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

MISKOLCI NAP

A hazai labdarúgásban je-
lenleg nagy a csend, pihennek
a csapatok, a legtöbb helyen
azonban a vezetõk már a kö-
vetkezõ szezont készítik elõ. Így
van ez Diósgyõrött is, ahol leg-
korábban az edzõkérdés dõlt
el. Beszámoltunk arról, hogy a
piros-fehéreknél a mindössze
27 esztendõs Yago Aguilar
Azon lesz a szakmai munka irá-
nyítója.

A DVTK június 26-án kezdi meg
a felkészülést a következõ idény-
re. Annyit már most lehet tudni,
hogy a piros-fehérek részt vesznek
majd egy nyíregyházi négyes tor-
nán, júliusban pedig egy elsõ osz-
tályú osztrák gárdát látnak ven-
dégül – ez lehet a csapat bajnoki
fõpróbája.

Egyelõre azonban a keret ösz-
szetételérõl meglehetõsen keveset
lehet tudni. Nem dõlt még el pél-
dául Sipeki István sorsa. Az apró
termetû középpályás a legutóbbi
idényben vezéregyénisége lett az
együttesnek, fontos gólokat szer-
zett és kitûnõen dirigált. Játéka több
csapat vezetésének is felkeltette a
figyelmét (a Fehérvár, a Gyõr, a
REAC, a Sopron, a Tatabánya és a
Vác egyaránt szívesen látná, de kül-
földi alakulatok is vannak a kép-
ben), megkeresték, tárgyaltak, na-
pokon belül végleges döntés szü-
lethet az ügyében. Mindenesetre tá-

vozása nagy veszteséget jelente-
ne. A tulajdonosok a tavalyi aján-
latukat megduplázták, a végleges
döntés kulcsa ezek után Sipeki ke-
zében van.

Eldõlt viszont, hogy Vitelki Zoltán
végleg elkötelezte magát a DVTK-
hoz. A 36 esztendõs középpá-
lyást a klub vezetõi örökérvényû
ajánlattal keresték meg. Ez azt je-
lenti, hogy addig játszhat a felnõtt
együttesben, amíg segíteni tud.
Ugyanakkor Sallói István ügyvezetõ
azt is elmondta: szeretnék, ha pá-
lyafutása befejezését követõen sze-
repet vállalna az utánpótlás-neve-
lésben. Vitelki gondolkodási idõt
kért, aztán a hét közepén kimondta
a boldogító igent, így rá továbbra
is számíthat a szakvezetés.

A többiekrõl annyit lehet tudni,
hogy akadnak lejárt szerzõdésû lab-
darúgók, (Kövesfalvi Istvánt hírbe
hozták az Újpesttel, s ez azért hi-
hetõ, mert a tavaszt a kapuban töltõ
Szalma Pállal 2+1 évre szóló szer-
zõdést kötöttek a klub irányítói),
vannak, akiknek még él a kont-
raktusuk, a harmadik csoportba
pedig azok sorolandók, akiket a
DVTK nem kíván megtartani. A fut-
ballisták megkapták a szerzõdés-
tervezetet, nem túlságosan elége-
dettek a benne szereplõ összeg-
gel, ám a tulajdonosok nem tud-
nak ezen srófolni, az irreális aján-
latokkal pedig nem is akarnak ver-
senyre kelni.

D. L.

Diósgyõrött nagy jövés-menés várható

SIPEKI TÁVOZIK?

Az idei – sorrendben már a ha-
todik – operafesztivál a XIX. és a
XX. század fordulójának jellegze-
tes zenei irányzata, a verismo je-
gyében született darabokat mu-
tatja be. A szervezõk tizenhárom
operát és három táncjátékot vá-
lasztottak ki, ezek mellett pedig
koncertek és hangversenyek, ope-
rafilmek, valamint zenetörténeti
elõadások színesítik a választékot.
A nyitókoncertet a Nagyszín-
házban tartották, ahol Bartók-da-
rabokat és verista operarészlete-
ket hallhatott az operafesztivál kö-
zönsége. 

Pénteken a nagyszínházban
Bartók-esten vehetett részt a nagy-
érdemû, a Nyári Színházban pedig
az újvidéki Szerb Nemzeti Színház
vendégjátékában Franco Alfano:

Risurrezione (Feltámadás) címû
magyarországi õsbemutatóját lát-
hatták, hallhatták. Filmvetítés volt
a játékszínben és koncertek a
Szentháromság ortodox temp-

lomban, az edelényi Coburg-kas-
télyban és a Miskolci Egyetem au-
lájában.

Szombaton 19 órától a nagy-
színházban a Moszkvai Helikon
Színház együttesének vendégjá-
tékában Umberto Giordano: Szi-
béria címû elõadása kerül színre.
A Játékszínben a kaposvári Csiky
Gergely Színház A kékszakállú her-
ceg várát viszi színre, de lesz
program a Csodamalom Bábszín-
házban, a lillafüredi Palotaszálló te-

raszán, a Szentháromság ortodox
templomban és Ózdon a mûve-
lõdési központban is.  

Az idei Operafesztivál számok-
ban: több mint ötven eseményt kí-
nálnak a fõprogramban operara-
jongóknak „kezdõktõl a megszál-
lottakig” és az igényes zenét ked-
velõknek. A zeneünnep 11 napja
alatt 13 operát, 3 táncjátékot, va-
lamint zenekari és kóruskoncertek
egész sorát élvezhetik a fesztivál
megannyi helyszínén. Az idén
Bartók Bélát ünnepeljük születé-
sének 125. évfordulóján. A plusz
pedig a verizmus operaszerzõinek
halhatatlan mûveit jelenti.

A verismo a 19-20. század for-
dulójának jellegzetes zenei irány-
zata, amely az emberi élet való-
sághû ábrázolására törekedett. A
bel canto – Rossini, Bellini, Doni-
zetti, valamint a romantika – elsõ-
rendûen Verdi – kiteljesedése az
1800-as évek második felében
már felvetette a kérdést: hogyan,
merre, kikkel tovább? 

Alfano, Cilea, Giordano, Leon-
cavallo, Mascagni és Puccini (né-
hány operájával) valamennyien
Verdi követõinek vallották magu-
kat, de valójában új utakon jártak.
Verdi operáiban a zene az elsõd-
leges, a cselekmény ennek van
alárendelve. A veristáknál a cse-
lekmény, a szöveg és a dallam tel-
jes egységérõl beszélhetünk.

Részletes program: www.ope-
rafesztival.hu

OPERAÜNNEP MISKOLCON

A hagyományos Széchenyi utcai parádés felvonulással kez-
dõdött meg az idei Operafesztivál. Tizenegy napon át ismét a
zene kerül a város életének középpontjába. Az alkalomra sa-
játos díszbe öltözött a sétálóutca, hatalmas színházi díszletek-
kel alakították át a belváros tereit, ahol a kirakodóvásár mel-
lett alkalmi vendéglátóhelyek is nyíltak. 

NÉGY SÁVON A CORVINON
Péntektõl vehették haszná-

latba az autósok a megújult
Corvin utcát. Az útburkolati
jelek festése is befejezõdött,
így a kiszélesített Corvin és
Szentpáli utcán már halad-
hatnak az autósok.

Az útszakasz négysávosítása
az erre közlekedõ autóbuszok út-
vonalát is jelentõsen megváltoztatja.
A beruházás a belvárosi rehabili-
táció keretében valósult meg.
Péntek hajnaltól jelentõsen meg-
változott a forgalmi rend a belvá-
rosban. Június 15-én a Kazinczy
utcán az önkormányzat átadta a
munkaterületet a kivitelezõnek, ami
azt is jelenti, hogy június 16-tól az
elkészült és kiszélesített Corvin ut-
cára terelték át a forgalmat. 

A sétáló és forgalomcsillapított
belvárosi zóna kialakításának
alapvetõ feltétele a Szentpá-
li–Corvin útvonal kétirányú for-
galomra való alkalmassá tétele
volt. A kétirányú 2x2 sávos ki-
építés a Búza téri bevásárlóköz-
pont építése kapcsán indult meg.
A beruházás átmenetileg meg-
változtatja a buszok közlekedését
is. Miskolc településrendezési ter-
vébe és a város hosszú távú köz-
lekedésfejlesztési koncepciójába
egyaránt illeszkedik a belvárost
körbefogó belsõ útgyûrû. A
Szentpáli, Corvin, Uitz, Kálvin
János, Dayka Gábor, Kis-Hunyad,

Palóczy és a Horváth Lajos utca
képezi azt a határt, melyen belül
a belváros közterület-hálózatát fo-

kozatosan gyalogos, illetve for-
galomcsillapított zónaként alakí-
tanák majd ki.

Megváltozott a jármûforga-
lom rendje csütörtök éjféltõl,
Miskolc belvárosának átalakí-
tási munkálatai miatt. Átépítés
miatt lezárták a forgalom elõl a
Kazinczy utcát. A közlekedési
rendben ezért változásokkal
kell számolni. 

A Petõfi térnél a belvárosba ér-
kezõ forgalom két balra kanyarodó
sávon hajthat a Szeles utca irá-
nyába, onnan két jobbra kanyaro-
dó sáv biztosítja a továbbhaladást
a Szentpáli utcán át a Corvin utca

felé. A Corvin utcáról két, balra ka-
nyarodó sáv szolgál a Vörösmarty
útra való ráhajtásra, valamint ugyan-
ebben a csomópontban egy fo-
lyamatos jobbra sáv engedi a for-
galmat az Uitz B. utcai irányába.

A Vörösmarty utca – Uitz. B. utca
keresztezõdésében balra kanyaro-
dó sáv engedi tovább a forgalmat
a Szemere utca irányába. A
Kazinczy utca átalakításának ideje
alatt (2006. június16-tól augusztus
30-ig) a tömegközlekedés sem a
Kazinczy utcát veszi igénybe,
hanem az elõzõekben leírt útvo-
nalat.

A június 16-tól életbe lépõ me-
netrendváltozásról, valamint a
Kazinczy lezárása miatt ugyan-
ebben az idõpontban életbe lépõ
autóbuszforgalmirend-változásról
a sajtó képviselõit Braun Csaba,
a Miskolc Városi Közlekedési Zrt.
marketing osztályvezetõje tájé-
koztatta. Mint elhangzott, június 16-
tól augusztus 31-ig a Kazinczy
utca átépítési munkák miatt lezá-
rásra kerül. Ebben az idõszakban
a 2, 12, 14, 20, 34, 35, 35É és 44-
es autóbuszok terelt útvonalon
közlekednek. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Lezárták a Kazinczy utcát

A Corvin utca vette át
a Kazinczy forgalmát

Fehér bor kategóriában a
Tokaj Kereskedõház Rt. 1993-as
aszúesszenciája, a vörös borok
között pedig Prokai László bo-
gácsi termelõ 2003-as cabernet
sauvignonja nyerte el, és visel-
heti a „Miskolc Város Bora 2006”
címet.

A hajdan meghatározó jelentõ-
ségû miskolc-avasi borkultúra kul-
tuszának, történelmi hagyomá-
nyainak felélesztését célzó ver-
senyre – melynek keretében ezután
minden évben kiválasztják majd a
város borát – idén 63, a bükki bor-
vidéken és Tokaj-Hegyalján ter-
mesztett szõlõbõl készült bort ne-
veztek. 

