
Vasárnap a záró gálával ér
véget a Bartók+Verismo Mis-
kolci Nemzetközi Opera-
fesztivál. Az operakedvelô kö-
zönség számos színvonalas
elôadást láthatott, hallgatha-
tott az elmúlt napokban.

Az operafesztivál második nap-
ján Bartók klasszikusa, a Kék-
szakállú herceg vára került a fi-
gyelem középpontjába: a mûvet
filmen és újszerû feldolgozás-
ban, operaváltozatban is bemu-
tatták. Az Egyetemvárosban a vi-
lághírû, magyar származású he-
gedûmûvész, Roby Lakatos mu-
tatkozott be zenekarával. Roby
Lakatos nevét Japántól Mexikóig,
a Föld sok országában ismerik.
A magyar származású hegedû-
mûvész azonban eddig csak két
ízben játszott hazai közönség
elõtt. A fesztivál második napján
Bartók több mûvét is bemutatták,
legnagyobb meglepetést mégis a
Kékszakállú herceg várának
klasszikusnak merészen ellent-
mondó, újszerû feldolgozása oko-
zott. Judit farmernadrágban és
pólóban, a díszlet hétköznapi há-
lószobára emlékeztet. A fények ki-
finomult játéka, a darab máig ér-
vényes igazságai a férfi és a nõ
áthatolhatatlan viszonyairól, és a
zene határtalan tisztasága teszi

egyedivé, egyszersmind örök ér-
vényûvé a klasszikus darabot. 

Vasárnap a nagyszínházban a
Szlovák Nemzeti Színház (Po-
zsony) vendégjátékára került sor,
a kamarában Fele Zene címmel
Francesco Cilea: Adriana Le-
couvreur prózai és zenei beté-
tekkel került színre. A Játék-
színben elméleti elõadást tartot-
tak: Milyen határokig mehet el a
modern, zenés rendezõi szín-
ház? címmel. A Miskolci Csoda-
malom Bábszínházban a Zsa-
rátnok Bábegyüttes vendégjáté-
kát nézhette a közönség, a Szent-
háromság ortodox templomban
kamaraestet tartottak, a Miskolci
Egyetem díszaulájában pedig a
Snétberger Trió adott koncertet.

Színes programmal várták az
operafesztivál közönségét hétfõn
– filmvetítés, Halász Judit mese-
délutánja, az Egressy Béni
Zeneiskola koncertje követte egy-
mást. Az est folyamán volt paró-
dia a Mirigyektõl és táncjáték
Bartók zenéjére. 

Amíg a Nagyszínházban a
három tenor, Wolfgang Millgram,
Badri Maisuradze és Alfred Kim
szórakoztatta a közönséget, addig
a Sportcsarnokban is jutott szerep
három tenornak. Õk azonban ki-
csit viccesebbre vették a figurát.
Nem a hangjukkal, hanem a hu-
morukkal akarták megnyerni a kö-
zönség szívét az Irigy Hónaljmirigy
tagjai. Ez volt az elsõ alkalom, hogy
a Sportcsarnok is a fesztivál egyik
helyszínévé vált. A Nyári Színház
viszont minden évben az – ott a
hétfõ esti utolsó elõadás a Honvéd

Táncszínház bemutatója volt
Bartók útjain címmel. 

A Bartók útjain címû darab egy
hattételes mû, melyhez a Gye-
rekeknek sorozat részeit, szóló-
énekeket, párostánc-miniatûrö-
ket, lírai hangvételû dalokat,
Székelyföld hangszeres zenéjét
is használta a társulat. A zene-
szerzõ hagyatékából állították
össze a táncjátékot a Bartók-év-

fordulóra, hogy segítsék átörö-
kíteni azt. Ahogy Bartók járt ro-
mánok és szlovákok között és
kutatta e népek zenei hagyo-
mányait, úgy táplálkozik a gyûjtõ-
utak tapasztalataiból a Honvéd
Táncszínház társulata. Virtuóz
tánckompozíciókkal a zenetu-
dós munkássága elõtt hajtanak
fejet.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében

MISKOLCI NAP

„Újrahasznos megoldások”
címmel rendeztek a héten kon-
ferenciát Miskolcon, ahol a helyi
és regionális hulladékgazdál-
kodás megoldásairól fejtették ki
véleményüket szakemberek,
környezetvédõk, meghívott elõ-
adók. 

A rendezvényen legfontosabb cé-
lokként fogalmazták meg, hogy
kevesebb legyen a hulladék, nö-
vekedjen az újrahasznosítás, na-
gyobb hangsúlyt kapjon a szelek-
tív hulladékgyûjtés, és szûnjenek
meg az illegális lerakók.

A konferenciát Orosz Lajos al-
polgármester nyitotta meg, aki a
megfelelõ hulladékgazdálkodás,
az újrahasznosított energia fontos-
ságát hangsúlyozta, vázolva azo-

kat a lépéseket, amelyeket Miskolc
eddig ezen a területen tett, illetve
tenni szándékozik. Dr. Bõhm József,
a Miskolci Egyetem dékánja a hul-
ladékgazdálkodás regionális meg-
oldási lehetõségeirõl szólt, Papp
Tamás projektmenedzser pedig a
Miskolci Hulladékgazdálkodási
Projektet ismertette. 

Mint mondta, a kommunális hul-
ladék elhelyezésének gondjai ko-
molyabban a ’90-es évek elején me-
rültek fel elõször Miskolcon és
mindazon településeknél, akik a
projektben részt vesznek. A város
akkori vezetése nem talált megfe-
lelõ területet a városban folyama-
tosan keletkezõ hulladék elhelye-
zésére és kezelésére, a Bogáncs
utcai lerakó kapacitása a '90-es
évek közepére már egyre jobban
elérte maximális befogadóképes-

ségét, sõt túl is haladta azt. Így
egyre égetõbb problémává vált a
város és a környezõ települések hul-
ladékgazdálkodásának hosszú
távú megoldása. 

– Általánosan elmondható,
hogy a dél-borsodi régióban el-
helyezkedõ települések is ha-
sonló problémákkal küzdöttek
ebben az idõszakban – hangsú-
lyozta Papp Tamás. – A meglévõ
hulladéklerakók nem feleltek meg
környezetvédelmi szempontból a
kor követelményeinek, nem elé-
gítették ki az unió által meghatá-
rozott hulladékgazdálkodási kri-
tériumokat, összességében al-
kalmatlanok voltak további kom-
munális hulladék befogadására és
szakszerû kezelésére, utógondo-
zására! 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Lassan alakul a DVTK jövõ évi kerete

ELUTASÍTOTTÁK
A NEVEZÉST

Viharos gyorsasággal követik
egymást az események a DVTK
háza táján! A napokban Kö-
vesfalvi István Újpestre szerzõ-
dött, Veréb György Nyíregy-
házán folytatja kapusedzõi te-
vékenységét, közben pedig az
MLSZ elsõ fokon nem fogadta el
a klub nevezését a következõ
bajnokságra.

Kezdjük a legfurcsább esettel!
Sallói István ügyvezetõ szerint
szakmailag semmiféle probléma
nem merült fel Veréb György mun-
kájával kapcsolatban, ám sokal-
lották azt az összeget, amelynek
kifizetésében még az elõzõ tulaj-
donossal, Kuti Istvánnal egyezett
meg a diósgyõriek legendás ka-
pusa. Ezért azt kérték tõle, hogy
segítsen találni egy fiatal kapus-
edzõt, aki idõvel átveheti tõle a sta-
fétát. Sallói azt is megjegyezte, je-
lezték, hogy kevesebb pénzt szán-
nak a kapusedzõnek, ugyanakkor
feladatait is csökkentik.

– Számomra nem elfogadható az
új szerzõdés, ugyanis hatvan szá-
zalékkal csökkenne a fizetésem.
Kaptam ajánlatot más csapatoktól,
s noha megértem a DVTK anyagi
helyzetét, olyan együttesnél sze-
retnék dolgozni, ahol értékelik és el-
ismerik a munkámat – nyilatkozta
Veréb György, aki nem gondolko-
zott sokat, s két nap elteltével igent
mondott a szomszédvár Nyíregy-
háza hívó szavára.

– Szerettem volna maradni és
folytatni a megkezdett munkát, de
a helyzet másképpen alakult.

Meggyõzõdésem, hogy még tudok
segíteni a kapusoknak. Döntésem-
ben a legfontosabb szempont az
volt, hogy Nyíregyházán olyan stáb-
bal dolgozhatok, amelyet sokra tar-
tok és teljes egyetértésben tevé-
kenykedhetünk. Sajnálatos módon
nem tapasztaltam azt, hogy a
DVTK-nál ragaszkodtak volna hoz-
zám – indokolta döntését a távozó
kapusedzõ.

Nemcsak Veréb György hagyta
el Diósgyõrt, nincs már a piros-fe-
hérek kötelékében Kövesfalvi István
sem! A napokban ugyanis az Újpest
FC vezetõsége megállapodott a 38.
évében lévõ portással, aki egy évre
szóló kontraktust írt alá a lila-fehé-
rekhez. Pótlására a diósgyõriek
szeretnék leigazolni Szántai Le-
ventét, aki az MTK tulajdona, ám
az elmúlt idényt Kazincbarcikán töl-
tötte, ahol kölcsönjátékosként sze-
repelt. Minden bizonnyal lesz ma-
radó is, ugyanis információink sze-
rint Katona Attila szóban egy+egy
évre kötelezte el magát a piros-fe-
hérekhez, a papírokat azonban
csak akkor írja alá, ha járandósá-
gait kifizetik. Elképzelhetõ, hogy a
DVTK játékosa lesz a 20 éves ka-
meruni csatár, Abdou Halidou
Douva.

És a végére még egy rossz hír:
az MLSZ hat csapat nevezését
nem fogadta el a következõ NB I-
es pontvadászatra. Az ok: nem fi-
zették vissza a ligahitelt. Sajnos, kö-
zöttük van a DVTK is, amely érte-
süléseink szerint 111 millió forinttal
tartozik. A döntés ellen nyolc napon
belül lehet fellebbezni. 

D. L. Egy ház tetejét is levitte a szél, vihar, sõt tornádó söpört végig Miskolcon
és környékén csütörtökön. Arnótot elöntötte a víz, a térségben sok
kidõlt fa miatt riasztották a tûzoltókat. A borsodi megyeszékhelyen
körülbelül tíz percig cseresznye nagyságú jég esett, a károk mér-
tékérõl egyelõre még nincs pontos információ. Volt, ahol a gépko-
csira, villamosvezetékre dõltek fák. Fotónk a Jókai lakótelepen ké-
szült, amikor a forgószél tölcsére éppen a Hõsök tere fölött járt. 

Tornádó Miskolcon

VASÁRNAP ZÁR AZ OPERAFESZTIVÁL

BIZTONSÁGOSABB
SZENNYVÍZFELDOLGOZÁS

A szippantott szennyvíz fo-
gadására alkalmas új, auto-
matizált fogadóállomást adtak
át szerdán a miskolci szenny-
víztelepen. Az állomás kiépí-
tése már a VFV Zrt. 2005-ös üz-
leti tervében is szerepelt, a lé-
tesítmény átadása elõtt azon-
ban több nyomás- és üzem-
próbát is el kellett végezni. 

