
A június 10-én megrende-
zésre kerülõ miskolci egész-
ségnap programjai idén fõ-
ként a férfiakat célozzák, s
most elõször a rendezvény
része lesz az úgynevezett Apák
napi vetélkedõ is.

Kulcsárné Réti Gabriella városi
egészségfejlesztési koordinátor
az eseményrõl nyilatkozva el-
mondta, az egészségügyi szûrõ-
vizsgálatokon általában a nõk
részvétele a nagyobb, pedig a fér-
fiak egészségügyi mutatói a rosz-
szabbak. Bíznak benne, hogy a
Védett férfiak elnevezésû egész-
ségnap vizsgálataival, figyelem-
felkeltõ programjaival hozzá tud-
nak járulni ahhoz, hogy a férfiak
Miskolcon is többet törõdjenek az
egészségükkel. 

Dr. Kovács Katalin, a Miskolci
Egyesített Bölcsõde és Egész-
ségügyi Szolgálat igazgatója
ehhez csatlakozva ismertette, hogy
a kimutatások szerint ma minden
harmadik gyerek apa nélküli csa-
ládban nõ fel, és ez Miskolcra is
érvényes. Az igazgató szerint ez
nem csupán az egészségügyi
mutatókra vezethetõ vissza – a kar-
rierépítés manapság sok férfinál
háttérbe szorítja a családalapítás
igényét. Ugyanakkor a mindennapi
életben jelentkezõ stressz is job-

ban érinti a férfiakat, ezért nem
csupán szûrõvizsgálatokat szer-
veznek, hanem életmódra vonat-
kozó tanácsadásokat is. 

Az érdeklõdõket délelõtt 10 órá-
tól várják a Városház téren, de a
Szent István téren, a virágóra körül
is lesznek programok. Most is
lesz ultrahangos vizsgálat, vér-
nyomásmérés, bõrdaganat-szû-
rés, emellett urológiai tanácsadás,
testtömeg- és testzsírmérés, vér-
cukor- és koleszterinszûrés is várja

az érdeklõdõket. A Szent István téri
pavilonokban ugyanakkor külön-
féle, egészséges életmódra vo-
natkozó tanácsadásokkal szol-
gálnak a közönségnek. 

Az egészségnap keretében idén
elõször rendezik meg az Apák
napi vetélkedõt, melyen ügyességi
és sportvetélkedõkben, család-
gondozási feladatokban mérhetik
össze tudásukat a teremtés ko-
ronái.  Részletes program lapunk
4. oldalán!                       Sz. S. 

Jó ideje nem volt arra példa,
hogy Miskolcon „homokzsá-
kozni” kellett volna, ám az el-
múlt hétvégén a folyamatos
esõzés következtében meg-
lepetést okozott a Szinva és a
Garadna patak. A Garadnán
péntek éjszaka induló árhul-
lám több helyen alámosta az
utakat. A víz nem kímélte az
ómassai pisztrángost sem, a
megáradt Garadna patak az
elõzetes becslések szerint több
tízmilliós kárt okozott a telepen. 

Több házat elöntött a víz
Diósgyõrben is. A vár mellett ho-
mokzsákokkal védekeztek. Végül
senkit nem kellett kitelepíteni, és
az épületeket is sikerült megvé-
deni. Szombaton hajnali négy
óra után riasztották a miskolci tûz-
oltókat, hogy a Garadna patak el-
árasztotta a pisztrángtelepet. A
szakemberek a helyszínre érke-

zés után újabb egységek segít-
ségét kérték, mert a nagy meny-
nyiségû vízzel nem tudtak meg-
birkózni. Rajtuk kívül mezõkö-
vesdi, kazincbarcikai, tiszaújvárosi
és szendrõi tûzoltók vettek részt
a munkában. A telep tulajdonosa
nyilatkozni nem akart, de annyit
elárult, hogy 27 év munkája ment
tönkre, a kár pedig elõrelátható-
lag több tízmillió forint. A patak
teljesen alámosta a kisvasút töl-
tését, így a vonatforgalmat leállí-
tották. Az áradat beömlött a
szennyvízvezetékbe is. Sokan ki-
mentek a hétvégén a Szinva te-
raszra, a megáradt patak a terasz
alsó szintjét is elöntötte.

A Szinva Hámori-tó alatti sza-
kaszain sem volt jobb a helyzet,
a víz fákat döntött ki, udvarokat
öntött el. Azonban védekezésre
itt nem volt szükség, viszont a di-
ósgyõri vár környékén annál in-
kább. A Blaha Lujza utcában tu-
catnyi ház került veszélybe. A
lakók reggel hat órakor kezdték
a munkát, elõször az úton talál-
ható kaviccsal, majd homok-
zsákokkal akarták megállítani a
vizet.

Árvai Gábor, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság miskolci ki-
rendeltség-vezetõje elmondta:
már péntek este is voltak gondok,
munkatársainak Bükkaranyos és
Harsány térségében kellett be-
avatkozniuk.

Diósgyõrben a védekezéshez
szükséges anyagot a város biz-
tosította. A terület önkormányzati
képviselõje és Miskolc alpol-
gármestere is kijelentette: min-
den segítséget megadnak az itt
élõknek. Miután az ár levonul,
kezdõdik majd a kárfelmérés, és
a védekezés költségeinek ki-
számítása. A megyei árvízhely-
zetrõl lapunk 8. oldalán olvas-
hatnak!
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Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében

MISKOLCI NAP

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!

Állami és önkormányzati tá-
mogatásból, mintegy 750 mil-
lió forintból megújul a Diósgyõri
Gimnázium. A több mint öt-
venéves épület nemcsak
szebb, de nagyobb is lesz. A
szerdai ünnepélyes alapkõ-
letételen részt vett Szili Katalin,
az Országgyûlés elnöke is, aki
már másodszor járt az iskolá-
ban. 

A Diósgyõri Gimnázium még
1950-ben épült, de már az átadás
után nem sokkal kiderült, hogy az
intézményt ki kell bõvíteni. Az is-
kola rekonstrukciója több mint 56
éve várat magára. 750 millió fo-
rintból új tantermi szárny épül, na-
gyobb lesz az aula, megszépül a

fõbejárat, valamint új könyvtár- ,
kiállító- és díszterem is épül. Az
ünnepélyes alapkõletételen jelen
volt Szili Katalin, az Országgyûlés
elnöke, aki ez alkalommal is tá-
mogatásáról biztosította az in-
tézményt. Elõször tavaly decem-
berben látogatta meg az iskolát,
a felújítás ötletét már akkor tá-
mogatta. Az Országgyûlés elnö-
ke reméli, hogy a fejlesztés nem-
csak a diákokat, hanem a vá-
rosrészt és egész Miskolcot is egy
új, modern sport- és kulturális
centrummal örvendezteti meg. A
rekonstrukciós munkálatok egy
része már szeptemberre elkészül,
az új komplexum építésének má-
sodik üteme pedig januárban fe-
jezõdik be.

lénárt

Hiába végzett csapatával a
nyolcadik helyen Pajkos János,
a teljesítmény nem nyerte el ma-
radéktalanul a DVTK tulajdono-
sainak tetszését.

Pajkos tavaly 1+1 éves kont-
raktust kötött a DVTK-val, ám a kö-
zelmúltban befejezõdött bajnoki
pontvadászat vége elõtt két héttel
az egyesület vezetése jelezte, hogy
nem él opciós jogával és eltekint
a hosszabbítástól. Sallói István ügy-
vezetõ ugyanakkor leszögezte:
amennyiben nem sikerül külföldrõl
edzõt hozni, akkor továbbra is szá-
mítanak Pajkos munkájára. Tegnap
kiderült, hogy a spanyol Yago

Aguilar Azon ül a piros-fehérek kis-
padjára, akivel kétéves szerzõdést
kötött a klub. A fiatal szakember
neve nem túl ismerõs a szakmá-
ban. Annyit lehet róla tudni, hogy
legutóbb Grúziában dolgozott, szer-
zõdése június végén jár le. A di-
ósgyõriek június 26-án kezdik a fel-
készülést, ám egyelõre még a
szakmai stáb összetétele is bi-
zonytalan, hiszen valamennyi edzõ-
nek a napokban jár le a szerzõdése.

– Az edzõkérdés megoldása
után gõzerõvel a keret megerõsítése
felé fordulunk. Ez teljes mértékben
ránk hárul, ugyanis a spanyol tré-
ner nem ismeri a magyar mezõnyt,
ezért az igazolásokat ránk bízta.
Kapott néhány DVD-t a mérkõzé-
seinkrõl, s természetesen arról is be-
szélgettem vele, milyen lehetõsé-
geink lesznek. Azt szeretnénk, ha
kombinatív játékot valósítana meg
csapatunkkal – nyilatkozta Sallói
István ügyvezetõ.

Yago Aguilar Azon elsõ nyilatko-
zatában annyit mondott: örül, hogy
Magyarországon dolgozhat, s bízik
abban, hogy segíteni tud a DVTK-
nak. A következõ szezonban a
Lokomotiv Tbiliszi edzõje lett volna,
ezt cserélte fel a magyarországi
munkavállalásra.

D. L.

Orosz Lajos alpolgármester
és Ferdinándy György író nyi-
totta meg június 7-én, délután
a 77. Könyvhetet Miskolcon. A
rendezvények helyszíne idén is
az Erzsébet tér, ahol tucatnyi sá-
torban kínálják az olvasniva-
lókat.

A könyvhétre két megyénkbeli
író könyve jelent meg: Jenei László
Szarvas a temetõben címû regé-
nye és Serfõzõ Simon novellás-
kötete, Varjúleves címmel. 

A Bibor kiadó újdonsága is
kapható: a Bekes Dezsõ–Gyarmati
Béla szerzõpáros könyve, Így írunk
mi címmel. Az elkövetkezõ hetek-
ben a könyvesboltokba kerülnek
Fecske Csaba és Györgyei Géza
kötetei is. 

Ferdinándy György nyitóbe-
szédében elmondta, a Miskolci
Könyvhét megnyitója elõtt a
Dominikai Köztársaság 9. Nemzet-
közi Könyvvásárán, a könyv és az
olvasás trópusi ünnepén tolmá-
csolhatta gondolatait irodalmunk-
ról. A kis szigetországban, ahol
elsõ ízben került bemutatásra a
magyar irodalom, a fiatal magyar
költõk antológiáját több mint egy-
millió látogató tekinthette meg, ami
egy hatmilliós országban nem
kis dolog. 

– Most, amikor itt Miskolcon is
felfedezzük a könyvsátrak gazdag
kínálatát, és a könyveket forgató,
tágranyitott szemû fiatalokat, ke-
vésbé fiatalokat – egy pillanatra
rájuk gondolok! – hangoztatta
Ferdinándy György. – A könyv sze-

retete összehozza a népeket és az
embereket. S ha rólunk talán nem
is sok mindent tudnak a domini-
kaiak, annyit bizonyára igen, hogy
hozzájuk hasonlóan mi is évtize-
dekig egy világbirodalom árnyé-
kában éltünk, s nemrégiben meg-
változott életünk sok sorskérdé-
sére mi is az irodalomban keres-
sük a válaszokat. 

A könyvhét hivatalos könyvlis-
táján 292 kötet szerepel, de min-
den évben sok olyan könyv is
megjelenik ilyenkor, amelyeket
anyagi okokból nem regisztráltat-
nak a listán a kiadók. A rendez-
vénysorozat programjai már júni-
us 7-én délelõtt elkezdõdtek

Lillafüreden, ahol megkoszorúzták
Supka Géza publicista tavaly fel-
avatott emléktábláját a Hotel Palota
teraszán. Mint ismeretes, annak
idején Supka Géza javaslatára
rendezték meg az elsõ könyvhe-
tet Miskolcon.

A könyvhéten több író – így
Jenei László, Békés Pál, Kornis
Mihály, Fecske Csaba, valamint
Serfõzõ Simon is – vendége az
Erzsébet térnek és a megye könyv-
tárainak. Miskolc kitüntetettjeivel,
Zemlényi Attilával, Kabdebó
Lóránttal, Gyarmati Bélával is ta-
lálkozhatnak, találkozhattak az ér-
deklõdõk. Számtalan zenei és
gyermekelõadás, aerobic, ma-

zsoret- és bûvészbemutató tette
színesebbé a könyvhetet, a ter-
vezett könyvtári programok kere-
tében pedig a felsoroltak mellett
dr. Laczkó András irodalomtörté-
nésszel, Bihari Sándor íróval,
Békés Pál író-dramaturggal, Tornai
Mari költõvel, Faragó Laura ének-
mûvésszel, Csapó János szín-
mûvésszel, Lengyel László poli-
tológussal, Anga Mária meseíró-
val, Szabó Bogár Imrével és má-
sokkal zajlanak beszélgetések. A
könyvheti programok szombaton
érnek véget az Erzsébet téren, a
könyvtárakban azonban még a
jövõ hétre is tartogatnak. 