A városi közgyûlés márciusi
ülésén alapította meg a Miskolc
Város Bora címet.  Ennek kivá-
lasztása minden év áprilisában,
szabályos borverseny keretében
történik, szakmai zsûri döntése
alapján. Az idei borversenyt – a mis-
kolci illetõségû István Nádor
Borlovagrend szakmai irányításá-
val és segítségével – április 29-én

rendezték meg. A versenyre pá-
lyázni csak a bükki borvidéken és
Tokaj-Hegyalján termesztett szõ-
lõbõl készült, tetszõleges évjára-
tú borokkal lehetett, fehér-, illetve
vörös kategóriában. A névre szóló
meghívókat 78 elismert borter-
melõnek postázták. A két nyertes
borfajtából 700-700 egyedi terve-
zésû, díszes címkével ellátott pa-
lackot töltenek meg, ezek nem ke-
rülnek kereskedelmi forgalomba,
hanem a város kitüntetett aján-
déktárgyai lesznek. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

Szennyezõdött Miskolc egyes részein az ivóvíz az elmúlt héten. A
szennyezõdés megbetegedést okozott, a hasmenéssel, hányással,
gyomorfájdalmakkal, ájulással, levertséggel járó fertõzést több ezren
kapták el lapzártánkig. Az ivóvíz ugyan már mindenhol biztonsággal
fogyasztható, ám megbetegedések még elõfordulhatnak – immár nem
a víztõl, hanem a betegektõl kaphatják el. Az egymást követõ három
napon a mintavétel jó eredményt hozott, így a korlátozást pénteken
feloldották. Káli Sándor polgármester és Leskó György alezredes, a
Helyi Védelmi Bizottság vezetõje ezt bizonyítandó az avasi Hajós Utcai
Általános Iskolában ittak egy pohár vizet.     (Folytatás a 3. oldalon.)

MÁR IHATÓ A VÍZ

Cabernet és tokaji aszú

Palackozzák
Miskolc borait



Júniusi ülését tartotta Miskolc
város képviselõ-testülete. Más-
fél órás vitát hozott a közgyû-
lésen a miskolci ivóvízfertõzés
miatt kialakult helyzet. A kép-
viselõk szerint a megbetege-
dések növekvõ számának az
is oka lehetett, hogy a mis-
kolciak a veszélyrõl nem kap-
tak idõben tájékoztatást. 

– A vízfertõzésrõl nem tájé-
koztatták idõben a lakosságot,
hatnapos késedelmet szenvedett
az információk eljuttatása. 170
ezer ember biztonságáról van
szó, ezért a jövõben gondoskodni
kell a hálózat korszerûsítésérõl
még akkor is, ha ez tetemes költ-
séget ró az önkormányzat költ-
ségvetésére – jelentette ki Kobold
Tamás, a kereszténydemokrata
frakció vezetõje.

Káli Sándor visszautasított min-
den, a vízfertõzés eltitkolásának
szándékára utaló feltételezést. A
polgármester hangsúlyozta: va-
lamennyi, a lakosság egészsé-
gének védelmét szolgáló fontos
információ és adat idõben nyil-
vánosságra került, de azt, hogy
a víz minõsége jó-e vagy sem,
nem a város, hanem az ÁNTSZ
dönti el. 

– Az esõ özönvízszerû, hirtelen
bekövetkezõ esemény volt, de a
lakosság tájékoztatását illetõen
valamennyi adat idõben eljutott
a lakossághoz. Tény viszont,
hogy a víz bevizsgálása több
szakaszú idõigényes munka,
amely az ÁNTSZ feladata, akik

mindent megtettek a kialakult
helyzetben – jelentette ki Káli
Sándor.

– Meg kell vizsgálni annak le-
hetõségét, hogyan és milyen
módon lehet kártalanítani azokat,
akik kárt szenvedtek a rendkívü-
li idõjárás következtében. Örülök
annak, hogy a polgármester vizs-
gálatot rendelt el a vízfertõzés ki-
vizsgálására, mert ha az esettel
kapcsolatban vannak felelõsök,
akkor nem maradhat el a szá-
monkérés – mondta T. Asztalos
Ildikó, a szabaddemokrata frak-
ció vezetõje.

A napirendek tárgyalásánál a
Fõutca Pláza Projektrõl készített
tájékoztatóról elhangzott: gyors
ütemben újulnak meg a belvárosi
boltok portáljai, de sok még a ten-
nivaló a végleges kép kialakítá-
sáig.

Ellenzéki képviselõk szerint a
portálok sematikus képet mutat-
nak és egyébként is inkább tömb-
rehabilitációra lett volna szükség
az épületek belsõ részeinek le-
romlott állapota miatt. A döntés

értelmében október végéig 54
millió forintból tovább parkosítják
a Petõfi tér környékét.

– Többet vártam a fejlesztéstõl,
a jelenleginél sokkal nívósabb
építészeti színvonalat képzeltem
el – jegyezte meg Juga György,
az Összefogás–Fidesz–MDF-frak-
ció vezetõje. – A felújított hom-
lokzatok mögött leromlott belsõ
állagú épületek vannak, mivel a
tömbrehabilitáció továbbra is
késik. A pénzintézetek megjele-
nése örvendetes, azonban prob-
lémát jelent, hogy a bankfiókok
olyan frekventált területeken sza-
porodnak el, ahol inkább ven-
déglátóhelyeket kellett volna ki-
alakítani. Öszességében úgy
vélem, többet lehetett volna ki-
hozni a Fõutcai Pláza Projektbõl.

A közgyûlés zárt ülésen dön-
tött arról, hogy eláll a Mivíz Miskolci
Vízmû Kft. kisebbik üzletrészének
eladásától. Az elõterjesztõ szerint
bár a kiírásra jó pályázatok ér-
keztek, a bizonyos külsõ körül-
mények miatt is az önkormány-
zat számára az a legkedvezõbb,

ha nem értékesíti a cég kisebb üz-
letrészét. Az elavult közmûháló-
zat felújításra szorul, a költségek
fedezetére az önkormányzati költ-
ségvetésen kívül európai uniós
forrás is rendelkezésre állhat.

B. G.

A települési önkormányza-
tokkal együtt õsszel kisebbségi
önkormányzatokat is választ-
hatunk, de teljesen megvál-
tozott feltételek között. A ko-
rábban elharapózott etnobiznisz
visszaszorítására számos féket
építettek be a rendszerbe. 

Négy évvel ezelõtt számos
olyan településen választottak ki-
sebbségi önkormányzatot, ahol
nem is éltek az adott kisebbség-
hez tartozó személyek. A liberá-
lis szabályozással visszaélve sok
olyan személy jutott be a szerve-
zetekbe, akiknek semmi közük
nem volt az adott közösséghez,
csupán pénzszerzési, karrierlehe-
tõségnek tekintették azt. Ezért
szigorítottak a feltételeken. 

A napokban postázták az ezzel
kapcsolatos tájékoztatót a lakos-
ságnak. Továbbra is a Magyar-
országon õshonos, bejegyzett ki-
sebbségek (bolgár, cigány, görög,
horvát, lengyel, német, örmény,
román, ruszin, szerb, szlovák, szlo-
vén, ukrán) alkothatnak önkor-
mányzatot.  A kisebbségi önkor-
mányzati választásra korábban

minden szavazásra jogosult, az
adott településen élõ magyar ál-
lampolgár leadhatta voksát, õsz-
tõl viszont csak azok, akik a fel-
sorolt 13 kisebbséghez tartozá-
sukat nyilatkozattal vállalják. A ki-
sebbségi választói névjegyzékbe
vételt június 1-jétõl július 15-éig kez-
deményezhetik az érintettek a vá-
lasztási iroda által postázott nyom-

tatványon az adott település jegy-
zõjénél. A kisebbségi önkor-
mányzati választást akkor tûzik ki
az érintett településen, ha leg-
alább 30-an szerepelnek az adott
kisebbség választási listáján. Jelölt
csak a jegyzékben szereplõ sze-
mély lehet. Viszont a lakóhelyétõl
függetlenül bármely településen je-
lölhetõ.

Annak érdekében, hogy a
bûncselekményt elszenvedett
és emiatt életminõségükben
veszélybe került személyek
társadalmi, erkölcsi és anya-
gi sérelmei enyhüljenek, az
Országgyûlés elfogadta a bûn-
cselekmények áldozatainak
segítésérõl és az állami kár-
enyhítésrõl szóló 2005. évi
CXXXV. tv-t, mely 2006. janu-
ár 1-jétõl hatályos.

A törvény meghatározza az ál-
dozatok részére biztosított szol-
gáltatásokra és az állami kár-
enyhítésre való jogosultság fel-
tételeit, valamint azt, hogy a tá-
mogatások hogyan vehetõk
igénybe, illetve azt is, hogy mi-
lyen szervezeti keretek között
mûködik az állami áldozatsegí-
tés.

A törvény hatálya a Magyar
Köztársaság területén elkövetett
bûncselekmény sértettjére, vala-
mint arra a természetes sze-
mélyre terjed ki, aki a bûncse-
lekmény közvetlen következmé-
nyeként sérelmet, így különösen
testi vagy lelki sérülést, érzelmi
megrázkódtatást, illetve vagyoni
kárt szenvedett el.

Az áldozatsegítõ szolgáltatások
fajtái: az áldozat érdekérvényesí-
tésének elõsegítése, az azonna-
li pénzügyi segély és a szakjo-
gászi segítségnyújtás

Az érdekérvényesítés elõse-
gítése keretében a megyei (fõ-
városi) igazságügyi hivatal ál-
dozatsegítõ szolgálatai az áldo-
zatot a szükségletének megfelelõ
módon és mértékben hozzáse-
gítik alapvetõ jogai érvényesíté-
séhez, az egészségügyi, egész-
ségbiztosítási ellátások és a szo-
ciális ellátások igénybevétel-
éhez.

Azonnali pénzügyi segélyként
a területi áldozatsegítõ szolgálat
fedezi az áldozat lakhatással, ru-

házkodással, élelmezéssel és uta-
zással kapcsolatos, valamint a
gyógyászati és kegyeleti jellegû
rendkívüli kiadásait akkor, ha a
bûncselekmény következtében
az áldozat ezen kiadások megfi-
zetésére nem képes. A segély leg-
magasabb összege az alapösz-
szeggel egyezik meg. Az alap-
összeg mértéke a tárgyévet meg-
elõzõ második év – a Központi
Statisztikai Hivatal által közzétett
– nemzetgazdasági bruttó havi át-
lagkeresetének 43 százaléka,
2006. évben 62 650 Ft. 

Az azonnali pénzügyi segély
megítélése méltányossági döntés,
amelynek során mérlegelni kell az
eset összes körülményeit és vizs-
gálni kell azt, hogy az érintett
anyagi támogatását a bûncse-
lekmény következtében kialakult
személyes körülményei indokol-
ják-e.

A szakjogászi segítségnyújtás
keretében az állam az áldozatok
részére a jogi segítségnyújtásról

szóló meghatározott támogatá-
sokat biztosítja.

A támogatás iránti kérelmet –
kivéve a szakjogászi segítség-
nyújtás iránti kérelmet – egy pél-
dányban, az erre a célra rend-
szeresített nyomtatvány kitölté-
sével kell benyújtani. A nyomtat-
vány kitöltéséhez a területi áldo-
zatsegítõ szolgálat segítséget
nyújt.

Érdekérvényesítés elõsegíté-
se és szakjogászi segítségnyúj-
tás iránti kérelmet a bûncselek-
mény elkövetését követõ hat hó-
napon belül, az azonnali pénzügyi
segély iránti kérelmet a bûncse-
lekmény elkövetését követõ
három munkanapon belül lehet
elõterjeszteni.

Következõ cikkünkben az ál-
dozatok kárenyhítésének lehetõ-
ségével foglalkozunk.

Dr. Strassburger Gyula
ügyvéd

Dr. Tulipán Péter ügyvéd
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Nehéz problémák megoldása áll az ország elõtt, ezért az ed-
diginél is több párbeszédre van szükség a társadalom szereplõi
között – mondta miskolci látogatásán Makay Zsolt, az MDF kam-
pányfõnöke. A politikus immár megyei vezetõkkel és parlamenti
pártok képviselõinek bevonásával szorgalmazza az ötpárti tár-
gyalások megtartását. Az MDF úgy véli, az emberek arra kíván-
csiak, hogy saját környezetükben javulnak-e életkörülményeik.
Makay Zsolt szerint a megyék, kisvárosok lakosai a saját élette-
rükben közelebb állnak, közvetlenebb kapcsolatban vannak az ér-
dekeiket képviselõ politikusokkal. Elhangzott még, hogy az MDF
immár kistérségekre lebontva folytatja a „Normális Magyarországért”
programot. A politikus az önkormányzati reformmal kapcsolatban
is állást foglalt. Elmondta, hogy bár mindenki létszámcsökken-
tésben gondolkodik, a megvalósítás részleteirõl senki nem be-
szél. Makay Zsolt hangsúlyozta azt is, hogy nem értenek egyet a
költségvetés rendbetételének kormánypárti eszközeivel, ezt az MDF
másképp oldotta volna meg.