Az új fogadóállomás teljesen
automatizált, ami azért is nagyon
fontos, mert a beérkezõ anyagot
fogadáskor „archiválni kell”. Ez azt
jelenti, hogy meg kell vizsgálni a
folyékony kommunális hulladék
minõségét, fel kell mérni meny-
nyiségét, és rögzíteni kell azt is,
ki szállította a telepre. Abban az
esetben, ha valaki nem megfele-
lõ – például vegyi úton szennye-
zett – „matériát” próbál befo-
gadtatni, a rendszer jelzi a szeny-
nyezést, és a folyamat azonnal le-
állítható. A számítógép – az adat-
feldolgozás ugyanis itt is kom-
puterrel történik – pedig rögzíti,

ki szállította oda a nem megfele-
lõ minõségû fekáliát.

Vojtilla Lászlótól, a Mivíz Kft.
ügyvezetõ igazgatójától meg-
tudtuk, hogy azért is volt szükség
erre az új állomásra, mert amel-
lett, hogy a csatornák tisztításá-
nál is gyakran van szükség szip-
pantós autókra, Miskolc agglo-
merációjában még most is sok
az olyan terület, ahol nincs ki-
épített csatornarendszer. Ott

ugyanis, ahol egy kilométernyi
szennyvízelvezetõre 15-20 bekö-
téstõl kevesebb jut, nem gazda-
ságos csatornát kialakítani. Az új
fogadóállomásnak köszönhetõen
nem csak a miskolci szennyvíz-
telep napi befogadóképessége
növekszik, de a szippantott fo-
lyékony kommunális hulladék
tisztítása, feldolgozása is bizton-
ságosabbá válik.

petruskó

Újrahasznos megoldások

KONFERENCIA
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL

Az új fogadóállomás teljesen automatizált.
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Fideszes indítvány
„vízügyben”

Dr. Szinay Attila fideszes képvi-
selõ önálló indítványban kezde-
ményezi: a miskolci képviselõ-tes-
tület nyújtson be felterjesztést
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-
höz, s kérje fel a kormányfõt a mis-
kolci vízbázis védelme érdekében
szükséges kormányzati intézke-
dések megtételére. A képviselõ in-
dítványában azt is kezdeményezi,
hogy az ivóvíz-szennyezõdéssel
kapcsolatban kerüljön kidolgo-
zásra egy méltányos, és minden-
ki számára elfogadható kártérítési
változat. 

Dr. Szinay Attila elmondta: az el-
múlt idõszakban bebizonyosodott,
hogy Miskolc vízbázisa esetenként
különösen sérülékeny. Az eddig hi-
vatalban lévõ kormányok – felis-
merve a vízbázisok védelmének ki-
emelt fontosságát – kormányhatá-
rozatokban rendelkeztek a védel-
mi programok elkészíttetésérõl.
Nemrégiben azonban a központi
költségvetés takarékossági okok-
ra hivatkozva leállította a Miskolcra
is érvényes programot, így jelenleg
a város sérülékeny vízbázisának vé-
delmi megerõsítése is szünetel. –
A történtek ismeretében úgy gon-
doljuk, hogy a program leállításá-
ra tett intézkedés elhamarkodott
döntés volt, ezért javasoljuk, hogy
a közgyûlés éljen törvényben biz-
tosított jogával, és forduljon az ügy-
ben közvetlenül a miniszterelnök-
höz – fogalmazott dr. Szinay Attila.
A képviselõ szorgalmazta egy min-
denki számára elfogadható és mél-
tányos kártérítési program kidol-
gozását is.

Juga György frakcióvezetõ
ugyanakkor „költséges privatizáci-
ós kaland”-nak nevezte a Mivíz szét-
választására és részleges privati-
zációjára tett intézkedéseket. Mint
mondta, beigazolódtak az ezzel
kapcsolatos ellenzéki aggályok, a
privatizáció végül is nem fog meg-
valósulni, a szétválasztás, tende-
reztetés, szakértõi díjak viszont
100 és 200 millió forint közötti költ-
séget emésztettek fel – hiába. Juga
György szerint ezt az összeget a

vízbázis védelmére, korszerûsíté-
sére is lehetett volna fordítani.

Az MDF
a megszorítások ellen

A Magyar Demokrata Fórum
középosztály- és vállalkozáselle-
nesnek tartja a Gyurcsány Ferenc
által bejelentett megszorító cso-
magot, és nem támogatja – jelen-
tette ki Herényi Károly, a Demokrata
Fórum parlamenti képviselõcso-
portjának vezetõje miskolci sajtó-
tájékoztatóján.

Az MDF továbbra is a kormány
felelõs ellenzékének tekinti magát,
a beterjesztett kormányprogram, va-
lamint a törvénymódosítások vi-
szont szakmailag alkalmatlanok
arra, hogy az ország nehéz pénz-
ügyi helyzetén javítsanak – szö-
gezte le a politikus, aki szerint a vár-
ható intézkedések elõzménye az,
hogy 2002-ben három parlamenti
párt – az MSZP, a Fidesz és az
SZDSZ – is megszavazta a száz-
napos programot. Egyedül az MDF
szavazott nemmel, és hívta fel a fi-
gyelmet arra, hogy a megalapo-
zatlan jóléti költekezésnek súlyos
következményei lesznek. 

– Az a kormány, amely most le-
hetõséget kapott újabb négy évre,
az elõzõ négy esztendõben meg-
lehetõsen nehéz helyzetbe hozta
az országot, a költségvetést, az ál-
lamháztartást, a folyamatok fölött
minden kontrollt elveszített – tette
hozzá Herényi Károly, megjegyez-
ve: nincsen a magyar társadalom-
nak olyan rétege, amelyet ne érin-
tenének hátrányosan ezek az in-
tézkedések, és egyetlen olyan cso-
port sincs, amely kedvezménye-
zettje lenne. 

Almássy Kornél, az MDF alelnöke
a sajtótájékoztatón azt mondta: a
Gyurcsány-csomag a kamat és ár-
folyamnyereség-adó kivetésével
bünteti a megtakarításokat, bünteti
a teljesítményt azáltal, hogy 20
százalékra emeli a társasági adót,
tovább sarcolja a munkaadókat és
a munkavállalókat, és újabb adó-
nemek bevezetésével teszi még bo-
nyolultabbá az amúgy is túlkomp-
likált adórendszert.            Sz. S.

PÁRTOK – PORTÁK

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy „Mindenkit érhet jogeset”
címmel folyamatosan mûködik ingyenes jogsegélyszolgálatunk.
Amennyiben jogi természetû problémájuk, kérdésük van, úgy kérjük,
írják azt meg, és küldjék el szerkesztõségünk címére: 3525 Miskolc,
Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”.
Lehetõségük van e-mailben is elküldeni kérdésüket, ezt az
info@mikom.hu címre várjuk. Jogi szakértõink, dr. Strassburger Gyula
és dr. Tulipán Péter ügyvédek állnak szíves rendelkezésükre.

Mindenkit érhet jogeset

Innovációs verseny

DIÁKOK ÖTLETEIT VÁRJÁK
A régió gazdasági verseny-

képességének és innovációs
potenciáljának növelése ér-
dekében szervezett „Kreatív”
innovációs versenyrõl tartottak
tájékoztatót június 21-én a
szervezõk: a Miskolci Egyetem
Innovációmenedzsment Ko-
operációs Kutató Központ-
jának (IM KKK) és a Bay Zoltán
Alkalmazott Kutatási Közala-
pítvány Logisztikai és Gyártás-
technikai Intézetének (Bay-
Logi) a képviselõi.

A verseny a Miskolc – Fejlesztési
Pólus Program partnerségével
kerül megrendezésre. Dr. Deák
Csaba, az IM KKK igazgatója
egyebek mellett elmondta: inno-
vációs potenciálját tekintve régi-
ónk az utolsó helyen áll az or-
szágban. A Baross Gábor-prog-
ram keretében nyert versenypro-
jekt célja a régió versenyképes-
ségének és innovációs potenci-
áljának a javítása. Az egyfajta ta-
nulmányi versenyként is értel-
mezhetõ projekt lehetõséget ad
újszerû elképzelések bemutatá-
sára, valamint olyan közép- és fel-
sõfokú tanulmányokat folytató di-

ákok találkozására, tapasztalat-
cseréjére, akik fontosnak tartják
a fejlõdést. 

– További cél az innováció fo-
galmának a tisztázása és az in-
novatív gondolkodásra való ne-
velés – hangsúlyozta dr. Deák
Csaba. – A diákok által bemuta-
tott ötletekkel mindenki számára
példát kívánunk mutatni, hogyan
lehet már az iskolai évek alatt ér-
tékes, piacképes termékeket, for-
radalmi újításokat létrehozni. 

A versenyen az észak-magyar-
országi régió középiskoláiban és
felsõoktatási intézményeiben ta-

nuló diákok vehetnek részt, ma-
ximum 29 éves korig. Nevezési díj
nincs, a beküldött pályamunkák
többszintû értékelésen vesznek
részt. A pályázatokat négy témá-
ban – alternatív energiaforrások,
közlekedés, mobilkommunikáció,
oktatás – várják, elméleti (esszé,
tanulmány) vagy gyakorlati (szoft-
ver, használati tárgy) formában. A
legjobb ötleteket 30-100 ezer fo-

rintig terjedõ pénzjutalmakkal dí-
jazzák, emellett számos különdíj
is kiosztásra kerül. Külön-külön
nyerteseket hirdetnek majd a
közép- és felsõoktatási kategóri-
ákban, akiket nemzetközi verse-
nyekre is el kívánnak juttatni.  

Dr. Deák Csaba elmondta, hogy
a versenyt „road-show”-ra jel-
lemzõ körülmények között nép-
szerûsítették a régióban sokfelé,
Gyöngyöstõl Sárospatakig, de
megkeresték az oktatási intéz-
ményeket és a hallgatókat e-ma-
ilen és telefonon is. Eddig 18 pá-
lyamunka érkezett, legtöbb a köz-
lekedés témakörében. 

Mint elhangzott, a projekt elsõ
köre június 30-án ér véget, ezt kö-
vetõen ki szeretnék bõvíteni a té-
maköröket úgy, hogy azok iga-
zodjanak a technopolisz-prog-
ramhoz. A verseny október 15-én
zárul, s novemberben, egy kon-
ferenciára hívják össze a részt-
vevõket, itt kerül sor az ered-
ményhirdetésre is. 

(szepesi)

Orosz Lajos alpolgármester, a 2. számú választókerület
(Martin-Kertváros) szocialista önkormányzati képviselôje jú-
lius 5-én, 16 órától 17.30 óráig lakossági fogadóórát tart az
önkormányzat ügyfélszolgálati irodájában (Martin-Kertváros,

Berettyó u. 19.). Minden érdeklôdôt tisztelettel és szeretettel vár!

Cseh László, a 16. számú választókerület szocialista ön-
kormányzati képviselõje tisztelettel értesíti a körzetében élõ-
ket, hogy június 26-án (hétfõn) 15–17 óráig a Reményi Ede
Úti Óvodában lakossági fogadóórát tart. Minden érdeklõ-

dõt tisztelettel és szeretettel vár!

T. Asztalos Ildikó, a 10. számú választókerület szabad-
demokrata önkormányzati képviselõje június 26-án (hét-
fõn) 17 órától a Szilágyi Dezsõ Általános Iskolában  (Miskolc,
Szilágyi Dezsõ utca 53.) megbeszélésre várja a körzeté-

ben élõket. Téma: a Petneházi-részönkormányzat által elnyert pén-
zek felhasználása. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Képviselôi fogadóóra
Az alapítvány székhelye: 3535. Miskolc, Móra F. u. 1/A. Az alapít-

vány célja: a diósgyõri vár térségének és az itt élõ, dolgozó személyek,
szervezetek életminõségének fejlesztése a környezetvédelem, az ok-
tatás és kulturális tevékenységek révén.