Sz. S.

„Az olvasás szeretete összehozza az embereket...”

EGY HÉT A KÖNYVEKRÕL

750 millió forintból
újul meg 

KIÖNTÖTT A SZINVA ÉS A GARADNA

Homokzsákra, segítô kézre szükség volt.

Védett férfiak

EGÉSZSÉGNAP ÉS APÁK NAPJA

A LAKATOS &
VARGA

TRANSPORT RT.

Hosszú távú bérbe adásra meghirdeti a tulajdonában
lévõ Kiss Ernõ utcai, mintegy 5 hektáros telephelyét
és az azon lévõ felújított, illetve újonnan épült iroda

és üzemcsarnok épületeit.

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

Spanyol edzõ a kispadon
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Bazin Géza, a 24. számú választókerület szocialista ön-
kormányzati képviselõje és Pereces részönkormányzat tag-
jai június 13-án (kedden) 16 órától 18 óráig fogadóórát tar-
tanak a Perecesi Közösségi Házban (Bollóalja u. 160.) szám

alatt. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Képviselôi fogadóóra

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

szuperolcsó redônyök,
reluxák, harmonikaajtók,

szúnyoghálók, napellenzôk, 
szalagfüggönyök,

hevederzárak, garanciával.

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

Kevesebb embert foglal-
koztató, hatékonyabb és
jobban elismert közigazga-
tásra van szükség – hang-
zott el egy miskolci kistérségi
konferencián. A közigaz-
gatási reform ennek jegyé-
ben formálódik. Az Európai
Unió pedig a nemzetek ver-
senyképessége miatt sür-
geti a változást.

A konferencián elhangzott,
hogy a térségek összefogá-
sával, regionális egységben
kell végrehajtani a közigaz-
gatási reformot már csak azért
is, mert így könnyebb hozzá-
jutni az európai uniós támo-
gatásokhoz. A végrehajtás mi-
kéntje és menetrendje még
kérdés, de az ellátás színvo-
nalát tekintve a kistérségek la-
kóit kedvezõen érintheti majd a
változás. Könnyebb, rugalma-
sabb ügyintézésre számíthat-
nak az ügyfelek és választhatnak
is, hogy az adott térségben me-
lyik hivatalhoz fordulnak problé-
máikkal.

– Az elõzõ kormányprogram
közigazgatás-fejlesztési elemeibõl
egyedül a kistérség területein
volt elmozdulás – mondta el dr.
Mészáros Miklós, Miskolc jegy-
zõje. – A miskolci kistérségben az
itt élõ 280 ezer lakost érintve majd-

nem 500 millió forint többletjut-
tatás jött, alapvetõen az alap-
szolgáltatások javára fordítva. A
közoktatásra, a szociális ellátás-
ra, a közigazgatásra, az egész-
ségügyi ellátásra és még folytat-
hatnám.

A mintegy 200 fõs rendez-
vénynek nem véletlenül adott ott-
hont Miskolc. A megyeszékhely a
környezõ települések vezetõivel
már most az összefogásban, az
érdekek térségi képviseletében
látja a megye felemelkedésének
zálogát.

A szerdai nap a szekcióülések
programja volt, amelyen a kis-
térségi társulások szervezeti ke-
reteit, továbbfejlõdésük lehetõ-
ségeit vitatták meg a résztvevõk.
A rendezvény plenáris ülésein szó

volt a közbeszerzésekrõl, de arról
is, hogyan értelmezhetõ a ver-
senyjog az önkormányzatoknál.

B. G.

A trianoni békediktátum 86.
évfordulója alkalmából Fran-
ciaországban járt a MIÉP
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei elnökségének több tagja.
Az ott tapasztaltakról sajtótá-
jékoztatón számolt be a párt
elnöke. 

Francia fiatalok kezdeménye-
zésére valósult meg a párizsi de-
monstráció, amelynek elõzménye
az volt, hogy budapesti látogatá-
sukkor magyar diákok tájékoz-
tatták õket a 86 évvel ezelõtt tör-
tént trianoni békediktátumról és

annak következményeirõl. A fran-
ciák – elmondásuk szerint –  mit
sem tudtak a Magyarországot
súlyosan érintõ akkori döntésrõl,
de partnerek voltak egy békés de-
monstráció megszervezésére
Párizsban. Közel 1000 fõs kül-
döttség utazott a francia fõvá-
rosba, ahol a közelben lévõ ver-
sailles-i kastély melletti konfe-
renciateremben tartották meg a
rendezvényt.

A demonstráció nem maradt a
konferenciaterem falai között, a
tiltakozók a környék utcáin is
megjelentek, felkeltve ezzel a né-
zelõdõk, turisták érdeklõdését.

Miklós Árpád elmondta, a ren-
dezvény végig békésen zajlott,
semmiféle rendbontás nem tör-
tént.

A szálloda körül kialakult vita véleményem szerint leszûkült az
építészeti városképi kérdésekre, holott a tervezett létesítmények (szál-
loda, fürdõ és konferenciatermek) értéke nem pusztán városképi,
hanem a város gazdaságára és vendéglátóiparára is jelentõs hatá-
sa lesz megvalósulás esetén.

Az Avason a város vigalmi negyedet tervez létrehozni. A „vigal-
mi negyed” a város egy olyan részét jelenti, ahol a legtöbb ven-
déglõ, szórakozóhely összpontosul. Ilyen például Bécsben a Grinzing
vagy magyar viszonylatban Eger belvárosának a vár alatti része. 
Miskolcon is volt vigalmi negyed. Elég csak a Kis-Avasra elmenni és
megnézni a Mélyvölgy utca, valamint a Csabai sor pincéit, borhá-
zait, volt vendéglõinek épületeit. Számunkra, mai miskolciaknak el-
képzelhetetlen, hogy milyen nyüzsgés volt a ma tetszhalott állapotban
lévõ pincékben és az elõttük húzódó kis utcákon. A régi avasi vi-
galmi negyedet a város saját polgársága hozta létre, és tartotta fenn
évszázadokon keresztül. Az Avas elõször mint a megélhetést jelen-
tõ bortermelés és borkereskedelem (raktározás) színhelye, a XIX.
század végére a bortermelés visszaszorulásával és az ipari terme-
lés elõretörésével a miskolci polgárok „hétvégi háza”, pihenõhelye
lett. Az avasi, ezzel együtt a miskolci vendéglátás fejlõdését olyan
rangos hotelek segítették, mint a Korona (mai Avas szálló), Három
Rózsa (ma egyszerûen csak Kazinczy-tömb) és az Aranycsillag a szín-
házzal szemben. Az Aranycsillag szálloda földszintjén vendéglõ is
mûködött (ma a Drogery Markt diszkont vegyiáru-üzlet mûködik
benne).  A háborút követõen kezdõdött az avasi vendéglátás ha-
nyatlása, minthogy a szocializmus idõszakában nem lehetett polgárság
és igazából pincetulajdonos sem. A miskolci vendéglátás hagyomá-
nyait, a miskolci vendéglõket a Miskolci Vendéglátóipari Vállalat (MIVE)
vitte tovább a rendszerváltásig. A MIVE ellentmondásos, lényegében
sikertelen privatizációja végképp a miskolci vendéglátás felszámo-
lásához vezetett. A témáról Karosi Imre, hajdan a Déli Hírlap mun-
katársa, majd a Miskolci Kommunikációs Kht. igazgatója írt cikkso-
rozatot a Déli Hírlapban, késõbb pedig a MiNap hasábjain „Mivé lett
a MIVE?” címmel.

Városunkban a volt vendéglátóhelyeknek és szállodáknak csak
a töredéke mûködik. 

Az utóbbi években megindult fellendülés a fõutcának a
Villanyrendõrtõl nyugatra esõ, az Avassal közvetlenül kapcsolatban
lévõ szakaszát a „vigalmi negyed” funkciótól idegen bankok töltöt-

ték meg. A Miskolci Galéria mellett OTP, a Városház téren Volskbank
és az Erste Bank, az Aranyszarvas patika mellett Raiffeisen Bank
kapott helyet. A Szent István teret nyugatról pedig a HVB bank épü-
lete zárja le. A banknegyedek, mint köztudomású, a munkaidõ vé-
geztével elnéptelenednek.  

Ilyen környezetben az avasi vigalmi negyedet feléleszteni kívá-
nó koncepciók, próbálkozások és tervek hiábavalónak tûnnek, mivel
a fõutca Avassal érintkezõ szakaszán hétvégénként és esténként alig
találni embert.

Ahhoz, hogy az Avast újból fejleszteni lehessen, és újból felfe-
dezzék a vendéglátással foglalkozó magánvállalkozások, a környékére
is vissza kell „telepíteni” a vendéglátóipart és a szállodákat. A szál-
lodák hozzák majd ide azokat a vendégeket, akik a belváros és az
Avas késõbbiekben születõ vendéglõit fogják majd látogatni. 

A Szent István tér szélére tervezett 150 szobás szálloda sokat
lendíthet az avasi „vigalmi negyed” újjászületésén. Egyrészt a már
említett vendégkör kialakítása miatt. Másrészt pedig a szálloda mellé
tervezett 2000 m2 körüli élményfürdõ, kávézók és vendéglõk láto-
gatottá teszik az Avas közvetlen szomszédságánál lévõ teret a mis-
kolciak által is. A belvárosnak ez a része újból megtelik emberek-
kel, az országból és nagyvilágból idelátogató turistákkal.

Az 500 fõt befogadó konferenciaterem nemzetközi üzleti és tu-
dományos konferenciáknak adhat helyet a város szívében az Avas
lábánál. A fürdõ, a projekt egyik leghangsúlyosabb eleme egy több
mint tíz éve halott létesítményt, az Erzsébet fürdõt támasztja föl igé-
nyesebb formában, és persze szélesebb szolgáltatásokkal. Itt fedett
és szabadtéri medencék egyaránt helyet kapnak majd.     

A tervezett szálloda szorosan kapcsolódik a Szent István térre vo-
natkozó fõtér-koncepcióhoz is. Nemcsak azért, mert kijelöli a Szent
István tér oldalának határait, „homlokzatosítja” a teret, hanem azért
is, mert a tér benépesül emberekkel, a vendéglátóegységek pedig
városi találkahellyé is válhatnak.

Így a fõtér-koncepció valóságban is testet ölt majd, hiszen a Szent
István tér egyaránt lesz a kikapcsolódás, felfrissülés és szórakozás
egyik közkedvelt centruma, valamint nemzetközi rangos üzleti, tu-
dományos, esetleg diplomáciai események helyszíne is. A kedvezõ
folyamatok felgyorsításához szükség van az Avas szálló és újabb szál-
lodák mielõbbi megnyitására is a belvárosban. 

(X)

Kistérségi konferencia

HATÉKONYABB KÖZIGAZGATÁSRA
VAN SZÜKSÉG

A konferencián központi téma volt a térségek összefogásának fon-
tossága.

A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Polgárõr Szövetség
elnöksége és a Miskolci
Polgárõr Egyesületek Koor-
dinációs Bizottsága szerve-
zésében június 17-én, 10 órá-
tól 17 óráig az avasi kilátó kör-
nyezetében megyei polgár-
õr napot szerveznek sport-
és kulturális programokkal.
Szeretettel várják az érdek-
lõdõ miskolci lakosokat!

POLGÁRÕR
NAP

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

Párizsban demonstráltak

KI VIGAD MAJD AZ AVASON? 
A Szent István térre Csikós Mihály tervei szerint építendõ szálloda és fürdõ parázs vitát gerjesztett mind a civil

társadalom, mind a politika körében. Az Észak-Magyarország Agora fóruma nyomán vitafórumot is rendeztek a
Lézerpont Stúdióban, ahol a befektetõ képviselõje és neves építészek érveltek a szálloda építése mellett, vagy
éppen ellen. A disputa Csikós Mihály építész betegsége miatt a Szent István tér építészeti megfogalmazására, épí-
tészeti koncepciókra terelõdött.     

A miskolci Ifjúsági és Szabad-
idõ Ház szervezésében június 10-
én szombaton Zene- és Fény-
fesztivált rendeznek Miskolc-
tapolcán.

Program: 14.00 óra Emõd Brass
együttes koncertje. 15.00 óra
Kalamajka Bábszínház elõadása.
16.30 óra Kaméleon Musical
Gyermekszínpad bemutatója.
17.30 óra Számadó zenekar kon-
certje. 18.30 óra Estrellas együt-
tes koncertje. 20.00 óra Szevasz
papa! együttes koncertje. 21.00
óra Zene- és fényjátékok.
Helyszín: Garas sétány.