Több párbeszédet

Szilágyi Gizella, a 12. számú választókerület szocialista ön-
kormányzati képviselõje június 20-án (kedden) 16 órától lakossági
fogadóórát tart a 4-es Számú Bölcsôdében (Hadirokkantak u.
26.) Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Hegedûs Andrea, a 3. számú választókerület szocialis-
ta önkormányzati képviselõje június 21-én (szerdán) 17 órá-
tól lakossági fogadóórát tart a Bem József Általános
Iskolában. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Képviselôi fogadóóra

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy „Mindenkit érhet jogeset”
címmel folyamatosan mûködik ingyenes jogsegélyszolgálatunk.
Amennyiben jogi természetû problémájuk, kérdésük van, úgy kér-
jük, írják azt meg, és küldjék el szerkesztõségünk címére: 3525 Miskolc,
Kis-Hunyad 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

JOGORVOSLAT

Az áldozatvédelemrôl

Törvénymódosítással az etnobiznisz ellen

CSAK REGISZTRÁLTAKNAK
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A KÖZPONTBAN A VÍZ VOLT
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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

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)



(Folytatás az 1. oldalról.)
Az ÁNTSZ megyei intézetéhez

8-án, csütörtökön érkeztek be az
elsõ jelzések, hogy valamilyen fer-
tõzõ betegség indult útjára. Kora
délután már közleményben kérték
a miskolciakat, hogy csak forralás
után igyanak csapvizet – ekkor még
nem volt biztos, hogy az ivóvíz a
felelõs. Késõ estére derült ki a gyors
vizsgálatokból, hogy a kórokozók
a vízben vannak, így kérték, senki
ne igyon csapvizet. Péntek haj-
nalban már megérkezett a fõvá-
rosból a katasztrófavédelem két
mobil berendezése, amelyek el-
kezdtek tiszta vizet zacskózni, és
az is kiderült a város mely részei
érintettek – az egyszerûség ked-
véért a villamossíntõl délre esõ vá-
rosrészt jelölték meg, Tapolca, az
avasi városrész, Görömböly, Szirma
egy része, az Egyetemváros, a
Varga-hegy egyes részei voltak
érintettek. Délutánra a Minna tej-
üzem is segített, ahol átálltak víz
zacskózására. Így napi 100 ezer liter
vizet zacskóztak, ami kiegészült a
lajtos kocsikban szállított mennyi-
séggel. Az érintett ivóvízhálózatot
átmosással, klórozással fertõtlení-
tették, és tisztították a vízmû szak-
emberei.

Vírus és baktérium

Szombaton dr. Bodnár Judit me-
gyei tiszti fõorvos bejelentette, for-
ralás után már fogyasztható a fer-
tõzött területeken is az ivóvíz. Az

addig elvégzett vizsgálatok alapján
vírusfertõzést állapítottak meg az in-
tézet munkatársai, több székletbõl
kimutatták a Calici vírust, amely gyo-
morrontásos, gyors lefolyású meg-
betegedést okoz.

Vasárnapra, a betegek székle-
tének laboratóriumi vizsgálatai
során a 48 és 72 órás vizsgálatok
is befejezõdtek, ezek pedig a
Calici vírus mellett a Camip-
nobacter baktériumot is kimutatták,
mely szintén hasmenéssel, há-
nyással, ájulással járó megbete-
gedést okoz. Ez nem ismeretlen,
hanem elég gyakran elõforduló
baktérium. Felhívták a figyelmet

arra is, hogy a fertõzés emberrõl
emberre is terjedhet, melyet a hi-
giéné betartásával és fertõtlení-
téssel lehet megakadályozni.

Hétfõn, bár minden valószínûség
szerint az ivóvíz már fogyasztható
volt Miskolc minden területén, de
az ÁNTSZ meg akarta várni a 72
órás vizsgálat eredményét, hogy
nagy bizonyossággal jelenthessék
ki: feloldható az eddigi korlátozás.
Így továbbra is azt kérték, hogy tíz-
perces forralás után fogyasszák a
csapvizet. A zacskós vízosztás vi-
szont keddtõl megszûnt a lakosság
részére, és csak a közintézmé-
nyeknek szállították továbbra is. 

Szerdán bejelentették: a vasár-
nap levett minta 72 órás vizsgála-
ta után kijelenthetõ, az megfelelõ
és fogyasztható. Csütörtökön a hét-
fõn levett mintáról állapították meg
ugyanezt, majd pénteken a keddi-
rôl, így a korlátozást feloldották. A
mintavételi helyeken végzett sza-
badklórtartalom-mérések is minden
esetben biztonságos klórszintet
mutattak, az újabb fertõzés koc-
kázata kizárható. 

Vojtilla László, a Mivíz Kft. igaz-
gatója elmondta, sikerült beazo-
nosítani, hogy hol került a rend-
szerbe a szennyezõdés. Tapolca
mögött, a Várhegy-forrás mögött
található egy kis tó, amely jó víz-
záró, és nem szokott kiönteni, ám
most a heves esõzés miatt mégis
kiöntött és a talajba szivárogva a
karsztvízbe jutott. 

Kérdésre válaszolva az igazga-
tó elmondta, már tervezés alatt áll-
nak azok a munkálatok, melyeket
a fertõzést kiváltó tónál végeznek
majd, ez heteken belül meg is tör-
ténik. Csapadékvíz-elvezetõ rend-
szert építenek ki a völgybõl, nyo-
mócsõvezeték épül, és agyagos
paplannal zárják a víznyelõt. Ennek
költségei százmilliós nagyságrendre
rúgnak. 

Vis maior

Káli Sándor, Miskolc polgár-
mestere mindazok munkáját meg-
köszönte, akik dolgoztak a ka-
tasztrófahelyzet elhárításán és meg-
oldásán. Kijelentette: a katasztró-
favédelem jól helytállt, a miskolci-
ak nagy része pedig fegyelmezet-
ten fogadta az intézkedéseket, így
köszönet illeti azokat, akik nagyon
komolyan vették a tájékoztatást.
Kérdésre válaszolva a polgármes-
ter elmondta, a felelõsség kérdé-
se nagyon összetett lehet, példá-
ul sok üdülõ van a környéken, me-
lyeknek „átütött“ derítõje van, és
ezek szennyezték meg a tavat, mely
aztán a fertõzést okozta. 

– A józanul gondolkodó embe-
rek remélem belátják, hogy ez vis
maior helyzet volt, egy természeti
katasztrófa – tette hozzá Káli
Sándor.

Vojtilla László hozzátette, a fer-
tõzéssel nem összefüggõ opálo-
sodást szûrõk kiépítésével lehet
megakadályozni. A fertõzés kiszû-
résénél csak a monitoring-rendszer
fejlesztése jelenthet elõrelépést. 

– Ez egy olyan esemény volt,
amelyre nem lehetett felkészülni.
Felszíni bemosásra eddig nem
volt példa – jelentette ki az igazgató. 

A folyamatos járványügyi vizs-
gálatok, adatfelvételek és pontosí-
tások alapján a bejelentett meg-
betegedettek száma péntekig ösz-
szesen 3022, újonnan 11 fõ került
kórházi felvételre. Június 15-ig ösz-
szesen 223 beteget láttak el kór-
házban. Az orvoshoz forduló meg-
betegedettek számában csökke-
nés tapasztalható.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A 2-es viszonylat útvonala

„Ki“ irányban: (Búza tér–Ta-
polca) Búza tér vá.–(a vá.-ról
való kikanyarodás után balra)
Ady E. u.–Király u.–(jobbra)
Lévay J. u.–Csabai kapu–majd
tovább, az eredeti útvonal.
Megállóhelyei: Búza tér vá.,
Szinvapark, Vörösmarty vr.,
Szigligeti tér, SZTK rendelõ.

A 12-14-es viszonylatok út-
vonala „Ki“ irányban: (Repü-
lõtér–Egyetemváros, Re-
pülõtér–Farkas A. u.) Szent-
péteri kapu–Petõfi tér–(balra)
Szeles u.–(jobbra) Szentpáli
u.–Corvin u.–(jobbra) Uitz B.
u.–(balra) Szemere u.–tovább
az eredeti útvonal. Megálló-
helyei: Álmos u., Petõfi tér
(11-es mh.), Centrum áruház
(új mh.), Szemere u. (MÁV-
igazgatóság elõtt), Népkert.

A 20-as viszonylat útvona-
la „Ki“ irányban: (Repü-
lõtér–Egyetemváros) Madarász V.
u.–(balra) Szentpáli u.–Corvin
u.–(jobbra) Uitz B. u.–(balra)
Szemere u.–tovább az eredeti út-
vonal. Megállóhelyei: Búza tér,
Centrum áruház (új mh.), Szemere
u. (MÁV-igazgatóság elõtt), Nép-
kert.

A 34-es viszonylat útvonala „Be“
irányban: (Bodótetõ–Avas vk.) Jókai
M. u.–(tovább egyenesen) Szeles
u.–(jobbra) Szentpáli u.–Corvin
u.–(jobbra) Uitz B. u.–(balra)
Szemere u.–tovább az eredeti út-
vonal. Megállóhelyei: Dózsa Gy. u.,
Petõfi tér (11-es mh.), Centrum
Áruház (új mh.), Szemere u. (MÁV-
igazgatóság elõtt), Népkert.

A 35-35É-s, 44-es viszonylatok
útvonala „Ki-Be“ irányban: (Avas
kilátó–Centrum, Centrum–Avas ki-
látó, illetve Centrum–Cora,
Cora–Centrum) Corvin u. - (balra)
Uitz B. u.–(balra) Szemere u.–to-
vább az eredeti útvonal. Meg-
állóhelyei: Népkert, Szemere u.
(MÁV-igazgatóság elõtt), Népkert.

Az 1-1A-101-18-as viszonylatok
„Be“ irányban (Tiszai pályaudvar
felé) a Petõfi téren csak a 11-es mh.-
en állnak meg!

A Kazinczy u. lezárása miatt
2006. június 16-tól augusztus 31-
ig a 35-ös, 35É-s és 44-es autó-
buszok nem érintik a Centrum
megállóhelyet, hanem a Corvin ut-

cáról az Uitz B. utcára for-
dulnak. Javasolják, hogy
a Centrum megállóhelyig
történõ könnyebb elju-
táshoz a Népkertnél száll-
janak át az utasok a 2-es,
12-es, 14-es, 34-es autó-
buszok valamelyikére.

Az utazási igények a
nyár folyamán eltérnek
az év többi részén ta-
pasztalttól, ezért a vi-
szonylatok egy részén a
Miskolc Városi Közle-
kedési Zrt. nyári menet-
rendet léptet életbe júni-
us 16-tól. Nyáron jellem-
zõen alacsonyabbak az
utazási igények és a me-
netrend is ehhez igazodik,
az 1, 101, 3/A, 6, 7, 29, 31,
35, 36, 39 autóbusz, és az
1V, 2V villamos viszony-
latokat illetõen.

Kivételt a 2-es vi-
szonylat jelent, amelyik

nyáron sûrûbben közlekedik –
nem közlekedik viszont a 22-es
járat.

A bevezetésre kerülõ menet-
rendben található változások:

Új forgalmi rend kialakítása, az
Arany J. utca forgalmi irányának
megváltoztatása miatt módosul a
38-as viszonylat útvonala.

A Népkert mh. után a Görgey
úton, majd a Szemere úton halad
tovább. Jobbra befordul az Arany
J. útra, az út jobb oldalán kialakí-
tott megállóhelyre.

Az Arany J. útról jobbra kanya-
rodik a Corvin útra. A Corvin útról
jobbra fordul az Uitz B. utcára.

Az Uitz B. utcáról pedig az
újonnan kialakított balra kanyaro-
dó sáv felhasználásával a Szemere
utcára fordul. Innen az útvonala a
továbbiakban változatlan a Tam-
pere városrészig.