Bevételek:
közhasznú tevékenység pénzbeli támogatása: 4 308 000 Ft   
közhasznú tevékenység bevétele: 1 972 000 Ft
Közhasznú tevékenység nem pénzbeli támogatása: 1 182 000 Ft   
Kamatbevétel: 9 858 Ft

Kiadások:

Közhasznú tevékenység érdekében felmerült
anyagjellegû kiadások: 5 261 637 Ft
Bankköltség: 17 614 Ft

Tisztségviselõk díjazása: az alapítvány kuratóriumának tagjai
pénzbeli juttatásban nem részesültek.

A „DIÓSGYÕRÉRT” DIÓSGYÕRI VÁR
TÉRSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉÉRT 
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 2 fordulós nyílt 
versenyeztetési eljárás (írásos ajánlat + meghívásos

versenytárgyalás) útján történõ értékesítésre meghirdeti
az alábbi miskolci, garázsépítésre alkalmas telkeket

Az írásos ajánlatok benyújtásának helyszíne: MIK Zrt. Ingatlanforgalmazási Iroda Miskolc, Hunyadi u. 19.

Ajánlatot az a jelentkezõ (magánszemély vagy gazdasági társaság) nyújthat be, aki az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt a MIK Zrt.
Ingatlanforgalmazási Irodájában megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét
megelõzõen a MIK Zrt. Ingatlanforgalmazási Irodája által rendelkezésre bocsátott átutalási postautalványon. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba 

beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül.

Bõvebb információ: www.mikrt.hu, Tel.: 46/516-238, 516-283, 516-243, 516-236

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevõkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül 
határozatlan idõre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa!

Cím Garázshelyek száma Hrsz. Terület nettó vételár bánatpénz kiajánlási dok. Ajánlattétel Ajánlatok
(db) (m2) (Ft) (Ft) nettó ára (Ft) beadásának bontásának

idôpontja idôpontja

Kôporos u. 3 20336/19 51 600 000 36 000 10 000
Kõporos u. 4 20336/12 72 800 000 48 000 10 000
Kõporos u. 4 20336/16 72 800 000 48 000 10 000

2006. 07. 10. 2006. 07. 10. 10.30
Kõporos u. 4 20336/28 72 800 000 48 000 10 000.

Kõporos u. 4 20336/32 72 800 000 48 000 10 000

Kõporos u. 5 20336/24 93 1 000 000 60 000 10 000

szuperolcsó redônyök,
reluxák, harmonikaajtók,

szúnyoghálók, napellenzôk, 
szalagfüggönyök,

hevederzárak, garanciával.

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

SZUPERKONCERT
2006. július 9-én, vasárnap 18 órától

A VASAS MÛVELÔDÉSI HÁZBAN
az Újgyôri fôtéren.

FELLÉPNEK

A világhírû KALYI JAG együttes,

BÓDI GUSZTI
ÉS A FEKETE SZEMEK,

VÁRADI ROMA CAFÉ
Jegyek: elôvételben 1000 Ft

Helyszínen 1500 Ft
Jegyek kaphatók a Kalyi Jag Közösségi Házban
Miskolc, Szemere út 16. sz. Tel.: 46/348-528



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

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint elhangzott, az ezredfordu-

lót követõen, miután megnyíltak az
uniós környezetvédelmi beruhá-
zásokat támogató pénzügyi csa-
tornák, a város ismételten megol-
dást próbált találni a probléma ren-
dezésére. Számtalan egyeztetést
követõen végül is az Európai Unió
ISPA elnevezésû elõcsatlakozási
programjának keretében indult el
a projekt. A közel 5 milliárd forint
értékû beruházásban, mely
Hejõpapi külterületén valósult meg,
Miskolc gesztorsága mellett még
35 települési önkormányzat vett
részt. 

– A projekt során megépítettük
a kommunális hulladéklerakót, re-
kultiváltuk 19 települési önkor-
mányzat hulladéklerakóját, kiala-
kítottunk három hulladékgazdál-
kodási alközpontot és végül be-
szerezzük azokat a gépeket és be-
rendezéseket, amelyek szüksé-
gesek a korszerû hulladékelhe-
lyezéshez, -válogatáshoz és az
egész rendszer mûködtetéséhez.
A projektet 2,4 milliárd Ft értékben
támogatta az Európai Unió, 1,7 mil-
liárd forint értékben a kormány, és
342 millió forint saját forrást is biz-
tosítottunk a megvalósításhoz –
hangsúlyozta Papp Tamás. 

A hejõpapi hulladéklerakó ün-
nepélyes átadására 2005. szep-
tember 15-én került sor, és idén má-
jusban megkezdõdött a próba-
üzem is. Papp Tamás elmondta,
átadásra került még a József Attila

úti alközpont és a Lorántffy utcai
hulladékudvar is, így már csak a
Bogáncs utcai átrakóállomáson fo-
lyik a munka, ahol a lerakó rekul-
tivációját követõen épül meg hul-
ladékudvar. Ez várhatóan október
elejére fog befejezõdni. 

Elõzetes becslések szerint az új
hulladéklerakó 25-30 évig lesz
képes fogadni a régió egy jelen-
tõs részének kommunális hulla-
dékát. A tervezett élettartamot to-
vább növeli a hulladék-újrahasz-
nosítási technológiák rohamos fej-
lõdése – a lerakó kettõs szigete-
lése, valamint az a komplex kiépí-
tett figyelõ rendszer, amely a lera-
kó legkisebb sérülésénél is jelzést
ad az üzemeltetõ számára, ugyan-
akkor a környezet maximális vé-
delmét garantálja.

– Meg kell említenem, hogy a
lerakó és a hulladékgazdálkodási
alközpontok építése mellett je-
lentõs elõrelépést tettünk az
úgynevezett szelektív gyûjtõszi-
getek kiépítése területén is. Ma
már Miskolcon 115 db gyûjtõszi-
get szolgálja a lakossági érde-
keket, környezetünk védelmét,
amelyek terjesztése folyamat-
ban van a kisebb települési ön-
kormányzatok esetében is. Ta-
pasztalataink szerint a lakosság
hamar elfogadta a gyûjtõszige-
teket, és igénybe veszi a tárolók
nyújtotta szelektív gyûjtési lehe-

tõségeket – hangoz-
tatta a projektmene-
dzser.

Papp Tamás köszö-
netet mondott minden
jelenlévõnek, a szak-
hatóságok képviselõi-
nek, a beruházásban
résztvevõ szakembe-
reknek a projekt meg-
valósításához nyújtott
segítségükért. Miskolc
és a társult önkor-
mányzatok nevében
köszönetét fejezte ki
Hejõpapi polgármes-
terének, képviselõ-tes-
tületének és polgárai-
nak is, akik jóváhagy-

ták, hogy területükön megépül-
hessen az új regionális hulladék-
lerakó.

Ladányi Roland, az AVE Miskolc
Kft. osztályvezetõje a projekthez
kapcsolódó beruházások jövõbe-
li mûködésének terveit, a lakos-
sággal és a vállalatokkal történõ ko-
operációs terveket ismertette, a
Zöld Akciócsoport és az Öko-
Pannon szakértõi pedig a civil
szféra szerepérõl, eredményeirõl és
elvárásairól szóltak. 

A konferencia értékelésére és
a zárszóra Hejõpapiban került sor. 

(szepesi)
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Újrahasznos megoldások

KONFERENCIA
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL

A konferencia résztvevôi Orosz Lajos alpolgármester (balról), Marozsák Péter,
az AVE Miskolc Kft. igazgatója és Papp Tamás.

Múlóban a járvány

VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG
KERESI AZ OKOKAT

Egymásnak ellentmondó
hírek, adatok láttak napvilágot
az elmúlt héten arról, hogy a fer-
tõzött ivóvíz kapcsán kialakult
járvány csökkenõben, vagy
épp ellenkezõleg, növekvõ-
ben van-e Miskolcon.

A megyei tiszti fõorvos a követ-
kezõ közleményt juttatta el la-
punknak a témáról: 

A folyamatos járványügyi vizs-
gálatok, adatfelvételek és ponto-
sítások alapján a bejelentett meg-
betegedettek száma eddig ösz-
szesen 3611 fõ. Az orvoshoz for-
duló megbetegedettek számában,
illetve a kórházi felvételre kerülõk
arányában jelentõs csökkenés ta-
pasztalható.

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy az elõforduló hasmenéses
megbetegedések, járványügyi
vizsgálatok alapján nemcsak a víz-
járványhoz kapcsolódhatnak,
ugyanis a kora nyári, nyári idõ-
szakban a hasmenéssel járó meg-
betegedések száma magasabb a
többi évszakhoz viszonyítva, ez az
úgynevezett szezonális jelenség.
Hasmenéses megbetegedés ese-

tén orvoshoz forduláskor a meg-
betegedés elõzményeirõl az ellá-
tó személyzetet tájékoztatni szük-
séges (pl.: étel, ital, gyümölcsfo-
gyasztás, családi, egyéb össze-
jövetelek, rendezvények, lakóhe-
lyen kívüli tartózkodás, nyaralás,
utazás).

A 2006. június 16-i bejelentés óta
– miszerint Miskolcon az ivóvíz mi-
nõsége megfelelõ, az egészség-
re ártalmatlan – továbbra is folya-
matosan történnek mintavétele-
zések az üzemeltetõ Mivíz Kft. és
az ÁNTSZ B.-A.-Z. Megyei Intézete
által. Ezen végleges és elõzetes la-
boratóriumi eredmények mind az
érintett területen, mind Miskolc
reprezentatív pontjain megfelelõek.
Az emelt aktív szabad klórszint elõ-
vigyázatosságból van fenntartva.

A mintavételi helyeken végzett
szabadklórtartalom-mérések is
minden esetben biztonságos klór-
szintet mutattak, az újabb fertõzés
kockázata kizárható.

Az ÁNTSZ megerõsíti azt a ki-
jelentését, hogy Miskolcon az ivó-
víz minõsége továbbra is megfe-
lelõ, az egészségre ártalmatlan. 

Dr. Bodnár Judit
megyei tiszti fõorvos

Megkezdte munkáját a Víz-
szennyezés-tényfeltáró Bizottság.
Mint ismeretes, Káli Sándor teljes
körû vizsgálatot rendelt el a város
bizonyos területét érintõ vízszeny-
nyezés okainak kiderítésére.
Miskolc polgármestere a Víz-
szennyezés-tényfeltáró Bizottság
vezetõjének Kádár Sándort, bánya-
és hidrogeológus mérnököt kérte
fel. A bizottságot az ÉKÖVÍZIG, az
ÁNTSZ, a Semmelweis Kórház
és a Miskolci Egyetem szakemberei
alkotják. Az egyes vizsgálati sza-
kaszokhoz a bizottság tagjain kívül
több, az ivóvíz-szolgáltatásban

gyakorlati tapasztalatokkal ren-
delkezõ szakértõ is csatlakozik. A
Vízszennyezés-tényfeltáró Bizott-
ság feladata, hogy széleskörû vizs-
gálatot folytasson annak kideríté-
sére, hogyan és miként fertõzõd-
hetett meg Miskolc város egyes ré-
szein az ivóvíz, milyen esetleges to-
vábbi intézkedések megtételére
van szükség a vízszennyezéssel
kapcsolatban, valamint a jövõben
hogyan lehet elkerülni a hasonló
eseteket. Az elsõ összefoglaló je-
lentést július 3-ra kell elkészítenie
a Vízszennyezés-tényfeltáró Bi-
zottságnak. 