ZENE
ÉS FÉNY



Városunkban az elmúlt na-
pokban több hasmenéses
megbetegedést is regisztráltak,
melyek kapcsán a Megyei
Tisztifõorvosi Szolgálat is vizs-
gálódni kezdett. A vizsgálatok
és megbeszélések eredmé-
nyeként a tiszti fõorvos a kö-
vetkezõ közleményt adta ki:

Miskolc Megyei Jogú Város
közigazgatási területének meg-
határozott részén – 2006. június
8-án kora délután megadott há-
ziorvosi bejelentések alapján a
Tisztiorvosi Szolgálat Miskolci
Városi Intézete és a Megyei Intézet
munkatársai megkezdték a há-
nyással, hasmenéssel, elesett-

séggel járó megbetegedések ki-
vizsgálását. Tekintettel arra, hogy
a 2006. június 2-án a Szinva,
Garadna patak kiöntött – egyez-
tetve a Miskolc város vízellátását
biztosító Mivíz Rt.-vel – ezt köve-
tõen a szolgálat vezetése felvet-
te a kapcsolatot Miskolc Megyei
Jogú Város Önkormányzata ille-
tékes vezetõjével. 

Az elsõdleges járványügyi vizs-
gálatok eredményei alapján késõ
délután több mint 100 beteg je-
lentkezett háziorvosánál, illetve az
üzemorvosnál. Ekkor a fertõzõ
osztályra 5 fõ került felvételre. 

A vizsgálat a fertõzés okának
felkutatására is kiterjed, de annak
egyértelmû bizonyítására, vagy ki-
zárására laboratóriumi vizsgála-

tok szükségesek, amelyek jelen-
leg is folyamatban vannak. A la-
boratóriumi eredmény a minta-
vételt követõen leghamarabb 48
óra elteltével adható ki. 

A fentiekre tekintettel a 2006. jú-
nius 8-án csütörtökön késõ dél-
után és esti órákban tartott ope-
ratív értekezlet részvevõi
(Országos Tisztifõorvosi Hivatal fõ-
osztályvezetõi, az ÁNTSZ B.-A.-Z.
Megyei Intézete vezetése, Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormány-
zat, Káli Sándor polgármester,
Mivíz Rt. vezetõi, Miskolci Polgári
Védelem Helyi Védelmi Bizottsága
képviselõi, Városgazda Kht. ve-
zetõi) elemezték a kialakult ese-
ményt, majd elrendelték az aláb-
bi intézkedéseket:

� Alapellátás részérõl a bete-
gek számának jelentési kötele-
zettsége bevezetése;

� Az esetleges további kórhá-
zi ellátást igénylõ betegek részé-
re megfelelõ ágyszám biztosítá-
sa;

� A Mivíz Rt. mint az ivóvíz-el-
látást biztosító szolgáltató felé a
folyamatos fertõtlenítés, hálózat-
öblítés elrendelése;

� A lakosság és a közintéz-
mények ivóvíz-ellátásának bizto-
sítása, az ellátás módjáról való tá-
jékoztatás a Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzata feladata-
ként való elrendelése az alábbi te-
rületen: Miskolc Széchenyi utcai
villamosvonal, Gömöri, Tiszai
Budapest irányú vasútvonal, in-
nentõl Görömböly külterületi
része, Tapolca déli és nyugati
külterületi része, Csermõke-
Dobogó, Dobogó híd, Hideg sor,
Avasalja utca, Kandia utca által le-
határolt terület, valamint
Ruzsinszõlõ, Vargahegy, Öröm-
hegy, valamint Szirmán a követ-
kezõ utcák: Akácos, Erkel, Kelet,
Sárosi, Óvoda, Mohostó, Bogáncs,
Koromházi.

Mindezek alapján megelõzõ
jelleggel az érintett területeken
mind a lakosság, mint az intéz-
mények a vezetékes ivóvíz hasz-
nálatát csak az illemhely öblítésére
és tisztálkodásra – kivéve fog-
mosás – használhatja, de a 3 év
alatti gyermekek fürdetésére sem
javasolt a hálózati víz alkalmazá-
sa. A víz ivására és fõzésre csak
palackozott vagy zacskós vizet
lehet felhasználni.  A hálózati víz
használatának korlátozása a vizs-
gálati eredmények ismeretében
változhat, de minimálisan két nap
(péntek, szombat).

Miskolc, 2006. június 8.,
23.00 óra

Dr. Bodnár Judit
megyei tiszti fõorvos

Az ivóvíz kapcsán kialakult hely-
zet miatt a Miskolci Védelmi
Bizottság Káli Sándor polgármes-
terrel együtt döntött zacskós víz ki-
osztásáról Miskolcon. A hét végén
napközben, késõ estig – de arra kér-
nek mindenkit, hogy inkább nap-
közben – lehet vételezni a kijelölt
oktatási intézményekben. Arra kéri
a lakosságot, hogy – bár mennyi-
ségi korlátozás nincs – csak az ivás-
hoz és fõzéshez szükséget meny-
nyiséget vigyék – ezt az ÁNTSZ két
liter/fõ-ben javasolja – és ne hal-
mozzanak. Az illetékesek kiemelték:
a nem fertõzött részeken –
Diósgyõrben, Bulgárföldön, Volog-
da és környéke, Szentpéteri kapu
– rendben van a víz, így nyugod-
tan fogyasztható!

A fertõzött területeken a lakosság
ivóvízellátása az alábbi intézmé-
nyekben történik:

NAPPALI – ÉJSZAKAI ÜGYELET:
Munkácsy Mihály Általános Iskola,

3529 Miskolc, Szilvás u. 38.
Széchenyi István Általános Iskola,
3524 Miskolc, Hajós u. 5. 

CSAK NAPPALI ÜGYELET:
1. Óvodák AVAS

Avastetõ Napközi Otthonos
Óvoda, 3524 Miskolc, Hajós A. u. 3.
Napközi Otthonos Tagóvoda, 3524
Miskolc, Leszih A. u. 6. Napközi
Otthonos Óvoda, 3529 Miskolc
Középszer u. 5. Napközi Otthonos
Óvoda, 3529 Miskolc, Szilvás u. 37.
Áfonyáskert Napközi Otthonos
Óvoda, 3529 Miskolc, Áfonyás u. 16.
Napraforgó Napközi Otthonos
Óvoda, 3529 Miskolc, Gesztenyés
u. 18.

2. Általános iskolák AVAS
Kazinczy Ferenc Általános

Iskola, 3529 Miskolc, Középszer u.
3. Herman Ottó Általános Iskola,
3529 Miskolc, Gesztenyés u. 25.
Munkácsy Mihály Általános Iskola,
3529 Miskolc, Szilvás u. 38.
Avastetõi Általános Iskola, 3524
Miskolc, Pattantyús u. 2. Széchenyi
István Általános Iskola, 3524
Miskolc, Hajós A. u. 5. Bem József
Általános Iskola, 3521 Miskolc,
Miskolci u. 38/a Szilágyi Dezsõ Ál-
talános Iskola, 3529 Miskolc,
Szilágyi D. u. 53. 

3. Általános iskola
GÖRÖMBÖLY

Görömbölyi Általános Iskola, 3516
Miskolc, Kovács u. 1.

4. Általános iskola
HEJÕCSABA

Gárdonyi Géza Általános Iskola,
3508 Miskolc, Szeretet u. 5.

5. Általános iskola
MISKOLCTAPOLCA

Miskolctapolcai Általános Iskola,
3519 Miskolc, Gyõri u. 3. 

6. Középiskola AVAS
Avasi Gimnázium, 3529 Miskolc,

Klapka Gy. u. 2. Fényi Gyula Jezsuita
Gimnázium, 3523 Miskolc, Fényi Gy.
tér 10. Fáy András Közgazdasági
Szakközépiskola, 3529 Miskolc,
Jászi O. u. 1. Szemere Bertalan Szak-
középiskola, 3529 Miskolc, Ifjúság
u. 16–20. Martin János Szakképzõ
Iskola, 3529 Miskolc, Áfonyás u. 18.
Ferenczi Sándor Egészségügyi
Szakközépiskola, 3529 Miskolc,
Szigethy M. u. 8.
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Esztétikai õrjáratra indultak a Miskolci Városszépítõ Egyesület
fiataljai. Fényképezõgéppel felszerelkezve végigjárták a Széchenyi
utat, és lencsevégre kapták az üzletek portálját, kirakatát, cég-
tábláját. Aztán kiterítették a fotókat, és rangsorolták az üzleteket
– ízlésük szerint. Az értékelés során az is kiderült, hogy bár álta-
lában tetszik nekik a boltok új ruhája, néhány elmarasztaló véle-
ményt is meg kell fogalmazniuk. 

Az utóbbival kezdem… Még mindig vannak a belvárosban el-
hanyagolt épületek, helyenként tolakodóan sok a reklám, ha pedig
bekukkant valaki a kapualjakba, udvarokba, akkor lehangoló lát-
ványban van része. Beleírták az értékelésükbe ezeket is, bár tud-
ják, hogy egyelõre csak ennyire futja a városnak, a háztömbök
teljes rehabilitációjára még várnunk kell. 

De szóljak már végre arról is, ami tetszett. A fiatalok talán nem
túl szakszerû, de mindenféle befolyástól mentes értékelése sze-
rint elsõ helyezett az egyik fõ utcai könyvesbolt. Ez a befutó – be-
vallom – szívem szerint való. Még azt is megbocsátanám, hogy a
szóban forgó üzlet tartalma is befolyásolta volna õket, hiszen miért
ne lennének elfogultak a középiskolás diákok a könyvek javára?
Ha tényleg így van, akkor hinni lehet abban, hogy e korosztály szá-
mára még mindig fontos a nyomtatott, nem csak a képernyõn meg-
jelenõ szó. 

Máskülönben meg a könyv vitathatatlanul esztétikus tárgy, jól
öltözteti a teret, legyen bár szó kirakatról vagy éppen szobáról.
Sajnos e tulajdonsága, azaz a külcsín, egyesek számára fonto-
sabb, mint a belbecs. Bizony akadnak olyanok, akik a szobagar-
nitúra vagy a tapéta színéhez válogatnak oda illõ köteteket, mert-
hogy ez így együtt olyan szépen harmonizál. Ráadásul jól veszi
ki magát, ha a lakásban lát néhány kötet könyvet is a vendég.
Akkor is, ha a valóságban csak akkor veszik kézbe a háziak, ha
le kell róluk törölni a port. 

Mondhatják: nem éppen könyvhéthez illõ gondolatok ezek.
Belátom, és azt remélem, hogy a városszépítõk fiataljai sohasem
tartoznak majd az említett „könyvbarátok” közé. Arra viszont min-
dig lesz szemük, hogy meglássák városukban a szépet, de a csú-
nyát is.                                                                        (bekes)

Fújtató

KÖNYV-DIZÁJN

A héten adták át a Miskolci
Egyetemen a Campus Fej-
lesztési és Szolgáltatási
Projekt kollégiumi rekonst-
rukció elsõ ütemében átala-
kított, illetve megújított E/2-
es kollégiumot. Dr. Horváth
Ferenc kollégiumigazgató,
és dr. Besenyei Lajos rektor
az átadási ünnepségen
hangsúlyozták: a projekt ke-
retében megvalósul továb-
bi négy kollégiumi épület
(E/3 - E/6) felújítása is. 

Mint arról korábban már hírt
adtunk, a Campus Fejlesztési
Projekt elnevezésû csomag el-
sõsorban a meglévõ épületál-
lomány korszerûsítését célozza az
egyetemen. A teljes projekt több
alprogramból áll, amelyek érintik
az E/7-es, jelenleg átépítés alatt
álló kollégium sorsát, valamint a
meglévõ kollégiumi épületek fel-
újítását, átalakítását is. A program

a kollégiumi épületegyüttes fel-
újítását, kapacitásbõvítõ korsze-
rûsítését és profiltisztítását céloz-
za meg, a korábban életveszé-
lyessé vált E/7-es visszabontásos
rekonstrukciója, irodaházzá ala-
kítása pedig kettõs célt szolgál:

egyrészt rendezõdik a statikailag
instabillá vált épület sorsa, más-
részt pedig ezáltal jelentõsen te-
hermentesülnek majd a Miskolci
Egyetem kollégiumi épületei. Az
irodák, raktárak E/7-be történõ át-
telepítésével ugyanis kollégiumi fé-

rõhelyeket lehet majd felszabadí-
tani, s az eddiginél jóval „tisztább“
profilban lehet mûködtetni a kol-
légiumokat. Ugyanakkor ezáltal
megteremtõdnek a lehetõségei a
kollégiumi zsúfoltság enyhítésé-
nek is, amelyet az elmúlt évek
kényszerintézkedései eredmé-
nyeztek. 

A projekt keretei között a kollé-
giumi épületek olyan felújítását
tervezik, amelyek fõként az elõírt
higiéniai feltételek megteremtését,
és a szükséges felújításokat tar-
talmazzák. Szerkezeti átalakításra
csak azokban az épületekben és
olyan mértékben kerül sor, ahol a
kiköltözõ, korábban más funkció-
jú helyiség szobává, illetve ki-
szolgáló részleggé történõ átala-
kítása ezt szükségessé teszi. 

