
Mindössze négy napot kell
várakozniuk a sakkozás hívei-
nek, aztán Miskolcon meg-
kezdõdik a hatalmas érdeklõ-
déssel kísért Lékó Péter–
Anatolij Karpov rapid páros-
mérkõzés.

A program szerint kedden este
18 órakor tartják az ünnepélyes
megnyitót és a sorsolást is.
Szerdán 16 órakor játsszák az
elsõ partit, a nyitólépést Káli
Sándor, Miskolc Megyei Jogú
Város polgármestere teszi meg.
Fél hattól a második parti kereté-
ben ülnek asztalhoz a nagymes-
terek. Csütörtökön rendezik a har-
madik és negyedik, szombaton az
ötödik és hatodik, vasárnap pedig
a hetedik, illetve nyolcadik játsz-
mát. A péntek pihenõnap, ám a
menetrend szerint ekkor a nagy-
mesterek közönségtalálkozón

vesznek részt, tizenhat és tizen-
nyolc óra között az ITC-székház-
ban várják az érdeklõdõket.

Lékó Péter a világranglistán pil-
lanatnyilag a hetedik helyet foglalja
el, míg Anatolij Karpov korábban
tíz éven keresztül ült a világbajnoki
trónon, õ volt a sportág tizenket-
tedik uralkodója. Karpov soha
nem hagyta figyelmen kívül a jó-
tékonykodást. Karitatív tevékeny-
sége sok idejét leköti, mégis nagy-
szerû eredményeket ért el az idei
rapid versenyeken. Tallinban meg-
nyerte a Keresz-emléktornát, Új-
vidéken Portisch Lajost gyõzte le
négyjátszmás találkozón.

És itt van a legújabb siker, amely-
bõl az derül ki, hogy Karpov gõz-
erõvel készül a legjobb magyar
nagymester, Lékó Péter elleni jövõ
heti miskolci párosmérkõzésére. Az
orosz nagymester a készülés és
elemzés mellett verseny közben is
kipróbálhatta legújabb változatait,

hiszen Zürichben részt vett a Credit
Suisse szervezésében lezajlott né-
gyes tornán, és az elsõ helyet sze-
rezte meg! Mindebbõl látszik, hogy
nagyon nehéz dolga lesz Lékó
Péternek, aki erõsen fogadkozott,
hogy nem esik ugyanabba a hi-
bába, mint tavaly, amikor az angol
Michael Adams ellen 0–3-as hát-
rányba került…               (doros)

Változik a buszok és a villa-
mosok menetrendje szep-
tember 1-jétõl. Az MVK Zrt. já-
ratai téli menetrend szerint jár-
nak majd. Ennek megfelelõen
az autóbuszok sûrûbben in-
dulnak a legtöbb útvonalon, a
2-es buszra viszont többet kell
majd várniuk az utasoknak.

Sûrûbben járnak a buszok
szeptember elsejétõl Miskolcon.
Az MVK Zrt.-nél minden évben
ilyenkor állnak át a téli menet-
rendre, amely a legtöbb vonalon
a járatok számának növekedé-
sével jár. A menetrendváltozás
többek között az 1-es, a 101-es,
a 2-es, a 29-es, a 31-es, a 35-ös,
36-os és a 39-es busz, illetve az

1-es és a 2-es villamosjáratokat
érinti. A legtöbb útvonalon gyak-
rabban indulnak majd a közle-
kedési vállalat gépjármûvei, a 2-
es buszra azonban többet kell
majd várniuk az utasoknak. A
MAN-ok, Ikaruszok és Neoplanok
ezen a vonalon azért járnak majd
ritkábban, mert az idegenforgal-
mi szezon végével jelentõsen
csökken az utasok száma is.
Braun Csabától, az MVK Zrt. mar-
keting-osztályvezetõjétõl meg-
tudtuk, hogy a belváros megújí-
tásához kapcsolódó munkálatok
miatt is számítani kell eltérések-
re az új menetrendfüzethez ké-
pest. Az ugyanis már a fõutca kör-
nyékének rendezése utáni, októ-
beri állapotra vonatkozik, így át-
menetileg lesznek különbségek

a megállók helyét, és az indulá-
sok idejét illetõen. Ezekrõl egy ki-
egészítõ lap tájékoztatja az uta-
zóközönséget, amelyet a jegy-
pénztáraknál kérhetnek majd az
utasok.

Az MVK Zrt. szerdai tájékozta-
tóján bemutatták a vállalat új lo-
góját, és felhívták a figyelmet
arra is, hogy a szeptemberi ta-
nulóbérlettel már augusztus 27-
étõl utazhatnak az iskolások.
Braun Csaba elmondta azt is,
hogy a Martin-Kertváros déli ré-
szén új, kísérleti buszjárat indítá-
sát tervezi a közlekedési vállalat.
A 3b-s szeptember közepétõl jár
a városrészben, és amennyiben
az utasok száma ezt indokolttá
teszi, a jövõben állandó járatként
üzemel majd tovább.

Második hazai mérkõzésén
súlyos vereséget szenvedett a
DVTK labdarúgócsapata. A
piros-fehérek nem tudták meg-
akadályozni a zalaegerszegiek
4–1-es sikerét, végig az történt
a pályán, amit a vendégek
akartak. A javításra ma este 19
órától nyílik lehetõség, ám a
soproni kiruccanás egyáltalán
nem ígérkezik könnyûnek.

Csank Jánossal nem lehetett
madarat fogatni legutóbb, ehhez
szükségtelen a magyarázat. Igaz,
a bajuszos tréner elõzetesen sem
titkolta, hogy tart ellenfelüktõl, mert
a hazai mezõnyben az egerszegi-
ek mindenképpen érmes remé-
nyekkel vágtak a pontvadászatnak.

– Tudtam, hogy nagyon nehéz
mérkõzés vár ránk, hiszen ellen-
felünk érett, rutinos futballistákból
áll. A középpályán megvertek ben-
nünket, márpedig ez a tény dön-
tõnek bizonyult. Az õsz további
része sem lesz könnyû, de aztán
a télen majd helyre tesszük a dol-
gokat – nyilatkozta az összecsa-
pást követõen.

Vitelki Zoltán csapatkapitány
így vélekedett: – Úgy gondolom, két
jó csapat találkozott egymással.
Minden gólt hiba elõz meg, a
Zalaegerszeg pedig könyörtelenül
kihasználta megingásainkat.
Ellenfelünk jól passzolt, mi abban
hibáztunk, hogy messze álltunk az
emberektõl. Persze, nincs sok idõ
a búslakodásra, Sopronban lehet
javítani, ennek érdekében min-
dent elkövetünk.

A heti munka, a készülõdés nem
volt zavartalan, Mogyorósi Józsefnek
kisebb hõemelkedése alakult ki.
Katona Attila achillese a Za-
laegerszeg elleni mérkõzésen gyul-
ladt be, a védõ két napot pihent. A
szombati, ligabajnoki mérkõzésen,
egy rúgás következtében Halgas
Tibor is kidõlt a sorból, az elsõ or-
vosi vizsgálatok szerint neki egy
izomrost szakadt el a vádlijában. 

A héten az MLSZ-székházban
egyeztettek az öt legjelentõsebb
szurkolótáborral rendelkezõ csapat
képviselõi (Budapest Honvéd,
DVSC-TEVA, Diósgyõri VTK,
Ferencváros, Újpest FC), a szurkolói
csoportok vezetõi, a stadionjaikban
mûködõ biztonsági cégek képvi-
selõi, illetve az MLSZ és a rendõr-
ség illetékesei. A megbeszélésen
minden érintett a saját szakterüle-
tén felmerülõ problémák megol-
dására tett javaslatot. Ezek alapján
Kisteleki István, az MLSZ elnöke kez-
deményezte egy szakmai bizottság
felállítását.                             D. L.
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Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében

MISKOLCI NAP

Miskolc két kórházáról, s
ezen keresztül a város egész-
ségügyi helyzetérõl tartottak
sajtótájékoztatót az intézmé-
nyek vezetõi, Miskolc város fõ-
orvosa és az önkormányzat
egészségügyi bizottságának
elnöke. Mint elhangzott, a
város még idõben elébe ment
azoknak a problémáknak,
amelyek most országos szin-
ten is felszínre kerülnek az
egészségügy reformja kap-
csán. 

Komoly fejlesztések valósul-
tak meg, s a Semmelweis, illetve
Diósgyõri Kórház egymással
együttmûködve, valóban bizton-
ságos, magas szintû ellátást tud
biztosítani a város lakói számá-
ra – megerõsödve, felkészülten
várják a reformintézkedéseket.  

Dr. Hardonyi András, az egész-
ségügyi bizottság elnöke egyebek
mellett elmondta, a város önkor-
mányzata a közelmúltban meg-

szüntette a kórházakkal foglal-
kozó, 2001-ben létrejött ad hoc
bizottságot, melynek célja fõként
az anyagi problémákkal küszkö-
dõ városi kórházak helyzetének
javítása volt. Ez végsõ soron be-
töltötte a feladatát, az intézmé-
nyek helyzete stabilizálódott, s ma
már elmondható, hogy nincsenek
alapvetõ mûködési feltételbeli hi-
ányosságok. Az Egészségügyi
Bizottság elnöke köszönetet mon-
dott a kórházi vezetõknek, dol-
gozóknak, s mindazoknak, akik
tevékenységükkel hozzájárultak a
Semmelweis Kórház és a
Diósgyõri Kórház helyzetének
konszolidálásához. Mint elhang-
zott, az ad hoc bizottság helyett
szélesebb alapokon mûködõ, s
szakmapolitikai kérdésekkel is
foglalkozó egészségfejlesztõ
munkacsoportot alakítottak, a
stratégiai feladatok megvalósítá-
sára pedig városi ügyvezetõ fõ-
orvost neveztek ki, dr. Szalkai Iván
orvos-közgazdász személyében.

(Folytatás a 3. oldalon.)

A MISKOLCI EGÉSZSÉGÜGYRÕL

Elébe mentek
a problémáknak

A LAKATOS & VARGA
TRANSPORT RT.

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

Eladásra, hosszútávú bérbeadásra meghirdeti a tulajdonában lévõ Kiss
Ernõ utcai, négysávos, forgalmas (belvárostól 1,5 km-re lévõ) telephelyén
lévõ felújított iroda- és újonnan épült csarnoképületét az alábbiak szerint:

� Iroda és szociális létesítmények: földszint + két emelet: 1373 m2

� Üzemcsarnok és fedett rakodótér: 1917 m2

Az iroda és az üzemcsarnok együttes kiadása az alapvetõ cél, de más
megoldások is lehetségesek.

MEGÚJULÓ UTAK MISKOLCON

Útfelújításra idén 785 millió fo-
rintot szánt a város. Ebbõl 290 mil-
lió forint pályázati támogatás, a
többit az önkormányzat saját költ-
ségvetésébõl állja. Ebbõl az ösz-
szegbõl októberig 30 utca újul
meg. Augusztus végéig 19 utcá-
ban több mint 9 km hosszúságú
szakasz már elkészült, a többit ok-
tóber végéig fejezik be. Miskolcon
nemcsak a régiek újulnak meg,
hanem épülnek is utak. 

A Villanyrendõrnél új oszlopok
tartják majd a keresztezõdés név-
adó jelzõlámpáit. A Corvin utca
négysávosításának második
üteme is heteken belül elkészül,

erre 250 millió forintot különített
el az önkormányzat. Az út bõví-
tésének köszönhetõen hamaro-
san a belvárost kikerülve egészen
a Népkertig haladhatunk majd az
új szakaszon. A Kazinczy utcán
az autóbuszok már szeptember-
tõl mindkét irányban haladhatnak
majd. A tömegközlekedési esz-
közökön és a taxikon kívül azon-
ban ide más jármû nem hajthat
majd be.                         lénárt

Folytatódnak az útfelújítási és építési munkálatok Miskolcon.
A tervek szerint szeptember végére készül el a Kazinczy utca
és Corvin utca bõvítésének második szakasza is, így néhány
hét múlva a Petõfi tértõl egészen a Népkertig autózhatunk, és
a Villanyrendõr környékén is helyreáll a buszközlekedés. 

A kék mezes zalaegerszegiek megállíthatatlanok voltak.

Sopronban javíthat a DVTK

ZAVARÓ SÉRÜLÉSEK

SÛRÛBB JÁRATOK

Változik a menetrend

KARPOV GYÕZELEMMEL HANGOLT



TÁJÉKOZTATÓ
Miskolc város egyes területein 2006. június 8-án észlelt ivó-
víz-szolgáltatási problémák ellentételezéseként a közüze-
mi szolgáltató MIVÍZ Kft. az érintett térség fogyasztóinak
kompenzációt biztosít június 16. elõtti 2 hetes idõszakra.

A kompenzáció két részbõl áll:
– Kárenyhítésként az adott fogyasztási hely ivóvíz-fel-

használásával arányos mérséklés és a házi vízveze-
tékek tisztítására 1 m3 vételezett víz és 1 m3 szenny-
víz-kibocsátásnak megfelelõ összeg;

– A kompenzációt számított átlag alapján képezzük úgy,
hogy a 2 hetes idõszakra jutó fogyasztást megfelez-
zük, számtanilag így oldjuk meg azt, hogy az adott
idõszakra „fél áron” számlázzuk az ivóvízszolgáltatást.