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

Hegesztõket keresünk AWI, AWI-
kombinált Celles minõsítésekkel,
lakatosok, csõszerelõk jelentke-
zését is várom. Minõsítés hosz-
szabbítása megoldható. Jelent-
kezés: 30/641-6443

Balatonfüredre, szezonra, reg-
geliztetõ nõt és takarítónõt ke-
resünk egy személyben, bent-
lakással. Tel.: 06/70-2010-500.

ÚTLEZÁRÁS
Fodor Zoltán, avasi képviselõ tá-

jékoztatja a város lakosságát, hogy
2006. 06. 28-tól elõre láthatólag
12–14 napig a Hideg sor–Vargahegy
irányába az alagút az áthaladó út
építése miatt teljes egészben le lesz
zárva. Kéri a városlakókat, az út-
zárlatot türelemmel viseljék és a jel-
zett idõpontban azt kerüljék el.
Miután az úttest olyan keskeny,
hogy a forgalom megosztására
nincs lehetõség, ezért szükséges a
teljes szelvény lezárása. 

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 

Orosz Lajos alpolgár-
mester fogadta a Rendé-
szeti Szervek Fáklyás
Futásának sportolóit. A
hagyományos olimpiák
szellemében ugyanis a
Speciális Olimpiai Játékok
megnyitó ünnepélyére is
sportolók és civilek viszik
a lángot futva. Magyar-
országon a Fáklyás Fu-
tásokat a Miskolci Ren-
dészeti Szakközépiskola
rendezheti meg. A Spe-
ciális Olimpia Nemzeti Játékaira
a négy különbözô útvonalon

rendõrök, katonák és katasztró-
favédõk futnak a lánggal.

FÁKLYÁS FUTÁS



(Folytatás az 1. oldalról.)
Két népszerû koncertet is szer-

veztek az operafesztivál hatodik
napjára. Varnus Xavér orgonaestje
a belvárosi evangélikus templom-
ban és Giordano Fedora címû ope-
rája is százakat vonzott. Az utóbbi
emellett csemege volt a mûfaj ked-
velõinek. 

Operatörténeti kuriózumként tart-
ják számon a Miskolci Nemzetközi
Operafesztivál kedd esti elõadását
Marton Évával és Giuseppe
Giacominivel a fõszerepekben. De
nemcsak a sztárénekesek miatt volt
különleges a bemutató, amely a
fesztiválra készült, hanem mert a da-
rabot még a világ nagy operahá-
zaiban is ritkán viszik színre. 

– Nem tudom, hogy mikor ját-
szották utoljára, de valószínûleg a
háború elõtt jóval és külföldön se
igen, mert nagyon nehéz találni két
embert, akik ez meg tudják csinálni,
mert a verismusnak a lényege ez a
sok parlando-beszéd, pianissimo,
forte nagy legatók és teljes átélés
– mondta el Marton Éva.

A Loris Ipanov grófot alakító
Giuseppe Giacominit sötét tónusú
drámai tenorjáért csodálják.
Hangjáért a világ legnagyobb ope-
raházaiban ünnepelték már.  2002-
ben a Puccini-évben már énekelt
Miskolcon is – óriási sikerrel. Õ lett
volna a tavalyi fesztivál legnagyobb
sztárja is, ám akkor az édesanyja

halála miatt le kellett mondania a
fellépést. Az idén azonban kárpó-
tolta a közönséget. 

– Karrierem negyvenedik évében
vagyok és ma a színpadon életem
csúcspontjait éltem újra, azokat az
alkalmakat, amikor a legszebb he-
lyeken a csodálatos operákat éne-
keltem. Az egyik legszebb emlékem
lett így ez az este – jelentette ki
Giuseppe Giacomini. 

A Miskolci Nemzeti Színházban
nemrégiben bemutatott Carment ját-
szották az operafesztivál program-
jában szerdán. Bizet darabját
Selmeczi György rendezte. A fõbb
szerepekre pedig vendégmûvé-

szeket szerzõdtettek. A négyfelvo-
násos operát két részben játszot-
ták, természetesen eredeti nyelven,
franciául. A tizedes Don José sze-
repében azt a Kiss B. Attilát láthat-
ta a nagyérdemû, aki többször is
fellépett már Miskolcon. Don José
párja, Micaela Herczenik Anna volt
a szerda esti elõadáson, Escamillo,
a torreádor pedig Boris Trajanov. A
makedón bariton neves opera-
énekesnek számít, repertoárjában
hangfaja híresebb szerepeivel. A
címszerepre pedig egy orosz éne-
kesnõt kértek fel, Marianna Tarasova
személyében, akinek szintén van-
nak érdemei a nemzetközi opera-
énekesi porondon. Fellépett a MET-
ben, a Covent Gardenben és tur-
nézott már az egész világon. 

A csütörtöki elõadások közül a
Prágai Állami Operaház Bohémek
címû elõadása ígérkezett érdekes-
nek. Leoncavallo mûvét ugyanis rit-
kán viszik színpadra, míg Puccini
ugyanakkor ugyanarra a témára
született operája az egész világon
rendkívül népszerû. A pénteki ope-
raelõadás Puccini Toscája volt a
Nagyszínházban szereplõválto-
zással. Cavaradossit Ki Chun Park
helyett Mikhail Agafonov énekelte.

Az orosz elõadómûvész a Bolsoj
neves tenorja.

Túl vagyunk tehát a javán –
mondja Bátor Tamás, de hozzá is
teszi: elõttünk a java. Hiszen  25-én,
a záró fesztiválon még hallható és
látható a verizmus két emblemati-
kus alkotása: a Parasztbecsület és
a Bajazzók. A két operát Franco
Zefirelli díszlet- és jelmezterveivel és
eredeti rendezésében a bukaresti
opera elõadásában láthatja a mis-
kolci fesztivál közönsége (június
24.). Puccini Toscájában Sümegi
Eszter és Gregor József, Alexandru
Agache is fellép (június 23.) Kodály
Székelyfonóját a Kolozsvári Magyar
Opera adja elõ Miskolcon (június
23.) és Sátoraljaújhelyen (június 24.).
Bartók Kékszakállúját  az aggtele-
ki cseppkõbarlangban is látni-hal-
lani Németh Judittal és Bretz
Gáborral (június 24.). A zárógála (jú-
nius 25.) szereplõinek említése nél-
kül mindenképpen csonka ma-
radna ez az amúgy sem teljes fel-
sorolás: Agnes Baltsa, Miroslav
Dvorsky, Paolo Gavanelli, Kátai
Natasa és a Miskolci Szimfonikus
Zenekart vezénylõ Ács János miatt
érdemes Miskolcra figyelni.

Bõvebb információk: www.ope-
rafesztival.hu
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Kuriózum a miskolci színpadon

VASÁRNAP ZÁR AZ OPERAFESZTIVÁL
Magyarország kulturális életének kiemelkedõ eseménye a Bartók + …

Operafesztivál. Remélhetõleg a „gyermekcipõ” hamarosan jól bejáratott,
valóban nemzetközi érdeklõdést kiváltó program lesz.  Az idei program
a XIX. századvég zeneszerzõinek bemutatását, úgy is lehetne mondani,
hogy a „Puccini-alom” mûveinek reflektorfénybe emelését hirdette meg.
Most abból vizsgázik a közönség, hogy elfogadják-e a számukra kevés-
sé ismert szerzõk néhány esetben ismeretlen alkotásait. 

A nyitóhangverseny hagyományos mûsorszerkezetû volt, csak a köz-
remûködõk voltak újak, de ismét nagyon jók. Bartók: Magyar képek és a
III. Zongoraverseny hangzott el Ránki Dezsõ zongoramûvész, a Magyar
Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara és Ondrej Lenard karmester köz-
remûködésével. Ha azt mondom, csodálatos volt, akkor még visszafo-
gottnak tûnik az elismerõ szó, mert ezek a nemzeti romantika talaján szü-
letett XX. századi alkotások gyönyörûek voltak, torokszorongatóan szé-
pek, amely a zenekarból és mindenekelõtt Ránki Dezsõ ujjai alól meg-
szólaltak. A második részben a verizmusé volt a szerep. Népszerû áriák
csendültek fel, két világklasszis énekes: Lukács Gyöngyi és Zeljko Lucic
tolmácsolásában. Nagyszerû partnerük volt az Ondrej Lenard által vezé-
nyelt MRT Szimfonikus Zenekar. 

Pénteken és szombaton két magyarországi õsbemutatóra került sor.
Alfano: Risurrezione (Feltámadás) címû operáját az újvidéki Szerb Nemzeti
Színház mutatta be. Kiválóan szólt a zenekar és énekkar, s a szólisták közül
kiragyogott Svitlana Dekar (szoprán) és Miljenko Duran (tenor) hangja. A
zene minõségéért a kiváló felkészültségû Zeljka Milanovic karmesternõ
volt a felelõs. A másik õsbemutatón a Moszkvai Helikon Színház elõadá-
sában Giordano: Szibéria címû operáját hallhattuk. Nagyon izgalmas ren-
dezésben csendültek fel Giordano – nálunk érthetetlenül mellõzött – dal-
lamai. Rendkívül szépen szólt a zenekar és fantasztikus volt a kórus tel-
jesítménye is Egy csodálatos énekes-színésznõi teljesítmény élményével
lettünk gazdagabbak, Natalia Zagorinskaya révén. De a többi szólista is
mind-mind elismerést érdemel.

A fesztivál sokszínûséget kínál a közönségnek, mind a mûfajok, mind
a produkciók, mind pedig a nemzeti operamûhelyek bemutatása tekin-
tetében. S ez nagyon jól van így.                                      Bócz Sándor

BARTÓK + VERISMO

Az operafesztiválról

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

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

IIggnniisseekk  aakkcciióóss  áárroonn  kkaapphhaattóókk..

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..

Kedvezõ 
hitelfeltételek: 

0% kezdõrészlet, 
120 hónapos 

futamidõ, 
10%-tól 

cascomentesen

Örömmel tájékoztatja a hozzá tartozó gyerek-
lakosságot, hogy az OEP által támogatott komp-
lex prevenciós programját folytatja 

dr. Koch Erzsébet fogszakorvos 
Gyermekmosoly Egészséges Fogakért

Közhasznú Alapítvány
Rendelõ: 3532 Miskolc, Bokréta u. 1.

MEGELÕZÉSSEL AZ EGÉSZSÉGES MOSOLYÉRT!

A Miskolci  Ingatlangazdálkodó Zrt. 
pályázatot hirdet 

az alábbi helyiség bérbeadására 
határozatlan idõre

A pályázatok postai feladásának határideje 2006. 06. 27. A postai feladás címe 3501 Miskolc Pf. 78.

A pályázati eljárás részletes, itt meg nem határozott egyéb kötelezô érvényû feltételeit pályázati ismertetô 
állapítja meg. A teljes pályázati dokumentáció letölthetô a MIK Zrt. honlapjáról: www.mikrt.hu.