Az E/2-es átadási ünnepségét
követõen a meghívott vendégek dr.
Horváth Ferenc kalauzolásával
megtekintették a felújított épületet,
melynek egy részét már birtokba
is vették a diákok.             Sz. S.

Kollégiumi rekonstrukció

ÁTADTÁK AZ E/2-EST

Június 1-jétõl nem üzemel
tovább a Bogáncs úti lerakó
– ettõl az idõponttól a Hejõpapi
Regionális Hulladékkezelõ te-
lepen fogadják az ártalmat-
lanításra és hasznosításra be-
szállított kommunális hulladé-
kot. 

Ugyanakkor az AVE Miskolc
Kft. József Attila úti telephelyén
is kialakításra került egy hulla-
dékátrakó állomás – itt ugyancsak
átveszik a beszállítóktól a kom-
munális szilárd hulladékot, ame-
lyet konténerekbe tömörítve szál-
lítanak ki Hejõpapiba. 

Minderrõl Marozsák Péter, az
AVE Miskolc Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója tájékoztatta a helyszínen
a sajtó képviselõit, akiknek be is
mutatták a hulladékátrakás, -tö-
mörítés folyamatát. Mint elhang-
zott, egy szállítókonténerbe 60
köbméter tömörített szilárd hul-
ladék fér. A konténereket két autó
két mûszakban folyamatosan
szállítja ki Hejõpapiba, egy forduló
átlagos idõtartama két és fél óra. 

Az igazgató tájékoztatása sze-
rint a Bogáncs úti hulladéklera-
kó a miskolci közgyûlés dönté-
se értelmében május 31-ig üze-
melt. A terület rekultivációja még
a múlt év õszén elkezdõdött, a
portugál MOTA-ENGIL Engen-
haria e Construcao S.A. kivitele-
zésében. A munka elérkezett
abba a szakaszába, hogy a lera-

kó üzemeltetését teljes egészé-
ben be kellett fejezni, s a terüle-
tet át kellett adni a kivitelezõnek. 

Mint megtudtuk, a Bogáncs úti
telepen körülbelül ötmillió tonna
hulladék halmozódott fel. A re-
kultiváció során ezt többféle záró-
, szigetelõ réteggel fedik le, a kép-
zõdõ gázokat azonban még so-
káig, legalább 15-20 évig kezelni
kell. Ennek érdekében gázkuta-
kat, vezetékrendszert építenek
ki, s tervek születtek a felszaba-
duló biogáz gazdasági haszno-
sítására is. 

– 2006. június 1-jétõl a minden
szempontból korszerû, uniós elõ-
írásoknak megfelelõ hejõpapi te-
lepen fogadjuk a beszállított hul-
ladékokat – hangoztatta Marozsák
Péter. – A depónia kapacitása két-
millió köbméter, ami legalább
húsz évre biztosítja Miskolc és kör-
nyéke kommunális hulladékai-
nak szakszerû kezelését, bizton-
ságos ártalmatlanítását. A telepen
kommunális jellegû hulladék, nem
veszélyes ipari hulladék, építési
törmelék, föld és kertészeti hul-
ladék helyezhetõ el. Az igazgató
arról is szólt, hogy a közgyûlés
rendelete alapján minden miskolci
ingatlantulajdonos negyedéven-
te ingyen elhelyezhet 250 kg szi-
lárd hulladékot a lerakón. Idén
még három „hulladékudvar”
megnyitását tervezik – a Bogáncs
úton, a József Attila úton és a
Lorántffy úton.

Sz. S.

BEZÁRT A BOGÁNCS ÚTI TELEP

Hejõpapi
az új célállomás

Klimatizált személygépkocsik, 
kisteherautók 

és mikrobuszok bérlése minden nap!
Egyedi tartósbérleti konstrukciók kidolgozása 

cégek és magánszemélyek részére!

Zenit-Auto Rent Autókölcsönzõ

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

autorent@t-online.hu 

Tiszteletbeli kohásszá avatták
Dobrossy Istvánt, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
igazgatóját. Miskolc elsõ számú
ismerõje egy csapolást szemre-
vételezett, majd ezt követõen egy
oklevéllel ismerték el, hogy be-
került a kohászok táborába. 

Egy gyár és egy ember. Egy tör-
ténész, aki több kötetet is szer-
kesztett a diósgyõri kohászat
múltjáról. Ezúttal az izzó acél bi-
rodalmában, testközelbõl ta-
pasztalhatta meg a kohászok
embert próbáló munkáját. 

– A látvány lenyûgözõ és ilyen-
kor az ember rettenetesen kicsi-
nek érzi magát – mondta
Dobrossy István, aki klasszikus
kohászöltözetben figyelte a ter-
melési folyamatot.            S. G.

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

Vizsgálják a város ivóvizét

Zacskós vizet osztanak

ÜNNEPI CSAPOLÁS



A cím fordítása annak az
angol nyelvû, reprezentatív ki-
állítású albumnak, amely a kö-
zelmúltban jelent meg Cre-
monában. 

Egy miskolci-
vá lett örmény–
görög szárma-
zású polgárunk
Leonidas Rafa-
elian (képün-
kön) jelentette
meg ezt a köny-
vet. Életútjáról és életétõl elvá-
laszthatatlan kapcsolatairól, leírá-
sokban és gazdag képanyagban ad
benne számot.  

Athénben született és Jerevánban
nevelkedett, majd a zenével és
hangszerével, a brácsával fonta
össze életét. Valamikor a 70-es
évek elején érkezett Magyarország-
ra, Miskolcra. Játszott a Miskolci
Szimfonikus Zenekarban, a színház
zenekarában, az Avas Táncegyüt-
test kísérõ népzenei együttesben.
Családja lett és végleg letelepedett
városunkban. Dolgozott a Miskolci
Fûtõmûnél is, de ekkor már az „új
szerelem” kötötte le: a hangszer-
készítés. Elõször iparosa, mestere,
majd mûvésze lett ennek a hobbi-
nak induló érdeklõdésnek. Ekkor
már élete „kétlakivá” vált, Cremo-
nába ment, ahol a világ mai, talán
leghíresebb mestereitõl, Morassi és
Krylov hangszerkészítõktõl tanulta
(?), vagy leste el a „Stradivari”-tit-

kot. A hegedû, brácsa, csellóépítés
számára nagyon fontos cél lett, de
talán ennél is fontosabb, hogy leg-
magasabb szintû visszajelzései le-
gyenek az elkészített hangszerek-
rõl. S bár jelentõs versenyeken nyer-
tek, Stradivari, Guarneri, stb. kópiái,
mégis fontosabb lett számára a szá-
zad egyik legnagyobb csellómû-
vészének, M. Rostropovichnak a jó
véleménye. Majd egyre bõvült a kör:
Misha Maisky, Gidon Kremer, Juri
Bashmet, Maxim Vengerov, Shlomo
Mintz, akik nemcsak barátjukká fo-
gadták, hanem játszottak is az ál-
tala készített hangszereken. Rostro-
povichot Londonban ajándékozta
meg egy csellóval, amikor 75. szü-
letésnapja alkalmából díszdoktorrá
avatták, amely hangszeren Olasz-
országban már hangversenyt adott. 

Levon szorgalmasan dolgozik
cremonai mûhelyében, ez látható

azokon a gyönyörû képeken, me-
lyek az általa készített hangszere-
ket ábrázolják. Haza-haza jön csa-
ládjához Miskolcra, hangverse-
nyekre szervezi barátait és ennek
a most megjelent gyönyörû album-
nak az elõkészítésével is hosszú idõt
töltött. Joggal bízhat benne, hogy
hangszerei vásárlóra találnak, már
csak azon az alapon is, hogy ami
jó Shlomo Mintznek vagy Maxim
Vengerovnak, az másnak is hû és
jó társa lehet. S kikhez jutott el ez
a – feltehetõen – nem olcsó album?
Azt már tudom, hogy egyet-egyet
ajándékba kapott az angol király-
nõ, a holland és a spanyol királyi
család, a magyar köztársasági elnök
és egyet ajándékozni készül a mis-
kolci közgyûlésnek is, mivelhogy a
hûsége második hazájához mégis-
csak fontos érték. 

Bócz Sándor

Annak ellenére, hogy második lett
az Európa kulturális fõvárosa címért

folytatott versenyben, Miskolc nem
zárkózik be, sõt nyitott a jövõbeni
pályázókkal szemben, és átadja
szakmai tapasztalatait testvérváro-
sainak. Káli Sándor hangsúlyozta,
Miskolc számára nagyon fontosak
a testvérvárosai, a testvérvárosi
kapcsolatok. A találkozó vendége
volt az Európa kulturális fõvárosa
címért benyújtott pályázatokat el-
bíráló bizottság tagja, John Miller,
az írországi Cork város építészeti
és kulturális turizmus hivatalának ve-
zetõje.

– Ami Miskolc és Pécs pályázatát
illeti, csak nagyon enyhe különbsé-
get találtunk az elbíráláskor, ami
abban rejlik, hogy Pécs egy kicsivel
erõsebb kulturális infrastruktúrával
rendelkezik, mint Miskolc. Hiba volt,
hogy Magyarország csak egy várost
jelölt a címre, szerintem Miskolc és
Pécs együtt kaphatta volna a jogot
arra, hogy közösen lépjenek tovább
ebben a versenyben. Úgy gondolom,
a mostani találkozóval Miskolc pél-
dát mutat, amikor átadja tapaszta-
latait azoknak a városoknak, ame-
lyek a jövõben indulnak a címért –
mondta el John Miller.

Pénteken a testvérvárosi kapcso-
latokon túl arról is szó esett, hogy a
finanszírozás szempontjából milyen
jelentõsége lehet az Európa kultu-
rális fõvárosa pályázatnak.

B. G.
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A Golden Tours Utazási Iroda Miskolcról induló társasútjai:
Székelyföldi barangolás 06. 22–26., 07. 20–24., 08. 17–21. 32 900 Ft
Száztornyú Prága 07. 13–16., 08. 17–20. 35 500 Ft
Prága gazdagon – Karlovy Varyval 07. 05–09. 39 900 Ft
Máramaros-Bukovinai kolostorok 07. 13–17. 37 900 Ft
Bajor kastélyok-Tirol 07. 26–30. 59 000 Ft
Dél-Erdélyi körutazás 08. 03–07. 34 400 Ft
Nosztalgia hétvége Kárpátalján 08. 11–13. 23 300 Ft

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

Tel./fax: 46/ 506-089 � www.goldentours.hu � info@goldentours.hu

goldentours

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)

KEDVES MISKOLCI LAKOSOK!

„VÉDETT FÉRFIAK” CÍMMEL
EGÉSZSÉGNAPOT SZERVEZÜNK

MELYNEK KERETÉBEN KERÜL

MEGRENDEZÉSRE AZ I. MISKOLCI

APÁK NAPI VETÉLKEDÔ
Idõpont: 2006. június 10. (szombat)
10.00 óra: ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ –

Városház tér, színpad
10.15–10.35: Karate-bemutató
10.40–11.10: Capoeira
11.00–15.30: Vetélkedõk

SZÛRÕVIZSGÁLATOK: 10–16 óráig
� Ultrahangos hasi és kismedencei vizsgálat � EKG + vérnyomásmérés 
� Testtömeg- és testzsírmérés + vérnyomásmérés � Szájrák-szûrés 

� Bõrdaganat-szûrés � Légzésfunkció + Dohányzás-leszoktató program 
� Vércukor- és koleszterinszûrés � Tüdõszûrés 

� Székletvér vizsgálata tesztcsíkokkal � Életmód tanácsadás, FITNESZ 
� Urológiai tanácsadás (prosztatabetegeknek is)

TANÁCSADÁSOK (Szent István tér – pavilonok)
� Diétás tanácsadás � Drogambulancia � Szociális tanácsadás � Hajgyógyászat

� Aloe Vera � Bioélelmiszerek � Talpmasszázs � Íriszdiagnosztika 
� Fényterápia � Oriflame � Avon � Wellnet � Bionet � DAS (jogvédelem) 

� Lakásegészségügy, lakás-környezetvédelem

APÁK NAPI VETÉLKEDÕ
1. állomás: FUTÁS 1600 m 9.30 Kaiser’s (régi Centrum) – Városház tér 
2. állomás: SZÛRÕVIZSGÁLATOK Polgármesteri Hivatal, 3-as udvar
3. állomás: GYERMEKGONDOZÁSI FELADATOK Városház tér, színpad
4. állomás: SZKANDER Szent István téri ivókút mellett
5. állomás: ÜGYESSÉGI VETÉLKEDÕ színpad mögötti parkoló
6. állomás: LABDAJÁTÉKOK streetball Városház tér, Spaten sörözõ mellett
7. állomás: FOCI dekázás, kapura rúgás színpad mögötti parkoló
8. állomás: KERÉKPÁROS ügyességi verseny a két polgármesteri hivatal között

15.30–16.00 Közös torna Vikivel Városház tér, Virágóra körül
16.00–17.00 Apukák és a képviselõk focimérkõzése
17.15–18.00 Ünnepélyes eredményhirdetés
18.00–19.30 Lazúr Kulturális és Tánccsoport 

Miskolci Hastánc Együttes
20.00–20.45 PA-DÖ-DÕ koncert

Szurkoljunk együtt az APUKÁKNAK!