Az augusztus és szeptember hónapokban elkészülõ
számlákon „Kompenzáció” megjelöléssel vízóránként (fo-
gyasztásarányosan csak a víz), illetve fogyasztóhelyenként
(1-1 m3 ivóvíz és szennyvíz) jelenik majd meg a mérsék-
lés az érintett területek fogyasztási helyeire kibocsátásra
kerülõ víz- és csatornadíj-számlákban.

Ha az adott idõszakban tulajdonos-, (fogyasztó)-változás
történt, pl.: belsõ csõtörés vagy más, a szolgáltatással ösz-
szefüggõ esemény, ezek kezelésére – a fogyasztó beje-
lentése alapján – egyedi megoldásokra van lehetõség.

A fentiekkel kapcsolatos kérdésekben készséggel állunk
fogyasztóink rendelkezésére az 519-388, 519-347 telefon-
számokon.

Miskolc, 2006. augusztus 21.
MIVÍZ KFT.  

Összesen 44, fogyaték-
kal élõ emberrõl tudnak
gondoskodni a Szeretet
alapítvány most felújított
otthonában. A mintegy
harmincmillió forintból át-
alakított épületben új la-
kószobák, személyzeti öl-
tözõ és mozgáskorláto-
zottak számára is hasz-
nálható mosdó kapott
helyet. A felújításhoz a
villamos rendszer korsze-
rûsítésével az önkor-
mányzat is hozzájárult.

A gondozott fiatalok rövid
mûsorszámmal kedvesked-
tek a vendégeknek a Sze-
retet Alapítvány Csilla Bá-
rónõ Szeretetotthonának átadó-
ünnepségén. Az alapítvány egy
évvel ezelõtt kapta meg a most
felújított épület felét az önkor-

mányzattól egy fogyatékos-ott-
hon létrehozására. Az épület
meglehetõsen rossz állapotban
volt, ám tavaly egy munkahely-

teremtõ pályá-
zaton a Megyei
Munkaügyi Hi-
vataltól sikerült
elnyerni a felújí-
táshoz és az
épület átalakítá-
sához szüksé-
ges pénzt. A fel-
újítási munkála-
tok múlt év
végén kezdõd-
tek és ez év
márciusában fe-
jezõdtek be.

Az otthon
konyháját felújí-
tották, új lakó-
szobákat és
személyzeti öl-
tözõt alakítottak

ki, a folyosón pedig egy moz-
gássérült-mellékhelyiség is helyet
kapott. Az átalakításokra össze-
sen majdnem 30 millió forintot
költöttek, de volt, aki ingyen-
munkával, vagy tárgyi adomá-
nyokkal is segített az alapít-
ványnak. A szeretetotthon meg-
újulásához a villamos rendszer
teljes korszerûsítésével a város
is hozzájárult.

Tóthné Molnár Katalin, a
Szeretet Alapítvány „Csilla Báró-
nõ” Szeretetotthonának igazga-
tója kérdésünkre elmondta, Mis-
kolcon három, fogyatékkal élõ-
ket ellátó végleges, és egy ideig-
lenes ápolást biztosító intéz-
mény mûködik. Ezek mindegyi-
ke másféle ellátásra szakosodott,
a Csilla Bárónõ Szeretetotthon
például a halmozottan sérült,
súlyos fogyatékkal élõk, illetve a
középsúlyos értelmi, és a hal-
mozottan sérültek idõsebb kor-

osztályának kínál szakszerû gon-
doskodást, ápolást. Az intéz-
mény mûködési engedélye 44,
fogyatékkal élõ ellátását teszi le-
hetõvé, ez tízzel több, mint az ott-
hon eddigi gondozottainak
száma.

petruskó

A Magyar Kommunista
Munkáspárt miskolci csoport-
ja is indít önálló jelöltet az õszi
képviselõválasztáson. A párt
összevont gyûlésén határo-
zott úgy, hogy a városi szer-
vezet elnökét indítja a me-
gyeszékhelyen polgármes-
terjelöltként. 

Önállóan indul a választáson
a Magyar Kommunista Munkás-
párt, nem keresnek szövetsé-
gest, és nem támogatják egyik
párt jelöltjét sem – mondta Fülöp
Józsefné, városi elnök, polgár-
mesterjelölt bemutatkozó tájé-
koztató fórumán. A jelölt prog-
ramjai között szerepelnek azok
az elképzelések, melyekkel
Miskolc és ezzel együtt a régió
felzárkózását segítenék elõ.
Javítani szeretnék például a tér-
ség munkaerõ-piaci helyzetét, a
tömegközlekedést és a víz-,
szennyvízhálózatot a külváros-
ban is.

– Korábban nagyon szépen be-
indult a szennyvíz-elvezetés kü-
lönbözõ területeken, ahol nem
volt kiépítve, de négy éve leállt.
Miskolc nem csak a belvárosból
áll, jó lenne, ha a külvárosi ré-
szeken is fejlesztenének. Nagyon
szép, hogy Európa kulturális fõ-
városa címre pályázunk, de az
egyszerû emberek lassan szín-
házba, moziba se jutnak el – je-
lentette ki Fülöp Józsefné.

Miskolc fejlõdése érdekében a
párt szorosan együttmûködne a

képviselõkkel, a civil szervezetek-
kel és a lakóhelyi közösségekkel.
Ezen kívül az egész országban
szeretnék elérni az ingyenes ok-
tatást, a magyar vállalkozók tá-
mogatását a külföldiekkel szem-
ben, valamint azt, hogy a kórhá-
zak maradjanak állami tulajdonban.
A Magyar Kommunista Munkáspárt
miskolci szervezete augusztus 7-
tõl ügyeletet is tart az érdeklõdõk
számára, új székhelyükön, a
Stadion utca 37. szám alatt.

lénárt

Szombatonként nyitott torna-
termek és uszoda várja látogatóit
Miskolcon. Városunkban a Nem-
zeti Sporthivatal pályázatán nyert
összegbõl szeptember 9-tõl de-
cember végéig szombatonként
nyitott lesz három tornaterem és
a Diósgyõri Uszoda 3-3 órára a
város polgárai elõtt. Várják a
miskolci lakosokat, családokat
ezeken a napokon. A belépés in-
gyenes mindenki számára. A kü-
lönbözõ helyszíneken más-más
sportágat ûzhetnek a városla-
kók: városi uszoda, diósgyõri
stadion mellett szombaton 10–12
órakor úszás, felszerelés: fürdõ-
ruha, fürdõsapka. II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola, Gyõri
kapu – Zoltán u., szombaton
10–13 órakor röplabda, asztalite-
nisz, sportfelszerelés: pingpong-
ütõ. Andrássy Szakközépiskola,

Soltész N. K. u. és Bajcsy-Zs. u.
sarok: szombat 10–13 órakor foci,
lábtenisz. Vörösmarty Mihály Ál-
talános Iskola, a Corvin O. u. mö-
gött – Mádai L. u.: szombaton
10–13 órakor kosárlabda.
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Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóin-
kat, hogy „Mindenkit érhet jogeset”
címmel folyamatosan mûködik in-
gyenes jogsegélyszolgálatunk.
Amennyiben jogi természetû prob-
lémájuk, kérdésük van, úgy kér-
jük, írják azt meg, és küldjék el
szerkesztõségünk címére: 3525
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borí-
tékra írják rá: „Mindenkit érhet jog-
eset”. Lehetõségük van e-mailben
is elküldeni kérdésüket, ezt az
info@mikom.hu címre várjuk. Jogi
szakértõink, dr. Strassburger Gyula
és dr. Tulipán Péter ügyvédek áll-
nak szíves rendelkezésükre.

Orosz Lajos, a 2. számú választókerület szocialista ön-
kormányzati képviselõje augusztus 26-án (szombat) 8 órától
12 óráig fogadóórát tart. Helyszín: Martin-Kertváros Unió-Coop
ABC elõtt. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Képviselôi fogadóóra

Lenártek András önkormányzati
képviselõ jótékonysági célú fü-
zetvásárt rendez szeptember 1-
jén, pénteken 13 és 16 óra között
a szirmai Coop ABC elõtt (Miskolc-
Szirma, Miskolci út). A képviselõ
a vásár teljes bevételét a Szent
Márton Gyermekmentõ Szolgálat
Alapítvány részére ajánlja fel.

Az Ön márkakereskedõje: Babus Autóház Kft.
Miskolc, Régiposta u. 29. (a Plaza mellett)

Telefon: 46/506-008, 46/506-009 Szombat–vasárnap is nyitva!

A BABUS SUZUKI
augusztusi ajánlata

Ne döntsön, amíg nálunk nem járt!

„0” Ft induló 120 hónap alatt

kezes és jövedelemigazolás nélkül

kedvezõ hitelek, akár kamatmentesen is

készleten lévõ autókra
egyéb kedvezmények

használtautó-beszámítás és -felvásárlás

akár casco-mentesen is

Ajánlatunk augusztus 31-ig, valamint
a készlet erejéig érvényes!

Gondoskodás fogyatékkal élõknek

MEGÚJULT A SZERETETOTTHON

Az igazgatónô a parkban adott tájékoztatást a meg-
újult otthonról.

Szilágyi Gizella, a 12. számú választókerület szocialis-
ta önkormányzati képviselõje szeptember 1-jén (péntek)
14–16 óráig lakossági találkozót tart a Szinva ABC elõtti te-
rületen a Vörösmarty utcán. Minden érdeklõdõt tisztelettel

és szeretettel vár!

Szebeni Péter, a 18. számú választókerület szocialista
önkormányzati képviselõje augusztus 31-én  (csütörtök)
16–18 óráig lakossági találkozót tart a Tokaj Szolgáltatóház
elõtti területen a Gyõri kapuban. Minden érdeklõdõt tisz-

telettel és szeretettel vár!

Fodor Zoltán, a 9. számú választókörzet önkormányzati
képviselõje lakossági találkozót tart szeptember 2-án
(szombat) 9–12-ig. Helyszín: Avas III. ütem Plusz ABC elõt-
ti terület. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Orosz Lajos, a 2. számú választókörzet önkormányza-
ti képviselõje lakossági találkozót tart szeptember 2-án
(szombat) 8–12-ig. Helyszín: Martin-Kertváros, Unió-Coop
ABC elõtt. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Dr. Mokrai Mihály, a 11. számú választókörzet önkormányzati kép-
viselõ-jelöltje lakossági találkozót tart szeptember 2-án (szombat) 10–12-
ig a Profi elõtti területen a Vörösmarty utcán. Mindenkit szeretettel vár!

Lakossági találkozó

Mindenkit
érhet jogeset

JÓTÉKONYSÁGI
FÜZETVÁSÁR

A Munkáspárt önálló jelöltje

INGYEN SPORTOLHATNAK
A MISKOLCIAK



Augusztus 20. az egyik leg-
õsibb magyar ünnep, Szent
István király emlékének és a ke-
resztény állam alapításának a
napja. Erre az eseményre em-
lékezünk, mi magyarok ezen a
napon. Ebbõl az alkalomból ün-
nepelhettek idén is együtt a
miskolciak, két napon keresztül,
több helyszínen. 

Az ünnepi megemlékezések sora
már szombaton elkezdõdött ál-
lamalapító királyunk szobra elõtt a
Szent István téren. A rendezvé-
nyen Káli Sándor polgármester
mondott rövid nyitóbeszédet,
amelyben kiemelte nagy uralko-
dónknak az államalapításért, a ma-
gyar jogrendszer és törvénykezés
megteremtéséért és a keresztény
hit felvételéért folytatott harcos és
áldozatos munkáját. 

Káli Sándor rövid köszöntõje
után a városvezetés mellett a pár-
tok és a különbözõ szervezetek mis-
kolci képviselõi helyezték el az em-
lékezés virágait az államalapító
szobra elõtt. A miskolci, Szent
István téri megemlékezést a szózat
emelkedett dallamaival zárták a
bányászzenekar fúvósai. Ezt köve-

tõen a mindszenti templomban
folytatódott az ünnepségsorozat,
ahol ökumenikus kenyérszentelést
tartottak, római katolikus, reformá-
tus és görög katolikus lelkipásztorok
részvételével. Az új magyar kenye-

ret a középkori kenyértiszteleti- és
a 19. századi aratóünnep hagyo-
mányaira támaszkodva augusztus
20-án áldják meg. Berkes László fõ-
esperes azt hangsúlyozta, hogy az
ünnep lényege nemcsak a pihenés,

hanem a béke, az erõgyûjtés és a
családi összetartás erõsítése is. 

Augusztus 20-án délelõtt Fel-
sõhámorban is ünnepi szentmisé-
vel és koszorúzással tisztelegtek a
magyarság legnagyobb ünnepe
elõtt. A vasárnap ünnepi hangulat-
ban telt a diósgyõri várban is, ahol
az ilyenkor hagyományos progra-
mok 10 órakor kezdõdtek. Délelõtt
elsõsorban a fiatalabb korosztály-
ra számítottak a szervezõk, folya-
matosan követték egymást a gyer-
mekmûsorok a várárok színpadán.