A viszonylat a továbbiakban
nem érinti a Vörösmarty u. meg-
állóhelyet.

A 11-es viszonylaton Bábonyi-
bérc irányban megszûnik a Szent
László u. megállóhely

A 31-es viszonylat üzemideje
bõvül: az elsõ járat 03.17 helyett
03.12-kor indul az Avas kilátóból.

A 22-es járat nem közlekedik.
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Kondenzcsík a hajnali égen. Ha összehúzott szemmel nézi az ember,
látja megcsillanni a repülõt is. Talán már a korai reggelit falatozzák
az utasok a fedélzeten, tízóraizni pedig valamelyik tengerparti szál-
lodában fognak. Az útirány szerint, a Földközi-tenger keleti meden-
céje (görög szigetek, Tunézia), esetleg a Vörös-tenger partja
(Egyiptom) lehet a cél. 

Azt állítják az utazási irodák vezetõi, hogy a terrorista merényletek
sem szegték kedvét a magyar turistáknak. Pedig az iszlám fanatis-
tái be is jelentették: támadni fogják azokat az arab államokat, me-
lyek a nemzetközi turizmus kedvelt helyei.

Büszke vagyok rá, hogy mi, magyarok vállaljuk a veszélyt és uta-
zunk rendületlenül, mert a langyos tenger, a pálmák, a piramisok és
ezernyi más látni-, élveznivaló csábítása nagyobb, mint a félelem. 

Csak azok csodálkozhatnak e lovaskatonához, végvári vitézhez illõ
kurázsin, akik nem ismerik a történelmünket. És nem tudják azt sem,
hogy a nagyvilágnak ezen a parányi foltján még békeidõben sem
idegnyugtató felhõjáték az élet. 

Lám, elég egy vacak labdarúgó-mérkõzés és a szurkolók vadul
egymásnak esnek. Kurucos elszántsággal repítik az utcakövet, sõt
olykor nekiveselkednek a rohamrendõröknek is, akik persze nem hagy-
ják magukat és megesik, hogy úgy megráznak egy-egy fotóriportert,
mint Krisztus a vargát. 

Még alig vagyunk túl az egyiken, máris közeleg a másik választás,
s kétség sem férhet hozzá, hogy ismét felvonulnak a mezei hadak.
Ha nem is kapnak kaszára-kapára, de elõrántják a sarokból a fé-
nyesre kopott nyelû zászlókat, táblákat, kereplõket és merész had-
mozdulatokkal próbálják megfélemlíteni az ellent. 

Szóval, mi itt állandó harckészültségben élünk. Hisz még a tévé-
adások vitamûsoraiban is felbukkannak újra meg újra az õsi csata-
kiáltások: „ Huj-huj hajrá, vakapád meg anyád!” Bár – teszem hozzá
– egyik-másik takarékossági bejelentés, noha halkan, suttogva hang-
zik el, szintén jól megteszi a hatását és az ember alatt toporzékolni
kezd a – nem létezõ – harci mén. 

De akárhogy van, az idén is megyünk nyaralni. „Csak azért is, ha
mindjárt az ingemért is” alapon. Természetesen meleg tenger mellé,
iszlám országba vesszük az irányt. Arra, amerre a kondenzcsík hú-
zódik. Ami egyébként még mindig nem tolja a repülõt. Legalábbis
innen, alulról nézve…                                                        (bekes)

Fújtató

CSAK AZÉRT IS NYARALUNK

Miskolc, Zsolcai kapu 1.
Tel.: 46/506-598, fax: 46/506-599,

mobil: 20/492-2229
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Már egészségre ártalmatlan

AZ IVÓVÍZ OKOZOTT MEGBETEGEDÉST

Keddig zacskós vizet osztottak az érintett területeken.

Lezárták a Kazinczy utcát

Mai modern, posztindusztriá-
lis korunkban az ipari örökség-
nek – mint minden más örökségi
objektumnak – a védelmét csak
úgy lehet és kell igazán meg-
oldani, ha a választott haszno-
sítási forma kézzelfogható, ér-
zékelhetõ konkrét eredménnyel
is jár. Más szóval, az örökséget
a piac részévé kell tenni, hiszen
napjainkban a múlt és annak
szegmensei is a fogyasztásnak
alávetettek.

Itt Miskolcon – ebbõl a szem-
pontból nézve is – egy rendkívül
ígéretes helyzet jött létre az elmúlt
évek ismert (egyébként súlyos tár-
sadalmi következményekkel járó)
eseményei következtében. Ugyanis
ipari hagyatékunk közelmúltbeli
emlékei (a diósgyõri nagyüzemek
és a vasgyári kolónia mintegy 200
hektáros területe, üresen álló, több
százezer négyzetméteres épületei,
mûemlék létesítményei) kínálják
az alkalmas helyeket a kedvezõ üz-
leti befektetésekre. A városépítés

szempontjából is kiváló helyen
fekvõ ipari táj Miskolc földrajzi kö-
zéppontjában, az egész lakott te-
rületnek mintegy 15-20 %-át „zár-
ványként” foglalja el. 

Az elmúlt hónapokban végzett
felmérésünk mintegy 40 olyan, ter-
melésbõl kivont felépítményt vett
nyilvántartásba, amelynek mérete,
mûszaki állapota, területi elhelyez-
kedése és egyéb jellemzõi rendkí-
vüli módon alkalmassá tennék
újabb funkcióikra. Bekapcsolható
lenne ez a terület Miskolc közleke-
dési, üzleti, kulturális vérkeringé-
sébe. Logisztikai, tudományos, ipari
fejlesztéseknek adhatna helyet.
Nemzeti Technikatörténeti Emlék-
park (tematikus élménypark) ala-
kítható ki a területen, hasonlóan a
sikeres nyugat-európai példákhoz.
Erre építve például új, nemzetközi
vonzást is jelentõ attraktív turiszti-
kai termékkel vehetne részt Miskolc
az „Európai Ipari Örökség Útja”
címû kulturális programban.

Az idõ sürget több okból is.
Egyrészt azért, mert jelenleg foly-
nak azok a városfejlesztési terve-
zõi munkák, amelyekbõl ennek a
témának nem szabad kimaradnia.
Másrészt azért, mert mielõbb szük-
sége lenne az itteni mintegy 200
tulajdonosnak – a megfelelõ ter-
vezési támpontot biztosító – városi
állásfoglalásra a térség távlati
hasznosítását illetõen. Harmad-
részt pedig mielõbb meg kellene
szüntetni azt az áldatlan jelenlegi
állapotot, amely – a több millió fo-
rintos építményadó-kötelezettség
kirovásával – a tulajdonosokat
arra készteti, hogy folytassák a már
említett eddigi értékpusztító fo-
lyamatot, azaz a hasznosítatlan
iparimûemlék-jellegû létesítmé-
nyeiket is mielõbb bontsák el.
Végül pedig itt az ideje, hogy a tér-
ség jelenlegi elhanyagolt állapota
megszüntetésével, és mint po-
tenciális városépítési területtel
komplexen foglalkozzanak a dön-
téshozók.

(Folytatjuk.)
Drótos László

Ipartörténeti örökségünk (3. rész)

TURISZTIKAI VONZERÕ IS
LEHETNE



(Folytatás az 1. oldalról.)
Prokai László neve jól cseng a

környékbeli borászok között, a
bogácsi termelõ sorozatban hódí-
totta már el a különféle bükkaljai ver-
senyeken a legeredményesebb ter-
melõ címét, pinot noire, cserszegi
fûszeres és cabernet sauvignon bo-
rait többször jutalmazták nagy-
aranyéremmel. Mint lapunknak el-
mondta, családi vállalkozása kere-
tében 15 éve foglalkozik borterme-
léssel, 2 hektár saját, és 30 hektár
bérelt földön mûveli a szõlõt. Kilenc-
féle bort készít, a Miskolc Város Bora
2006 címet elnyert 2003-as caber-
net sauvignonból – amely egy na-
gyon jó évjárat volt – mintegy 1100
liter áll rendelkezésre, ebbõl 700 pa-
lackra valót a versenykiírás értel-
mében át kell adnia a miskolci ön-
kormányzatnak. A maradék iránt
máris nagy érdeklõdés mutatkozik,
ez speciális címkével kerül majd for-
galomba, melyet most nyomnak. 

A fehér bor kategóriájában a
Tokaj Kereskedõház „Korona Birtok
1993 Tokaji Aszú Essencia Szarvas“
dûlõszelektált nedûje vitte el a pál-
mát.

Kiss László, a Tokaj Kereskedõ-
ház vezérigazgatója a MiNapnak
úgy nyilatkozott, hogy magyar tu-
lajdonban lévõ vállalatuk a legna-
gyobb borászati és borkereske-

delmi vállalkozása a tokaji zárt és
történelmi borvidéken. A cég joge-
lõdjei révén több mint félévszáza-
dos borászati tapasztalattal ren-
delkezik, tulajdonában van egy
több ezer palackot számláló mu-
zeális készlet is, amely egyedülál-
ló a világon. Ezek között a legjobb
dûlõkbõl származó legkiválóbb év-
járatú tokaji borok (szamorodnik,
aszúk, aszúeszenciák, eszenciák)
vannak és kerülnek elhelyezésre.

– A Tokaj Kereskedõház Rt. min-
dig is meghatározó szereplõje volt
a tokaji borvidéknek – hangoztat-

ta Kiss László. – Az egyes termék-
csoportok alapanyagául szolgáló
szõlõtermést felvásárlással bizto-
sítjuk, gondosan mûvelt magán-
termelõi parcellákról. A magasabb
termésminõség elérésének érde-
kében a szõlõtermelõket termesz-
tés-technológiai utasításokkal (met-
szés, permetezés, hozamkorláto-
zás) látjuk el az évente kiadott
Szõlõtermelési Technológiai Utasí-
tásokban. 

A kitüntetõ címet elnyert borral
kapcsolatban megtudtuk, a Prémi-
um Kategóriás Koronabirtok termé-
kek szõlõ és aszúszem alapanyagá-
ul a legjobb dûlõkben lévõ (Szarvas-,
Szentvér-, Királyok dûlõ) saját par-
cellák terméseit dolgozzák fel.

Kiss László azt is elmondta,
hogy az aszúborkészítés rendkívül
munkaigényes. Az aszúszemeket
kézzel válogatják ki, és faedények-
be, „puttonyokba” gyûjtik, ame-
lyek 20-25 kg aszúszem befoga-
dására képesek. A puttonyszám (3-
6 között) jelzi hogy mennyi aszú-
szemet használtak fel egy gönci
hordónyi (136 l) bor készítéséhez. 

(szepesi)
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Németh Éva több mint
negyven éve dolgozik a kul-
túra területén. 1979 óta él
Miskolcon, csaknem másfél
évtizede a Városháza kultu-
rális referense, s közeli nyug-
díjaztatása alkalmából adott
interjújában elmondta: jó ér-
zéssel tölti el, hogy része le-
hetett azokban a kulturális,
megújulási folyamatokban,
amelyek által gazdagodott
és szépült a város.

Németh Éva Mezõcsáton szü-
letett, de már középiskolai diák-
éveiben Miskolcra került, a Zrínyi
Ilona Gimnáziumba járt. Alig 19
évesen a tiszapalkonyai kultúrház
igazgatója lett, majd magyar–nép-
mûvelés szakos diplomát szerzett
az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen. Ezt követõen Mezõ-
csáton, az akkori járási mûvelõ-
dési központban dolgozott, míg-
nem 1979-ben Miskolcra hívták.
Elõször a Rónai Mûvelõdési Köz-
pontban, majd a Megyeházán
tevékenykedett, ezt követõen
pedig, egy kis kitérõ után a
Városháza kulturális ügyekkel
foglalkozó munkatársa lett. Mint
mondja, szeretett Mezõcsáton
élni, dolgozni, a mai napig nagyon
sok ismerõse van a szülõváro-
sában. A felajánlott miskolci le-
hetõséget azonban huszonéve-
sen elõrelépésnek, addigi mun-
kája elismerésének érezte, ezért
nem sokat habozott. 