Mindenkit szeretettel vár 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tisza Bea quintett ad koncer-
tet június 16-án 19 órakor a
Miskolci Galéria udvarán (esõ
esetén a Kondor teremben). A
miskolci születésû Tisza Bea az
Egressy Béni Zeneiskolában kö-
telezte el magát a jazz-zel, és je-
lenleg a budapesti Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Fõiskola jazz-tan-
szakának énektanára. Budapesti
jazzklubokban gyakran lép fel.

2002-ben meghívták Londonba
jazzénekesként. Olyan sikere volt,
hogy 2006-ban Angliában adták
ki  „BEA” szólólemezét. 

A koncert a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával valósul meg
a Miskolci Jazzklub szervezésé-
ben.

Jegyek az interneten is ren-
delhetõk: miskolci.jazzklub@chel-
lo.hu címen.

Több mint félszáz
elõadást kínálnak az
operafesztivál prog-
ramjában az idén.
Tizenegy nap alatt ko-
molyzenei és könnyû-
zenei koncertekkel,
gyermekmûsorokkal
várják a közönséget a
Miskolci Nemzeti
Színházba és más
helyszínekre a város-
ban és a megyében.
A kísérõrendezvények
pedig a belvárosban
népszerûsítik az opera
mûfaját, teremtenek
fesztiválhangulatot. 

A verista szerzõk –
Leoncavallo, Mascagni,
Alfano és Giordano mû-
veit tûzik mûsorra az ope-
rafesztiválon az idén. Az
ismertebb darabok közül
a Parasztbecsületet, a
Bajazzókat és a Toscát
játsszák. Az operafeszti-
vál célkitûzése azonban,
hogy kevésbé ismert,
Magyarországon egyáltalán nem,
vagy régen színre vitt darabokat
is bemutassanak, mint például
Alfano Feltámadás címû mûvét,
amely õsbemutató hazánkban.
Az elõadások a Magyar Rádió
zenei szerkesztõinek érdeklõdé-
sére is számot tartanak – ötöt rög-
zítenek az idén a produkciók
közül és a Duna Televízió is felvételt
készít az egyik bemutatóról. Az
opera és komolyzenei elõadások
mellett a fesztiválszervezõk Roby
Lakatos, a Rajkó zenekar és az
Irigy Hónaljmirigy koncertjére is fel-
hívták a figyelmet – az utóbbi cso-
port a Sportcsarnokban lép fel,
amely a fesztivál új helyszíne. Míg
a színházban és egyéb helyeken
folynak a koncertek, addig a bel-
városba is fesztiválhangulatot va-
rázsolnak. Fõutcán, a Miskolci
Galéria udvarán a Herman Ottó

Múzeumban és ezúttal a Szinva
teraszon is programokat szervez-
nek. Az utóbbi szintén új helyszín,
ahová fõleg fiatalokat várnak, la-
tinos zenével és hétvégeken éj-
szakánként operafilmek vetítésé-
vel, melyek fõszereplõje Marton
Éva világhírû szopráncsillag. A
Városház téren Carmen-, Bohém-,
Bartók- és Ifjúsági napokat tarta-
nak, az Avasalján pedig a boros-
pincék környékén kirakodóvásárt,
ahová lovasfogatokkal is eljuthat
a látogató. A fesztivál idején egy
angol emeletes busz járja a várost,
melyen sört kortyolgathat az utazó,
operafilmeket nézhet, és közben
végiglátogatja a helyszíneket, me-
lyek a rendezvénysorozathoz kap-
csolódnak. Az operaünnep ideje
alatt rendezik a múzeumok éj-
szakáját a Herman Ottó
Múzeumban – ezekhez kapcso-

lódik az I. Miskolci Fröccsfesztivál
június 24-én a Papszeren. A bort
nemcsak itt, hanem 15-tõl 25-ig az
Erzsébet téren is mérik – a
Borfesztivál rendszerint az ope-
rafesztivál népszerû kiegészítõ
programja.

Czikora Ágnes

Bartók+Verismo

TIZENEGY NAP OPERA

TESTVÉRVÁROSOK 
KONFERENCIÁJA

Az operafesztivál programjairól a színházban adtak tájékoztatást.

Most, hogy oltották az ebeket, megnéztem a mie-
ink „okmányait”, s látom, hogy F. tíz-, B. meg ki-
lencesztendõs. Teljes nevüket, a személyiségi
jogok védelme okán, nem közlöm. Ez persze csak
vicc, viccecske.  De azt komolyan gondolom, hogy
az állatok is tapintatot érdemelnek. „Testvéreink õk
– írja Márai Sándor – s ugyanabban a mûhelyben
készültek, mint az ember, s értelmük is van, néha
bonyolultabb és finomabb, mint a legtöbb em-
bernek.” Szerencsére sokan vélekednek így. (A kö-
vetkezõkben nem róluk lesz szó.) Magam is így
érzem, együtt töltvén hosszú éveket  két kutyával
„akik” nem fajtatiszták; ennélfogva kevésbé ké-
nyesek, de igencsak életrevalók, értelmesek s ki-
vívták, hogy öntörvényeik szerint éljenek. Másként
fogalmazva: nem rontottuk el õket, sem a túlzó sze-
retettel, sem idomítással, sem kegyetlenkedéssel. 

Az ösztönlényeket tán nem annyira „tudomá-
nyosan”, mint inkább ösztönösen  (érzékkel, fo-
gékonysággal, hogy stílszerû legyek, szimattal)
kellene kezelni.  Mindezt tudták õseink; csak így
domesztikálódhatott, már ezer évekkel ezelõtt a
kutya, természetes társává válva az embernek.  A
civilizációval bomlott meg az õsi rend.  Ma a kutya
(kivéve a vadász-, házõrzõ, vakvezetõ, vagy mun-
kakutyákat, illetve a „családtaggá” lett négylá-

búakat) sokszor státusszimbólum, Procc úr és
neje, meg Procc kisasszony dísztárgya. Másutt
megunható játékszer, kidobható kenyérpusztító.
Megint másutt: mániákusok  kényének-kedvének
kiszolgáltatott lény, amit tetszés szerint kitehetnek
mindenféle dresszúrának. Ezért is sok, és egyre
több a kivert kutya. S ami még ennél is szörnyûbb
sors; falkaszámra kényszerítenek lehetetlen kö-
rülmények közé kutyákat. Sok különbözõ korú,
egészségi állapotú, nemû, fajtájú állatot zárnak
össze olykor pincében és elemi szükségletükrõl
sem gondoskodnak. De hát miért? Errõl nem szól-
nak hírek, csak a tényekkel borzasztanak ben-
nünket.  Úgy gondolom, valami nagyon mocskos
üzlet lehet e mögött… Persze vannak állatvédõk,
akik tesznek, amit tehetnek, s vannak állatvédel-
mi törvények, de mintha nem volna elég vissza-
tartó hatásuk, erejük. 

A feleségem fürdetve a habosan fickándozó,
morgó, ugató két kutyát, ily szavakkal korholja õket:
„Nem fértek a bõrötökben?! Maradjatok veszteg!
Örüljetek, hogy ilyen jó helyre kerültetek!” 

– Nem gondolod, hogy nekünk is örülnünk kel-
lene? – kérdezem a párom.

A kutyák hangosan helyeselnek.  
(gyarmati) 

Szombati Krónika

KUTYÁKRUL

PÉNTEK ESTI JAZZ

Miskolc csak nyert a második hellyel az Európa kulturális fõ-
városa pályázaton. A megyeszékhely tapasztalatainak átadá-
sával segít azoknak a városoknak, amelyek a jövõben vesz-
nek részt a pályázaton. Testvérvárosok bevonásával ennek szel-
lemében tartottak konferenciát a Palotaszállóban.

„ÉLETEM ÉS KAPCSOLATAIM”



Megnyitották a 23. Miskolci
Grafikai Biennálét. A sereg-
szemlén majd ezer munka
közül közel négyszázat állítot-
tak ki. A pályázó mûvészek
közül több mint 180 alkotó
grafikája került így a paravá-
nokra – tizenheten pedig a
zsûri által odaítélt díjakat is át-
vehették a Miskolci Nemzeti
Színházban rendezett ünnep-
ségen múlt szombaton. 

Szûcs Erika, Miskolc város al-
polgármestere köszöntötte a 23.
Miskolci Grafikai Biennále ünne-
pélyes díjátadójának közönsé-
gét, a seregszemlét pedig a
Magyar Tudományos Akadémia
alelnöke, Marosi Ernõ mûvészet-
történész professzor nyitotta meg.
Ebben az évben majd három-
százan jelentkeztek klasszikus

grafika, elektrografika, mûvész-
könyv és kísérleti grafika kate-
góriákban, valamint a Bartók+Ve-
rismo 2006 Miskolci Nemzetközi
Operafesztivál pályázatára. A
zsûri 17 alkotót díjazott, akik az

elismeréseket a díjalapítóktól ve-
hették át. A nagydíjat az idén
Madácsy István képzõmûvész
kapta. Az alkotó, akinek nemré-
giben önálló kiállítása is volt a
Miskolci Galériában, hétszer kül-
dött munkát a biennáléra és öt kü-
lönbözõ díjat gyûjtött be eddig.
A Magyar Grafikáért Alapítvány
díját Gallusz Györgyi, a Magyar
Alkotómûvészek Országos Egye-
sülete díját Pataki Tibor, a Magyar
Grafikusmûvészek Szövetsége
díját Fa Marianna, a Magyar Elekt-
rográfiai Társaság díját Koroknai
Zsolt, a Magyar Rézkarcoló Mû-
vészek Egyesülete díját Juha Joro
finn képzõmûvész kapta. A
Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma által alapított díjat
Sóváradi Valéria képzõmûvész-
nek ítélték oda. 

A grafikai biennále történeté-
ben harmadik alkalommal adták
át az Életmû díjat. A Magyar Gra-
fikusmûvészek Szövetsége ala-
pította elismerést az idén Benes
József képzõmûvésznek ado-
mányozták. 

Tizedik Martin-kertvárosi
Gyermeknap és Juniális június
17-én, szombaton az Arany
János Általános Iskolában.

9 órától „iskolások” meghívá-
sos focija. Csapatok: Hunyadi
Mátyás, Bem József, Arany János,
valamint a Bársony János Úti Ál-
talános Iskola tanulói.

12 órától a helyi csapatok kis-
pályás focibajnoksága. Nevezés

a helyszínen! Nevezési díj: 3000
Ft/csapat.

15 órától gyülekezés a családi
futáshoz a Lapos ABC parkoló-
jában. Nevezési díj: 200 Ft, me-
lyért mindenki egy „beach-ken-
dõt” kap!

15.30-tól színvonalas gyerek-
mûsorok és amatõr fellépõk:
Csiri-biri együttes, Bobó és társa,
aerobic táncegyüttes, T-Dance
tánckar, bûvész, stb.

Esti programok: Férfiláb-szép-
ségverseny! Legényárverés! Tom-
bola! Miskolci Dixieland, operett-
énekesek, megasztárosok, Freezer
együttes. Büfé egész nap.

1989-ben újabb emelet került
a Széchenyi u. 2., 4. és 6/a
számú épületekre. „A Szabad-
ság tértõl a Szemere utca felé
haladva négy épület már elké-
szül” – írta a napi sajtó – „a föld-
szintre beköltöztek a boltok, il-
letve a napokban birtokukba ve-
szik az új helyiségeket.” A két-
szintesrõl kétemeletesre épített
Széchenyi I. u. 2. sz. saroképü-
let most homlokzati felújításra vár.
A társasház 17 év alatt megko-
pott homlokzatának felújítási ter-
veit a MIK Zrt. megbízásából a
SzeletA Arch. Kft. készítette el. A
munkálatok befejezésének ideje
– várhatóan – 2006. június 6.

Az 1600-as évek végén ezen a
telken egy nemesi kúriát jegyeztek
fel az összeírók. A Szirmay-kúria
mellett nyugatra, a város malmára
vezetõ utat írták le. (Ez a mai
Erzsébet tér, ahol a Kossuth szo-
bor helyén ekkor a Pap-malom
õrölte a gabonát.) A hosszú, a
Szinváig lenyúló szalagtelket ké-
sõbb megosztották, s így épült fel
a 19. század végén még három, a
tér keleti oldalát ma is meghatáro-
zó középület, közöttük is a mai
Akadémiai Bizottság székháza. A
Szirmay-kúria az 1781-es tûzvész
idején leégett, s 1817 után már új,
földszintes épületet azonosítha-
tunk a helyén. Ezt viszont az 1878-
as árvíz döntötte romba.