Délután már a nagyobbak fi-
gyelmére is számítottak a szerve-
zõk. Az est végéig a Frappé Trió, a
Számadó Zenekar és a Magyar Ál-
lami Népi Együttes elõadásában is
gyönyörködhettek a vendégek. Az
ünnepi megemlékezések sorát ez
alkalommal is a hagyományos tû-
zijáték zárta, melyre évek óta több
ezren kíváncsiak Miskolcon.

lénárt

(Folytatás az 1. oldalról.)
Dr. Hártó György, a Diósgyõri

Kórház igazgató fõorvosa arról szólt,
hogy Miskolc elébe ment az orszá-
gosan jelentkezõ problémáknak, s
idõben kialakította azt a struktúrát,
melyben mindkét városi kórház
megtalálhatta saját erõsségeit. Ilyen
például, egyebek mellett Diós-
gyõrben a stroke-ellátás, a Sem-
melweis Kórházban pedig a mellkas-
sebészet. Az igazgató fõorvos arra
is utalt, hogy hat évvel ezelõtt a
Diósgyõri Kórház 468 milliós adós-
ságállományával országos listave-
zetõ volt, az egy ágyra jutó eladó-
sodás arányát tekintve. Ma viszont
már egy fillér tartozása sincs az in-
tézménynek, s ez a jelentõs ered-
mény a konszolidációs program, a

hatékony gazdálkodás mellett az ön-
kormányzat anyagi segítségének, va-
lamint annak az elmúlt években
megvalósult szerkezetváltásnak kö-
szönhetõ, melyben az aktív fekvõ-
beteg-ágyak mellé krónikus és re-
habilitációs ágyak is kerültek.

Dr. Koleszár Lajos, a Semmelweis
Kórház igazgató fõorvosa Miskolc
regionális vezetõ szerepét említet-
te, melyet véleménye szerint az
egészségügyi ellátások színvona-
la is erõsít. Az igazgató fõorvos ezzel
kapcsolatban utalt rá, hogy
Miskolcon ma már minden olyan el-
látást megkaphatnak a betegek,
amelyeket az orvosegyetemekkel
rendelkezõ városok biztosítanak. 

Dr. Szalkai Iván városi fõorvos az
elkövetkezõ idõszak szakmai fel-

adatai között említette a két váro-
si kórház együttmûködésének to-
vábbi erõsítését, és a városban mû-
ködõ megyei egészségügyi in-
tézményekkel – a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórházzal, vala-
mint a Szent Ferenc Kórházzal –
való kommunikáció javítását. 

– Ennek érdekében javaslatot tet-
tünk közös munkacsoport létre-
hozására a feladatok és a betegek
optimálisabb ellátásáért. A ren-
delkezésre álló források mind ra-
cionálisabb felhasználására tö-
rekszünk, az állampolgárok érde-
kében – hangsúlyozta a városi fô-
orvos. 

Sz. S.

PÁRTOK – PORTÁK
Etikai kódex

Választási etikai kódexet dol-
gozott ki a Fidesz miskolci cso-
portja, melyet el kíván juttatni az
önkormányzati választásokon in-
duló miskolci pártokhoz, szerve-
zetekhez, csatlakozásukat kérve.
Dr. Szinay Attila, a párt helyi al-
elnöke úgy nyilatkozott: vélemé-
nyük szerint ahhoz, hogy ne sé-
rüljön az állampolgároknak a
döntés szabadságához való de-
mokratikus joga, a 2006. évi ön-
kormányzati választások elõtt
tisztességes kampányra van
szükség. Ezért a Fidesz miskol-
ci csoportja kinyilvánítja, hogy a
választásokig tartó idõszakban –
a kötelezõ jogszabályi elõíráso-

kon túl – magára nézve kötele-
zõnek ismeri el a 12 pontban fel-
sorolt etikai szabályok betartását. 

Dr. Kriza Ákos, a párt miskolci
polgármesterjelöltje a sajtótájé-
koztatón a gyermekmentõ ügyé-
vel indokolta a kódex létrehozá-
sát.   

Az MDF az euróról
Az MDF megyei választmánya

nevében tartottak sajtótájékozta-
tót szerdán. Az MDF elnökhe-
lyettese kifogásolta, hogy – az ígé-
retek ellenére – az euró beveze-
tése nem válik valóra 2010-ben.

A politikus úgy véli, az önkor-
mányzatok bizonytalanságban
vannak, mert nem tudják, hogy
milyen lehetõségek figyelembe-
vételével dolgozhatnak majd
2007-ben. A közelgõ önkor-
mányzati választásokkal kap-
csolatban az MDF elnökhelyet-
tese arra hívta fel a figyelmet, ne-
hogy hamis illúziók közepette,
hazug ígéretektõl félrevezetve
voksoljanak a polgárok október
1-jén. A sajtótájékoztatón bemu-
tatták Szarka Zoltánt, a Magyar
Demokrata Fórum felsõtelekesi
polgármesterjelöltjét.
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Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a társasá-
gunk által végzett közüzemi szolgáltatásokat terhelõ ál-
talános forgalmi adó változása miatt a háztartások szá-
mára Miskolcon érvényesítendõ fogyasztói árak 2006.
szeptember 1-jétõl a következõk szerint módosulnak:

2006. SZEPTEMBER 1.

elõtt után

ivóvízdíj 187,70 Ft/m3 195,80 Ft/m3

csatornadíj 144,30 Ft/m3 150,60 Ft/m3

ÉÉjjsszzaakkaaii  ffüürrddõõzzééss  ééss  MMáárriióó--kkoonncceerrtt  eeggyyüütttt??  IIggeenn!!

NNéézzzzee  vvééggiigg  óórriiáásskkiivveettííttõõnn  aa  hhaarrmmoonniikkááss  
MMáárriióó  sszzuuppeerrkkoonncceerrttjjéétt  aa  bbaarrllaannggffüürrddõõ  mmeeddeennccééiibbõõll

22000066..  aauugguusszzttuuss  2266--áánn,,  sszzoommbbaattoonn,,  
ééjjsszzaakkaaii  ffüürrddõõzzéésssseell  eeggyybbeekkööttvvee,,  2211––2244  óórraa  kköözzöötttt..

AAzz  ééjjsszzaakkaaii  ffüürrddõõzzééss  rréésszzlleetteeii  
aa  wwwwww..bbaarrllaannggffuurrddoo..hhuu//aakkttuuaalliittaassookk  hhoonnllaappoonn..  

AZ EÖTVÖS CIRKUSZ
ismét MISKOLCON

a diósgyôri stadion parkolójában

augusztus 30-tól szeptember 4-ig

a világhírû olasz MEDRANO Circus, 
Európa legnagyobb utazó cirkuszának 

vendégszereplésével.

Állatok parádéja! 60 db és 12 különbözô fajtájú állat

cirkuszporondon: orrszarvú, zsiráf, tigris, strucc,

láma, zebu, különbözô fajtájú lovak és fókák.

Akrobaták, légtornászok, 

egyedülálló humoros hasbeszélô! Meglepetés!!!

Jegyek elôvételben is kaphatók a cirkusz pénztáraiban

vagy telefonon megrendelhetôek: 06-30/908-0756-os 

telefonszámon. Pénztárnyitás 10.00 órakor.

ELÔADÁSOK IDÔPONTJAI:
augusztus 30-án, szerdán 15.00 és 18.00 órakor

augusztus 31-én, csütörtökön 15.00 és 18.00 órakor

szeptember 1-jén, péntek 15.00 és 18.00 órakor

szeptember 2-án, szombat 10.30, 15.00 és 18.00 órakor

szeptember 3-án, vasárnap 10.30 és 16.00 órakor

szeptember 4-én, hétfô 15.00 és 18.00 órakor

Lezajlott a Miskolci Kamarazenei
Nyár 2006, amelynek nagy értéke,
hogy rangos hangversenysoro-
zattal ajándékozta meg a komoly-
zene híveit és az ide látogató ven-
dégeket, egy olyan idegenforgal-
mi idõszakban, amikor városunk-
ban ez a mûvészeti ág – de leg-
alábbis eddig – „pihent”. S hadd
tegyem hozzá mindjárt, nagyon hi-
ányzott. Bartos Csaba gordonka-
mûvész – maga is kiváló kamara-
zenész – ismerte fel Miskolc nyári
zenei kínálatában a rést, amelyben
az opera, szimfonikus-, kórus-, és
orgonazene eseményei mellett a
kamarazene különbözõ formáci-
óinak helyet talált. Egy héten át kü-
lönbözõ helyszíneken kínáltak a
szervezõk „zenei gyöngyszeme-
ket”, amelyek – úgy tûnik – egyre
jobban eljutnak a város polgárai-
nak szívéhez. Még egy nagyon fon-

tos értéket képviselt a mûvészeti
vezetõ a fesztivál programjának
összeállításakor, hogy minél több
helyi mûvész vagy Miskolchoz kö-
tõdõ mûvész kapjon fórumot mû-
vészetének megmutatásához.
Különösen fontos helyszín lett az
Európa Ház, melynek hangver-
senyterme, remek akusztikája mel-
lett központi fekvésénél fogva is
vonzónak bizonyult.

Maga Bartos Csaba szonáta-
estjével és triójával rangot adott
a fesztiválnak. Hangversenyein
közremûködött Catherine Martinet
énekmûvész és Liana Embo-
vica(USA) zongoramûvész.
Mellettük az Anima vonósnégyes
és szólistái: Yevgeni Rivkin (USA)
zongoramûvész és Szitka Rudolf
klarinétmûvész, az Allegra vo-
nósnégyes, Szabó Balázs orgo-
namûvész, Havasi Katalin ének-
mûvészek léptek fel a hét során
koncerteken.

Emlékezetes est volt, s a kö-
zönség hosszan ünnepelte a két
fiatal mûvésznõt: Némethi Zsófia
zongoramûvészt és Kapcsos
Emese hegedûmûvészt. Mindket-
ten a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem hallgatói. Bach, Schu-
mann, Debussy, Ravel C.M. Weber
mûvei csendültek fel elõadásuk-
ban. Technikai, zenei, érzelmi fel-
készültségüknek köszönhetõen,
sokszínû és -hangulatú mûsoruk
elvarázsolta a hallgatóságot. Kü-
lönösen megragadó volt a miskolci
születésû Némethi Zsófia játéka.
Kamarapartneri minõségében is
nagyszerû volt, mert pontossága
– s még fontosabb – alkalmazko-
dó képessége is megmutatko-
zott. Szóló produkcióiban külö-
nösen a Debussy-mû zenei vilá-
gában megragadó volt játéka.
Szín- és hangulatteremtõ képes-
sége a Suite Bergamasque-ban
azt juttatta a hallgató eszébe,
hogy a zongoramûvész, aki ver-
senyek elsõ díjaival büszkélked-
het, vajon mit tanulhat még ilyen
zenei teljesítmény hallatán a
Zeneakadémián. A tökéletesség-
nek ez a foka a legszebb zenei
jövõt rajzolja meg bennünk
Némethi Zsófia számára

Az átélt élmények után várjuk a
2007-es Miskolci Kamarazenei
Nyár programjait.                          

(Bócz Sándor)

A politikai pártok is ünnepel-
tek augusztus 20-án. A Fidesz
például Süssük ki együtt! cím-
mel polgári pikniket szervezett
szombaton délután. 

A rendezvényen a helyi szerve-
zet vezetõi és polgármester-jelölt-
je a meghívott párttagokkal és se-
gítõkkel egyeztettek a párt válasz-
tási stratégiájáról. A humoros el-
nevezés komoly feladatot takart, a
rendezvény célja ugyanis az volt,
hogy a Fidesz helyi szervezetének
képviselõi és a meghívott tagok
megbeszéljék, milyen stratégiát al-
kalmazzanak a választásig hátra-

lévõ napokban. A rendezvényre
mintegy 700 párttagot és segítõt
vártak a szervezõk. A szombati pik-
nik után vasárnap emelkedettebb
hangulatban gyûltek össze a po-
litikusok a párt ünnepi mûsorán a
Nyilas Misi házban. A megemlé-
kezés zászlófelvonással kezdõ-
dött, majd Kriza Ákos (képünkön
jobbra) polgármester-jelölt egy re-
génybõl vett idézettel szemléltette
államalapító királyunk történelmi ér-
demeit. Az ünnepi beszéd után
megszegték az új kenyeret, amely-
bõl valamennyi résztvevõ kapott. Az
est zárásaként nagyváradi szín-
mûvészek mûsorát tekinthette meg
a közönség.

Augusztus 20.

SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE
Szezonzáró Zenei

Fesztivál

A MISKOLCI EGÉSZSÉGÜGYRÕL

Elébe mentek a problémáknak

POLGÁRI PIKNIK ÉS ÜNNEP

Ökumenikus szentelés után szelték meg az új kenyeret.

Zámbó Tiborné, a 21. számú vá-
lasztókörzet önkormányzati kép-
viselõje tájékoztatja a lakossá-
got, hogy a Gózon Lajos és a
Puskin utca felújítása megkez-
dõdött. Az útfelújítás miatt a  for-
galom lassul, ezért a Gózon Lajos
és Puskin utcán közlekedõk szí-
ves türelmét és megértését kéri!

