája és tanulói ér-
dekeit. Rendszeresen tart to-
vábbképzõ elõadásokat a szak-
dolgozók számára és kiemelke-
dõ a tudományos munkássága.

Hisz abban, hogy az ápolás egy-
szer méltó helyére kerül a társa-
dalmi elismertségben. Ezért dol-
gozik és ezt a hitet továbbítja a le-
endõ ápoló tanulók felé. Ezt a
munkát és elhivatottságot jutal-
mazta a miniszter a kitüntetéssel.

BARCIKAI
SIKEREK 

A csehországi Luhacovicé-
ben rendezték meg a látás-
sérült sportolók 9. Teke Euró-
pa-bajnokságát. A magyar vá-
logatott eddig legsikeresebb
kontinentális versenyét tud-
hatja maga mögött – jelentõs
részben a kazincbarcikaiaknak
köszönhetõen.

A högyeknél az 1811 fával
aranyérmes magyar csapat
mindhárom tagja kazincbarci-
kai: B1 kategóriában Orosz
Béláné, B2: Keresztesi Lajos-
né, B3: Veres Imréné. Keresz-
tesiné kategóriájában meg-
szerezte az egyéni aranyat is,
még Oroszné a második helyen
végzett. A hattagú férfiváloga-
tottat két borsodi, a B1-es
Csengeri István és B2-es
Sisenszki Péter erõsítette. Az
ötödik helyen végeztek, egyé-
niben Sisenszki a dobogó har-
madik helyére állhatott fel. 

MISKOLCI KITÜNTETETT