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

Cím Vetített alapterület Pályázható tevékenységi kör Megtekintés idôpontja

Széchenyi u. 14. 31 Üzlet, iroda 2006. 06. 26.  9.00–9.15
Arany J. u. 29-35. 47 Üzlet 2006. 06. 26.   9.30–9.40
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Gyôri kapu  44. 74 Üzlet 2006. 06. 26.  10.00–10.15



Sárospatakon 18 órakor három
ágyúlövés adja majd hírül, hogy
megkezdõdött a Múzeumok éj-
szakája. Ezután a reneszánsz

táncházban folytatódik a szóra-
kozás. A gyerekeket bábelõadás
és történelmi játszótér várja. A
„Fõúri terítékek az Andrássyak
asztalán” idõszaki kiállításhoz
kapcsolódóan különféle vadas
ínyecségeket kóstolhatnak, de
lesz filmvetítés és toronyzene is.

További információ itt: Magyar
Nemzeti Múzeum Rákóczi Mú-
zeuma, Sárospatak 19. Tel: 47/311-
083.

Mezõkövesden, a Matyó Mú-
zeumban megnyílnak a raktárak
és a vállalkozó kedvûek maguk-

ra ölthetik a matyó népviseletet,
valamint gyermekfoglalkozást
szerveznek.

További információ: a Herman
Ottó Múzeumnál, Miskolc, 46/560-
170 /224-es mellék, 20/597-7048.

A megyeszékhelyen a Herman
Ottó Múzeumban és a Miskolci
Galériában a látogatók igazi nyári
vigasságra számíthatnak tánc-
cal, zenével, filmvetítéssel, gyer-
mekprogramokkal és különleges
kiállításokkal. Természetesen az
„ízutazóknak” is találnak itt ked-
vükre valót az I. Miskolci Fröccs-
fesztiválon és a nyáresti finom-
ságok kóstolóján.

További információ itt: Herman
Ottó Múzeum, Miskolc, tel.: 46
560-170 és Miskolci Galéria:
46/500-681.

További részletek itt: www.mu-
zeumokejszakaja.hu

Egyedülálló találmánnyal,
két kronoszkóppal gazdago-
dott a diósgyõri vár. A távcsõre
emlékeztetõ mûszer mikroké-
pernyõn jeleníti meg az erõ-
dítmény Mátyás-korabeli ál-
lapotát. A számítógépes re-
konstruáló rendszerbõl mind-
össze kettõ található a világon.

A kronoszkóppal képzeletben
visszautazhatunk az idõben, és
virtuális sétát is tehetünk a kö-
zépkorban. A várban két mû-
szert helyeztek el.

A kronoszkóp embermagas-
ságú, fémcsõvázas, rongálásál-
ló kivitelezéssel készült. A fejrész
magassága teleszkópikusan ál-
lítható. A képernyõkhöz kifinomult
optikai rendszer csatlakozik, így
mindegy, hogy milyen távolról
néz bele a szemlélõdõ, hiszen tö-
kéletes a képminõség.

A kronoszkóp magyar szabada-
lom, elsõként Budapesten az
Aquincumi múzeum romterületén
állították fel, ahol a kétezer éves ro-
mokat nézhetik meg az érdeklõdõk.

A találmány növelheti a turisztikai
vonzerõt is. A háromdimenziós
grafikai program várhatóan tovább
bõvül, így akár katonákat is felfe-
dezhetünk majd a bástyákon. 

„A Pátriával és az IBUSZ-szal
szemben folyamatosan dol-
goznak az építõk, dacolva az
idõvel, hogy az elkészült épü-
letek földszintjeire visszaköl-
tözzenek. Már forgalmaz az
Apolló és mellette a dohány-
bolt, s várja a berendezését az
ajándék- és a hírlapüzlet” – írta
a napi sajtó 1989. december
elején. 

1990-ben aztán átadhatták az
emeletráépítéssel „szomszédai-
hoz” csatlakozott Széchenyi u. 6.
sz. épületet. A hírlapoknak és do-
hányáruknak (is) helyet adó üzle-
tek most Széchenyi 6/a. számú
épületként várják homlokzati fel-
újításukat. A csak 1/5-öd részben
önkormányzati tulajdonú ingatlan
felújítási terveit a SzeletA Arch. Kft.
készítette a MIK Zrt. megbízásá-
ból. 

Az egykor 6 és 6/a számokkal
nyilvántartott telkek és építmé-
nyek most 6/a és 6/b utcaszá-
mokkal szerepelnek az ingatlan-
kataszterben. Egyik is, másik is õrzi
az évszázadokkal ezelõtti telek-
határokat. Amikor még a telkek
„kötel”-nek nevezett belsõ terüle-
tek voltak, amelyhez mezõgaz-
dasági területek, úgynevezett kül-
sõségek tartoztak, az itteni két ház
telke a 15-ös és a 16-os kötel szé-
lén, peremén volt. A telekhatár a
mai 6/a és 6/b közötti keleti beé-
pítési vonal volt. Mindkettõ akkor
nemesített, egy-egy kúriával. (A 6/b
épület telkén a Palóczy-család
kúriája állott, amely neves or-
szággyûlési képviselõnknek, az
1783–1861 között élt Palóczy
Lászlónak valamelyik õséé, elõd-
jévé volt.)

A telek – mint a fõutcáról mind-
egyik – lenyúlt a Szinvára. A vá-
rosi fejlõdés eredményeként aztán
nemcsak a telek északi, hanem
déli része is beépült, a szélesebb
telkek esetében a keleti és nyugati
telekhatárra is önálló, de kisebb

lakóházak kerültek. (Az 1985-ben
végzett telek- és építészettörténeti
kutatások során itt még fotózhat-
tunk 18. századi épületrészeket,
maradványokat is. Szabó József
építész 1988-ban egy interjúban
elmondta, hogy „a tervezésnél
számos szerkezeti problémát kel-
lett megoldani, mert a földszinti ré-
szek között van olyan, amely az
1700-as években épült, míg az
emeleti ráépítések a századforduló
idejébõl valók”. Itt is találkoztunk
kõablakkerettel, épületboltozatok-
kal, szabadkéménnyel.)

1985-ben ezen a telken még
egyemeletes lakó- és üzletházat
dokumentálhattunk. A fõhomlok-
zaton a földszint teljes szélessé-
gében viszonylag új és jellegtelen
portálok voltak. Az 1960/1970-es
évek stílusát idézték a két-két
emeleti axis alatti üzletek (dohány,
utasellátó szuvenír és hírlapárus)
portáljai és üvegre festett cégfeli-
ratai. Az emelet osztásából kö-
vetkeztethettünk a földszint egy-
kori tagolására, amely szintén
Árva Pál – késõbb, és most sem
visszaállítható, visszaalakítható –
munkájának eredménye. Az eme-
let hat axisú, enyhén kiugró, két-

két axist magába foglaló oldalri-
zalittal. Ez a homlokzati tagolás
meghatározta az emeletráépítést
1989-ben. Az ablakok alatt meg-
maradt a baluszteres mellvéd, az
ablakok könyöklõ párkányának
magasságában pedig a végigfu-
tó osztópárkány. Az emeleti abla-
kok szemöldökpárkányát tojáslé-
ces lemezes tagozatok alkotják. A
pilaszterek tetejében stukkóból
formált koszorúmotívumok he-
lyezkednek el. A rizalitok élein
sima stukkókváderezés, a hom-
lokzat közepén két kötény nélkü-
li ablak, sarkaiban volutás-konzo-
los alátámasztású kereteléssel. A
konzolos, lemezes szemöldök alatt
törtsíkú tükörben megmaradt egy-
egy rozetta. 

A felújítás tervezõi a fõhomlok-
zat párkány fölötti részének zöldes,
törtfehér alapszínt adtak. A kvá-
deres homlokzatfelületek, vala-
mint a második emeleti ablakke-
retelések színe halványzöld és
szürke. Az ablakkeretek, párkányok
és a gipszstukkók az épület teljes
homlokzatán majd barnás ho-
mokszínben jelennek meg, vár-
hatóan még ebben az évben. 

Dobrossy István
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A Miskolc TV
heti mûsora

2006. június 26–2006. július 2.

JÚNIUS 26., 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 Mûsorismer-
tetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor
18.25 Magazinmûsor (élõ) 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.30 Múltkor,
tallózás a Miskolc Televízió ar-
chívumában 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Utolsó menedék, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

JÚNIUS 27., KEDD
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Képúj-
ság 17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Magazinmûsor (élõ), benne: Sport
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Buxa, a Miskolc TV pénzügyi ma-
gazinja 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Otthon,
rémes otthon, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

JÚNIUS 28., 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 Iránytû, gazdasági maga-
zin 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Öld
meg Cupidót!, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

JÚNIUS 29., CSÜTÖRTÖK
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 Cégablak, hasznos infor-
mációk városunk és megyénk
cégeirõl 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 A csend
börtönében, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

JÚNIUS 30., 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 18.30 Múzsa, kulturális
magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.30 Gyöngykagyló, gyermek-
és ifjúságvédelmi magazin 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00 Végsõ elhatározás,
amerikai film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

JÚLIUS 1., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Kép-
újság 15.00 DVTK–Pécs labda-
rúgó mérkõzés, 2006 tavasz
(ism.) 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsorismer-
tetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor
18.25 Magazinmûsor, válogatás
a hét témáiból 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.30 Házláz, az építtetõk
magazinja 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.30
Smaragdháború, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

JÚLIUS 2., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Kép-
újság 15.00 DVTK–Debrecen
labdarúgó-mérkõzés, 2006 ta-
vasz (ism.) 17.00 A Hálózat mû-
sora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Krónika,
heti hírösszefoglaló magazin
18.25 Magazinmûsor, válogatás
a hét témáiból 19.00 Krónika
(ism.) 19.30 Múzsa, kulturális
magazin (ism.) 20.00 Krónika
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.30
Holtvágányon, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

A megújuló belváros (9)

A SZENTMIKLÓSY-KÚRIA

EGYEDÜLÁLLÓ TALÁLMÁNY

TAPOLCAI PROGRAMOK
Zene- és fényfesztivál június 23-án, pénteken Miskolctapolcán

a Garas sétány, csónakázótónál. 21.45 óra: zene és fényjátékok.
Június 24-én, szombaton a Garas sétányon: 14.00: Játszóház, 16.00:
Szinva Expressz fúvószenekar koncertje, 17.30: Zenegép Együttes
koncertje, 19.00: BMV-koncert. Tapolcai dixieland-éjszaka június
29-én, csütörtökön a Garas sétányon. 18.00: Dixieland-muzsika,
19.00: Tip-Top dixieland-zenekar koncertje.

Elkészült az a CD, melyet a ta-
valy elhunyt fiatal színésznõ,
Ferenczi Anett hangfelvételeken
õrzött dalaiból állítottak össze. A
miskolci színház egykori fiatal
mûvésze Edit Piaf dalaival több-
ször is színpadra lépett önálló est-

jein. Ezekbõl a felvételekbõl ké-
szült In Memoriam Anett! – Aki a
szerelemrõl mesélt… címû válo-
gatás. Ferenczi Anett július 2-án
lenne 26 éves... 

(A CD a színház jegyirodájában
is kapható 3000 Ft-os áron.)

Véget ért négy héten át tartó keresztrejtvény-játékunk, melyben
verista szerzõk nevét és operájuk címét kerestük. A helyes meg-
fejtések a következõk voltak: Bizet: Carmen, Mascagni: Parasztbe-
csület, Leoncavallo: Bajazzók, Puccini: Tosca. A nyertes nevét kö-
vetkezõ lapszámunkban közöljük, melyben új játékunkat is útjára
indítjuk!