1889-ben kétszintes saroképít-
ményre kért építési engedélyt a telek
új tulajdonosa, Steinfeld Zsigmond.
A földszinti helyiségek és üzletek
kialakításához felhasználták a régi
építmény maradványait. Az eme-
leten 2,6 m belmagasságú lakóhá-
zakat alakítottak ki. (A földszinti ter-
mek 3,5 m magasságúak voltak.)
Egy évszázad után került sor a tér
és a Széchenyi utca addigi „egy-
emeletes képének” megváltozta-
tására. A 20. század elsõ felében
divatáru-bolt volt a fõutcai részen,
majd késõbb a sarkon könyvesbolt,

videotéka és természetesen divat-
bolt (kis alapterületû részen).

1989-tõl a kétemeletes társasház
Széchenyi utcai homlokzata maradt
öt axisú, a földszinti üzleti kiraka-
tok követik az emeleti ablakok osz-
tását. Az elsõ emelet falmezõi ta-
goltak, hangsúlyosak a középsõ
három tengelyben álló ablakok,
amelyek közeiben és szélükön az
egész emeletet összefogó pilasz-
tereket helyezett el a tervezõ. Ezek
az ablakok könyöklõpárkányának
szintjérõl indulnak, s hasáb alakú
talapzaton állnak. Az Erzsébet tér
felõli részen az elsõ emelet egy-
szerûbb. A homlokzat nyolc axisú,
két szélén oldalrizalitokkal. (Az ab-
lakok közeibõl és széleibõl a pi-
laszterek elmaradtak.) Félköríves
bejárati kapuja balról a negyedik
tengelyben helyezkedik el ugyan-
úgy, ahogy az üzlethelyiségek ki-
rakatai, amelyek szintén követik az
emeleti ablakok osztását.

A földszint és a második emelet
tagolása, valamint tagozatai mind

az északi, mind a nyugati homlok-
zat hasonló elemeivel megegyez-
nek. A második emelet falmezõi és
ablakainak keretezése teljesen egy-
szerû, díszítésektõl mentes, s ezen
nem kíván változtatni a felújítás mos-
tani tervezõje sem. (Az építés ide-
jére utal, s az archív képeken fel-
tûnik, hogy a fõutcai homlokzat két
földszinti nyílása – az elsõ és az ötö-
dik – még félköríves záródású volt.)
Az átépítés után az elsõ és a har-
madik axis, (kirakati rész, bejárat)
kapott hangsúlyt.

Az épület homlokzat-felújítása
után a földszinti párkány feletti
alapszín törtfehér lesz, az elsõ eme-
leti zárópárkány feletti rész pedig
világos csontszín. Az ablakkeretek,
párkányok és gipszstukkók a teljes
falfelületen világosszürke kõszínt
kapnak. Az ablakoknál marad a je-
lenlegi fehér és sötét kékeszöld szín.
Az épület színharmóniájában il-
leszkedik az eddig felújított épüle-
tek homlokzatainak színezéséhez. 

Dobrossy István

2006. június 10. MÛSOR 5

A Miskolc TV
heti mûsora

2006. június 12–2006. június 18.

JÚNIUS 12., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.25 Magazinmûsor (élõ)
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Múltkor, tallózás a Miskolc
Televízió archívumában: A vas-
gyári kolónia, Sátoraljaújhely és
környéke 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Arany-
láncok, amerikai film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

JÚNIUS 13., KEDD
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsorismer-
tetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor
18.25 Magazinmûsor (élõ), ben-
ne: Sport 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.30 Fiatal Filmesek Fesztiválja,
válogatás a tavalyi alkotásokból:
Hajózás az Izán, Jótett helyébe,
Nyugati állomás (ism.) 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00 Mámor, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

JÚNIUS 14., 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 18.25 Magazinmûsor (élõ)
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Kéznyújtásnyira, a fogyatékkal
élõk magazinja 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00 Égi
jel, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

JÚNIUS 15., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
13.00 Miskolc Város Közgyûlé-
sének közvetítése 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.25 Miskolc
Város közgyûlési közvetítésének
folytatása 23.00 A Hálózat mû-
sora (Amennyiben a közvetítés
23 óra elõtt véget ér, vissza-
kapcsolunk a Hálózat Televízió
mûsorára).

JÚNIUS 16., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.25 Magazinmûsor
(élõ), Benne: 18.30 Múzsa, kul-
turális magazin 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Klick, innovációs
magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Szabad-
téri mulatságok, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

JÚNIUS 17., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Kép-
újság 15.00 Sport 17.00 A Hálózat
mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.25 Magazinmû-
sor, válogatás a hét témáiból
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Csíksomlyó, a Miskolc TV kis-
filmje a búcsúról 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.30
Szelek szárnyán, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

JÚNIUS 18. VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Képúj-
ság 15.00 Sport 17.00 A Hálózat
mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Krónika,
heti hírösszefoglaló magazin
18.30 Magazinmûsor, válogatás
a hét témáiból 19.00 Krónika
(ism.) 19.30 Múzsa, kulturális ma-
gazin (ism.) 20.00 Krónika (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.30 POSZT
– Díjkiosztó gálamûsor Pécsrõl
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

A megújuló belváros (7)

A SZIRMAY-KÚRIA AZ ERZSÉBET TÉR SARKÁN

Grafikai biennále

TIZENHÉT DÍJAZOTT A SEREGSZEMLÉN

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?

GYEREKNAP ÉS JUNIÁLIS

Nagysikerû gálát tartottak a kaffkások a Vasas Mûvelõdési
Központban. Az est során a táncos produkciók mellett versek,
népdalok, vidám jelenetek színesítették a mûsort a nagyszámú
közönség örömére.

A miskolci Csodamalom Báb-
színház ismét varázslatokra ké-
szül, a gyerekek és a felnõttek
nagy örömére. A sokszínû nyári
bábos program ugyanis várhatóan
mindenkit elbûvöl majd, aki hisz a
mesékben és szívesen tesz láto-
gatást a csodák birodalmában. 

A társulat legközelebb júniusban
lepi meg ínyencséggel a közönsé-
gét. Az Operafesztivál programjá-
hoz csatlakozva ugyanis három
bábelõadással is készülnek, az al-
kalomhoz illõen Bartók Béla zené-
jét alapul véve mondanivalójuk ki-
fejezéséhez. A következõ hónap
szintén a nyüzsgésrõl szól a
Kossuth utcai csoda-rezidencián. Az
alkotógárda ugyanis a Zsákomban
a bábom címû nemzetközi báb-
fesztivál elõadásaiból csemegé-
zik, majd bemutatásra kerül egy
énekelt mese is, Álom, álom, kita-

lálom címmel. A július 9-i õsbemu-
tatót vendégjátékok követik, majd
sor kerül egy izgalmasnak ígérke-
zõ estre is, Európa gyermekszem-
mel néven, amely Görögország
kultúráját hivatott bemutatni sok-
színû, izgalmas mûvészi eszkö-
zökkel, július 30-án. Ezek után már
csak hab a tortán a kreatív napkö-
zi-sorozat, amelyre a szervezõk ál-
lítása szerint már most is túljelent-
kezés van a gyerekek részérõl. Az
apróságok színpadi bemutatkozá-
sát a rokonságon kívül a meselel-
kû érdeklõdõk is nyomon követ-
hetik, akár hétrõl hétre. Mert mi más-
ról is szólhatna a nyári vakáció, mint
nevetésrõl, örömrõl, vidám közös
programokról? Bízzák csak magu-
kat a csodamalmosokra – és higy-
gyék el, Önöknek is sikerülhet
megidézni a kultúra terülj, terülj asz-
talkáját… Sz. V.

LIBERÁLIS FILMKLUB
2006. június 14-én ( szerdán) 17 órától a Hevesy Iván Filmklubban

ismét Liberális Filmklub lesz, melyen a Tímár Péter: Egészséges
erotika címû filmjét tekinthetik meg a filmklub látogatói

KAFFKA-GÁLA

Meglepetések a Csodamalomban

NYÁRON SEM PIHEN A TÁRSULAT



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 július 20-ig.

Balatonboglár: közvetlen vízparti, stég, vízibiciklik, horgászási le-
hetõség, csónak, gk. parkoló, stb már 3000 Ft/fõ/éj-tõl július 9-ig.

ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK!!!

Érdeklõdni: 06-209-322-298 
vagy e-mailban a szems@freemail.hu címen.
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Az „õrület” – dr. Madarász
János, a viadal versenybizott-
ságának elnöke fogalmazott
így – 1993-ban indult útjára.
Azóta a szervezõk cserélõdtek,
a Miskolc Város Díjáért meg-
rendezett nemzetközi gyalog-
lóverseny viszont szépen tere-
bélyesedett. Ma délután tizen-
kettedik alkalommal vágnak
neki a táv megtételének a részt-
vevõk.

A házigazdák (a Diósgyõri
Atlétikai Club, a Magyar Atlétikai
Szövetség, a megyei sportági szö-
vetség, valamint a Miskolc Városi
Sportközpont) ezúttal vállvetve, kö-
zösen rendezik meg ma délután a
versenyt, amelynek a régi helyszín,
a Népkertben kijelölt 1 kilométeres
körpálya ad otthont.

Eleinte az Egyetemváros, ké-
sõbb a Gyermekváros volt a vetél-
kedés központja, késõbb, aho-
gyan nõtt a mezõny, a rendezvény
„beköltözött” a belvárosba. Elõbb
a Népkert, tavaly pedig az Avas alja
biztosított kifogástalan versenyzé-
si lehetõséget az indulóknak. A
2005-ös Európa Kupa nagy kö-
zönségsikerrel zárult, s noha ebben
az évben szerényebbek a körül-
mények, az izgalomra, a kiélezett
vetélkedésre aligha lehet majd pa-
nasz.

– A Magyar Atlétikai Szövetség
vezérkara országos csúcsot vár a
versenyen, amelyet hitelesített pá-
lyán rendezünk meg. Lesz nem-
zetközi veteránverseny, de gondo-
lunk a legkisebbekre is, akik 1 ki-
lométeren tehetik próbára felké-
szültségüket – tette hozzá a fenti-
ekhez dr. Madarász János.

– Tíz országba küldtünk meg-
hívót, hat nemzet már visszaiga-
zolta a részvételt, reményeink sze-

rint azonban befutnak a többiek is.
Minden bizonnyal a 2x10 kilomé-
ter lesz a verseny legérdekesebb
száma. A diósgyõri Dudás Gyula
apai örömök elõtt áll, de a MISI SC
kétszeres olimpikonja keményen
készült a viadalra, amelyen a
másik diósgyõri, Kapéri Levente is
beleszólhat az elsõségért folyó
küzdelembe. A kettõs hazai sikert
egy-egy rutinos szlovák vagy szerb
sportoló akadályozhatja meg. A
szám nyílt, ezért a juniorok is rajt-
hoz állhatnak, s akár teljesíthetik
is az augusztusban, Pekingben
sorra kerülõ világbajnokság neve-
zési szintjét – adott tájékoztatást

Szûcs József, a verseny fõrende-
zõje.

Szûcstõl (aki mellesleg a DIAC
ügyvezetõje is) megtudtuk, hogy
párhuzamosan rendezik meg az or-
szágos nõi 10 kilométeres gyalog-
lóbajnokságot is, amelynek a leg-
nagyobb esélyese Illyés Ildikó, akit
a Bp. Honvéd sportolói szoríthat-
nak meg.

Az ünnepélyes megnyitót szom-
baton délután negyed négykor
tartják, aztán a gyermekek, illetve
a serdülõk vágnak a táv megté-
telének. A felnõtt férfiak fél ötkor, a
hölgyek fél hatkor kezdik meg a ver-
senyzést.                            D. L.

Várhatóan sokan lesznek kí-
váncsiak, illetve válnak résztve-
võivé annak a sportrendezvény-
nek, amelyre szombaton kerül sor
Miskolcon. Délelõtt 10 órától
ugyanis a Miskolc Plazában szi-

multánt ad Verõczi Zsuzsa nem-
zetközi sakknagymester, a sport-
ág legendás alakja. A négysze-
res olimpiai ezüstérmes, volt vi-
lágbajnokjelölt, sokszoros ma-
gyar bajnok, nemzetközi ver-
senybíró, edzõ és jeles szakíró
(aki az elmúlt szezonban a
Kazincbarcikai VSE NB I/B-s csa-
patában szerepelt) a tervek sze-
rint 20-30 táblán játszik az ér-
deklõdõkkel. Belépõjegy nincs,
az eseményen az érkezés sor-
rendjében bárki asztalhoz ülhet
a nagymesterasszony ellen.
Verõczi egyébként gyakori vendég
a megyeszékhelyen, hiszen tavaly
õ volt a versenybírója a Lé-
kó–Adams rapid találkozónak,
idén szeptemberben pedig ugyan-
csak õ felügyeli majd a szabályok
teljesülését a Lékó–Karpov ösz-
szecsapáson.