ÚTFELÚJÍTÁS
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A III. Borfalu – hagyomá-
nyosan – a világ egyik leg-
szebb városának világörök-
ségi környezetében fogadta
az ország kiváló borászait és
a látogatókat a Hõsök tere
mellett, a Felvonulási téren
augusztus 16–20-ig. Idén több
mint 90 borászat számára nyílt
rendhagyó lehetõség a ma-
gyar borok és borfalvak be-
mutatására, 10 pálinkás és
számos biotermelõ is elhozta
portékáját. 

A Borfalu – a nagy érdeklõdésre
való tekintettel – idén vándorren-
dezvény lett. A Felvonulási téri nagy
rendezvény elõtt járt Óbudán,
Pápán, Nyíregyházán és Veszp-
rémben. A következõ állomás:
Miskolc, Városház tér. Hagyomány-
teremtõ céllal, ez alkalommal dísz-
vendéget is bemutatnak, Tolcsva
községet és borászatait.

Hazánk vezetõ pincészeteinek
megismertetésén túl nem titkolt
szándék, hogy továbbra is felka-
roljuk és népszerûsítsük a ke-
vésbé ismert, kisebb, ám  minõ-
ségi bort készítõ borászatokat is. 

A több száz éves borászati
hagyományokat ápoló és fej-
lesztõ mesterek szakértelmén túl
a híresen kedvezõ termõtalajú és
klímájú 22 borvidéknek, az 588
borvidéki település közösségei-
nek is köszönhetõek a világ-
színvonalú hazai borok. Cél, hogy
a borfalvak felsorakoztatásával
hangsúlyozzák Magyarország táj-
egységeinek termõhelyi jelleg-
zetességeit és kultúráját.

A rendezvény miskolci fõvéd-
nöke Gráf József földmûvelésügyi

és vidékfejlesztési miniszter. A
Borfalut szeptember 1-jén 17 óra-
kor a minisztérium EU-s szakál-
lamtitkára, Ficsor Ádám és Mis-
kolc város polgármestere, Káli
Sándor nyitja meg. 

A Borfalu területére ingyenes a
belépés. Az emblémás pohár
300 Ft, ezt viheti magával a ven-
dég, és tölthetik meg a saját
áraikon kínált borokkal a kiállító
borászok. Külön kóstolójegyet

nem kell vásárolni, a borász saját
kasszájába teheti a teljes bevé-
telét.

A kiállítókról: 10 borvidék: a ba-
dacsonyi, balaton-felvidéki, bala-
tonfüred-csopaki, bükki, egri, mát-
rai, szekszárdi, tokaj-hegyaljai,
villányi és határon túlról a ménesi
(arad-hegyaljai) – összesen 20
borászata és 2 pálinkása kínálja
majd italait Miskolc belvárosában
e négy napon.

A takarmány drasztikus
emelése miatt elkerülhetet-
lenné vált a baromfihús drá-
gulása. A Terméktanács sze-
rint legalább 25 százalékos
emelés lenne indokolt.
Augusztusban a gáz és a vil-
lamos energia drágult, szep-
tembertõl magasabbak lesz-
nek a munkabérek közterhei
és öt százalékkal emelkedik
az élelmiszerek áfája is. 

A kereskedõk szerint eleinte
visszaeshet a fogyasztás, de a kö-
zeljövõben a sertés-, a marhahús
is többe kerül, így a baromfi még
mindig olcsóbb marad.   

A Baromfi Terméktanács sze-
rint nincs más lehetõség, mint az
áremelés. Az elmúlt nyolc hó-
napban a madárinfluenza miatt
16–18 milliárd forintos veszteség
keletkezett az ágazatban. A fo-
gyasztás visszaesett, 10 száza-
lékos ráfizetése volt a Sajókör-
nyéki Szövetkezet tizenöt ba-
romfitermelõjének is. A takar-
mány és az energiaköltségek
mostani emelkedése pedig újabb
súlyos terhet ró a termelõkre, amit
szinte már lehetetlen kigazdál-
kodni. A számítások szerint egy
naposcsibe most 30-35 forintba
kerül, míg egy kilogramm csirke-
hús elõállításhoz 120 forint érté-
kû takarmány kell, miközben a ki-
lónkénti felvásárlási árak 170 fo-
rint körül vannak. Így mindössze
harminc forint marad az ener-
giaköltségekre, hitelek törleszté-
sére, kamatokra, járulékokra. A
legsúlyosabb mértékben a ta-
karmány drasztikus drágulása

veszi most ki a pénzt a termelõk
zsebébõl. 

Egyre többe kerül az álltartás,
az elmúlt években nagyon sokan
felszámolták vállalkozásukat, de
nem könnyû abbahagyni – mond-
ja Varga Károlyné. Még a ‘80-as
években indították el õk is a csa-
ládi vállalkozást, több millió fo-
rintot öltek a berendezésekbe.
Nagyon szigorú szabályoknak
kell megfelelni, az uniós tagság
pedig egy újabb prés. A terme-
lõk felé az elvárás uniós szintû,
az árakat viszont a magyar bé-
rekhez igazítják, a haszonra így
már nem is gondolnak. A mos-
tani újabb megszorítások miatt
legalább húsz százalékkal kell
emelni áraikat ahhoz, hogy ne ter-
meljenek veszteséget. 

Kovács József, a Sajókörnyéki
Baromfitermelõ Szövetkezet el-
nöke is azt erõsíti meg: ha nem
emelnek, abba kell hagyni.
Ráadásul jön a tél, amikor a fûtés

valóban megizzasztja majd a ter-
melõket. Egyik oldalon az elke-
rülhetetlen áremelés, míg a má-
sikon a kérdés: vajon kell a ba-
romfihús akkor is, ha drágább
lesz? A kereskedõk is érzik a be-
harangozott áremelés hatását,
õk viszont nem tartanak attól,
hogy jelentõsen megcsappanna
a baromfihús iránti kereslet, mert
még mindig olcsóbb, mint a ser-
tés- vagy a marhahús – mondja
Kozák László, a Kukori húsbolt ve-
zetõje.

Egy egykilós csirke a boltokban
most körülbelül 500 forintba kerül.
Ha a termelõk a Baromfi Termék-
tanács elképzelése szerint 25
százalékkal emelnek, és hozzá-
adjuk az élelmiszerek áfájának öt,
valamint a gáz árának 30 száza-
lékos drágulását, akkor már 700
forinttal kell számolni, így való-
színûleg egy egyszerû vasárna-
pi csirkesült jóval drágább lesz,
mint eddig.  K. A.

A Földmûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium
(FVM) sajtóosztályának tájé-
koztatása szerint újabb ma-
dárinfluenza-eset július 12. óta
nem fordult elõ Magyarorszá-
gon, ezért Süth Miklós országos
fõállatorvos nemrégiben be-
jelentette, hogy az EU bizott-
ságának 2006/416/EK hatá-
rozatában foglaltak szerint csü-
törtöktõl enyhítik az állategész-
ségügyi korlátozásokat. 

Ez azt jelenti, hogy a madár-
influenza által érintett területeken
a három kilométeres védõkörze-
tet úgynevezett megfigyelési kör-
zetté alakítják. Amennyiben a
megfigyelési körzetben újabb
madárinfluenza-gyanús esetrõl
nem érkezik bejelentés, a védõ-
körzetté való átminõsítéstõl szá-
mítva a kilencedik napon a kor-
látozásokat fel lehet oldani. 

A megfigyelési körzetben ta-
lálható telepek újraindítására elõ-
reláthatólag augusztus 31-e után
nyílik lehetõség, ha nem jelente-
nek újabb madárinfluenzás ese-
teket. A Bács-Kiskun Megyei Ál-
lategészségügyi és Élelmiszerel-
lenõrzõ Állomás igazgató fõálla-
torvosa Kiskunmajsán, Szankon,
Jász-szentlászlón, Petõfiszálláson,
Pálmonostorán és Kiskunfélegy-
házán rendelte el a védõkörzet
megfigyelési körzetté minõsítését. 

Az országos fõállatorvos
ugyanakkor felhívja a figyelmet
arra, hogy a madárinfluenza je-
lenlétével Európában hosszabb
távon számolni kell. Ezért a vízi-
szárnyasokat csak azokon az ál-
lattartó telepeken lehet majd új-
ratelepíteni, ahol az eddiginél szi-
gorúbb állategészségügyi elõírá-
sokat betartják. Példaként emlí-
tette a védõháló alkalmazását a
telepeken. 

A járványügyi kényszerintéz-

kedések miatt 946 ezer szár-
nyast öltek le, ezek közül 178 ezret
úgynevezett zártvágásban sem-
misítettek meg. 

Az állategészségügyi hatósá-
gok által direkt okozott kár ösz-
szege 847,8 millió forint volt. A kárt
szenvedett állattartók 87 száza-
lékának már kiutalták a kártala-
nítás összegét. Amennyiben
Magyarország ismét madárinflu-
enza-mentesnek lesz tekinthetõ,
úgy vélhetõen a harmadik or-
szágokban a magyar árukkal
szemben elrendelt korlátozásokat
is feloldják. 

Dékány András, az FVM sajtó-
fõnöke szerint a közvetett károk
részleges enyhítésére 2,5 milliárd
forint áll rendelkezésre. Ebbõl az
összegbõl a károsultak pályázat
útján kaphatnak pénzügyi segít-
séget. A kárenyhítést szolgáló pá-
lyázatot az agrártárca rövidesen
megjelenteti. Fõleg azok pályáz-
hatnak majd sikerrel, akik önkor-
látozást is vállalnak. Dékány
András példaként említette, hogy
a tojópárok telepítését elhalaszt-
ják, illetve lemondanak róla. A 2,5
milliárd forintos forrás felét az EU
finanszírozza. 

A magyar állategészségügy az
agrárkormányzattól a múlt évben
mintegy 2 milliárd forintot kapott
a madárinfluenza elleni védeke-
zésre, s ebbõl az összegbõl eddig
mintegy 1,2 milliárd forintot hasz-

náltak fel. A madárinfluenza mi-
atti állategészségügyi intézke-

dések több 10 ezer termelõt, el-
sõsorban õstermelõket érintettek.
Az ágazat kára – beleszámítva az
árveszteséget is – mintegy 18 mil-
liárd forintra rúg. A madárinfluenza
miatt az ágazatban mintegy 20
százalékos átlagos árcsökkenés
következett be. Az illetékesek leg-
alább 25 százalék körüli áreme-
lést tartanak szükségesnek annak
érdekében, hogy az ágazatban te-
vékenykedõ gazdálkodók és fel-
dolgozók a továbbiakban talpon
maradhassanak. Ugyanakkor
nem zárta ki a további áremelés
lehetõségét sem. 

BORFALU MISKOLCON
Jelentõsen drágul a baromfihús

KÉNYSZERPÁLYÁN A TENYÉSZTÕK

Rövidesen árat cserélnek. Jó hangulat a budapesti rendezvényen.

51 év, több, mint 8000 tag,
és két és fél ezer hektár vízte-
rület. Így lehet számokban jel-
lemezni az Észak–magyaror-
szági Horgász Egyesületet,
amely régiónk egyik legna-
gyobb tervszerû halgazdálko-
dást folytató szervezete.

Az Észak-magyarországi Hor-
gász Egyesület 1955-ben ala-
kult. Elõdje, a Borsod-Miskolci
Sporthorgász Egyesület viszont
már 1938-ban létezett. Több szer-
vezet összeolvadásával jött létre
a mai ÉMHE. Az akkori néhány
tucat fõbõl álló tagság mára több
mint 8000 horgászra duzzadt. Az
egyesület jelenleg több mint két
és fél ezer hektár vízterületen
végez halgazdálkodást. Kezelé-
sében vannak a Miskolc környé-
ki nagy bányatavak, a Mályi-tó,
Debreceni-tó, Gólem-tó (Össze-
köttetésben az István I. és II-es
tóval, illetve a Tsz.-tóval), valamint
nyéki Középsõ-tó is, végül a
Boldva folyó teljes hossza, az
Arlói-tó, valamint a Kazincbarcika

és Sajószentpéter közigazgatá-
si határában található kisebb
tavak, melyek közül számos tó
már az egyesület saját tulajdonát
képezi. Megyénk két jelentõs fo-
lyója a Sajó és a Hernád szintén
az ÉMHE kezelésében van. Laskó
Miklós, az Észak-magyarországi
Horgász Egyesület titkára azt
mondja, „kedvenc” vizek nin-
csenek, de különleges van. Ilyen

például a mára elsõ osztályú víz-
minõségû Szinva. Az egyesület
vizeiben megtalálható a teljes
magyar õshonos halfauna, a
pisztrángtól a csukáig. A horgá-
szok által megfogott halállományt
minden évben pótolják. Az ada-
tokat a tagok által leadott fogási
naplók szolgáltatják. A telepítés
minimum-mennyiségét az éves
központi halgazdálkodási terv

írja elõ, ám ahogy Laskó Miklós
mondja, ezt minden évben túl-
teljesítik a több száz mázsás
halmennyiséggel. A horgászati
szokások is befolyásolják a hal-
telepítést. Mivel a magyar pecá-
sok nagy része „pontycentrikus”,
ez a fajta teszi ki az évente a vi-
zekbe kihelyezett halak nagy ré-
szét. A telepítés költségeit pedig
a tagok által befizetett díjakból fe-
dezik. Az egyesület azonban
nemcsak halgazdálkodást folytat.
Évrõl-évre versenyekkel, rendez-
vényekkel gondoskodik a hor-
gászok „szórakoztatásáról”. Leg-
közelebb szeptember 9-én a
Sajón rendeznek versenyt, a
sport talán kívülállók számára is
leglátványosabb „mûfajában”. Az
ország minden pontjáról, de kül-
földrõl is érkeznek majd ver-
senyzõk, hogy összemérjék tu-
dásukat a mûlegyes horgászat-
ban. Mint minden területen, itt is
nap mint nap meg kell küzdeni
az orvhorgászokkal-halászokkal.
Erre a témára egy késõbbi cik-
künkben még visszatérünk.

tóthsz

Enyhítettek a korlátozásokon

SÚLYOS KÁROK A BAROMFIÁGAZATBAN

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI HORGÁSZ EGYESÜLET

PROGRAM:
Augusztus 31., csütörtök: 15.00 – 16.00 Nyíracsádi Cigányzenekar

muzsikál,  „Ajánlom magamat” borászatok bemutatkozása nyere-
ményjátékokkal. 16.30 – 17.30 a Miskolci Ütõsök mûsora. 18.00 –
18.30 Tolcsvai gyermektánc-együttes és a tolcsvai társastánccso-
port mûsora. 19.00 – 20.00 Nyíracsádi Cigányzenekar muzsikál. 20.30
– 21.30 Szekszárd Junior Stars Big Band koncert. 