Mindig nagysikerû, évadzáró
Promenád-koncertjét 2006. jú-
nius 29-én, a Miskolci Nemzeti
Színház szabadtéri színpadán
tartja a Miskolci Szimfonikus
Zenekar 17.00 órai kezdettel. A
koncerten ismert dallamok csen-
dülnek fel többek között Stolz,
Lehár és Kálmán Imre mûveibõl.
A hangversenyen Eperjesi Erika
énekel és Kovács László vezényel.
Mindenkit szeretettel várnak. A be-
lépés díjtalan!

2006. július 1-jén, 18.00 órai kez-
dettel a Kastélykoncertek sorozat
keretében a tarcali Degenfeld
Kastélyszálló parkjában lép fel a
zenekar, ahol népszerû áriákat és
nyitányokat hallhat a közönség. 

A koncerten a két fiatal, Fischer
Annie-ösztöndíjas énekes, Potyók
Dániel és Jobbágy Anett énekelnek.
A zenekart Kovács László vezényli. 

Jegyek kaphatók a Filharmónia
Kht. jegyirodában. (Miskolc,
Kossuth u. 3. Tel: 505-656)

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

KERESZTREJTVÉNY-JÁTÉK

SZIMFONIKUS KONCERTEK

Helyszínünk egy Adria-parti vá-
roska terecskéje, a hetvenes évek-
ben, ahol megesik, aminek meg
kell... Az Anconai szerelmesek ka-
cagtatóan fordulatos, kedvesen
pikáns, szellemes, zenés össze-
kacsintás, a hetvenes évek olasz
slágereivel. Szerelem, slágerek,

tánc, gegek, csipetnyi erotika,
poénok, kacagás, happy end.

A fõbb szerepekben: Szirtes
Gábor, Szegõ Adrienn, Keresztesi
László, Szirbik Bernadett, Chaj-
nóczki Balázs, Jancsó Dóra,
Molnár Sándor Tamás, Seres
Ildikó, Kertész Marcella.

A Miskolci Nemzeti Színház új bemutatót tart július 6-án, csü-
törtökön este fél 9-tõl a Nyári Színházban. Az Anconai szerel-
mesek címû zenés komédiát tekintheti meg a közönség
Korognai Károly rendezésében.

ÚJ BEMUTATÓ A MISKOLCI
NEMZETI SZÍNHÁZBAN 

IN MEMORIAM CD

Negyedik esztendeje rendezik meg Magyarországon Szent
Iván napján, június 24-én a Múzeumok éjszakáját. Az idén 45
városban kínálnak ekkor programot. Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében Miskolc, Sárospatak és Mezõkövesd egy-egy mú-
zeuma várja az érdeklõdõket színes és izgalmas rendezvé-
nyekkel.
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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.

NNyyaarraalljjoonn  vveellüünnkk!!
HAJNAL HOTEL

„„„„EEEEggggyyyyeeeeddddüüüülllláááállll llllóóóó    ggggyyyyóóóóggggyyyy----    ééééssss    wwwweeeellll llllnnnneeeessssppppaaaarrrraaaaddddiiiiccccssssoooommmm””””

BBBBüüüükkkkkkkkaaaallll jjjjáááánnnn

– gyógy-, kínai, thai, mézes masszázs, szauna, pezsgôfürdô

– egyéni és csoportos gyógytorna, sókamra, konditerem

– fiziko- és balneoterápia, infraszauna

– iszappakolás, zárt parkoló

Mezõkövesd, Zsóry-fürdõ

Tel.: 49-505-190, fax: 49/505-199

www.hajnalpanzio.hu

Autóbuszos utak: Paralia: 07. 03. apartmanban 43 900 Ft/fõtõl
Makrigialos, Olympic Beach: 06. 30. apartman 35 900 Ft/fõ
Lignano: apartmanban 07. 15–22. 46 900 Ft/fõ
Repülôvel: Bulgária 07. 10. hotel*** reg. 79 900 Ft/fõ
Rodosz: 07. 02 apartman 49 900 Ft/fõ, 07. 09. apartman 59 900 Ft/fõ
Kos: 07. 03. apartman 59 900 Ft/fõ, Kréta: 07. 02. apartman 69 900 Ft/fõ
Török Riviéra: 07. 04. hotel*** fp. 79 900 Ft/fõ, Ciprus: 07. 03. hotel** reg. 89 900 Ft/fõ
Tunézia: 07. 07. hotel***** fp. 69 900 Ft/fõ, hotel*****all inc. 99 900 Ft/fõ

w
w

w.vilaglatoutazas.hu

LAST MINUTE AJÁNLATAINK:

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

REPÜLÔS TENGERPARTI NYARALÁSOK
Török Riviéra: 07.06  3*, félpanzió: 69 900 Ft

Tunézia 07.04  3*, félpanzió: 44 900 Ft

Mallorca 06.28  3*, félpanzió: 99 900 Ft

Egyiptom 06.30  3*, félpanzió:  59 900 Ft

Korfu 07.01  apartman: 49 900 Ft 

Rodosz 06.27  apartman: 49 900 Ft

Bulgária 07.01  3*, félpanzió: 59 900 Ft 

Marokkó 07.10 3*, reggeli: 79 990 Ft+járulékos költségek

Valutaváltás kedvezõ árfolyamon!!!

Keresse irodánkban a napi 

„SZEMFÜLES AKCIÓ”
keretében meghirdetett útjainkat 

CIPRUS
Hotel SAN REMO** R+rep VII. 1–8. 
95 000 helyett  54 900 Ft/fõ+ill 

KRÉTA 
Hotel ATRIUM*** FP+rep. VII. 3–10. 
128 900 helyett  89 900 Ft/fõ+ill. 

SZICÍLIA 
Hotel NAXOS BEACH RESORT**** 

FP+rep VI. 30.–VII. 7. 
178 800 helyett 144 900 Ft/fõ+ill. 

VVáárrjjuukk  iirrooddáánnkkbbaann::
IBUSZ Utazási Iroda

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

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

ÜDÜLJÖN – PIHENJEN ÉS SZERVEZZE

KONFERENCIÁIT, MEETINGJEIT A TISZA-TÓHOZ

POROSZLÓRA,  A CLUB THERMÁL KASTÉLYBA

A kastélyban 30 m2-es  zuhanyzós, tv-vel, hûtõvel,
franciaággyal ellátott szobákat biztosítunk, nagyobb
családos vendégeinknek pedig 70 m2-es, teljesen fel-
szerelt apartmanok  állnak rendelkezésre.  
Szolgáltatásaink a kastélyban: fedett medence, hid-
romedence, fitneszterem, infraszauna, alphamasz-
százs, masszázs, biliárd, rex, darts.
A kastély területén: külsõ  medence, minigolfpálya,
pingpongasztalok, gyermekek részére játszótér, len-
gõteke, bográcsolásra alkalmas hely és zárt parko-
ló van kialakítva.   

Üdülési csekket elfogadunk.
Áraink: ellátás nélkül 3000–3500 Ft/fõ/nap

Félpanzióval: 6000 Ft/fõ/nap

Érdeklõdni  lehet a 06-20/5777-939 telefonszámon
vagy a következõ e-mail címen: 

poroszlokastely@axelero.hu
További fényképeket megtekinteni 

a www.poroszlokastely.hu címen lehet.

CSALÁDI ÜDÜLÉS A SIÓFOKI MÓLÓ HOTELBEN***
7 nap/6 éjszaka félpanzióval 46 000 Ft/fõ (1 fõ esetén 17 000 Ft felár) 

A szálloda Siófokon, közvetlenül a vízparton található. 37 kétágyas szoba 
(111 férõhely), saját strand, panorámás étterem, gyermekmedence, 

játszótér várja a vendégeket. 
A csomagár tartalmazza az áfát és az idegenforgalmi adót is, 

valamint 1 db séta-, vagy diszkó hajójegyet. Üdülési csekket elfogadunk!

Információ: Hotel Móló 8600 Siófok, Vitorlás u. 16. Tel.: 84/310-047, 
fax: 84/316-090 ��E-mail: molohotel@balatonihajozas.hu ��www.balatonihajozas.hu

SZUPER ÁRON miskolci indulású, autóbuszos társasutak!
Prága gazdagon 07. 12–16. 39 900 Ft

(Lednice-Brno-Kutna Hora-Pozsony-Plzen-Karlovy Vary) 
Várvidéki barangolás (Burgenland) 07. 04–07. 28 800 Ft

Üdülés Bibionében 07. 21–30. 65 100 Ft (apartman+autóbusz)
Székelyföldi barangolás 07. 20–24. 32 900 Ft

Görög tengerparti nyaralás Leptokárián 
7-10 éjszakás turnusokban egyénileg és autóbusszal

Érdeklôdni: 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

AHOL NYUGODTAN PIHENHET…

e-mail: tesz@mail.datanet.hu
honlap: www.berekfurdo.hu

BerekfürdôBerekfürdô

TERMÁL KEMPING ÉS VENDÉGHÁZ
5309 Berekfürdô, Camping u. 2. 

Tel./fax: 59/319-162

TERMÁL- ÉS STRANDFÜRDÔ 
5309 Berekfürdô, Berek tér 11.  
Tel.: 59/519-029, 59/519-030

Fax: 59/319-302

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

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

Honlap: 
www.cartouronline.hu

E-mail: 
miskolc@cartour.hu

OIH (IKIM): 1753/1998

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

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

Honlap: 
www.cartouronline.hu

E-mail: 
miskolc@cartour.hu

OIH (IKIM): 1753/1998

BALATON, BALATON TE CSODÁS….

BALATONFÜRED
Htl Annabella  3* 8 nap 54 090
Htl Manuella  3* 6 nap 27 990
KESZTHELY
Htl Phoenix  2* 6 nap 27 680
SIÓFOK
Resid. Hotel 4* wellness 8 nap 124 990
Sóstó üdülõ 6 nap 29 990
Htl Yacht Club 3* 6 nap 49 990
Htl Ezüstpart 3* 6 nap 39 590
BALATONFÖLDVÁR
Bagira panzió 8 nap 44 900
BALATONSZEMES
Garden Panzió 6 nap 24 990
Fenti árak tartalmazzák a reggelit és a vacsorát is.
Gyermekeknek 100%,  50% kedvezmény!!

TÓPARTON, VÍZPARTON
ORFÛ–apartmanok 4 fõs 5 napra 54 590 Ft/ház
AGÁRD–faházak 2, 3, 4 fõs 6 napra12 290 Ft/fõ-tõl
FADD-DOMBORI, üdülõben 6 nap, FP 16 990 Ft/fõ
TISZAFÜRED–4 fõs apartm. 6 napra 74 290 Ft/apartm.
TOVÁBBI AJÁNLATOK
Gyógyfürdõk, hegyvidéki üdülések,wellnes ajánlatok
FIZESSEN ÜDÜLÉSI CSEKKEL 

BIBIONE
07. 15.–07. 22. között, 8/7 Htl Bellevue 4* FP. 148 750 Ft/fõ
07. 08.–08. 05 között, 4, 6, 8 fõs apartman ÖE. 130 150 Ft/ap/hét
GRADO–Európa Kemping-Üdülõfalu 4* ÖE.
07. 08.–08. 19. között, mini villában  8/7. 162 400 Ft/fõ

JESOLO
07. 01–07. 15. között, 8, 9 fõs apartmanok 225 000 Ft/ap/hét

RIMINI
07. 02–07. 30. között, 2, 4 fõs apartmanok 148 450 Ft/ap/hét

CATTOLICA
07. 01–07. 29. között, 8/7 Htl 2*, TE. 75 650 Ft/fõ

LIGURIA – OLASZ RIVIÉRA
07. 08–08. 05. között, 8/7 Htl 3*, FP. 92 400 Ft/fõ

SORRENTO, CAPRI, SPERLONGA és környéke
Bungalók, apartmanok 3*, 4* szállodák foglalhatóak.