Január óta nem titok, hogy
irtózatosan nehéz helyzetben
van a DKSK nõi kosárlabda-
csapata. A klubot mûködtetõ
gazdasági társaság 80 millió
forintos tartozást halmozott fel,
s léte csak a hitelezõk türel-
mén múlik.

A bajnokságot ugyan még vé-
gigjátszotta a társaság, mostan-
ra azonban kiürült a felnõtt gárda
öltözõje. A közeli napokban meg-
tartott közgyûlésen részt vevõk 1
forintért eladnák a patinás múlt-
ra visszatekintõ egyesületet.

A bajnokságban a jobb sorsra
érdemes alakulat negyedik lett, a
kupában pedig be sem került a
legjobb négy közé – mindez egy-
értelmûen jelezte, hogy súlyos
gondok feszítik az öltözõ falát. A
függöny legördült, ám egyelõre
még senki sem látja, hogyan to-
vább, merre vezet a DKSK útja.
Hatvani Olivér ügyvezetõ május
31-én lemondott, ám a sportve-
zetõ a héten sajtótájékoztatót
tartott, amelyen érdekes adalé-
kokkal szolgált. De haladjunk
sorjában!

A DKSK minapi közgyûlését
követõen Purgel Attila, a Tehet-
ségért, a Diósgyõri Kosárlabda
Sportért Közhasznú Egyesület
elnöke azt nyilatkozta, hogy az ér-
tékelés során megállapították: az
Európa-kupában, a Magyar Kupá-
ban, valamint a bajnokságban is
elmaradt a várakozástól a gárda,
szereplése kudarcot jelentett.

A Purgel által irányított cég
pénzügyi nehézségei kihatottak
a klubra is: visszaestek a szpon-
zori bevételek, és jelentõs adós-
ság halmozódott fel a játékosok-
kal, a szakmai stáb tagjaival
szemben. A közgyûlésen az a
döntés született, hogy az egye-
sület 1 forintért hajlandó eladni a
DKSK Kft.-ben meglévõ 88 szá-
zalékos tulajdonrészét. Jelentkezõ
ez idáig nem akadt, a héten elõ-
lépett viszont Hatvani Olivér, aki
sajtótájékoztatóján a következõ-
ket mondta:

– Egy évvel ezelõtt tele voltam
ügybuzgalommal és tenni aka-
rással, hiszen kötõdésem közis-

mert az együtteshez. Január ele-
jén azonban egy olyan mértékû
negatív láncreakció kezdõdött,
amelynek következtében a klub
az anyagi ellehetetlenülés hatá-
rára került. Felállhattam volna,
mégis maradtam, mert szerettem
volna teljesíteni, amit vállaltam.
Befejeztük a bajnokságot, azóta
viszont nem történt semmi. Nem
akarok sarat dobálni, tény ugyan-
akkor, hogy a csodát nem lehet
várni, azért tenni és dolgozni
kell. Sajnálatos módon az elmúlt
hónapok során semmi érdemi
döntés nem született, késik a vál-
tozás és az út kijelölése.
Ráadásul a végére szinte telje-
sen egyedül maradtam, és job-
bára csak a kritikai megjegyzé-
seket kaptam… Megbízatásom
május 31-én lejárt, mégis vállal-
tam, hogy a következõ taggyû-
lésig kézben tartom a napi ügye-
ket. A helyzet tragikus. A klubnak
pillanatnyilag nincs igazolt felnõtt
játékosa, az adósságállomány
pedig 80 millió forint. Június 21-
én lesz az újabb taggyûlés, me-
lyen döntéseknek kellene szü-
letnie, hiszen közeledik az új
szezon rajtja. Nagyon boldog
lennék, ha végre valamiféle po-
zitív változás történne, de erre re-
álisan szinte nincs esély.

– Mi lehet a kiút ebbõl a ször-
nyû helyzetbõl?

– Ezt a tulajdonosoknak kell el-
dönteniük. Mindenesetre tíz mis-
kolci kötõdésû barátommal el-
határoztuk, hogy alakítunk egy új
nõi csapatot. Felkészültünk arra,
hogy életben tartsuk a diósgyõ-
ri nõi kosárlabdázást. A Diósgyõri
Vasgyárak Kosárlabdázó Körének

megtörtént a bejegyzése, hama-
rosan felvesszük a kapcsolatot a
Magyar Kosárlabda Szövetséggel
az indulásunkról. Új csapatként
minden bizonnyal az NB II-ben
kezdünk. Leendõ támogatóinkkal
folyamatosan tárgyalunk, s ami-
kor tisztán látunk költségeinket,
lehetõségeinket illetõen, azonnal
hozzákezdünk a keret kialakítá-
sához. A versenysporton kívül
még egy célunk van: szeretnénk
népszerûsíteni a kosárlabdázást.
Annyit költünk, amennyi pén-
zünk lesz, jelszónk a racionális
gazdálkodás. Most még sok az is-
meretlen tényezõ, de egyre job-
ban körvonalazódik a megoldás
– fejezte be az új klub elnökének
választott Hatvani Olivér.

Doros László

XII. Nemzetközi Gyaloglóverseny Miskolc Város Díjáért

DUDÁS ÉS KAPÉRI CSATÁZHAT
Egy forintért meg lehet vásárolni a DKSK-t

HATVANI ÚJ KLUBOT ALAPÍTOTT

Mozgalmas lesz a hét vége Diósgyõrött, ahol szombaton és vasár-
nap rendezik meg az idei junior és serdülõ szabadfogású országos
birkózó-bajnokságot. A DBC-csarnokban szombaton 10 órától a juni-
orok 80 tagú mezõnye tíz súlycsoportban kezdi meg a házigazda DBC
és az országos szövetség által rendezendõ csatározásokat, majd dél-
után 4 órától a MISI és a nemzeti szövetség jóvoltából szõnyegre lép-
nek a serdülõk is, akik a hét súlycsoportban elõreláthatóan 150-nél is
többen verbuválódnak össze. A serdülõk vasárnap 8.30-kor folytatják
a küzdelmet. A városi önkormányzat és a Magyar Birkózó Szövetség
vezetõin túl két rangos sportoló vendége is lesz a viadalnak. Mészáros
László fekvenyomó-világbajnok nem érkezik üres kézzel, hiszen fel-
ajánlott 100 ezer forintot a MISI nyári, szendrõi edzõtáborozásához.
Ismét hazatér Diósgyõrbe a hosszú évekig itt sportoló Deák Bárdos
Mihály, Európa-bajnok, négyszeres vb-ezüstérmes birkózó, aki öröm-
mel tesz eleget a meghívásnak. A diósgyõriek mindkét korosztályban
17-17 sportolóval képviseltetik magukat a rangos viadalon.

Érmekért birkóznak

Bükki túrák
A Diósgyõri Természetbarát

Sport Klub vasárnap vezeti soron
következõ programját, amelyre
minden érdeklõdõt hívnak és
várnak. Találkozás reggel fél 9-kor
a Búza téri Volán-pályaudvaron.
A túra hossza 15 kilométeres, a
szintkülönbség 300 méter. A fõbb
állomások: Bányahegy, Háromkõ,
Büszkés-hegy, Tarkõ, Toldi-kapu,
Hárs-kút, Török út, Bányahegy.
Túravezetõ: Papp Gábor.

A Miskolci Helyiipari Természet-
barát Egyesület tagjai vasárnap
kelnek útra. A résztvevõk reggel
5 órakor gyülekeznek a Tiszai pá-
lyaudvar elõcsarnokában, majd
Kalászi István vezetésével a Mátra
egy részét barangolják be. Többek

között felkeresik Mátraszent-
istvánt, Galyatetõt, a Vörösmarty
turistaházat és Mátraházát.

A Miskolci VSC természetjáró
szakosztálya vasárnapi programot
ajánl a természet szerelmesei
számára. Találkozás reggel fél 9-
kor Görömbölyön, a Tégla utcai
autóbuszmegállóban. A távolság
18 kilométeres, Csarnai Béláné tú-
ravezetõ irányításával pedig a
következõ helyszíneket keresik
fel a résztvevõk: volt bányák,
Farkashegy, Dongó-tetõ, Vadász-
ház, Pingyom, Leányvár, Leány-
vár-tetõ, Nagy-Kõmázsa, Kom-
lóstetõ.

Újdörögd és térsége adott ott-
hont a tájfutók országos éjszakai
bajnokságának. A versenyt fõleg
nyílt terepen (a helyszín korábban
katonai lõtérként szolgált) bo-
nyolították, de az idõjárás nem fo-
gadta kegyeibe a résztvevõket,
akiket esõ és kellemetlen szél is
zavart. A viadalon miskolciak is
rajthoz álltak. Közülük Borbás

Nándor (MEAFC) az F35-ös,
Sümegi Mária (DTC) az N18-as,
míg Bertóti Diana (DTC) az N20-
as kategóriában egyaránt a har-
madik helyet szerezte meg.
Domonyik Gábor negyedik lett az
F21-esek között, míg Zsigmond
Száva az ötödik helyen fejezte be
a küzdelmet az N21-es korcso-
portban.

TÁJFUTÓ-BRONZOK

Elmúlt heti lapszámunk sportoldalán írtunk Repka Attiláról, aki a
Diósgyõri Birkózó Club elnöke lett. Egy sajnálatos hiba miatt a cikk
mellé egy olyan fotó került, melyen nem Repka Attila, hanem Illyés
Miklós cselgáncsozó szerepelt. Az érintettektõl elnézést kérünk!

SAJNÁLATOS KÉPCSERE

Repka Attila Illyés Miklós

VERÕCZI ZSUZSA
MISKOLCI SZIMULTÁNJA 

Bizonyára sok szülõt érdekel, hol,
milyen feltételek mellett tanulhatnak
meg gyermekeik úszni. Erre a nyár
a legalkalmasabb idõpont, amelyet
Valkó László testnevelõ-úszások-
tató igyekszik is maximálisan ki-
használni. A szakember nyári tan-
folyamai június 19-tõl hetente in-
dulnak óvodások és iskolások ré-

szére. Az érdeklõdõk személyesen
kedden, csütörtökön és pénteken
18 óra után, a Selyemréti Strand-
fürdõben, az oktatás helyszínén je-
lentkezhetnek. Telefonon napköz-
ben a 06-20/9338-401-es, este 21
óra után pedig a 06-46/343-096-os
telefonszámon lehet bõvebb infor-
mációt kérni, illetve jelentkezni.

Úszásoktatás
a Selyemréten

EDDA 
megakoncert

Tornalján június 17-én, szombaton 
21.00 órától a Zoltán-kertben.

Jegy elõvételben: 220 Sk. A helyszínen: 280 Sk.

Autóbuszos utak Miskolcról: Paralia, Olympic Beach: 06. 23 apartmanban 34 500 Ft/fõ
Asprovalta: 06. 26. hotel**** fp. 58 900 Ft/fõ-tõl
Bulgária: 06. 16. hotel** reg. 42 900 Ft/fõ, hotel**** all inc. 88 000 Ft/fõ
Lignano apartmanban 07. 15–22. 46 900 Ft/fõ
Repülõvel: Rodosz: apartman 06. 23. 59 800 Ft/fõ, 07. 02 69 900 Ft/fõ
Kos: apartman 06. 26 65 900 Ft/fõ, Kréta: apartman 07. 02 79 900 Ft/fõ
Málta: 06. 17. apartman 10 éj 67 900 Ft/fõ, Ciprus: 06. 26 hotel** reg. 84 990 Ft/fõ
Tunézia: 06. 16. hotel***** fp. 54 900 Ft/fõ, hotel*** all inc. 69 900 Ft/fõ Debrecenbõl is

w
w

w.vilaglatoutazas.hu

LAST MINUTE AJÁNLATAINK:
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HHHHÖÖÖÖLLLLGGGGYYYYEEEEKKKKNNNNEEEEKKKK,,,,     UUUURRRRAAAAKKKKNNNNAAAAKKKK

VVVVéééégggg lllleeeeggggeeeessss     sssszzzzôôôôrrrr tttteeee lllleeeennnn íííí ttttééééssss     fffféééénnnnyyyysssseeeebbbbeeeessssssssééééggggggggeeee llll
CHROMOLITE-IPL-SMARTLITE technológia.

A test bármely területén maximálisan 
hatékony és biztonságos!

BBBBéééérrrrlllleeeetttt     
11110000%%%%    kkkkeeeeddddvvvveeeezzzzmmmméééénnnnnnnnyyyyeeeellll     

vvvváááállll tttthhhhaaaattttóóóó!!!!
HÖLGYEKNEK, URAKNAK

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

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

PPPPiiiitttttttt iiii     SSSSzzzzééééppppsssséééégggghhhháááázzzz

BBBBeeeejjjjeeeelllleeeennnnttttkkkkeeeezzzzééééssss::::     44446666////333355553333----111111114444,,,,     MMMMiiiisssskkkkoooollllcccc,,,,     SSSSzzzzéééécccchhhheeeennnnyyyyiiii     uuuu....     11112222....     