Szeptember 1., péntek 12.00 – 16.00 Nyíracsádi Cigányzenekar
muzsikál, „Ajánlom magamat” borászatok bemutatkozása nyere-
ményjátékokkal. 16.00 – 16.30 Tolcsvai Csitergõ Néptánc Együttes
fellépése. 17.00 – 18.00 Ünnepélyes megnyitó. A Borfalut megnyit-
ja Káli Sándor polgármester, Ficsor Ádám, EU-szakállamtitkár úr
és Rusznyák József a Borfalu Kht. kommunikációs igazgatója. 18.00
– 19.00 Kövi Szabolcs fuvolamûvész mûsora. 18.30 – Berkes Ferenc
világválogatott, junior világbajnoki ezüstérmes, korcsoportos vi-
lágbajnok és olimpiai 5. helyezett sakknagymester 20 táblán sakk-
szimultánt ad. 20.00 – 21.00 Sánta Ferenc és cigányzenekara szó-
rakoztatja a látogatókat. 

Szeptember 2., szombat: 12.00 – 16.00 Nyíracsádi Cigányzenekar
muzsikál, „Ajánlom magamat” borászatok bemutatkozása nyere-
ményjátékokkal. 14.00 – 15.00 Bemutatkoznak Tolcsva borászatai:
Sajgó Pincészet, Pauleczki – Vin. 17.30 – 18.30 Waszlavik Gazem-
ber László és Csapata. 20.30 – 21.30 Gergely Róbert fellépése.

Szeptember 3., vasárnap: 12.00 – 13.00 Az István Nádor Bor-
lovagrend bevonulása, bemutatkozása. 13.00 – 14.00 Ökumenikus
boráldás a három tolcsvai felekezet lelkipásztorainak celebrálásában.
14.00 – 15.00 Tischlizés a borról dr. Csoma Zsigmond bortörté-
nész vezetésével. 15.00 – 16.00 A leányfalusi Szekérszínház:
„András kovács királysága” vásári komédiája. 16.30 – 17.30
Nyíracsádi Cigányzenekar muzsikál. 20.00 – 21.30 Musical Est, rész-
letek a Macskák, a Fantom, a Nyomorultak, az Anny, a Húsvéti pa-
rádé, az Evita és a Gigi nagysikerû musicalekbõl. Fellépnek: Mahó
Andrea, Póka Éva, Kalapács József, Turi Lajos (Lui), Csutka István. 



A társulati üléssel megkezdõ-
dött a szezon a Miskolci Nemzeti
Színházban. Az elsõ bemutató a
Hamupipõke, melynek premi-
erje szeptember 20-án a Kama-
raszínházban lesz. A meseda-
rabbal párhuzamosan még két
produkció olvasópróbái kez-
dõdnek el szerda délután Thália
házában. 

A Hamupipõke mellett a Valahol
Európában és a Hajmeresztõ címû
darabokat is próbálják már az or-
szág elsõ kõszínházában, ahol a kö-
vetkezõ évad mûsortervében olyan
elõadások szerepelnek, mint az
Anconai szerelmesek, melyet a
nyári színházból a kamarába visz-
nek át, vagy a Robinson Crusoe, a
Cseresznyéskert, a Cipolla, a
Hoffmann meséi, A vihar kapujában,
A láthatatlan ember, a Hyppolit a
lakáj vagy a Legenda a lóról címû
dráma. Amellett, hogy a Miskolci
Nemzeti Színház játszóhelyeit meg-
töltik az elõadásokkal, számtalan
vendégszereplést vállal ismét a tár-
sulat az új szezonban. 

Két új színész került a társulathoz
ebben az évadban és új szabótár-,
valamint új kommunikációs veze-
tõje van a színháznak. Három fia-
tal díszlet- és jelmeztervezõ dol-
gozik majd egy-egy produkción a
következõ hónapokban Miskolcon
– valamint új zeneigazgatót is ki-
neveztek Váradi Katalin szemé-
lyében. 

A város támogatásáról biztosí-
totta a nyitó társulati ülésen a mû-
vészeket Miskolc gazdasági ügye-

kért felelõs alpolgármestere. Szûcs
Erika elmondta: nemrégiben rend-
be tették a színházat, amely a város
egy szimbolikus épülete. És bár-
milyen nehézségek is jönnek, a

város vezetõi elkötelezettek a kul-
túra és a színház ügye iránt, mert
a társulat fenntartása nem kiadás,
hanem befektetés. 

C. Á.

A Városház tér 11. számú
egyemeletes épület a XIX–XX.
század fordulójának építésze-
ti emléke, amely külsõ hom-
lokzatában „kicsinyben” igye-
kezett átvenni a szomszédos
nemesi kúria XVIII. századi
hangulatát. 

A szép arányú épület olyan
társasház, amelynek kezelõje a
MIK Zrt. A keleti kapubejáróval el-
látott épület nyugati telekhatárá-
nak építményeit lebontották, a
Patak u. irányából kis alapterüle-
tû, de jól gondozott lakóház ér-
zetét kelti. Az építészeti egység
64%-a magántulajdonban van,
míg az önkormányzati tulajdon
aránya 36%.

A környezetébe harmonikusan
illeszkedõ lakóház egyetlen le-
véltári dokumentuma egy 1900-ból
származó portál-átalakítási terv. A
ház tulajdonosa, bizonyos Hercz
László a már meglévõ üzletbelsõ
terének és portáljának átalakítá-
sára kért (és kapott) engedélyt. Az
1910-es években Pfliegler Károly
a tulajdonos (aki csak névrokona
a több generációs orvos-dinasz-
tiának). A késõbbi címtárak a XX.
század közepéig már nem lakó-
és üzletházat, hanem intézmény-
épületet tüntetnek itt fel. Az Orszá-
gos Központi Hitelszövetkezet vá-
sárolhatta meg az épületet, s
benne alakította ki helyi szerve-
zetét Tiszajobbparti Körzeti Mezõ-
gazdasági Hitelszövetkezet néven.
A cég alakuló közgyûlésére 1924-
ben került sor, s hatásköre kiter-
jedt Abaúj, Torna, Borsod, Gömör
és Kishont, Heves, Hont, Nógrád
és Zemplén megyék területére.
Elsõ igazgatója Bottlik István
(Bottlik József „többszörös” me-
gyei fõispán rokona) volt, majd
Borbély-Maczky Emil lett, aki 1944-
ben töltötte be ugyanezt a kor-
mányhivatalt. 1947-ben a cégbí-
róság a Miskolci Keresztény
Hitelszövetkezet és a Tisza-

jobbparti Körzeti Mezõgazdasági
Hitelszövetkezet tervezett fúziójá-
val foglalkozott, de ez valószínû
nem történt meg, mert utóbbi – s
e házban mûködõ cég – felszá-
molási eljárást kezdeményezett.
(Megszûnése 1950 elõtt megtör-
tént).

A Városház tér 11. számú eme-
letes épület homlokzata az eklek-
tikus díszítõelemek gazdag tár-
háza. Az emeleti zóna négy abla-
kának összetett keretelése fölött
bonyolultan tagolt párkányzat hú-
zódik. Az akantuszleveles konzo-
lok közeiben ugyancsak akan-
tuszleveles és virágos ágak közé
foglalt nõi hermák kaptak helyet.
A pilaszterszerû ablakkertek kom-
pozitfejezetben végzõdnek, ezek
alatt téglalap és négyzet alakú va-
kolattükrök és lábazat figyelhetõ

meg. Az ablakok
köténymezõjé-
ben szalaggal kö-
tött tárcsából fü-
zérnyalábok in-
dulnak ki. Az osz-
tópárkány alatt az
ugyancsak akan-
tuszleveles hom-
loklapú, volutás
konzolok között
szögletes mean-
der motívum fut
végig. A földszin-
ti zóna keleti ol-
dalán, vagyis jobb
szélén szeg-
mensívû, kõkere-
tes, kúpos kerék-
vetõkkel védett,
tömörszárnyú be-

járati kapu van.  Egykor konzolos,
nagykiülésû faportál borította be
teljes szélességében a földszinti
homlokzatot. A jelenlegi állapot sze-
rencsés módon õrzi az építéskor
jellemzõ polgári díszítõkedv nagy-
vonalúságát. 

A jelenlegi kapubejárat bal ol-
dalán két üzlet bejárata és portál-
ja kapott helyet. A nyugati szélen
Navigator felirattal mûködik (mû-
ködött?) üzlet, míg mellette a hol-
lóházi porcelán szaküzlet kínálja
termékeit. A kapuátjáró boltíve
hármas tagolású, a telekbelsõ ke-
leti oldalát az Almássy-kúria jelenti,
míg a nyugati szárny megmaradt
függõfolyosós emeleti részére sa-
rokból nyíló lépcsõfeljáró vezet,
amellyel mind az utcai rész, mind
a szárnyépület lakóterei megkö-
zelíthetõek. Dobrossy István

2006. augusztus 26. MÛSOR 5

A Miskolc TV
heti mûsora

2006. augusztus 28–2006. szeptember 3.

AUGUSZTUS 28., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Képúj-
ság 17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.20
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Vidék Világa, me-
zõgazdasági magazin 19.45 Fiatal
Filmesek Fesztiválja: Nyugati ál-
lomás (ism.) 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Fidel 2/1. rész, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

AUGUSZTUS 29., 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 18.20
Magazinmûsor (élõ), benne: Sport
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.20
Sopron – DVTK élvonalbeli lab-
darúgó-mérkõzés 21.00 Fidel 2/2
rész, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

AUGUSZTUS 30., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Képúj-
ság 17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.20
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Iránytû, gazdasági
magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Végzetes
erõ 2., amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

AUGUSZTUS 31., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Képúj-
ság 17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.20
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Vidék Világa, me-
zõgazdasági magazin (ism.) 19.45
Fiatal Filmesek Fesztiválja: Hajó-
zás az Izán (ism.) 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Háborgó mélység 2., amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

SZEPTEMBER 1., PÉNTEK
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 18.30
Múzsa, kulturális magazin 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Díszelgõ
Alegységek Miskolcon, kisfilm a
fesztiválról 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Tégy úgy,
mintha nem látnád õt, amerikai–
angol–kanadai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

SZEPTEMBER 2., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Képúj-
ság 15.00 Sopron – DVTK élvo-
nalbeli labdarúgó-mérkõzés (ism.)
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.20
Múltkor: Bányát, erõmûvet ve-
gyenek (1996) 19.05 Miskolc Ma
(ism.) 19.30 Natura-túra – bringával
a Natura 2000 hálózatban, ter-
mészetfilm 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.30
Dolláresõ, olasz film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

SZEPTEMBER 3., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Képúj-
ság 15.00 Salakmotor Miskolc
Nagydíj 2005 (ism.) 17.00 A Háló-
zat mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Krónika,
heti hírösszefoglaló magazin 18.30
Múltkor: Lefordított bányászcí-
merek (1999) 19.00 Krónika (ism.)
19.30 Múzsa, kulturális magazin
(ism.) 20.00 Krónika (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 9/11 – A kataszt-
rófa után, amerikai–kanadai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön az augusztus 20-i programokat? Hamarosan
kiderül! Négy héten át tartó keresztrejtvény-pályázatot indítottunk. A négy
keresztrejtvényben az augusztus 20-i programok helyszíneit, illetve azt
rejtettük el, hogy miket ünnepelünk ilyenkor. A négy megfejtést egyben,
egy levelezõlapon legkésõbb augusztus 31-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
Üzletház, Arany János út. 11–13.) által felajánlott könyvet sorsolunk ki. 