Városházi munkájával kap-
csolatban nagyon szívesen em-
lékszik vissza azokra a népsze-
rûvé vált rendezvényekre, ame-
lyek indulásában, vagy megúju-
lásában munkája révén közre-
mûködhetett. Ezek közé tartozik
egyebek mellett a kamarakórus,
illetve az operafesztivál elindítá-
sa, a Borsodi fonó újjáélesztése,
valamint sok millenniumi, mille-
centenáriumi, s más egyéb ese-
mény. Az õ tevékenysége idejé-
re esett a színház felújítása, a
bábszínház megújulása, a könyv-
tár és a galéria új helyre költöz-
tetése is. Megerõsödtek, fel-
gyorsultak a civil szervezõdé-
sek, õ maga is vezetett egy zenei
egyesületet, s elnökségi tagja a
Társadalmi Egyesülések B.-A.-Z.
Megyei Szövetségének – ezt a
munkát a késõbbiekben is foly-
tatni kívánja. 

– Nagy örömömre szolgáltak
ezek a dolgok, amiként az új köz-
téri szobrok, emlékmûvek, em-
lékhelyek elhelyezése, kialakítá-
sa is, melyek által tovább szépült,
gazdagodott a város – hangsú-
lyozza Németh Éva, hozzátéve:
sok nagyszerû embert ismert
meg itt az eltelt évek során.

Egyrészt a munkáját segítõ kol-
légáiban, intézményi munkatár-
sakban, akikkel végig harmonikus
volt az együttmûködése, másrészt
pedig azokban a városi kitünte-
tettekben, akikkel munkája során
személyes kapcsolatba került. A
referens megemlíti az Európa
kulturális fõvárosa pályázatot is,
melyen kollégáival egyetemben õ
is sokat dolgozott – mint mond-
ja, ekkor újabb tapasztalatokat
szerzett Miskolc értékeit illetõen. 

– Nagyon fontos számomra ez

a város, büszke vagyok rá, hogy
tevékenységem ideje alatt tovább
szépült, gazdagodott – mondja
Németh Éva beszélgetésünk
végén, kihangsúlyozva: továbbra
is fontos számára, és figyelemmel
kíséri Miskolc kulturális, mûvészeti
életének fejlõdését.  

Kollégáival nyugdíjaztatását
követõen sem szakad meg a
kapcsolata, s továbbra is részt
kíván majd venni városszépítõ te-
vékenységekben.  

Sz. S. 

Negyven év a kultúra területén

„FONTOS SZÁMOMRA EZ A VÁROS...”
Cabernet és tokaji aszú

PALACKOZZÁK MISKOLC BORAIT

Másfél évtized a Városháza kulturális referenseként.

Porkoláb László, a Kohászati
Múzeum igazgatója lapunknak el-
mondta, hogy a diósgyõr-hámo-
ri vasgyártás megteremtése és
ezzel együtt – a vízenergia hasz-
nosítása érdekében megépített
völgyzáró gát létrehozásával – a
Hámori-tó is a Fazolák nevéhez fû-
zõdik. Alkotó tevékenységüknek
ma is több emléke található a kör-
nyéken.

A Würzburgból Egerbe települt
Fazola Henrik 1770-ben a Bükk
északi peremén saját kutatásai
során felfedezett vasérc feldolgo-
zására Ómassán épített nagyol-
vasztót, mivel itt tudta leggazda-
ságosabban felhasználni a
Garadna patak vízenergiáját. A
helyben található mészkövet sa-
lakképzõ anyagként, az erdõk fá-
jából elõállított a faszenet a kohó
fûtésére használták. A Hámori-tó
nyugati csücskéhez közel, a

Garadna völgyében Fazola Henrik
fia, Frigyes épített egy új, korsze-
rûbb kohót, 1804 és 1813 között.
Az itt termelt vasat a mai
Felsõhámor településen lévõ há-
morokban dolgozták fel félkész és
késztermékekké. Fazola Frigyes a
XIX. század elsõ éveiben kezdte
el acélgyártási kísérleteit, melyek
során sikerült olyan minõségû
acélt elõállítania, amely a szak-
irodalom szerint hasonlított az
akkor elismerten híres angol acél-
hoz. Az újmassai vasmû a Diós-
gyõrben 1870-ben telepített új vas-
gyár felépítéséig üzemelt.

Ezt követõen az újmassai kohó
fokozatosan pusztulásnak indult,
mígnem 1952-ben társadalmi ösz-
szefogással, mûemléki szakem-
berek bevonásával rekonstruál-
ták. A felújított kohó – közismert
nevén az „Õskohó” – hazánk elsõ
számú ipartörténeti mûemléke lett.
Mellette épült fel a Massa Múzeum,
mely a Diósgyõr-hámori vasgyár
egyévszázados történetének em-
lékeit mutatja be. Itt láthatók a régi
kohó és hámor makettjei, az ala-
pító mesterek régi írásai, pecsét-
jei, szerszámai stb. Fazola
Henriknek – halála után 226 évvel
– a miskolci Rotary Klub emlék-
mûvet állított a felsõhámori teme-
tõben. Ezen kívül emléktáblák,
emlékhelyek is emlékeztetnek a ro-
kokó vasrácskészítés európai hírû
mesterére, a Bükk és a Mátra fel-

fedezõjére, a vasgyár alapítójának
munkásságára Miskolcon és
Egerben. Porkoláb László el-
mondta, a diósgyõri kutatók a XX.
század közepétõl próbálták fel-
térképezni a Fazola család le-
származottait, de csak a XIX. szá-
zad végéig jutottak el. A közel-
múltban az internet lehetõségeinek
köszönhetõen azonban végre egy-
másra talált a muzeológus és egy,
a család õseit kutató fiatalember.
Adamik János György telefonon ér-
deklõdött Porkoláb Lászlónál, aki
Csiffáry Gergellyel nemrég közös
kötetben dolgozta fel a Fazolák tör-
ténetét Würzburgtól Diósgyõrig. A
két rendelkezésre álló töredék-
családfa egy ponton, az üknagy-
mama, Fazola Henrik dédunoká-
ja, Funk Vilma esetében fedte
egymást. A szakadt, megsárgult
okirat bizonyította, hogy ma is van
élõ leszármazottja a gyáralapító-
nak. Az emlékmûavatás alkalmá-

val létrejött közös találkozót köve-
tõen újabb, nem várt fordulatot vett
az ügy: úgy tûnik, sikerült újabb
egyenes ági leszármazottakra buk-
kanni. Mint megtudtuk, errõl és egy
Diósgyõrben szervezendõ, eset-
leges családi találkozó lehetõsé-
gérõl az érintettek késõbb tájé-
koztatják majd a nyilvánosságot.

Nemrégiben avatták fel a Fazola Frigyes emlékére, öntött-
vasból készült oszlopot Felsõ-Hámorban, a Kohászati Múzeum
melletti téren. Az eseményen jelen volt a Fazola család egyik
mai leszármazottja is, a Békéscsabán élõ Adamik János
György. Az emlékmû felállítását a miskolci Rotary Klub finan-
szírozta, a miskolci önkormányzat pedig a szükséges területet,
illetve annak rendbetételét biztosította. 

Autóbuszos utak: Paralia: 07. 03. apartmanban 44 800 Ft/fõtõl
Sarti: 06. 30. apartman 48 800 Ft/fõtõl, Makrigialos: 06. 26. apartman 38 800 Ft/fõtõl
Lignano: apartmanban 07. 15–22. 46 900 Ft/fõ
Bulgária: 07. 01. egyénileg hotel** reg. 25 500 Ft, fp. 33 900 Ft, all inc. 50 700 Ft/fõ
Repülõvel: Rodosz: 06. 30. apartman 77 800 Ft/fõ, 07. 07. apartman 83 800 Ft/fõ
Kos: 07. 03. apartman 69 900 Ft/fõ, Kréta: 07. 02. apartman 79 900 Ft/fõ
Mallorca: 06. 29. hostal** reg. 54 900 Ft/fõ, Ciprus: 06. 26. hotel** fp. 83 900 Ft/fõ
Francia Riviéra: 06. 24. hotel** reg. 59 900 Ft/fõ, Málta: 06. 24. hotel***reg. 76 900 Ft/fõ
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LAST MINUTE AJÁNLATAINK:

„Bartók + Verismo 2006“ Miskolci Nemzetközi Operafesztivál 
2006. június 15–25. 

OPERAFESZTIVÁL - BÉRLETEK: NAGYSZÍNHÁZ
Bartók Béla-bérlet elôadásai: június 16., 18 óra: BARTÓK-EST, június 19., 18 óra: HÁROM TENOR GÁLAESTJE, június 20., 19 óra:

Giordano: FEDORA, június 23., 18 óra: Puccini: TOSCA.
Verismo-bérlet elôadásai: június 17., 19 óra Giordano: SZIBÉRIA, június 18., 19 óra Giordano: ANDREA CHÉNIER, június 22., 18 óra:

Leoncavallo: BOHÉMEK, június 24., 19 óra: Mascagni: PARASZTBECSÜLET – Leoncavallo: BAJAZZÓK.

NYÁRI SZÍNHÁZ
Nyári Színházi bérlet elôadásai: június 16., 21 óra Alfano: RISURREZIONE, június 19., 21 óra BARTÓK ÚTJAIN, június 21., 21 óra:

Bizet: CARMEN, június 22., 21 óra BARTÓK + KODÁLY, június 23., 21 óra Kodály: SZÉKELYFONÓ.

EGYETEM
Egyetemi bérlet elôadásai: június 16., 18 óra BARTÓK + ROBY LAKATOS, június 18., 18 óra BARTÓK + NOMÁD, június 21., 18 óra ILLÉNYI +

BOLYKI BROTHERS, június 24., 18 óra RAJKÓ + DOHNÁNYI KAMARAZENEKAR, június 25., 11.30 óra A MILÁNÓI SCALA KÓRUSA.

Jegyek válthatók: 2006. március 21-tôl.
3525 Miskolc, Déryné u. 1., tel.: 46/509-407, fax: 46/509-408. E-mail: operami@axelero.hu, www.operafesztival.hu

Fazola Frigyes emlékére

KERESIK A CSALÁD LESZÁRMAZOTTAIT

A város borlovagrendjei is felügyelik Miskolc borait.

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt.
értesíti a Tisztelt utazóközönséget,
hogy az Operafesztivál idõtartama
alatt június 16., 17. és 18-án, vala-
mint június 24. és 25-én az elõzõ
évek hagyományának megfele-
lõen Fesztivál-villamost közleked-
tet.

A jármû a Tiszai pályaudvarról
13.22, 14.22, 15.22, 16.23, 17.22,
18.22 és 19.22 órakor; a Vasgyár

végállomásról 13.50, 14.49, 15.48,
16.50, 17.50, 18.50 és 19.46 órakor
indul. A színház épülete elõtt ki-
jelölt ideiglenes megállóhelyen is
igénybe lehet venni.

A Fesztivál-villamoson az ope-
rafesztiválra érvényes jeggyel, va-
lamint a jármûvön, a kalauznál vál-
tott menetjeggyel lehet utazni. A
menetjegy 200 Ft-ba kerül, diák-
jegy 80 Ft-ért váltható. 

FESZTIVÁL-VILLAMOS



A Jókai-lakótelepiek tizen-
egyedik alkalommal köszön-
tötték közösen a nyarat. A
Jókai Juniálison nemcsak az
itt élõ családok, hanem a helyi
és környékbeli szervezetek,
intézmények is bekapcsolód-
tak. 

Bár az idõjárás inkább az õszre
emlékeztet, a Jókai-lakótelepiek-
nek nem szegte kedvét a hûvös
délelõtt. A Jókai Mór Református
Általános Iskola udvarán szép
számmal gyûltek össze gyerekek
és szülõk egyaránt. A juniális az
elmúlt tizenegy évben hagyo-
mány a városrészen, így mára a
környék életének szerves részé-
vé vált.

A gyerekek kirakodóvásárt tar-
tottak, de csereberélni is lehetett
játékokat, matricákat, bélyege-

ket. A szülõk és a helyi szerve-
zetek pedig bográcsfõzõ verse-
nyen mérhették össze tudásukat.