TOSCANA, UMBRIA
Apartmanok, bungalók, szállodák

CALABRIA
Szállás üdülõfalukban, 3*, 4* hotelekben.

Részletek katalógusunkban, irodánkban, weboldalunkon.

NYERJEN NYARALÁST A CAR-TOURRAL!
Hogyan?

JÖJJÖN BE IRODÁNKBA, 
TÖLTSE KI A NYEREMÉNYSZELVÉNYT!

Nyitva tartás: 9.00–20.00-ig

Információ: Bogácsi Thermálfürdõ Kft. 3412 Bogács, Dózsa György út 16.
Tel: 06-49/534-410 � Fax: 06-49/534-419

E-mail: bogacs-strand@eszaknet.net

Szeretettel várjuk

A BOGÁCSI TERMÁLFÜRDÕBEN!

Thermál Szálló, Panzió, Kemping

Többféle színvonalú
szálláshelyekkel és számos

vendéglátóhelyiség mellett most egy újonnan nyílt
étteremmel is várja kedves vendégeit!

Egész évben
nyitva tartó

termálfürdõnk
8 medencével
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Éjszakai fürdõzés a Barlangfürdõben****

Jöjjön el Ön is!

Miskolcon elõször, 2006. június 23-án pénteken nyitja meg a nagyközönség elõtt, hét-

végi napokon (péntek és szombat), éjszakára kapuit a Miskolctapolcai Barlangfürdõ.

Az esti fürdõzésekre 2006. június 23–augusztus 31. között lesz lehetõség, 21-24 óra kö-

zött, egységes 1200 Ft-os belépõdíjért. 

A kellemes hangulatot növelik a kiskoncertet adó zené-

szek és a zárásig nyitva tartó bár is.

Egyes napokon zártkörû rendezvények jogát fenntartjuk, nézze

honlapunkat: wwww..bbaarrllaannggffuurrddoo..hhuu  

HHaanngguullaattooss  ggrriillllppaarrttyy  jjúúnniiuuss  2244--éénn  
aa  HHootteell  MMaaggiittáábbaann!!
ÉÉllõõzzeennéévveell,,  ttáánnccccaall,,  mmeeggaannnnyyii  

ggrriilllleezzeetttt  éétteelllleell  aa  sszzáállllooddaa  
sszzaabbaaddttéérrii  mmeeddeennccééjjee  kköörrüüll!!

1 éjszakás grillparty-csomag ára: 
1111  889900  FFtt//ffõõ//11  ééjj,, melynek tartalma 
1 éjszaka szállás grillparty vacsorával, reggelivel – szabadtéri grillvacsora, ára
szállás nélkül: 22995500  FFtt//ffõõ..

SSzzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  mmiinnddeenn  éérrddeekkllõõddõõ  ééss  kkiikkaappccssoollóóddnnii  vváággyyóó  
KKeeddvveess  VVeennddééggüünnkkeett!!  MMaaggiittaa  aa  hheellyy,,  mmeellyy  hhíívv  ééss  vviisssszzaavváárr!!

MMaaggiittaa  ÉÉllmméénnyyhhootteell******  ééss  ÉÉtttteerreemm  33993322  EErrddõõbbéénnyyee,,  MMááttyyááss  kkiirráállyy  úútt  4499..  TTeell..::  0066--4477--553366--440000,,--440044
FFaaxx::  0066--4477--553366--440011  ee--mmaaiill::  iinnffoo@@hhootteell--mmaaggiittaa..ccoomm,,  wwwwww..hhootteellss..hhuu//mmaaggiittaa

AAkkcciióóss  vvaakkáácciióó  GGYYUULLÁÁNN
a Hõforrás Hotel komfortos lakrészeiben

22000066..  jjúúlliiuuss  11..  ––  aauugguusszzttuuss  2222--iigg

77  nnaapp//66  ééjj  sszzáállllááss  rreeggggeelliivveell
2 fõs elhelyezéssel: 2277  000000  FFtt//ffõõ
77  nnaapp//66  ééjj  sszzáállllááss  ffééllppaannzziióóvvaall

2 fõs elhelyezéssel: 3344  220000  FFtt//ffõõ
CCssaallááddii  aajjáánnllaattuunnkk::

7 nap/6 éj szállás félpanzióval: 2 felnôtt
és két gyermek esetén: 3300  990000  FFtt//ffõõ

A szálloda a megújult termál- és strandfürdõtõl 350 m-re,
csendes zöldövezetben, egy gyönyörû parkban található. 

ÜÜddüüllééssii  ccsseekkkkeett  eellffooggaadduunnkk!!

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

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

Web: www.hoforrashotel.hu

XIV. KISGYÕRI LOVASNAPOK
Országos Lovastusa Minõsítõ és Ifjúsági Magyar Bajnokság

Idõpont: 2006. július 8., szombat
8.00 órától Díjlovaglás – Sportpálya 

13.00 órától Tereplovaglás – Petres-tó völgye

Július 9., vasárnap – Sportpálya
9.00 órától Díjugratás

12.00 órától Közönségszórakoztató bemutatók

14.00 órakor Köszöntõ

14.30 órától Díjugratás

17.00 órakor Eredményhirdetés. Könnyûzenei koncert.

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)

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

Június 23-ától augusztus 31-éig éjszaka is meg-
merítkezhetnek a Barlangfürdõ vizében a pihenni, szó-
rakozni, vagy egyszerûen csak fürdeni vágyók. Arról,
hogy az éjjeli fürdõzés valóban feledhetetlen, igazi ro-
mantikus élmény legyen, a „simogató habok” és a hold-
fény mellett andalító élõzene gondoskodik majd.

Dömötör Zoltántól, a VFV Miskolc Zrt. vezérigazgatójától
megtudtuk, hogy külföldön egyáltalán nem ritkák a miskolc-
tapolcai kezdeményezéshez hasonló szolgáltatások. A leg-
több olyan helyen ugyanis, amely rendelkezik valamilyen egye-
di látványossággal, arra törekszenek, hogy az oda látogató
turista ne csak napközben tudja elfoglalni magát, hanem este,
sõt akár éjjel is. Erre eddig Miskolctapolcán kizárólag a kü-
lönbözõ éttermek kínáltak lehetõséget. Mostantól azonban a
fürdõvendégek és a miskolciak már éjszaka is élvezhetik a
közkedvelt „spa” valamennyi szolgáltatását.

Éjszakai is lesz tehát szauna, nyitva tart a bár, az étterem,
a hangulat pedig sokkal bensõségesebb lesz, mint a nappa-
li órákban. Ahhoz persze, hogy a vendégek a kinti meden-
cékben ilyen körülmények között élvezhessék a vizet, szük-
ség volt a fürdõ elõtti terület átalakítására, kibõvítésére is.
Régen ugyanis az egyetlen kinti medence a „kagyló” volt, az
pedig önmagában nem lett volna alkalmas a – remélhetõleg
– nagy számú esti vendég fogadására.

A Barlangfürdõ egyelõre csak pénteken és szombaton várja
az éjszakai fürdõzésre vágyó látogatókat, 21–24 óráig. Az
új szolgáltatás iránt azonban már most nagy az érdeklõdés,
éppen ezért a VFV Miskolc Zrt. vezetõi úgy döntöttek, ha va-
lóban ilyen sokan szeretnének éjjel megmártózni a komp-
lexum medencéiben, ezt hétköznap esténként is megtehe-
tik majd. Az éjszakai fürdõzésekre a jegy egységesen 1200
forintba kerül.

Nem az éjjeli fürdés azonban az egyetlen újdonság a ta-
polcai termálfürdõ háza táján. A Barlangban ugyanis új, 
chipes belépõrendszert vezettek be. A vendég a bejáratnál egy
elektronikus karszalagot kap, amely rögzíti a belépés idejét,
és amely négyórás idõtartamra teszi lehetõvé a fürdõvendég
számára a medencék használatát. Persze ha a fürdõzõ még-
iscsak hosszabb idõt szeretne eltölteni a létesítményben, az
sem gond: a négyórás alapidõ lejárta után egy csekély díj fe-
jében tovább is maradhat. Távozáskor aztán leolvassák a kar-
szalagról, mennyivel lépte túl a négyórás peridust, és meny-
nyit kell pluszban fizetnie. A fürdõ egész területén megtalál-
ható szalagleolvasóknak köszönhetõen pedig a vendég bár-
mikor megnézheti mennyi „az aktuális egyenlege”.

A chipes „karkötõ” elsõdleges célja, hogy megkönnyítse
és meggyorsítsa a látogatók ki- és bejutását. A termál-
komplexumnak van ugyanis egy olyan kijárata is, ahol mind-
azok, akik a négyórás alapidõ lejárta elõtt hagyják el a für-
dõt, és a medencéken kívül más szolgáltatást nem vettek
igénybe, egyszerûen leadhatják a karkötõt és távozhatnak,
elkerülve a sorban állást.

A kényelmes és gyors ki- és bejutást szolgája az is, hogy
a korábbi két pénztár mellett öt újat is kiépítettek a fürdõ át-
alakítási munkálatai közben. Ennek köszönhetõen a Barlang
munkatársai, ha kell, egyszerre hét kasszánál fogadhatják a
vendégeket, külön ablaknál azokat, akik számlát kérnek,vagy
bankkártyával fizetnének, külön a turistacsoportokat, és egy
ún. gyorskasszánál azokat, akik hagyományos módon, kész-
pénzzel kívánnak fizetni.

A karszalag egyébként maga nem rögzít adatokat, azokat
ugyanis egy központi szerver tárolja, így az intelligens kar-
kötõt elhagyni, eldobni sem érdemes. Az okos kis szerkezet
nem csak a fürdõben töltött idõ rögzítésére szolgál, segítsé-
gével lehet kinyitni a kinti szekrényeket is – a szezon eltelte
után a bentieket is elektromosan nyitható-zárható tárolókra
cserélik –, a VFV Miskolc hosszú távú célja pedig az, hogy
minden szolgáltatás igénybe vehetõ legyen a szalag segít-
ségével, anélkül, hogy a vendégnek készpénzt kellene tarta-
nia magánál.

– A 35-ös és 35É-s és a 44-es autóbu-
szok az eddigi megállóhelyeken túl meg-
állnak az Uitz Béla utcán lévô Szemere u.
elnevezésû megállóhelyen is (21-es autó-
busz mh).

– A 2-es autóbusz pedig az eddigiektõl el-
térõen a Király utcáról jobbra fordul a
Vörösmarty utcára, majd az Uitz Béla utcán
folytatja útját. Ezt követõen balra fordul a

Szemere utcára, majd útvonala megegyezik
a megszokottal. (Megállóhelyei: Búza tér–
Szinvapark–Vörösmarty vr.–Szemere u. (21-
es mh.)–Szemere u. (MÁV Igazgatóság
elõtt)–Népkert). A változásokról honlapunkon
(www.mvkrt.hu) illetve a 2006. június 26-án
forgalomba kerülõ szórólapokon tájékoztat-
juk Önöket.

MVK Zrt. – A megbízható útitárs

PPIIHHEENNJJEENN    NNÁÁLLUUNNKK

eeggéésszz  éévvbbeenn  aa RROOMMAANNTTIIKK  KKEEMMPPIINNGGBBEENN
ééss  PPAANNZZIIÓÓNNKKBBAANN BBüükkffüürrddôônn!!