ISMERI ÖN AZ AUGUSZTUS 20-I
PROGRAMOKAT?

Az évadnyitón Halasi Imre direktor, Szûcs Erika alpolgármester
és dr. Mihalecz Péter aljegyzô.

Harmadik alkalommal indul
a miskolci népzenei élet õszi
táncházi szezonja az Esztenás
Fesztivállal. A csángó népze-
nét játszó együttes rendezvé-
nye az idén számos program-
mal és több helyszínnel várta
az érdeklõdõket egy héten ke-
resztül. 

Egy nemzetközi ifjúsági projekt
keretében a balti országokból,
Észtországból, Finnországból és
Lettországból érkezõ népzené-
szek és táncosok a miskolci ze-
nekar vendégei. Velük együtt zaj-
lott a fesztivált megelõzõen az
Európa Táncház 2006 – Nemzet-
közi Folkhét programja.

Az egyhetes rendezvény záró
eseménye lesz a szombati fesz-
tivál, ahol délután háromtól gye-

rekprogramok várják az aprósá-
gokat és a családokat. A kéz-
mûves foglalkozások, játszóházak
és a népmûvészeti kirakodóvásár
forgatagában fellép a házigazda
Esztenás, a Számadó zenekar,
megjelenik a paravánon Vitéz
László, majd balti gyermektánc-
ház következik.

Hat órától hét fellépõ együt-
tessel veszi kezdetét a szezon-
nyitó táncházi mulatság. kelta, finn,
észt, lett, magyar és csángó nép-
zenére rophatja éjfélig a közön-
ség. Fellép a Lajtha László
Néptáncegyüttes, muzsikálnak
az Irish Coffee, Kovács Marci és
zenekara, a Kokle, a Lipparit és
az Uup! együttesek. A fesztivált
követõen szeptemberben indul a
csángó táncház az Esztenással,
kéthetente pénteken esténként a
Nyilas Misi Házban.

EURÓPA TÁNCHÁZ 2006

2006. augusztus 28. (hétfõ): 07.00–08.00 Híróra,

összefoglaló a hétvége eseményeirõl. 09.00–10.00

Egészségóra, a Rádió Diósgyõr életmód-magazinja.

Téma: Rossz idõ – õszi depresszió. Esti mûsor:

18.00–20.00 Rádió Aktív.

2006. augusztus 29. (kedd): 08.00 Vendég: Juhász

Tamás politológus. Téma: Az aktuális kül- és belpolitikai helyzet elemzése. 09.00 Téma: A ma-

gyar fotográfia világnapja. Esti mûsor: 18.00–20.00 Diósgyõri Csevegõ.

2006. augusztus 30. (szerda): 08.00–09.00 Diósgyõri Mozaik, a Rádió Diósgyõr közéleti-

kulturális mûsora. E heti témáink: Vadas-Boros Napok a diósgyõri várban. Hamarosan nyit a

Mûvészetek Háza. Vendég: Juhász Rita igazgató. Programajánló. 10.00–11.00 Egy óra a mûvé-

szetért. Az Irodalmi Rádió szerkesztett mûsora. Esti mûsor: 18.00–20.00 Szerda Esti Traccs.

2006. augusztus 31. (csütörtök): 08.00 Téma: Rangos sportesemények – sportolók

Miskolcon. Esti mûsor: 18.00–20.00 Csütörtöki Estebéd.

2006. szeptember 1. (péntek): 08.00 Téma: Iskolakezdés.

2006. szeptember 3. (vasárnap): Esti mûsor: 18.00–20.00 Retro. 20.00–22.00 Rockinform.

A Rádió Diósgyõr félóránként a régió híreivel, óránként pedig országos hírekkel jelentkezik.

A megújuló belváros (18.)

A MEZÕGAZDASÁGI HITELINTÉZET ÉPÜLETE

2006. augusztus 26-án, (esõ
esetén 27-én) kerül megren-
dezésre az Ifjúsági és Szabad-
idõ Ház által szervezett Zene-
és Fényfesztivál programso-
rozat nyárbúcsúztatójának ke-
retében egy nagyszabású in-
gyenes Márió-koncert Mis-
kolctapolcán, amely a szóra-
koztató-mulatós mûfajban pél-
dátlan.

Márió, a harmonikás sikertör-
ténete a szórakoztató zenével öt
évvel ezelõtt indult, amit több mint
1000 fellépés követett hatalmas
közönség- és szakmai sikerekkel. 

2004-tõl a Fantasy zenekarral
egészült ki a produkció, ami hoz-
zájárult a magas színvonalú lát-
vány- és hangzásvilág megte-
remtéséhez.

Az elmúlt öt év mintegy meg-
koronázásaként Márió Miskolcta-
polcán, a barlangfürdõ bejárata
elõtt kétórás „megakoncertet”

ad, este 9 órától, mely éjszakai für-
dõzés keretében kivetítõn a bar-
langfürdõ területérõl is látható. A
mûsort vendégzenészek, tánco-
sok, meglepetésvendégek sze-
replése színesíti, valamint látvá-
nyos show-elemek (tûzijáték, ki-
vetítõk) és a megfelelõ hátteret a
barlangfürdõ bejáratának látképe
biztosítja.

MÁRIÓ-KONCERT

Társulati ülés a Nemzetiben

SZÍNHÁZI ÉVADNYITÓ

NEMZETKÖZI KARMESTERKURZUS
Nemzetközi karmesterkurzus kez-

dõdött a Miskolci Szimfonikus
Zenekar székházában. Nagy Zsolt
karmester vezetésével 10 fiatal kar-
mester dolgozik 9 napig a Malom-
ban. A kurzus augusztus 31-én a

Miskolci Szimfonikus Zenekar köz-
remûködésével, koncerttel zárul, ahol
a közönség elõtt is bemutatkoznak
a növendékek. A résztvevõk között
vannak spanyol, japán, francia, ame-
rikai, izraeli és magyar fiatalok. 



Tavaly Ózdon a kötöttfo-
gásúak, ma Miskolcon a sza-
badfogásúak csatáznak az
érmekért és a helyezésekért.
Az országos birkózó- bajnok-
ságra 124-en neveztek, kö-
zülük 28-an képviselik a
megye színeit. Szombaton
délelõtt 10 órától az Egyetemi
Körcsarnok ad otthont a ran-
gos viadalnak, amelyen a
résztvevõk három szõnyegen
vetélkednek.

A megyei önkormányzat sport-
koncepciója kidolgozásánál elv-
ként rögzítette, hogy a tradicio-
nális sportágakat támogatja,
márpedig a birkózás ezek közé
tartozik – szögezte le a héten
megtartott sajtótájékoztatón
Kormos Dénes, a megyei köz-
gyûlés és a megyei birkózószö-
vetség alelnöke. Elmondta, hogy
a megyében jelenleg tizenöt
szakosztályban birkóznak, a régi
fellegvárak mellett kisebb mû-

helyekben is dolgoznak. Rangos
küzdelmet prognosztizált, úgy
vélte, az országos bajnokságok
jól megférnek a hagyományos
Rákóczi-kupa mellett.

Rónai Kálmán, a Magyar
Birkózó Szövetség alelnöke, a
Borsod Megyei Birkózó Szö-
vetség elnöke arról adott tájé-
koztatást, hogy a 16 diósgyõri
mellett 12-en indulnak a megye
különbözõ szakosztályaiból. A
DBC sportolói közül Vancsó
Viktor, Kosik János, illetve
Lakatos Gyõzõ, Lipták János és
Csoma László állhat fel a dobo-
góra, a kazincbarcikaiaktól erre
Kovács Istvánnak, valamint
Tõzsér Sándornak nyílik lehetõ-
sége (Tõzsér mindössze 17 esz-
tendõs, ezért a szövetség külön
engedélyével léphet csak szõ-
nyegre!)

Rónai Kálmán azt is elmond-
ta, hogy a szeptember végi, kínai
világbajnokságra már kialakult a
magyar válogatott keret, Miskol-
con mégis változhat a névsor, hi-

szen a 66 és a 96 kilóban el-
képzelhetõ változás. Az ob-n
minden kerettag számára köte-
lezõ az indulás!

– Sorozatban hetedik éve ren-
dezünk valamilyen országos baj-
nokságot, s ebben bizonyára
nagy szerepe van annak, hogy
nem kérünk a résztvevõktõl ne-
vezési díjat, a szállást és az ét-
kezést pedig térítésmentesen
biztosítjuk. A 117 magyar klub
közül 47 képviselteti magát
Miskolcon, érdekesség, hogy ne-
hézsúlyban tizenheten (!) csa-
táznak az elsõségért – mondta
Rónai Kálmán.

(doros)
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Sutko Mihály szívérõl mázsás
kõ gördült le. A közelmúltban
ugyanis a kritériumversennyel
befejezõdött a Tour de Hongrie
meghívásos nemzetközi ke-
rékpáros viadal, amely kivál-
totta a hozzánk ellátogató ti-
zennégy ország sportolóinak,
illetve a küldöttségek vezetõ-
inek az elismerését.

A záró szakaszon gyorsan ki-
derült, hogy a végsõ sikerre is
esélyesnek tartott Remák Zoltán
nem tudta ledolgozni hátrányát
Riskával szemben. Sutko Mihály
fõszervezõt arról kérdeztük, hogy
beváltotta-e reményeiket a viadal?

– Maximálisan! Valamennyi csa-
patvezetõ azt mondta, remek kis
versenyt hoztunk tetõ alá, amit ter-
veztünk, azt el is értük. Az elõz-
mények, a „cirkusz” ismereté-
ben ez különösen nagy dolog. Jó
idõn keresztül ment a kötélhúzás,
lesz-e Tour, vagy esetleg kettõre
is sor kerül? Aztán Miskolc köz-
ponttal a miénk lett a jog, s a szö-
vetség vezetõi is elismerésüket fe-
jezték ki a négy nap után.

– Mindenki itt volt, akire szá-
mítottak?

– Egy olasz együttes maradt
távol, de Itáliát azért képviselte
egy másik alakulat. Bulgáriából
hárman jelentkeztek, végül kettõ
érkezett meg. A versenynek
egyébként jó a híre, mert erõs
együttesek jöttek külföldrõl. Tavaly
óta készültünk a rendezésre. Az
elõrelépés egy év alatt már le-
mérhetõ, mert több volt az ér-
deklõdõ, nagyobb a mezõny, és
a média érdeklõdésére sem le-
hetett panasz.

– Egyesek gondként említették,
hogy nem tudtak kilépni a me-
gyébõl!

– Ez való igaz, az értetlenkedõk
azt kifogásolták, hogy a magyar
kör valójában nem az. Nos, mi tár-
gyaltunk a kassaiakkal, szerettünk
volna átmenni az országhatáron,
ez a törekvésünk azonban az ot-
tani változások miatt az idén nem
járt sikerrel. Talán jövõre! A ver-
senyt egyébként hét vagy tíz

napra is „nyújthatnánk”, s talán az
lenne az ideális. A szakaszokat is
tudnánk növelni, mindez annak a
függvénye, hogy az érintett váro-
sok hogyan állnak hozzá az el-
képzeléshez. Jövõre minden-
képpen Budapestrõl akarunk in-
dulni. Ott lenne a rajt, aztán Egeren
át jöhetne tovább a mezõny.

– Milyen volt a lakosok részé-
rõl a fogadtatás?

– Azokon a településeken, ahol
elhaladt a mezõny, nagyon sokan
integettek, buzdították a sporto-
lókat, látszott, hogy érdeklõdtek.
Szakmailag annyit mondhatok,
hogy ez a legnehezebb magyar-

országi verseny. 153, 188, 206 ki-
lométer, plusz egy kritérium, ez
igénybe vette a résztvevõket.

– Hogyan álltak helyt az erõs
mezõnyben a magyarok?

– Meglepõen jól teljesítettek!
Felülmúlták a várakozást, az elsõ
tíz közé négyen is bekerültek, ez
önmagáért beszél.

A fõszervezõ a fentiekhez hoz-
zátette még, hogy köszönettel tar-
tozik az érintett városok vezetõ-
inek, az önkormányzatoknak, a
polgármestereknek, akik min-
dent megtettek a siker érdeké-
ben.

Doros László

Remekül helytálltak a magyar kerékpárosok

SZERVEZÉSBÕL JELES!

A Tour de Hongrie nagy sikert
aratott, ezért biztosra vehetõ, hogy
jövõre következik a folytatás.

SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ OB A KÖRCSARNOKBAN

Népes mezõnyök csatáznak

Megkezdte a bajnoki szezonra
a felkészülést az Albrecht-Miskolci
VSC-MISI nõi röplabdacsapata. A
miskolciaknál továbbra is Kerekes
Attila a vezetõ edzõ, munkáját a
korábbi tréner, Kõhalmi Richárd
segíti. A zöld-fehérek egyébként
a nyári szünetet igyekeztek jól ki-
használni, alaposan megerõsítet-
ték keretüket. A zöld-fehérekhez
került Jászberénybõl Timár Edit és
Fekete Krisztina, Nyíregyházáról
Szabó Anita, valamint Kecske-
métrõl Grózer Anikó. Az Extra-
ligában szereplõ együttes így jó
eséllyel várhatja a szeptemberi
bajnoki rajtot, reális az elõkelõ he-
lyezés, a felsõházba kerülés le-
hetõsége.