A családokat egész nap kiállí-
tások, sport- és kulturális ren-
dezvények várták. A program idén
is színes volt, kicsik és nagyok egy-
aránt megtalálhatták a kedvükre
valót. Állatkiállítás, kirakodóvásár,
kézmûves-bemutatók, pónilovag-
lás várta az érdeklõdõket.

Európában a magyarországi
férfiak egészségügyi adatai a leg-
rosszabbak, a vezetõ halálokok a
szív- és érrendszeri, valamint a
rákos megbetegedések. Ezen
szeretnének változtatni a városi
egészségnap szervezõi, akik elsõ
alkalommal rendeznek szûrõna-
pot férfiak részére. Az esemény-
hez kapcsolódóan az elsõ Apák
napi vetélkedõre is sor került.

Az Apák napi vetélkedõ reggeli
futással vette kezdetét, a neve-

zõknek a Városház térig tartó 1,6
km-es távot kellett megtenniük. Az
apukáknak az ügyességi felada-
tokon túl például fõzési tudá-
sukról, gyermekgondozási gya-
korlatukról, illetve mesetudásuk-
ról is számot kellett adni.

A legügyesebb 10 család
Gyõrbe utazhat az országos dön-
tõre, melynek fõnyereménye egy
külföldi nyaralás, a család minden
tagja részére.

1988-ban kezdték, s 1989-
ben fejezték be a Széchenyi
u. 4. számú épület emeletrá-
építéssel összekötött felújítási,
az udvari szlömösödést meg-
szüntetõ munkáit. 

A terveket a Miskolci Tervezõ
Vállalat Szabó József építész irá-
nyítása alatt készítette. „Az utcán
sétálók nem is sejtik, hogy a ház
belsõ oldalán, azaz az udvaron
milyen komoly rekonstrukciós
munkák folynak.” Több mint más-
fél évtized elteltével a Belváros
Plaza Projekt keretében megú-
julnak a fõutca üzlet- és lakóhá-
zai. Ebben az épületben közel
40% az önkormányzati tulajdon,
az ingatlan „idegen kezelésû tár-
sasház”. A felújítás a SzeletA Kft.
tervei szerint a MIK Zrt. megbí-
zásából és kivitelezésében készül
2006-ban. 

18. század eleji elõzmények
után 1793-ban a Nosticzius-famí-
liát jegyezték fel itteni telek- és
épülettulajdonosként. Egy év-
század múlva az L-alaprajzú épü-
let már emeletes, s a korábbi tu-
lajdonos mellett megjelenik a
Barczy-család is. Mint a szom-
szédos lakóházak esetében, itt is
az 1843. évi tûzvész és az 1878.
évi árvíz hagyott maradandó nyo-
mokat, s szülte az átépítés kény-
szerét. A régi alapokra a
Diószeghy-család 1880–1890 kö-
zött épített nagy alapterületû eme-
letes üzlet- és lakóházat. Ezzel
egyidõben a telek Szinvára le-
nyúló harmadán, déli fõhomlok-
zattal Fûrész Ferenc kereskedõ
épített lakóházat, amely a 20. szá-
zad közepéig változtatás nélkül
betöltötte kettõs funkcióját. Az
épületek kerületi betegsegélyezõ
pénztárnak, ügyvédi irodáknak,
iparos kismûhelyeknek és ke-
reskedéseknek, de még egy
Nefelejcs nevû „áruház”-nak is ott-
hont biztosítottak a földszinti he-
lyiségekben. Az 1940-es években

a Felsõmagyarországi Reggeli
Hírlapnak is itt volt a szerkesztõ-
sége.

A 20. század második évti-
zedének fényképein a ház hom-
lokzata klasszicizáló eklektikus
formában jelenik meg. Az eme-
leti zónában négy axisú, álló tég-
lalap alakú, egyenes záródású
ablakok láthatók, erõteljesen ki-
ugró vízszintes szemöldökpár-
kányokkal, hangsúlyos timpano-
nos oromzatokkal. Ekkor még az
épület ereszmagassága meg-
egyezett a szomszédos, nyugati
oldalon álló házéval. Az 1930-as
években készült fotók olyan ál-
lapotot mutatnak, amelyek fél év-
századon át – tehát az emeletrá-
építésig – változatlanok. A négy-
axisos utcai homlokzat elveszí-
tette architekturális kompozíciós
elemeit. A baloldali axisban ka-
pott helyet az enyhén hangsú-
lyozott bejárati kapu. Az utcai
homlokzat földszintjét teljesen
átépítették: az épület a második
és negyedik emeleti axis alatt jel-
legtelen portált, közöttük hason-
ló minõségû üzleti bejáratot ka-
pott. 

A földszinti, illetve emeleti zónát
egyszerû osztópárkány választ-
ja el. A félköríves, egyenes osz-

tású ablakok alatt egylemezes,
egyszerû párkány fut végig.
Fölötte negatív foltban jelentkez-
nek a tagolatlan kötényelemek a
homlokzaton teljes szélesség-
ben végigfutó vakolatsávban. A
bal szélsõ axisban elhelyezkedõ
ablak egyszerû vakolatkeretelése
fölött rövid, profilált párkánysza-
kasz, trapézzáradékkal volt lát-
ható az 1989-es átalakításig. A
homlokzat hangsúlyos eleme az
eresz alatti, nagykiülésû profilált
koronázópárkány volt. A hom-
lokzat átépítése Miskolc egykor di-
vatos tervezõ építészéhez, Árva
Pálhoz (1887–1935) köthetõ.

Az épület földszinti üzletében
egy évtizeddel ezelõtt Gombolyag
rövidáru, napjainkban Aranyolló
rövidáru-bolt mûködik. A kapu-
bejáró egykori parkettás kapuja,
s az abban elhelyezett szabóki-
rakat megszûnt. A mostani felú-
jítási terv szerint a fõhomlokzat
alapszíne homoksárga lesz, az
ablakkeretek és párkányok az
épület teljes homlokzatán sárgás-
vöröses-törtfehér színt kapnak. Az
ablakok fehér és halványszürkék
lesznek, az üzletportál és ajtók
tölgyfa színû impregnált fából
készülnek.

Dobrossy István
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A Miskolc TV
heti mûsora

2006. június 19–2006. június 25.

JÚNIUS 19., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Magazinmûsor (élõ), benne: köz-
gyûlés utáni kerekasztal-beszél-
getés a frakciók képviselõivel
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Múltkor, tallózás a Miskolc Televízió
archívumában 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00 Egy
null a hullának, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

JÚNIUS 20., KEDD
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Magazinmûsor (élõ), benne: Sport
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Csíksomlyó, a Miskolc TV kisfilmje
a búcsúról (ism.) 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Galaktikus támadás, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

JÚNIUS 21., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Kéznyújtásnyira,
a fogyatékkal élõk magazinja
(ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Gonosz bi-
rodalom, hongkongi film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

JÚNIUS 22., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Múltkor, tallózás a
Miskolc Televízió archívumában
19.45 Kedvenceink, az állatbará-
tok magazinja 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Levél a halálsorról, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

JÚNIUS 23., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.30
Múzsa, kulturális magazin 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.30 Klick, in-
novációs magazin 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
A Fekete Maszk, hongkongi film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

JÚNIUS 24., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 DVTK–Vasas labdarúgó-
mérkõzés, 2006. tavasz (ism.)
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Magazinmûsor, válogatás a hét té-
máiból 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.30 Lenyomatok, portrémûsor
Czibere Tibor Kossuth-díjas pro-
fesszorról (ism.) 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.30
Gyagyás család, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

JÚNIUS 25., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 DVTK–REAC labdarúgó-
mérkõzés, 2006 tavasz (ism.) 17.00
A Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Krónika, heti hírösszefoglaló ma-
gazin 18.30 Magazinmûsor, válo-
gatás a hét témáiból 19.00 Krónika
(ism.) 19.30 Múzsa, kulturális ma-
gazin (ism.) 20.00 Krónika (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.30 Õsi har-
cos, hongkongi film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

A megújuló belváros (8)

A NOSZTICZIUS–DIÓSZEGHY-HÁZ

Jókai Juniális

LAKÓTELEPI NYÁRKÖSZÖNTÕ

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?

APÁK NAPI VETÉLKEDÕ

ZENE- ÉS FÉNYFESZTIVÁL

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY

TÉRZENE

Június 17-én 10 órakor Csukás
István–Bergendy István: Süsü, a
sárkány címû zenés mesejátékát
mutatják be két részben az
Akropolisz Szabadtéri Színpadon
(3519 Miskolc, Görömbölyi u. 23.).
Jegyek kaphatók az Ifjúsági és
Szabadidõ Házban és az elõadás
napján a helyszínen.

Programok a Garas sétányon:
15 óra: Térzene – Bányász Fúvós-
zenekar koncertje, 16 óra: „Égig
érõ paszuly” – a Sebaj Színház
gyermekelõadása. 17 óra: Ke-
resztrejtvényfejtõk versenye és a
Szinva Expressz Fúvószenekar
koncertje. 19 óra: Esztenás Együt-
tes táncháza. 20.30 óra: Frappé
Trió koncertje.

Kísérõ programok: játszóházas
foglalkozások, „Mókus játékok” a
Kalandtúra Parkban. 15–16 óra kö-
zött állatsimogató a Vadaspark ál-
lataiból, 15–19 óra között csacsi-
golás.

A Bányász Fúvószenekar júniusban a következõ térzenei progra-
mokat ajánlja: június 17-én 9.30 óra, Avas tetõ, sportpálya (megyei
polgárõr nap), 15 óra, Tapolca. Június 20-án 17 óra, Városház tér. 

JUNIÁLIS
Vidám juniálist szervez jú-

nius 23-án pénteken, 16 órá-
tól a Miskolci Vasas Nyugdíjas
Klub. A helye a Vasgyári
Közösségi Ház, Vasgyári út 24.
szám (a 2-es villamos végál-
lomásánál). Meleg vacsora,
élõzene, viccmondó verseny.

Sztahura Ágnes tart jótékonysági
orgonaestet június 21-én, szer-
dán 19 órától a mindszenti temp-
lomban. A bevételt a Hit és Fény

Közösség nyári táborának javára
ajánlotta fel. A mûsorban Bach,
Sweelinck, Bruns, Franch, Shubert
és Widor mûvek hangzanak fel.
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A közeli napokban tartotta
meg éves közgyûlését a Mis-
kolci Jegesmedve Jégkorong
Sportegyesület, s mivel az el-
nökség négy esztendõre szóló
mandátuma lejárt, ezúttal tiszt-
újításra is sor került. A klub új el-
nöke Egri István lett, aki koráb-
ban a szakosztályvezetõi teen-
dõket látta el.

A rendezvényen elõször a költ-
ségvetési beszámoló hangzott el,
ezt követte a tisztújítás. A tagok el-
söprõ többséggel, mindössze
egyetlen tartózkodás mellett, egy-
hangúlag voksoltak Egri Istvánra,
aki így az elkövetkezendõ négy
évben betölti az MJJSE elnöki tisz-
tét.

Egri mellett az új elnökség tag-
jai lettek: Kiss Attila, Kósa Bertalan,
dr. Lukács György, dr. Mayer Péter.
A felügyelõ bizottságba Láda
Istvánt, dr. Rácz Pált és Szabó

Józsefet választották. A közgyû-
lésen tiszteletbeli elnöknek vá-
lasztották dr. Puskás Gábort, aki
1994 óta volt az egyesület elnöke.

Egri István székfoglalójában elõ-
ször arról beszélt, hogy a klub ha-
talmas lehetõség elõtt áll. Miskolcon
a tavasszal megépült az új jég-
csarnok, márpedig ez hatalmas lö-
kést adhat a sportágnak. A me-
gyeszékhely remekül vizsgázott a
junior világbajnokság házigazdá-
jaként, bebizonyította, hogy nagy-
szerû otthona lehet a jeges spor-
toknak. Ezzel az eséllyel élni kell,
hiszen itt a kiugrás lehetõsége.