Romantik Camping Kft.
9740 Bükfürdô, Thermál krt. 12. 

Telefon: (94)558-050

HHIIRRDDEESSSSEENN
ÖÖNN  IISS

a 85 000 példányban megjelenô

MiNap-ban, vagy

a Miskolc Televízióban
és képújságában

Hirdetését feladhatjaminden nap 8–16 óráig, 
a Miskolci Kommunikációs Kht. székházában,

a Kis-Hunyad utca 9. szám alatt,
az elsô emeleten, 

vagy keresse médiamenedzsereinket
a következô számokon:

Fodorné Trúzsi Tímea 30/436-1577
Molnár-Radó Andrea 30/663-4428
Tóth Angéla 30/663-4429
Kriston István 30/663-4426
Telepi Róbert 30/663-4426

Holdfény és lágy zene

ÉJSZAKAI FÜRDÕZÉS A BARLANGFÜRDÕBEN

TISZTELT UTASAINK!
A 2006. június 16-án a Kazinczy u. lezárása miatt

forgalmirend-változás lépett életbe, melynek kapcsán
egyes autóbuszaink – elõreláthatóan 2006. augusztus 31-ig – a megszo-
kottól eltérõ útvonalon közlekednek. Az azóta eltelt egy hét tapasztalatait
és az Önöktõl érkezett észrevételeket figyelembe véve 2006. június 26-tól
további változásokat léptetünk életbe, melyek reményeink szerint javítják
a közösségi közlekedés feltételeit:



Tizenöt éves az ország legré-
gebbi, Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Polgárõr Szövetsége.
Ez alkalomból elõször szervez-
tek Miskolcon polgárõr-napot.
Az avasi kilátó környékén gyûl-
tek össze a legtöbb önkéntest
tömörítõ megyei szervezet tag-
jai. Tizennégy egyesületbõl a
helyiek mellett többek között
Tiszaújvárosból, Kazincbarciká-
ról, Mezõkövesdrõl, Szerencsrõl,
Sátoraljaújhelyrõl mintegy 700-
an érkeztek, hogy beszélges-
senek, szórakozzanak. 

Az ország mintegy 74 ezer tagot
számláló polgárõrszövetségének
tíz százalékát a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei szervezet adja,
amely elsõként alakult 1991-ben.
Vállalásuk, hogy a rendõrség, a ha-
tárõrség, a katasztrófavédelem te-
vékenységét önkéntes munkával
segítik. A készülõ közigazgatási re-
form újabb feladatokat ró a pol-
gárõrökre, akiknek munkáját 2006
tavaszától törvény szabályozza. A

legnagyobb elõrelépés, hogy költ-
ségvetési szervezet lesz a polgár-
õrség, amely azonban nem ren-
delkezik intézkedési jogkörrel, nem
szankcionálhat, csupán a polgárok
felhatalmazásával végzi munkáját.
Például úgy, hogy a rendõrökkel
együtt az utak közbiztonságára vi-
gyáznak. Az elmúlt évben 1400 pol-
gárõr majd nyolcezer órában látott

el ilyen szolgálatot és emellett más
feladatokat is. Ezért a munkáért
mondtak köszönetet a polgárõr-
napon. A legtöbben a sajóvámosi
alapszervezet tagjai közül része-
sültek elismerésben, de a házi-
gazda avasiak is több kitüntetést be-
zsebelhettek. A polgárõrség arany
érdemkeresztjét az idén Káli Sándor,
Miskolc polgármestere és Nyírõ

Pál, a város közbiztonsági tanács-
noka is megkapta. A hivatalos
megnyitót követõen több kondér-
ban rotyogott a pincegulyás, a pör-
költ az avasi kilátó környékén, ahol
baráti találkozóra gyûltek össze a
megye polgárõrei. 

Színjátszók, énekesek-táncosok
szórakoztatták az önkéntes testü-
let tagjait, miután maguk is meg-
mérettettek az ügyességi verse-
nyeken és a sportban. A megyei
rendõr-fõkapitányság és a Miskolci
Határõr Igazgatóság pedig látvá-
nyos bemutatóval készült a 7.
Megyei Polgárõr Napra.

Június 20-án tartotta tanév-
záró rendezvényét a felsõ-
zsolcai Egységes Pedagógiai
Szakszolgáltató Központ. Az
1997-tõl körzetközponti fela-
datot ellátó intézmény a
Miskolc Kistérség Többcélú
Társulása megalakulásával is
megõrizte ezt a szerepét. 

Huszonegy környezõ település
ötven közoktatási intézménye
gyermekeinek, szüleiknek, peda-
gógusaiknak biztosít pedagógiai
szakszolgáltatást. A polgármes-
terek, jegyzõk mellett sok iskola-
igazgató, óvodavezetõ is érdek-
lõdött a munkájuk iránt. Fehér
Attila, Felsõzsolca város polgár-
mestere köszöntötte a megjelen-
teket, majd Túróczi Bertalan kis-
térségi oktatási és kulturális jegy-
zõi referens felvázolta a várható
lehetõségeket. A kistérségi pe-
dagógiai szakszolgáltatásról és az
intézmény egészét érintõ kérdé-
sekrõl Domonkos Lászlóné, az in-
tézmény igazgatója adott tájé-
koztatást. A speciális területek
felelõs szakemberei adatokkal
alátámasztva mutatták be a
2005/2006-os tanév munkáját. 

Kiemelték a legnagyobb lét-
számú ellátást biztosító területe-
ket, mint például: beszédjavítást,
gyógytestnevelést, pályaválasztási
tanácsadást, a pszichoterápiát
és a részképesség-gyengeség
kezelését. A tanév során 8270
gyermek 42 445 esetben része-
sült valamely területükön meg-
segítésben. Az évértékelõ ren-
dezvény már hagyománnyá vált

a felsõzsolcai Egységes Pedagó-
giai Szakszolgáltató Központban.
Tizenegy fõállású, negyvenhat
részmunkaidõs szakember tudta
biztosítani a térség minden óvo-
dájában és iskolájában a fejlesz-
téseket és terápiákat. A kistérsé-
gek szerepének növekedésével
egyre több rászoruló gyermek
részesülhet pedagógiai szak-
szolgálati ellátásban.
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Isszuk-e már Miskolcon a vizet? – kérdezik pesti kollégáim, egy
Vörösmarty téri könyvheti sátor árnyékában. Isszuk, mondom, de
nem a csapból, s arról beszélünk, alig néhány éve még hülyének
néztük, aki vendéglátóhelyen szénsavmentes ásványvizet rendelt,
mondván, mire vág fel, igyon akkor csapvizet – ma merje valaki a
fenyegetettség érzése nélkül ugyanezt ugyanott kimondani. 

Elõdeinkkel ellentétben nekünk soha eszünk ágában nem volt,
hogy vidéki fúrt kutunkból igyunk vizet. Egyik szomszédunk már
régen figyelmeztetett arra, hogy a Hernád közelsége miatt az ilyen
kutak vize nem alkalmas közvetlen fogyasztásra, õk be is méret-
ték, és valamibõl sok van benne, valamibõl meg kevés, szóval az
egészségügyi határértékeket nézve sok mindenben hibádzik. A ku-
tyámnak is a közeli közkútról engedek a vizes táljába, pedig biz-
tos nincs az a kórokozó, vagy túltengõ vegyület, ami megbetegít-
hetne egy átlagnál is jóval nagyobb testû kuvaszt, amit apám ura-
sági ökörnek becéz. Képzelhetik, mekkora test. Most pedig nagy
embertestek betegedtek meg a miskolci csapvíztõl, ott, ahol eddig
mindenki úgy élte életét, hogy a csapvíztõl nincs semmi bizton-
ságosabb. 

Kérdezik a kollégák, mi az a karsztvíz, s értetlenkednek, hogy a
földrétegek által „magától” megtisztult esõvíz „átalakítatlanul” kerül
több ezer háztartásba. Mondom, ez nem arról szól, hogy szegény
ember vízzel fõz, nem csak a mi tájegységünkön van így, az or-
szág számos pontján „nyers” karsztvizet fogyasztanak az embe-
rek. Kollégáim „vizes” ars poeticája egybehangzóan az, hogy tart-
suk a puskaport mindig szárazon, s szemfülesen tegyük dolgun-
kat, mert az író, ha csak szépír, a hideg vízre valót sem keresi meg.
Elhangzik a karszt-poétika: most ugrik a fajom a vízbe. 

S ha már Vörösmarty a tér, éljünk a poéta szavaival: „A víz kétes
elem, a földet elönti, de táplál; / Gát, de merészeknek pálya vilá-
gokon át. (…) Árja megöl, de szelíd gyógyszerré lesz, ha beteg
vagy, / S szûz forrásaiból vissza jön életerõd: / Természettõl nyert
a víz kétféle hatalmat, / Isteni áldássá tette az emberi ész.”

Vass Tibor

Elvan a gyerek

KARSZT-POÉTIKA

ÉVET ZÁRTAK FELSÕZSOLCÁN

A megye polgárôrei találkoztak

ELISMERÉSEK ÉS ÜNNEP

A polgárôrnap a szervezetek felvonulásával kezdôdött.

Visszamenõlegesen az adót, a
büntetést és a késedelmi kama-
tot is meg kell fizetniük azoknak
a munkaadóknak, akik július elseje
után munkaszerzõdés helyett for-
mális megbízási vagy vállalkozá-
si szerzõdést kötnek alkalma-
zottjaikkal. Az úgynevezett színlelt
szerzõdéseket június 30-ig minõ-
síthetik át vagy szüntethetik meg

a munkaadók. Az APEH július 1-
jétõl szigorúan ellenõriz és szank-
cionál majd. 

– Az ellenõrzési irányelv meg-
határozza azokat a területeket,
ahol feltétlenül, kiemelten vizsgál-
nunk kell, autójavítók, autószere-
lõk esetében, vagy a kereskede-
lem bizonyos területein végzünk
ilyen vizsgálatot, de természete-
sen ott, ahol jelen vagyunk, a szín-
lelt szerzõdésekre is rápillantanak

a kollégák – mondta el Tóth István,
az APEH B.-A.-Z. Megyei Igazga-
tóságának sajtóreferense. 

Színlelt szerzõdésrõl akkor be-
szélünk, ha a munkavégzés a
munkajog tartalmi elemeit tükrö-
zi, ellenben a foglalkoztató cég
nem munkavállalóként jelenti be
dolgozóit, hanem egyéni vállal-
kozóként, illetve gazdasági társa-
ságként, megbízási vagy vállal-
kozási szerzõdést köt.

A pár héttel ezelõtti áradások ko-
moly károkat okoztak a lillafüredi
kisvasút nyomvonalán is, melynek
még mindig tart a helyreállítása.

– A Garadna patak áradása ko-
moly, több millió forintos kárt oko-
zott a garadnai végállomásunk és
az õskohó között – mondta el
Mátrai Imre üzemigazgató. 

– Volt olyan szakasz, ahol a
patak bemosta a medrét a vasú-
ti pályánk alá. A pisztrángtelep alatt
pedig közvetlenül a vágányon
folyt a Garadna patak. A vonatok
kezdetben csak Lillafüredig, je-
lenleg pedig az õskohóig közle-
kednek menetrend szerint. A vasút
dolgozói mindent elkövetnek
annak érdekében, hogy minél ha-
marabb Garadnáig biztonságosan
járható legyen a vasúti pálya – tette
hozzá Mátrai Imre. 

KISVONAT-
GONDOK

KEMÉNYEN SZANKCIONÁL AZ APEH