A Miskolci Jegesmedvék
Jégkorong SE háza táján im-
máron bajnoki ritmusban folyik
a gyakorlás. Az együttes tagjai
napi két edzésen vesznek részt,
s a készülõdés célja, hogy a
gárda minél eredményeseb-
ben szerepeljen a szeptember
végén Miskolcon megrende-
zésre kerülõ Magyar Kupa né-
gyes döntõjében. Jan Faith
szakvezetõ kemény munkát kö-

vetel, ennek jegyében a gárda
a közeli napokban már idei elsõ
elõkészületi mérkõzését is le-
játszotta a szlovákiai Igló ellen
idegenben. A munkát egyéb-
ként sérülések nehezítik. Láda
Péter és Egri Gergõ ezúttal hi-
ányzik a foglalkozásokról, Hutter
Szabolcs és Nagy Szabolcs
pedig felsõfokú iskolai elfog-
laltság miatt valószínûleg ki-
hagyja az idényt.

Gyakorolnak a Macik

KÉSZÜL
AZ MVSC

szuperolcsó redônyök,
reluxák, harmonikaajtók,

szúnyoghálók, napellenzôk, 
szalagfüggönyök,

hevederzárak, garanciával.

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

ÚJRA!
MISKOLCI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR:

2006. szeptember 22–24. ITC Nemzetközi Kereskedelmi Központban
(Miskolc, Mindszent tér 1.)

További információ kérhetô:

COMPEXPO STÚDIÓ KFT.
5000 Szolnok, Baross u. 6. II. emelet

Tel./fax: 56/421-255, 56/423-260. Mobil: 30/289-1090

e-mail: ce-szolnok@axelero.hu

http://www.compexpo-studio.hu

KIÁLLÍTÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

ÜZLET
Miskolcon 2001 óta szervezzük a MIS-

KOLCI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR-t, mely az el-
múlt évek alatt a térség egyre ismertebb üz-
leti eseményévé vált. A kiállítás és vásárok
szerepe egyre jelentõsebb, hiszen a keres-
kedelem átalakulásával a vásárlási szokások
is megváltoztak. A bevásárlóközpontok meg-
jelenése, rendszeres akciói, széles áruvá-
lasztéka odavonzza a vásárlóerõt. Ez a helyi
kis- és középvállalkozásokat – hogy meg-
õrizzék a hazai, regionális és helybeli piacu-
kat, esetleg bõvítsék is azt – aktívabb mar-
ketingmunkára, új ötletek, új termékek és
szolgáltatások bevezetésére ösztönzi. Fontos
a jobb minõségû, valamint a hazai termékek
számára kiválasztani a megfelelõ piaci kör-
nyezetet és a vásárlói célcsoportokat. A kis-
és középvállalkozásoknak ehhez kínálunk szín-
vonalas feltételeket, hiszen a piacfelmérés,
a kapcsolatépítés máig legsokoldalúbb, leg-
közvetlenebb, leggyorsabb módja a kiállítás
és vásárokon való megjelenés.

VÁSÁR
Az ilyen regionális kiállítás és vásárokon

az ipar, mezõgazdaság, élelmiszeripar, bio-
gazdálkodás, építõipar, lakás- és kertkultú-
ra, turizmus, kereskedelmi, banki- és lo-
gisztikai szolgáltatók, egészségügy, oktatás,
jármûipar, civil szervezetek képviselõi vár-
ják a látogatókat akciós vásárlási lehetõsé-
gekkel, kóstolókkal, csak a kiállítás és vá-
sáron kapható termékekkel.

SHOW
A rendezvényt színpadi szórakoztató

zenés-táncos programokkal, divatbemuta-
tókkal, sztárvendégek fellépésével, ven-
déglátással, látványkonyhával, gyermek-
programokkal tesszük teljessé. Ily módon
nem csupán üzletkötésre, vásárlásra van le-
hetõségük a látogatóknak, hanem kellemes
körülmények között, szórakozva tölthetnek
el egy hétvégét, miközben megismerked-
nek a legújabb technikákkal, technológiával,
termékekkel, szolgáltatásokkal. 
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Borsod-Abaúj-Zemplén Levelezési cím Kiajánlandó Telefon Ügyintézõ
Megyei Munkaügyi Központ szakképesítés

Miskolci Kirendeltség 3526 Miskolc, Zombori u. 2. Gázvezeték- és készülékszerelô 46/502-824 Benke Zsoltné
Töltõállomás-kezelõ 46/502-823 Karvas Helga
Motorfûrész-kezelõ 46/502-820 Molnár Lászlóné
Virágkötõ 46/502-815 Kardos Enikô
Szakács 46/502-813 Varga Zoltánné
Személy- és vagyonõr 46/502-816 Molnár Pálné
Középfokú angol 46/802-826 Rigóné Pethô Éva
Idegenforgalmi ügyintézõ 46/502-815 Kardos Enikô
Ruházati eladó 46/502-813 Varga Zoltánné
Számítógép-kezelô 46/502-826 Rigóné Pethô Éva
Fakitermelõ 46/502-820 Molnár Lászlóné
Minõsített hegesztõ 46/502-818 Pásztor Márta
Személy- és vagyonõr 46/502-820 Molnár Pálné
Nehézgépkezelô 46/502-802 Nagy Miklós Béláné
Számítógépkezelõ + ECDL 46/502-819 Nagy Judit
Kereskedô-vállalkozó 46/502-817 Szabóné Csala Zsuzsanna
Sütôipari munkás 46/502-821 Dajkáné Révész Katalin
Könnyûgépkezelô 46/502-827 Kajtorné Bujnóczki Rózsa

Ózdi Kirendeltség 3600 Ózd, Vasvár út 125. Gyártósori összeszerelõ  48/476-570 Széles Annamária
ABC-eladó és vonalkódos pénztárgépkezelõ
Géplakatos
Kômûves

Szikszói Kirendeltség 3800 Szikszó, Kassai u. 108. Vegyészlaboráns 46/395-989 Szabó Rita
Gyümölcstermelô
Asztalosipari szerelô

Tiszaújvárosi Kirendeltség 3580 Tiszaújváros, Kazinczy u. 3. Könnyûgépkezelô 49/342-370 Gerényi Szilvia
ABC-eladó

Sátoraljaújhelyi Kirendeltség 3980 Sátoraljaújhely, Hajnal u. 24. Ács-állványozó 47/523-290 Hutkai Anita
Fakitermelô
Szárazépítô (gipszkarton-szerelô)
Kômûves
Könnyûgépkezelô
Szakács

Kazincbarcikai Kirendeltség 3700 Kazincbarcika, Tóth Á. út 2. Szárazépítô (gipszkarton-szerelô) 48/510-070/28 Lukács Lóránt
Épületburkoló 48/313-758
Kereskedô-vállalkozó
Vegyész laboráns
Sütôipari munkás
Minôsített hegesztô
Fakitermelô

Mezõcsáti Kirendeltség 3450 Mezõcsát, Hõsök tere 24. Kosárfonó és fonottbútor-készítõ 49/353-977 Hatranics Anita
Pék 49/352-725

Edelényi Kirendeltség 3780 Edelény, István király u. 51. Szárazépítô (gipszkarton-szerelô) 48/342-852 Kecskeméti Adrienn
Épületburkoló
Fakitermelô
Szociális gondozó és ápoló

Szerencsi Kirendeltség 3900 Szerencs, Kassa u. 23. Fakitermelõ 47/361-749 Bárányné Mészáros Marianna
Minõsített hegesztõ
Integrált ügyfélkapcsolatok asszisztense
ABC-eladó 
Pincér
Mezõgazdasági erõgépkezelõ
Kômûves
Könnyûgépkezelõ

Gönci Kirendeltség 3895 Gönc, Kossuth u. 47. Gyümölcstermesztõ 46/388-487 Kiss István

Sárospataki Kirendeltség 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 78. Kômûves 47/312-158 Dékányné Bodnár Tímea
Szerkezetlakatos
Minôsített hegesztô

Encsi Kirendeltség 3860 Encs, Szeles u. 1. Asztalosipari szerelô 46/306-430 Hódi Norbert

Mezôkövesdi Kirendeltség 3400 Mezôkövesd, Dózsa Gy. u. 2. Szociális gondozó 49/312-106 Molnárné Murányi Erzsébet
Takarító
Kereskedô boltvezetô

Az Európai Szociális Alap által támogatott HEF OP 1.1 program keretében, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ kirendeltségeinek szervezésében a 2004–2006
közötti idõszakban különféle szakképesítést szereznek ügyfeleink.

Keressük azon munkáltatókat, akik az alábbi szakképesítéssel alkalmaznák a prog-
ram résztvevõit képzettségüknek megfelelõ munkakörben. A B.-A.-Z. Megyei Munkaügyi Központ a foglalkoztatást elõse-
gítendõ, a bruttó munkabér 100%-át munkagyakorlatszerzési támogatás keretében biztosítja a foglalkoztató részére.

További információ az alábbiak szerint:

Az Európai Szociális Alap támogatásával

Körút: Sorrentoi félsziget csodái 09. 03. 7 nap/5 éj 49 990 Ft/fõ
Autóbuszos utak: Paralia, Sarti: 09. 04. apartman 34 900 Ft/fõ
Repülõs utak: Rodosz: 09. 03. és 09. 10. apartman 59 900 Ft/fõ 
Korfu: 09. 02. apartman 51 900 Ft/fõ, Kréta: 09. 03. apartman 59 900 Ft/fõ
Ciprus: 09. 02. és 09. 09. hotel*** félpanzió 69 000 Ft/fõ
Szicília: 09. 01. és 09. 08. ap. 84 900 Ft/fõ, hotel**** félpanzió 169 900 Ft/fõ
Marokkó: 09. 04. és 09. 11. hotel**** félpanzió 109 990 Ft/fõ
Tunézia: 09. 05. és 09. 12. hotel****fp. 69 900 Ft/fõ, hotel***all inc. 74 900 Ft/fõ

LAST MINUTE AJÁNLATAINK:

w
w

w.vilaglatoutazas.hu

ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPESÍTÉSEK

délutánonként a Diósgyôri Gimnáziumban
mûködô School of Business
Üzleti Szakközépiskolában

1. Sportszervezô-menedzser
(1 éves).  2. Informatikai statisz-
tikus és gazdasági tervezô. 3. Gazdasági informatikus.
4. Pénzügyi-számviteli ügyintézô. 5. Számviteli szak-
ügyintézô. 6. Vállalkozási ügyintézô.

Felvételi vizsga nincs!
Képzési díjak: 23 év alatt, az elsô szakképesítés

tandíjmentes, a második szakképesítés megszerzése csak
a törvényben meghatározott feltételekkel tandíjmentes.

Szolgáltatások:
1. Diákigazolvány. 2. Családi pótlék. 3. Árvaellátás.
4. Kollégiumi elhelyezés. 5. Sportolási lehetôségek.
6. Tanulmányi kirándulások.

Az iskola nappali rendszerû, ezért a tanév szeptembertôl júniusig tart.

Jelentkezni a 46/370-502 telefonon,
vagy személyesen

Miskolc, Kiss tábornok u. 42. sz. alatt lehet.

Kérésre tájékoztatót küldünk!

Eladó ingatlanok
Miskolc, Dóczy József utcában 1444 m2 és 1154 m2 területû

telkek eladók 14 000 Ft/m2+áfa fajlagos áron.
Információ: 516-243 és 516-420    www.mikrt.hu

INGATLANKÖZVETÍTÕ MA-
GAS KERESETTEL MUNKA-
TÁRSAKAT KERES NEM ÜGY-
NÖKI MUNKÁRA. TEL.: 30/687-
8627, 30/640-1180. 

10 osztályos végzettséggel rendelkezõ, maximum 21 éves
fiatalok jelentkezését várjuk, 2 éves nappali tagozatos,

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ szakra. 

Lehetõségek még: ösztöndíj, diákigazolvány.

Jelentkezési határidõ: augusztus 28. 

Tér Kép Egyesület: Miskolc, Baross G. u. 13-15. 
Érdeklõdni lehet telefonon a (46)348-700 számon.

A projekt azonosítószáma: HEFOP-2.3.2-05/1.-2005-10-0069/2.0

TANDÍJMENTES SZAKKÉPZÉS!

Lelkisegély
Problémákkal küzdõ, 
krízishelyzetben lévõ 

személyeknek 
ingyenesen hívható az

„Esély” Lelkisegélyszolgálat
06-80/505-512, bármelyik

napon 19–7 óráig.