– Hamarosan eljöhet az az idõ,
amikor nemcsak a tisztes helytál-
lást tûzhetjük ki célul az országos
elsõ osztályú bajnokságban sze-
replõ csapatunk elé. A következõ
szezon legfontosabb feladata az
„alapozás” lesz. Le kell rakni az ala-
pokat, szélesíteni kell a tömegbá-
zisunkat, s minél több fiatalt aka-
runk megnyerni a jégkorongozás-

nak. Lehet, sokan megmosolyog-
nak, de kijelentem, hogy néhány
éven belül szeretnénk az elsõ
négybe kerülni! Meggyõzõdésem,
hogy akkor alkothatunk valami na-
gyot és merészet, ha az elkövet-
kezendõ idõben, években is hazai,
miskolci játékosok alkotják az
MJJSE gerincét – fogalmazta meg
röviden terveit Egri István.

Azt is elmondta, hogy augusz-
tus végére újabb közgyûlést hív-
nak össze, ugyanis azt most még
nem tudják, hogy a csarnokban
mikor, mennyit és hogyan készül-
hetnek. Szeretnék átalakítani ko-
rábbi szponzorációs stratégiájukat
is. Fentiekkel kapcsolatban érde-
kes lehet az Orosz Lajos alpol-
gármester által közgyûlés elé ter-
jesztett javaslat, amelynek értel-
mében a város tíz évre szeretné
bérbeadni a Sportközponthoz tar-
tozó létesítmények (így a
Jégcsarnok) üzemeltetési jogát.

(doros)

Ezúttal a szervezõket egy kis
csalódás érte, ugyanis a várt-
nál valamivel szerényebb lét-
számú mezõny állt rajthoz a ti-
zenkettedik alkalommal meg-
rendezett Miskolc Város Díjáért
folyó nemzetközi gyaloglóvia-
dalon. A házigazdák tíz nem-
zetet invitáltak, közülük azonban
csak négy ország képviseleté-
ben csatáztak a sportolók.

Pedig a rajtot megelõzõen Szûcs
József fõszervezõ még bizako-
dott, és a legrosszabb esetben is
hat ország sportolóira számított.
Beigazolódott, hogy egy évvel az
Európa-kupa után meglehetõsen
nagy és nem túl hálás feladat újra
rangos viadalt tetõ alá hozni.

A kesernyés mellékzöngék elle-
nére azonban végül is Belgium,
Horvátország, Szlovákia és hazánk
gyaloglói sorakoztak fel a rajtnál, s
az indulók ezúttal a régi, megszo-
kott, Népkertben kijelölt 1 kilomé-
teres pályán mérték össze tudá-
sukat. A jelentõs hagyományokkal
rendelkezõ XII. Miskolc Város Díjáért
kiírt nemzetközi gyaloglóversenyen
a szakemberek és az érdeklõdõk
figyelme elsõsorban a nõi, illetve férfi
10 kilométeres szám felé fordult. Ezt
elsõsorban az indokolta, hogy két
örökifjú, elnyûhetetlen sportoló, a
negyedik ikszet egyaránt idén au-
gusztusban elérõ Illyés Ildikó és
Dudás Gyula is indult, márpedig ha
valahol õk felsorakoznak, akkor tu-
lajdonképpen a többiek már csak
a helyezésekért csatázhatnak.

Így történt ez most is. Elõször a
férfiak küzdöttek az értékes helye-
zésekért, ezek közül a MISI SC két
kiválósága (Dudás mellett a nagy
reménységnek tartott Kapéri Le-
vente) igen jó eséllyel startolt. A na-

pokban apai örömök elé nézõ, két-
szeres olimpikon Dudás nem ha-
gyott kétséget senkiben: azonnal
az élre állt, és három-négy kilométer
megtétele után már le is rázta ma-
gáról üldözõit. A bolyban ott volt
Kapéri is, aki szerencsére kitûnõ-
en osztotta be az erejét, klubtársa
mögött másodikként érkezett célba
és ezzel bebiztosította a kettõs
miskolci sikert.

A hölgyek részére a 10 kilomé-
ter megtétele az idei országos baj-
nokságot jelentette. Illyés Ildikó a

startpisztoly eldördülését követõen
tudatosította a mezõny tagjaiban,
hogy õ bizony az aranyéremért ér-
kezett a borsodi megyeszékhely-
re. A kispesti vetélytársak hiába tet-
tek erõtlen kísérleteket a felzárkó-
zásra, erõfeszítéseik hiábavalónak
bizonyultak. Mivel a verseny hite-
lesített körpályán zajlott, így az ab-
szolútban ötödik Kardos Cecília
(BEAC) 50:44,15 perces ideje azt
jelenti, hogy a sportolónõ augusz-
tusban részt vehet a pekingi juni-
or világbajnokságon.

Egri István a Jegesmedvék új elnöke

ELSÕ AZ ALAPOZÁS

A Jégcsarnokban átütõ sikerrel ért véget a junior hoki vb, õsztõl a Jegesmedvék hazai mérkõzé-
seit kísérhetik figyelemmel a sportág barátai.

XII. MISKOLC VÁROS DÍJÁÉRT GYALOGOLTAK

Aranyos negyvenesek

A Diósgyõri BC csarnokában rendezték meg a Magyar Köztársaság
idei junior és serdülõ korcsoportos szabadfogású országos birkózó-
bajnokságát. Az eseményen a hazaiak kitettek magukért, közülük is
kiemelkedett Ferenc Ádám, aki a megszokott környezetben remek
teljesítménnyel rukkolt elõ, és meg sem állt súlycsoportjában (66 kg)
a dobogó legfelsõ fokáig. Sikerének értékét növeli, hogy a vetélke-
désben legnagyobb vetélytársát, a kiskunfélegyházi Szabó Gábort is
magabiztos versenyzéssel gyõzte le, márpedig ez sokat nyomott a
válogatottságért folyó harcban. A juniorok között Aranyosi (55 kg) és
Csordás (60) második, Jánosik (50), Müller és Rögler (74), Lipták (84),
valamint Csoma (96) egyaránt a harmadik helyen végzett. Az egye-
sületi pontversenyt a DBC 42 ponttal nyerte meg.

ITTHON LETT BAJNOK

Legördült a függöny az asztali-
tenisz-csapatbajnokság képzeletbeli
színpadán. A miskolci résztvevõk
nem okoztak csalódást. Az NB I/B-
csoportban vitézkedõ Borsod Volán
elsõ csapata második lett, és felju-
tott az A-csoportba. A Diósgyõri ASE
az ötödik helyen zárt, s a bajnoki
rendszer átszervezésének követ-
keztében egy osztállyal magasabb
kategóriában vághat neki szep-
temberben a pontvadászatnak.
Fukker Bertalan, a Borsod Volán

szakosztályelnöke duplán örülhetett,
ugyanis a második csapat elsõ lett
az NB III-ban, megnyerte az osztá-
lyozót és felkerült az NB II-be. A me-
gyei bajnokságot a Tanoda SE fér-
fiegyüttese nyerte, amely az õsszel
már az NB III-ban szerepelhet. A
Tanoda SE nõi gárdája az NB I/B-
csoportjában a hatodik helyen fe-
jezte be az idényt, de a bajnoki át-
szervezésnek köszönhetõen Fülöp
Béla egyesületi elnök csapata is fel-
jebb léphet.

ÖTEN FELJUTOTTAK
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BABUS AUTÓHÁZ A PLÁZA MELLETT

„0” Ft indulóval
120 hónap futamidô

Kedvezô kamattal

Kezes és 
jövedelem-

igazolás nélkül

A Nemzeti Autópálya Zrt. keres út- és hídépítésben jártas 

fejlesztési mérnököt 
Veszprém, Fejér, Somogy, Bács-Kiskun, Vas, Gyõr-Moson-Sopron, 

Pest, Heves,  Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei munkavégzéssel

A munkatárs feladatai:
� építtetõi feladatok teljeskörû, önálló ellátása
� út- és hídépítési projekttel kapcsolatos komplex projektszemléletû tevékenység

(elõkészítés – tervezés, területszerzés, régészet, engedélyeztetés, kivitelezés)
ellátása

A társaság elvárásai:
� szakirányú felsõfokú végzettség � többéves közútfejlesztési tapasztalat
� mûszaki ellenõri vizsga � Word, Excel programok készségszintû ismerete

Elõnyök:
� Kiterjedt megyei kapcsolatrendszer

Társaságunk a hatékony és eredményes munkát versenyképes jövedelemmel és
béren kívüli juttatással honorálja.

Jelentkezés módja: Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal lehet.

Jelentkezési határidõ: A szakmai önéletrajzokat a megjelenéstõl számított két héten
belül a palyazat@nart.hu e-mail címre kérjük eljuttatni!

Az Ön márkakereskedôje: Babus Autóház Kft.
Miskolc, Régiposta u. 29. Telefon: 46/506-008, 506-009
Szombat, vasárnap is nyitva!

MMoosstt  aakkáárr

jjuutthhaatt  úújj

SSuuzzuukkiijjááhhoozz

Ajánlatunk június 30-ig érvényes.

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.

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

Golden Tours Utazási Iroda Miskolcról induló, 
autóbuszos társasútjai:

AKCIÓ! Székelyföldi barangolás 06. 22–26.: 32 900 Ft helyett 29 900 Ft
Prága–Karlovy Vary 07. 12–16.: 39 900 Ft

Székelyföldi barangolás 07. 20–24.: 32 900 Ft
Bajor kastélyok–Tirol 07. 26–30.: 59 000 Ft

További ajánlatokkal várjuk irodánkban: Golden Tours Utazási Iroda 
3530 Miskolc, Széchenyi u. 26. I. emelet (színházzal szemben)

Tel./fax: 46/506-089, 46/506-088 � info@goldentours.hu

goldentours

3525 Miskolc, Kossuth u. 2.
3525 Miskolc, Szentpáli u. 2–6. (Miskolc Plaza)

„Önálló másság – más önállóság” projekt 

LERAKTÁK 
A KÖZPONT ALAPKÖVÉT

KERESSE JÚNIUS 18-IG AZ 5 NAP 5 TERMÉK AKCIÓS ÁRUCIKKEIT IS!
ÚJBÓL NYEREMÉNYJÁTÉKOK INDULNAK A COOP-ÜZLETEKBEN. 

BÕVEBB TÁJÉKOZTATÁS A SZÓRÓLAPOKBAN.
LEGYEN A HÉT MINDEN NAPJÁN

AZ UNIÓ COOP RT. ÜZLETEINEK VÁSÁRLÓJA.

CSABAI LÁNGOLT KOLBÁSZ 1 KG 1399 FT
COOP FÓLIÁS SONKARÚD 1 KG 999 FT
COOP MARGARIN 250 G 69 FT

Egységár: 276 Ft/kg

NAPRAFORGÓ ÉTOLAJ 100% OS 1 L 199 FT
DELIKÁT 8 ÉTELÍZESÍTÕ 75 G 99 FT

Egységár: 1320 Ft/ kg 

PALOMA VÁK. KÁVÉ 250 G 279 FT
EGYSÉGÁR: 1116 FT/KG

DARÁLT HÁZTARTÁSI KEKSZ (DETKI) 500 G 199 FT
Egységár: 398 Ft/kg 

SZOBI GYÜMÖLCSITALOK 12%-OS 1,5 L 109 FT
Egységár: 72,66 Ft/l 

NATURAQUA 1,5 L 5+1 499 FT/CS
CSEMEGEUBORKA 6–9 CM (ÉSZAK ÜVÉRT) 720 ML 149 FT
SILAN ÖBL. KONC. 1 LIT. (3 DB VÁSÁRLÁSA ESETÉN) 333 FT/L

ÉS MÉG SZÁMOS AKCIÓS TERMÉK KEDVEZÕ ÁRON KAPHATÓ!

JÚNIUS 14–26-IG RENDKÍVÜLI AKCIÓ
ÜZLETEINKBEN! KERESSE BOLTJAINKBAN 

A MAGYAR TERMÉKEKET – VÁSÁRLÁSÁVAL 
A MAGYAR VÁLLALKOZÓKAT TÁMOGATJA!

AKC
IÓ!