Korfu repülõvel, apartmanban
június 13. 12 nap/11éj 68 900 Ft/fõtõl

Cattolica egyénileg, apartmanban
június 17. 8 nap/7éj 

79 900 Ft/apartmantól

Szicília repülõvel, 3*os szállodában
június 16. 8 nap/7 éj 79 900 Ft/fõtõl

Valutaváltás kedvezõ árfolyamon, 
Western Union szolgáltatás, menetjegyek.

VVáárrjjuukk  iirrooddáánnkkbbaann::
IBUSZ Utazási Iroda

MMiisskkoollcc,,  SSzzéécchheennyyii  uu..  1144..
TTeell..::  4466//550088--221100

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

ÚÚJJ  iiddõõppoonntt!!!!!!

Londoni séták
2006. 08. 18. 5 nap/4 éj 9999  990000  FFtt//ffõõ

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

Kiváló 

minôségû, 

kis szériában 

készült 

magyar termékek!

Divat a jólöltözöttség 

36–52-es méretig.

MMiisskkoollcc,,  SSzzéécchheennyyii  uu..  2211––2233..  TTeell..::  4466//334488--559999  
((aa  sszzíínnhháázz  mmeelllleetttt,,  aa  DDéérryynnéé  ttéérr  ffeelléé))

Nôi Divat

SUZUKISUZUKI DIÓSGYÔRDIÓSGYÔR
JJúúnniiuuss  11––3300--iigg  aa  SSwwiifftteekk  ééss

IIggnniisseekk  aakkcciióóss  áárroonn  kkaapphhaattóókk..

Kedvezõ hitelfeltételek: 
0% kezdõrészlet, 

120 hónapos futamidõ,
10%-tól cascomentesen

PÓTKERÉK KFT. 3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 53.
Telefon: 46/339-907 e-mail: d.suzuki@yahoo.deSUZUKI DIÓSGYÕR

CCOO22 kkiibbooccssááttááss  ((vveeggyyeess))::  112222--117700  gg//kkmm..   
FFooggyyaasszzttááss  ((vveeggyyeess))::  44,,66--66,,99  ll//110000  kkmm..



A májusi esõ aranyat ér –
tartja a mondás, de a jóból is
megárt a sok(k). A pünkösd
körüli esõzések elõbb a hegyi
patakokon indítottak el árhul-
lámot, majd a Sajó és a Hernád
folyó lépett ki medrébõl.
Számos községet ért el a víz.

Szlovákiában is eshetett ren-
desen, mert már a határ közelé-
ben, Hidasnémetinél minden idõk
legmagasabb vízállását jegyezték
fel, s utána gyorsan rázúdult az
árhullám a folyó középsõ és alsó
szakaszára. A folyó mellett nincs
kiépített, összefüggõ gátrendszer.
A települések egy része saját, kör-
körös jellegû védmûvekkel ren-
delkezik. Különösen veszélyes
helyzet alakult ki Ócsanálos tér-
ségében, ahol a Hernád mellett a
Vadász-patak is kilépett medrébõl,
s közös erõvel, két oldalról ost-
romolták a községet, amelyet a
vízátfolyások miatt lezártak a rend-
õrök. Az utcák egy része víz alá
került, de megfeszített erõvel dol-
goztak a tûzoltók, határõrök, víz-
ügyesek, katasztrófavédelmisek,
önkéntesek, hogy elkerüljék a
még nagyobb bajt. Az egyik he-
lyen a miskolci Spider speciális
mentõcsoport búvárjai geotextí-
liával borították be a vízátfolyás-

nál a gátat, hogy ne mossa el a
víz, a honvédség két helikoptere
pedig folyamatosan óriási ho-
mokzsákokkal „bombázta” az át-

folyást. Munkájukat siker koro-
názta. A védekezést megtekintette
Szili Katalin, az Országgyûlés el-
nöke is. 

Alig kezdõdött meg egyik he-
lyen az apadás, máris Ónodra ri-
asztották a speciális mentõket,
ugyanis a Hernád árja vissza-
duzzasztotta az egyébként is
áradó Sajót, amely a középkori
várrom térségében betört a falu-
ba és a mélyebben fekvõ részek
víz alá kerültek. Mint Leskó György
alezredestõl, a miskolci kataszt-
rófavédelmi kirendeltség vezetõ-
jétõl megtudtuk, a kitelepítettek-
nek miskolci kollégiumi elhelyezést
ajánlottak fel, de nem élt senki sem
a lehetõséggel. Általában csak az
idõsek, gyerekek és betegek
hagyták el az otthonukat, õk is a
faluban élõ rokonokhoz mentek. 

A Hernád és Sajó mentén több
száz ingatlan került víz alá.
Lapzártáig Ongán és Ónodon
dõlt össze egy-egy ház. Mindkét
folyón megindult az apadás, de
várhatóan több hétig eltart, mire
visszatérnek a medrükbe. Az árvíz
miatt számos utat lezártak. Aki a
térségbe szeretne utazni, indulás
elõtt tájékozódjon.

Cs. L.

Az allergiákról szóló cikkso-
rozatunk második részében
egy sok házi kedvencet érin-
tõ megbetegedésrõl, az ató-
piás bõrgyulladásról szeret-
nénk alapvetõ információkat
írni.

Már jócskán benne járunk a feb-
ruártól novemberig tartó pollen-
szezonban, mely sajnos sok-sok
ember életét megkeseríti. Nem is
gondolnánk, de házi kedvenceink
közül is nagyon sokan szenved-
nek az ún. allergiás betegségek-
ben, az eddigi felmérések alapján
a kutyák 15%-át érinti.

Atópiás bõrgyulladásról be-
szélünk, ha az allergiás tüneteket
ún. aeroallergének idézik elõ,
melyek lehetnek különbözõ nö-
vények pollenjei, gombák, emberi
és állati hámképletek, illetve élõs-
ködõk (lisztatka, háziporatka).
Ezen anyagok belégzéssel, vagy
a bõrön keresztül jutnak a szer-
vezetbe, ahol fokozott immunvá-
laszt váltanak ki, mely az adott
állat immunrendszerének öröklött
megbetegedése miatt alakul ki.
A tünetek általában 1–3 éves kor

között jelennek meg és érdekes
módon idõvel megszûnhetnek,
vagy csak jóval késõbb alakulnak
ki. A fokozottan terhelt fajták a ter-
rierek (west highland white terrier),
szetterek, labradorok, golden ret-
rieverek, dalmaták, vizslák, bull-
dogok és a shar pei.

A betegség vezetõ tünete a
szinte szünet nélküli vakaródzás,
ami rohamszerû kitörésekben is
mutatkozhat és általában a fejre
(szem és száj környéke, fülek), a
hónaljra, a hasaljra, illetve a láb-
végekre korlátozódik. Az állat
nyalogatja, harapdálja, tárgyakhoz
dörzsöli ezeket a területeket, mely

sokszor már szinte elviselhetet-
len a gazdik számára. Kedven-
cünk szôre fénytelenné válik, bi-
zonyos területeken elsötétül a
pigmentfelhalmozódás miatt,
bõre kipirul, zsíros lesz. A vaka-
rás hatására a szõr kihullik, má-
sodlagos bakteriális vagy gombás
fertõzés jelenik meg, mely tovább
súlyosbítja a helyzetet. Az esetek
80%-ában makacs, kezelésre
nem javuló külsõhallójárat-gyul-
ladás is társul a képhez.

Ha ezen tünetek valamelyikét
észleljük kedvencünkön, éjjel arra
ébredünk, hogy kutyánk elvisel-
hetetlenül vakaródzik, simoga-
tás közben ha fülét vakarjuk, fáj-
dalmat jelez, elkapja fejét, cél-
szerû állatorvoshoz fordulni, aki
több megoldást is tud javasolni
problémánkra.

Az esetek többségében ele-
gendõ tüneti kezelést alkalmaz-
ni, a viszketést csillapítani, a bõrt
és szõrzetet különbözõ fürdetõ-
szerekkel rendbe hozni. Végsõ
esetben az immunrendszert be-
folyásoló készítményeket lehet
igénybe venni.

Dr. Puskás Gábor  
puskasgabor@allatkorhaz.hu

A kárpótlás igénylésérõl ko-
rábban megjelent cikkünk
kapcsán rengeteg olvasónk
érdeklõdött, a lehetõségrõl
tehát újra. 

Az életüktõl és szabadságuk-
tól politikai okokból jogtalanul
megfosztottak kárpótlásáról a
’90-es években rendelkezett az
Országgyûlés. Mivel különbözõ
okokból sokan nem éltek a le-
hetõséggel, most július 31-éig
újra beadhatják kárpótlási kérel-
müket.

A kárpótlási kérelmet az erre a
célra rendszeresített adatlapon je-
lenthetik be. A nyomtatvány a 

B.-A.-Z. Megyei Igazságügyi Hiva-
talban (Miskolc, Mindszent tér 3.)
igényelhetõ. Majd kitöltve, a szük-
séges dokumentumokat csatol-
va július 31-éig adhatják be a
Központi Igazságügyi Hivatalhoz.
Amennyiben nincs meg minden
szükséges dokumentum, akkor a
hiányt megjelölve postázzák, mert
késõbb nem lesz lehetõség kár-
pótlás kérésére. Az életét vesztett
személy esetében özvegye, gyer-
meke, testvére jogosult a kárpót-
lás kérésére. Azok hozzátartozói
is élhetnek a lehetõséggel, akinek
a családtagja katonaként esett
szovjet hadifogságba és ott 1945
augusztus 1-jét követõen vesz-
tette életét.
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Kedvenceink

AZ ALLERGIA II.: ATÓPIA

Na most összedõl vagy nem dõl össze, töprenkedik mellettem
egy néni, akinek el kellett hagynia a házát Hernádkakon. A ho-
mokzsákokból rakott töltésen állunk, nézzük a házát, azt mondja,
a nézésen kívül sajnos mást már nem tehetünk, ha a vályogépü-
let kibírta a 2004-es áradatot, talán ennek is ellenáll. Na de 2004-
ben nem állt több mint félméteres víz a házában, meséli, akkor azt
hitték, ez soha nem ismétlõdhet meg.

Egy tûzoltó arra figyelmeztet, azonnal mélyül a víz a homokzsákok
tövében, nagyon vigyázzunk, hisz az alkalmi töltésen két ember
biztonságosan nem tud elmenni egymás mellett: libasorban kell
haladnunk. Soha ennyi egeret, pockot, gyíkot nem láttunk a víz felõl
a házak irányába szaladni, furcsa, hogy a máskor csak ritkán mu-
tatkozó állatkák olyan megszokott látvánnyá lesznek, mint a buz-
gárok. 

Nem csak a Hernád-völgyi köznyelvbõl esett ki évtizedekig a „buz-
gár” szó, aminek jelentését sajnos két éve megtanulták a helyi gye-
rekek is. És most tanulja majd az ország, hogy a buzgó mócsing
elferdítésébõl hogyan lesz buzgármócsing: az eredetileg a feltû-
nõen, ellenszenvesen túlbuzgó személyeket jelölõ szószerkezet a
három napja nem vagy csak alig alvó, a gátakon keményen dol-
gozó embereket jelenti. Éjt nappallá téve buzgólkodnak itt hely-
béliek, máshonnan idevezényelt tûzoltók, árvízvédelmi szakembe-
rek, akik a zsákolás után, pihenésképpen is tanakodnak, hogyan
lehetne elkerülni az árvizeket, hogyan védhetnénk jobban az érté-
keinket, életünket. Holtfáradtan is viccelõdnek, buzgármócsingoznak,
az erõ velük van.

Egy kisfiú a homokzsákokon guggolva a csigákat menti, az ára-
datból még kinyújtózkodni tudó fûzágak hegyére felkapaszkodó
állatkákat rakosgatja át a szárazabb részre – ami egyre aggasz-
tóbban, percrõl percre lesz vizesebb. Helikopterek zúgnak, távo-
labbról szirénák szólnak, azt hinné az ember, ilyet csak filmen látni.
Igaz, a katasztrófavédelmisekrõl is azt hittük, csak a vásznon lé-
teznek, nekünk soha nem fognak szólni, hogy pakoljuk össze a
legszükségesebb holmijainkat, hogy ha indulni kell, azonnal indulni
tudjunk. Vass Tibor

Elvan a gyerek

BUZGÁRMÓCSING

ÚJABB KÁRPÓTLÁS

Rekord-árhullám futott le a Hernádon

AZÉRT (RÉSZBEN) A VÍZ AZ ÚR

Ócsanálos határában megfeszített erõkkel védték a házakat.