Nyírõ Pál közbiztonsági ta-
nácsnok lapunknak elmondta: a
fiatalokat a Munkaügyi Központ
közremûködésével választották ki,
munkabérük és járulékaik jelen-

tõs részét is a központ finanszí-
rozza, a fennmaradó részt pedig
a város pótolja ki a közbiztonsá-
gi feladatokra elkülönített alapból.
A Tourist Police szolgáltatást évrõl
évre sok ezer külföldi vette igény-
be a korábbi években is az ország
azon területein, ahol mûködött. A
fiatalok a rendõrökkel együtt jár-
õröznek, s számtalan dologban
tudnak segíteni az idelátogató kül-
földieknek. Útbaigazítják az elté-
vedt városnézõket, tájékoztatást
adnak idegenforgalmi látványos-
ságainkról, közhasznú informá-
ciókkal szolgálnak, baleset vagy
bûncselekmény esetén pedig tol-
mácsként mûködnek közre, és
segítik a rendõrök munkáját.
Nyírõ Pál elmondta, hogy más vá-
rosokéhoz hasonlóan, a miskol-
ci Tourist Police szolgálat is õszig
áll az idelátogatók rendelkezésére,
õ, valamint az önkormányzat köz-
biztonsággal foglalkozó munka-
társai azon vannak, hogy az anya-
gi lehetõségek függvényében
minél tovább az idelátogatók ren-
delkezésére állhassanak a szol-
gálat munkatársai. 

Sz. S. 
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Sziklakertemben három esztendeje fedeztem fel egy nem odaillõ,
körülbelül húsz centiméterre nyúlt, egyenes szárú növényt. Két kõ közti
aprócska résen nyújtotta büszkén a szárát, fitogtatva életösztönét.
Leveleinek alakja emlékeztetett a gyermekkorom Gyõri kapui játszó-
terén álló fákéira. A kisebb korukban számunkra kapufákként, nagyobb
korukban hintaoszlopként szolgáló növényeket szakszerûen telepítették
oda, ezért eszem ágába se jutott komoly rokonságot feltételezni az
enyémmel. Megtámogattam a kis csemete elképzelését: kikaróztam,
locsolgattam, metszegettem. Idén nagyon meglepett: duplájára nõtt,
és csúcshajtása már jóval fejbúbom fölött keresi a napsugarakat, egy-
értelmû hasonlóságot mutatva a Gyõri kapui fákkal: kétségkívül a hegyi
juhar egy példányát vettem gondozásba. „Egyszerû” növény, ami József
Attila szerint is „úgy nõ, ahogy nagyot lépsz, fütyülsz és a homlokod
megbököd”. 

Nem õ az egyetlen hívatlan, de nálunk marasztalt növény-vendég.
Egyik tujám töve alól szintén három éve ástam ki egy ismeretlen fács-
kát, gondoltam, õt is valamiféle jó szél fútta ide...adjunk neki egy esélyt,
kiültettem a ház elé. Tövét körbevettem kis karókkal, nehogy véletle-
nül letapossuk, s a közeli közkútnak köszönhetõen naponta kapott
egy kannácska vizet. Túlélte az építkezést is, pedig fojtotta volna sóder,
homok, betontörmelék. Derékba nem törte cipõtalp, én is jó párszor
orra buktam az életét védõ kis karókban. A napokban elkezdtük ásni
a kerítés alapját, úgy gondoltam, ezt a tortúrát már nem élné túl: a
fácska átültetése mellett döntöttem. Megcsodálhattam, hogy édes-
apám milyen gondoskodással helyezte be õt új otthon-gödrébe: ezt
a szeretetet õ az apjától tanulta, aki Majláth grófék uradalmi kertésze
volt Perbenyikben (ma Szlovákia, Prbenik). Csak nehogy erre járjon
Dovec, a zsivány óriás, aki tövestül felszakítván egy fiatal gyertyánt,
Toldit akarta megijeszteni. Igaz, nem sikerült neki, de jobb a békes-
ség, a fa-ékesség. Vass Tibor

Elvan a gyerek

HÍVATLAN VENDÉGSÉG

Összevonva, korszerûen

ÚJ HELYEN AZ INTÉZMÉNYEK
Új, korszerûen kialakított hely-

re költözött három, megyei ön-
kormányzati fenntartású intézet.
A Megyei Pedagógiai Szakmai
és Szakszolgálati Intézet, a
Megyei Közmûvelõdési és
Idegenforgalmi Intézet, vala-
mint a Megyei Testnevelési és
Sportintézet a korábbi Teleki
Tehetséggondozó Kollégium
Selyemréti úton található, felújí-
tott épületébe tette át a szék-
helyét. 

Kormos Dénes, a megyei köz-
gyûlés alelnöke, valamint Sarka
Ferenc és Bordás István intéz-
ményvezetõk a helyszínen tartottak
tájékoztatót az „egy tömbben” lét-
rejött szakmai egységek együtt-

mûködésérõl, jövõbeni feladatai-
ról. Mint elhangzott, a közös inf-
rastruktúra az eddiginél jóval szé-
lesebb körû együttmûködést tesz le-
hetõvé az intézmények között, me-
lyek a késõbbiekben alkalmasak le-
hetnek regionális feladatok ellátá-
sára is. A korábbi kollégiumot mint-
egy 220 millió forintból újították fel,
s a létrejött szolgáltató központ már
megfelel az uniós elõírásoknak is.
A tájékoztató során a megyei köz-
gyûlés alelnöke és az intézmény-
vezetõk bemutatták a megújult épü-
let részegységeit, s egyebek mel-
lett szóltak az igen korszerûnek szá-
mító informatikai rendszerrõl is. 

Az intézmények átköltözése miatt
felszabaduló épületeket a megyei
önkormányzat pályázat útján érté-
kesíti. Sz. S. 

A KAJÁNKODÓ IGAZGATÓ

Idén is megrendezik a Pere-
cesi Vigasságok elnevezésû ren-
dezvénysorozatot.  

Bazin Géza önkormányzati kép-
viselõ elmondta, Perecesnek ezt
az ünnepét eddig hat alkalommal
rendezték meg, és a két utolsó
évben döntöttek úgy a szervezõk,
hogy a „vigasságokat” közösen
ünneplik a bányásznappal. A pe-
recesi részönkormányzat nemré-
giben egymillió forintos támogatást
nyert a helyi szabadtéri színpad fel-
újítására – amely csaknem 50 éve
használaton kívül van – így ott is
zajlanak majd a rendezvények. 

A program szeptember 1-jén,
este hat órától kezdõdik, amikor
többórás mûsorban népszerû ope-
rettslágerek csendülnek fel a sza-
badtéri színpadon. Másnap reggel
a bányászemlékmû megkoszorú-
zásával folytatódik a rendezvény,
majd dr. Reményi Gábor, a Borsodi
Bányászhagyományokért Alapítvány
elnöke mond ünnepi beszédet. A
nap további rendezvényeit Gyárfás
Ildikó, a megyei közgyûlés elnöke,
és Káli Sándor polgármester nyit-
ják meg. 

A gyerekek és felnõttek számá-
ra egyaránt színes programok ígér-
keznek – lesz játszóház, arcfestés
és kézmûves-kirakodóvásár is, ahol
a kicsik bekapcsolódhatnak a mes-
terek munkájába. A felnõttek fõzõ-
versenyen mérettethetik meg gaszt-
ronómiai tudásukat, nevezni au-
gusztus 31-e délutánjáig lehet.
Négy órától a Korda György–Balázs
Klári mûvészházaspár ad koncer-
tet, öttõl a megasztáros Varga

Ferenc (aki perecesi születésû),
hattól pedig a „Kis Csaba és bará-
tai” nevet viselõ, helyi rockcsapat.
Este kilenctõl tûzijáték zárja a prog-
ramokat.

– Múlt évben nagy sikert arattak
a rendezvények, reméljük, idén
sem lesz ez másként, hiszen most
még színesebb programokkal vár-
juk a helyi lakosokat, és minden-
kit, aki egy kis kikapcsolódásra vá-
gyik – mondta Bazin Géza. –
Kérjük, tiszteljenek meg bennün-
ket, vegyenek részt a programok-
ban minél nagyobb számban, le-
gyen ez most is egy igazi, közös-
ségi rendezvény!

Sz. S.

Emberi tulajdonságokkal, vi-
selkedésmódokkal felruházott
állati (jó) karikatúrákkal jelent
meg a térségünkben jól ismert
Mezõ István legújabb, ötödik kö-
tete. Az Állati dolgok címmel
publikált gyûjtemény rajzai tü-
körképet tárnak elénk, mert va-
lójában az emberi viselkedés,
életmód és gondolkodás kap
lapról lapra megannyi fricskát.
A civil foglalkozását tekintve
homrogdi iskolaigazgató vallja,
hogy példaképe Kaján Tibor, a
népszerû karikaturista. De fi-
gyelve Mezõ István több évti-
zedes munkásságát, a min-
dennapok visszásságaiból me-
rített rajzainak mondanivalóját,
bizton állítható: maga is lassan
példaképpé válik. Az eddig
megjelent tizenháromezer rajz

a több mint 50 újságban, a szá-
mos kiállítás és a 17 pályáza-
ton nyert elsõ helyezés mára
meghozta a legnagyobb si-
kert… Mezõ Istvánnak már oda
sem kell írni a megszokott MI
monogramot, stílusát az olva-
sók azonnal felismerik. Az Ál-
lati dolgok a sorban az ötödik
kötet, az ötödik kemény rajzos
humorgyûjtemény. És mivel MI
kétévente jelentkezik önálló kö-
tettel (Parlamenti fricskák –
1998, Hajrá Magyarok! – 2000,
Ezek a fiatalok – 2002, Század
vigyázz! – 2004, Állati dolgok –
2006), lehet találgatni, mi lesz
a 2008-as gyûjtemény címe és
témája. Talán a kínai olimpia,
vagy netalán az euró..? 

Már csak két évet kell várni
Mezõ István hatodik kötetére.

Perecesi ünnep

SZÓRAKOZÁS 
MINDEN KOROSZTÁLYNAK

PÁLYÁZAT IDEGENFORGALMI ALAPRA 

Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Idegenfor-
galmi Bizottsága a Közgyûlés 
I-6/95.148/2006. sz. határozata
alapján pályázatot hirdet turisz-
tikai célú marketingeszközök és
rendezvények támogatására.

A vendégbarát atmoszféra fej-
lesztése érdekében a turisztikai vál-
lalkozások ösztönzése egyedi mar-
ketingeszközök használatára, ill.
vonzerõt jelentõ rendezvények szer-
vezésére. A vállalkozói szféra be-
vonása az idegenforgalmat erõsítõ
humán fejlesztésekbe. Az önkor-
mányzat és a vállalkozói szféra
együttmûködésének erõsítése az
idegenforgalom területén. A fenti
célok elérése érdekében a 2006.

évben támogatható tevékenysé-
gek, amelyeknek megvalósítása át-
húzódhat a 2007 évre is: kiad-
ványok (prospektusok, CD, könyv,
stb.) megjelentetése, az ezekkel
kapcsolatos költségek finanszíro-
zása – grafikai elõkészítés, nyom-
dai munka, fordítás, fotók jogdíja, stb.

Az idegenforgalmat erõsítõ
egyéb marketingtevékenység, sze-
zonhosszabbító, színvonalas éj-
szakai szórakozási lehetõséget biz-
tosító vendégbarát akciók ösztön-
zése, tematikus programok ösz-
szeállítása, esztétikus külsõ meg-
jelenés megteremtése (parkosítás,
virágosítás, díszkivilágítás), helyi tu-
risztikai partnerkapcsolatok erõsí-
tése, közös kezdeményezések
megvalósítása, beutaztató tevé-
kenység ösztönzése, idõszakos in-

formációs pontok mûködtetése. A
pályázók köre: az idegenforgalom
területén mûködõ vállalkozások,
alapítványok, egyesületek (ven-
déglátás, szálláshelyek, Miskolcra
irányuló utaztatási tevékenységet
végzõ utazási irodák, attrakciókat
mûködtetõ vállalkozások), ame-
lyek Miskolc területén végzik szol-
gáltató tevékenységüket és miskolci
telephellyel rendelkeznek.

A pályázattal elnyerhetõ támo-
gatás formája, mértéke: Vissza
nem térítendõ támogatás. A pá-
lyázattal elnyerhetõ támogatás
mértéke min.: 100 000 HUF; max.:
500 000 HUF. Az önerõ mértéke:
az igényelt támogatás összegének
minimum 30%-a.

A támogatás odaítélésének fel-
tétele: a támogatás odaítélésének

feltételeit a pályázati kiírás és az
adatlap együttesen tartalmazzák,
melyek letölthetõk a www.mis-
kolc.hu honlapról.

Pályázati díj: pályázatonként 3000
HUF.

A pályázat benyújtásának módja:
postai ajánlott küldeményként az
alábbi címre: Miskolc Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala,
Kulturális és Vendégforgalmi Osztály
3525 Miskolc, Batthyány u. 1. A bo-
rítékon kérjük feltüntetni: Idegenfor-
galmi Alap – 2006. évi pályázat. 

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2006. október 20.

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2006. december 20.

További információ: tel: 503-020,
fax: 344-657, e-mail: kultur@mis-
kolcph.hu

TOURIST POLICE MISKOLCON

Idén nyáron Miskolcon is újra megkezdte mûködését az or-
szág számos városában már sikerrel vizsgázott Tourist Police szol-
gálat. A nyelveket beszélõ, diplomás, illetve felsõoktatási hall-
gató fiatalok a rendõri munkát segítve járõröznek a kiemelt ide-
genforgalmi területeken. 