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

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

SZÛCS ERIKA ALPOLGÁR-
MESTER HELYEZTE EL A
FOGYATÉKKAL ÉLÕK  NAP-
PALI ELLÁTÁSÁT   BIZTOSÍTÓ
MÁV-TELEPI KÖZPONT ALAP-
KÕVÉT.

Elmúlt év decemberének ele-
jén adtunk hírt arról, hogy a
Nemzeti Fejlesztési Terv Humán
Erõforrás Fejlesztési Operatív
Programjának 4.2. intézkedési
körében támogatási szerzõdés
aláírására került sor. Ez alapján
Miskolc Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata és konzorciumi
civil partnerei a Mozgássérültek
és Barátaik Miskolc Városi
Egyesülete és a Szimbiózis Alapítvány közös pá-
lyázata alapján valósulhat meg a MÁV-lakótele-
pen a Váltó utcai iskolaépület rekonstrukciója.

Miskolc Város Önkormányzatának önrészként
felajánlott ingatlan felajánlását elfogadva az EU
Strukturális Alapok 237 150 000 Ft-tal járul hozzá
az ingatlan felújításához, funkcionális átalakítá-
sához. A támogatási szerzõdésben rögzített cél,
a társadalmi befogadást támogató szolgáltatá-
sok infrastrukturális fejlesztése, a fogyatékkal élõ
emberek nappali ellátását biztosító intézmény lé-
tesítése. 

Az esélyegyenlõségrõl szóló törvényben fog-
laltakat szem elõtt tartó szakmai munka feltéte-
lein keresztül valósulhat meg a fogyatékkal élõ
emberek fejlesztõ felkészítése, önálló életük se-
gítése, a társadalmi integráció – a nemek közötti
egyenlõség érvényesítése mellett – megvalósí-
tási folyamatában az egyéni akadályok leküz-
désének támogatása. A projektcél, a nappali el-
látást biztosító szolgáltató központ megvalósí-
tásával 40 család élete válik könnyebbé, re-
ménytelibbé. Az új intézmény látványterve –
ilyen lesz (alsó kép) – sokat ígérõ.

A mûködtetést vállaló civil partnerek és köz-
remûködõk által megvalósuló tevékenységek
kapcsolódnak a meglévõ önkormányzati in-
tézményekben biztosított civil szolgáltatá-
sokhoz. Az eltérõ fogyatékkal élõk együtt-
élésének ezen mintaértékû programja a fo-
gyatékos ellátás területén mind mennyisé-
gi, mind minõségi vonatkozásban a társadalmi
szükségletek javítását fogja eredményezni,
melyhez 12 fõállású munkahely is létesül. 



Úgynevezett „Csillagpont
Kórház”-zá kívánják fejleszte-
ni a B.-A.-Z. Megyei Kórházat,
európai uniós pályázati tá-
mogatással. A 2007–2009 kö-
zött tervezett fejlesztési projekt
elõzetes terveirõl dr. Csiba
Gábor fõigazgató fõorvos és
Puskás Péter építész-tervezõ
fórum keretében tájékoztatta
az érdeklõdõ lakosokat, va-
lamint az intézmény dolgozóit. 

Dr. Csiba Gábor elmondta,
hogy a régióban (B.-A.-Z.–Heves–
Nógrád) az intézménynek szán-
ják a központi csúcskórház sze-
repét, és nemrégiben felkérés
érkezett az Egészségügyi
Minisztériumból, hogy nyújtsa-
nak be uniós pályázatot az ezzel
összefüggõ fejlesztésekre. A
Nemzeti Fejlesztési Terv II. sza-
kaszában (2007–2013) mintegy
150 milliárd forint hívható le egész-
ségügyi célokra. 

A fõigazgató fõorvos szerint
régóta problémát jelent az intéz-
mény életében az úgynevezett pa-
vilonos elrendezés – az egykor
laktanyának épült komplexum
épületei nem egybefüggõen,
hanem elszórtan helyezkednek el,
ami jelentõs szállítási, üzemelte-
tési többletköltséget okoz. A ter-
vezett fejlesztés keretében egy
többszintes, központi klinikai épü-
letet alakítanának ki a jelenlegi
központi park helyén, amelyben
helyet kapnának egyebek mellett
a koraszülött-újszülött ellátás, az
ortopéd sebészet, a radiológia, a
fül-orr-gége-szemészet, a sür-
gõsségi osztály, szülészet-nõ-
gyógyászat, és más ellátások. A

park körül található épületek – se-
bészet, belgyógyászat, idegosz-
tály, fõépület – megmaradnának,
ezeket folyosók kötnék össze a
csillag alakú, új központi épület-
tel. A jelenlegi fõépület funkciója
tisztulna, itt kerülnének elhelye-
zésre a kórház igazgatási, pénz-
ügyi részlegei. A kiürített épüle-
teket kórházközeli humán funk-
ciók céljára (szociális otthon,
szolgáltató ház) adnák át, illetve
értékesítenék.

Dr. Csiba Gábor hangsúlyozta,
hogy a tervezett fejlesztés nem va-
lamiféle „mega-intézet” létreho-
zását célozza, hanem a mûködés

ésszerûsítését, racionalizálását,
takarékosabbá tételét, s egy szak-
mai csúcsintézmény kialakítását.
A csillag elnevezés nem csupán
az építészeti kialakításra vonat-
kozik, hanem egy megyei és re-
gionális egészségügyi szakmai és
informatikai hálózatra, amelynek
középpontjában a kórház áll. 

Az uniós elõpályázatot a fej-
lesztésekre június 26-ig kell be-
nyújtani – orvos-szakmai prog-
rammal, megvalósíthatósági ta-
nulmánnyal, lakossági, önkor-
mányzati véleményezéssel alá-
támasztva – s amennyiben ezt el-
fogadják, novemberig kell elké-

szíteni a fõpályázatot. Ennek si-
kere esetén 2007-ben kezdõdne
az építkezés, s 2009 decembe-
rében fejezõdne be. A beruházás
összköltsége megvalósulás ese-
tén elõreláthatóan 12-15 milliárd
forint között lesz. 

A jelenlévõk a rendezvény má-
sodik felében több kérdést fo-
galmaztak meg a tervezett fej-
lesztésekkel kapcsolatban – pél-
dául hogy egységes, egész
marad-e ezeket követõen a kór-
ház jelenlegi területe (igen), ter-
veznek-e a beruházásokat köve-
tõen létszámbõvítést (orvos-szak-
mai területen elõreláthatólag 4-5
százalékosat) s hogy biztosítva
lesz a komplexum dolgozóinak
sportolási, fitnesz-ellátása (igen).

Dr. Csiba Gábor és Puskás
Péter hangsúlyozták, hogy mind
a tervek, mind a pályázat igen kez-
deti stádiumban van még, ezért
az épületek kialakítását célzó, és
egyéb konkrét kérdésekre egye-
lõre nem tudnak válaszolni.
Ezekrõl a pályázat és a megva-
lósulás elõrehaladtával, folyama-
tosan újabb fórumok keretében
adnak tájékoztatást.

(szepesi) 

Az árvízzel elöntött területek
mindegyikérõl levonult már a
víz, a legtöbb helyen megtör-
tént a fertõtlenítés, a károk fel-
mérése most is tart. Egyelõre
nem tudni, mekkora a veszte-
ség mértéke, hiszen közel 100
házba máig nem tudtak visz-
szaköltözni a lakók, mivel nem
lehet inni a vezetékes ivóvíz-
bõl és a házak állapota csak
a kiszáradás után mérhetõ fel. 

Csend van az ónodi utcán,
ahol néhány nappal ezelõtt még
méteres víz állt. Sár, és mindent
átható, áporodott szag emlékez-
tet a történtekre. A legtöbb helyen
már elvégezték a fertõtlenítést, az
önkormányzat adott a családok-
nak klórt, hypót, amit szétszórtak
az udvarokon, utakon, kertekben,

házakban. A Rontó család négy
gyermekkel menekült az elöntött
lakásból, és máig nem tudtak ha-
zaköltözni. Nekik nincs biztosítá-
suk, a káruk viszont anyagi hely-
zetükhöz mérten óriási: a szétá-
zott ágyakat, szõnyegeket, a nem-
rég elkészült fürdõszobát, és leg-
fõképpen a hûtõben megromlott
egész havi élelmüket siratják. 

Néhány utcával arrébb kidõlt
házfal emlékeztet az árvíz erejé-
re. A tulajdonos a tragédia után
most elõször mert hazajönni.
Molnár János azt meséli, hogy a
szakértõk lakhatatlannak minõ-
sítették otthonát, de a neheze
csak most jön. Van ugyan bizto-
sítása, azt viszont nem tudja,
mennyi pénzt kap az összedõlt
házért, és a kapott összegbõl tud-
nak-e új otthont vásárolni. 

Az udvarokon takarítanak, fer-

tõtlenítenek az emberek, legtöb-
ben csak most szembesülnek a
károk nagyságával. Bodolai
József az udvart fertõtleníti. Úgy
tudja, hogy csak akkor költöz-
hetnek vissza otthonaikba, ha
az ÁNTSZ ihatónak minõsíti a ve-
zetékes ivóvizet, addig csak a
nappal elvégezhetõ munkák ide-
jére jönnek haza. 

Az árvíz mindenütt visszavonult,
lassan a szivattyúzást is befeje-
zik. Kohánka István, a megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóság
igazgató- helyettese elmondta: 95
személy van még, aki nem köl-
tözhetett vissza otthonába. 

Az önkormányzati tulajdonú in-
gatlanokban keletkezett károk fel-
mérésére és rendezésére az új
kormány felállása miatt vélhe-
tõen csak késõbb kerül sor. 

M. Bíró Liza
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Hernádkak Európai Falu lett. Nagybetûvel lett európai, és nagy-
betûvel falu, ezt a közelmúlttól a helységnévtáblát tartó oszlopon
hivatalosan is hirdetheti. Tegnap még sokan azzal vicceltek, hogy
jobban állna ott egy „Megtelt” feliratú tábla, ma az a vicc tárgya,
hogy a „Megtelt” alá oda kéne kanyarítani: „vízzel”. Hiába no, a
vicc a túlélés egyik leghatásosabb fegyvereként mûködik a baj-
ban. Az utolsó pillanatban még bevethetõ csodafegyver, ami végsõ
gyõzelemhez segíthet, az ellenfél feltétel nélküli megadásához.
Megadom magam, mondja a víz, feltétlenül, és visszavonul. Persze,
kíváncsi vagyok, hogy a pincémbõl mikor vonul vissza majd az õt
normális körülmények között megilletõ helyre. Hogy imádnám a szá-
raz humorát! 

Horpácsi Sándor újságíró, kritikus barátom gyakran úgy hívott
fel, hogy köszönés helyett azt kérdezte: „Mi újság a falu másik végén?”
Tette ezt néhány villamosmegállónyi távolságból. Most elújságol-
hatnám neki az õ mennyei faluja másik végére az európai falusi
árvizet, örömmel jelenthetném, hogy kiváltságos dolog itt élni, hisz
csak azokat a településeket jelölhetik meg ezekkel a táblákkal, ame-
lyek részesülnek majd az Európai Unió vidékmegtartó forrásaiból. 

A forrás szót jobb, ha ki sem ejtjük a falu végein, nem a pénz
jut róla az emberek eszébe, s  még nyakunkba akasztanának egy
táblát: európai faló. De legalább azon is nyihognának a népek a
nevetéstõl, túlélnénk jobban ezt a kétségbeejtõen sok vizet. Mert
kétségbeejtõen sok van belõle, a talajvíz is sosem látott rekordo-
kat döntöget. Van, ahol mellmagasságig áll a víz a pincékben.
Merthogy a nedvesség ellen ugyan jól tudunk szigetelni, de az óriá-
si talajvíznyomás ellen nincs védekezés. Akinek a házát öntötte el
a víz, az joggal mondja: maguknak csak a pincéje bánja. Meg ami
benne van, meg ami rajta van: a ház maga. Meg amibe’ van. Meg
amibe’ lesz. Egy hiteles európai falu hiteles európai háza, csak
tiszta forrásból. Vidékmegtartóból. Vass Tibor

Elvan a gyerek
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