
Az átalakítási munkák miatt,
a Hõsök terérõl ideiglenesen
a Mindszent térre kerül az 

,
56-

os emlékmû. A szoborcsoport
elõreláthatólag jövõ év má-
jusában, a tér elkészülte után
kerül vissza a helyére. 

Mint ismeretes, tavasszal a
Hõsök terén is megkezdõdtek az
átépítési munkálatok. A hely-
színre tervezett mesterséges tó,
vízzuhatag, szökõkutak, fasor és
más látványelemek, valamint a
majdan a tér alatt húzódó, 200
autó befogadására alkalmas, két-
szintes parkolóház kialakítása
jelentõs bontási, átalakítási mun-
kálatokkal jár, emiatt vált szük-
ségessé az emlékmû áthelyezé-
se. Csorba István, az '56-os ku-
ratórium elnöke lapunknak el-
mondta, a Hõsök terén zajló
munkálatok miatt akkor sem
lenne ott lehetõség az 1956-os
forradalom és szabadságharc
50. évfordulójának méltó meg-
ünneplésére, ha esetleg a helyén
maradt volna az emlékmû. Az idõ
pedig sürgetett, megoldást kel-

lett találni, ezért elfogadták Káli
Sándor polgármester javaslatát
az áthelyezésrõl. Ez építési és
szakmai felügyelet mellett zajlik,
a mûemlékvédelmi hivatal és a
szoborcsoportot készítõ szob-
rászmûvész irányelvei szerint.
Csorba István szerint az új hely-
szín méltó környezetet biztosít az

elesett hõsök emlékmûvének s
az ünnepi megemlékezéseknek.

Az '56-os kuratórium elnöke azt
is elmondta, hogy a miskolci
megemlékezés-sorozatnak ki-
emelkedõ része lesz az október
19-iki, egyetemi ünnepség. Itt az
egykori Diákparlamentre emlé-
keznek majd, s a vendégek kö-

zött meghívták Sólyom László
köztársasági elnököt is. Az év-
forduló alkalmából 56 facseme-
tét ültetnek el az egyetemen – az
utolsót október 19-én, ünnepélyes
keretek között, városi és egyetemi
vezetõk, meghívott vendégek
közremûködésével.

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

MISKOLCI NAP

Végéhez ért az okmányiro-
da Kis-Hunyad utcai épületé-
nek belsõ felújítása. A sarok-
házba elõször az okmányiro-
da, majd a Miskolci Kom-
munikációs Kht. költözött be,
most pedig egy nemzetközi
cég call centere kapott helyet
az épület második emeletén.
A vállalat ideköltözése 200 új
munkahelyet jelen Miskolc vá-
rosnak.

A szalag átvágásával hivatalo-
san is átadták szerda délelõtt a
Sykes vállalat call centerét és a
hozzá kapcsolódó kiszolgáló he-
lyiségeket. A telefonos központ-
nak otthont adó Kis-Hunyad utca
9. szám alatti épület belsõ felújí-
tása három ütemben zajlott.
Elsõként az okmányiroda átköl-
tözésével egyidõben a földszin-
ti folyosókat és irodákat újították
fel, majd a Miskolc Televízió és a
MiNap kapott modern stúdiót és
szerkesztõségi szobákat az elsõ
emeleten, most pedig a harma-
dik szint újult meg. A MIK Zrt. által
elvégzett felújítási munkák ösz-
szesen mintegy százmillió fo-
rintba kerültek. A call center Kis-
Hunyad utcai helyiségeit és fo-
lyosóit az önkormányzat saját be-
ruházás keretében építette újjá,
ami azonban mindenképpen
megtérül majd, mivel az oda köl-
tözõ nemzetközi társaság hosz-
szú távra veszi bérbe az épület-
részt.

A Sykes egyébként mivel meg-
felelõen képzett munkaerõre volt
szüksége, mindenképpen olyan
magyar településen szerette volna
kialakítani irodáját, ahol van va-
lamilyen felsõoktatási intézmény.
A vállalat ezért az ország több
egyetemi városát megvizsgálta, és
így döntött Miskolc mellett. László
Györgytõl, a Sykes délkelet-euró-

pai vezérigazgatójától megtud-
tuk, végül is a gyorsaság döntött
Miskolc mellett, és az, hogy itt vol-
tak a legnyitottabbak a cég elvá-
rásaival szemben. A szerdai átadó
ünnepségen részt vett Káli Sándor
polgármester is, aki szerint a call
center és irodájának idetelepülé-
se azért is fontos a város számára,
mert általa összesen mintegy 200
új munkahely jön létre Miskolcon.

petruskó

MINAP SZERDÁN IS!
Lapunk szeretné a megnövekedett számú híreket is eljuttatni ol-

vasóinkhoz, gyorsabban és bôvebben informálni a város és a megye
történéseirôl. Ennek érdekében szeptember hónapban, szombati meg-
jelenés mellett szerdán is olvashatják a MiNapot! Szeptember 13-án
is keresse a postaládájában!

László György (balra) és Káli Sándor vágta át a szalagot.

Call center a Kis-Hunyadon

Kétszáz új munkahely

Juga György, az Összefo-
gás–Fidesz–MDF-frakció vezetõ-
je felszólalásában kijelentette,
Káli Sándor elkeseredett és dühös
emberekkel találkozna, ha nem a
fellegekben járna. A frakcióveze-
tõ a szocialisták ígéreteit állította
szembe az áremelésekkel, a nö-

vekvõ munkanélküliséggel, az el-
vándorlással. Beszélt Miskolc
adósságáról is, melyrõl kijelen-
tette: négy éve 3,3 milliárd forint
volt, most pedig közelít a 15 mil-
liárdhoz.

Káli Sándor válaszában kije-
lentette, Miskolc egén ugyan van-
nak felhõk, ám jóval derûsebb,
mint négy évvel ezelõtt volt. A
megszorító intézkedések kap-
csán elmondta, nem szívesen hoz
meg ilyen döntéseket senki, de
végre az ország gazdasági hely-
zetének a rendezése a cél. A
város eladósodása kapcsán hoz-
zátette, olyan fejlesztések való-
sultak meg, melyek a város ar-
culatát, az élhetõségét változtat-
ták meg. 

Hubay György a Gyõri kapuban
elvégzett gázfelújítás miatt szó-
lalt fel, mivel nem állították visz-
sza az eredeti állapotokat, és
nem megoldott a csapadékvíz-el-
vezetés.

Fodor Zoltán bejelentette,
szeptemberben beindul az Avas
Rádió sugárzása, majd hozzá-
tette, hogy a Díszelgõ Alegységek
Fesztiváljának sikerén felbuzdul-
va már a jövõ évi szervezését is
elkezdték.

Dr. Simon Gábor a szocialista
frakció nevében köszönte meg a
képviselõ-testület munkáját, majd
az elmúlt négy év fejlesztéseirõl
beszélt, megemlítve a Sportcsar-
nokot, a Mûvészetek Házát, a
Diósgyõri Gimnáziumot és a bel-
város megújulását. A képviselõ
értékelése szerint összességében
pozitív változások történtek a vá-
rosban az elmúlt ciklusban.

T. Asztalos Ildikó szabadde-
mokrata képviselõ a fenntartha-
tó fejlõdés melletti elkötelezett-

ségrõl beszélt, melybõl kiemelte
a távhõszolgáltatás mûködésé-
nek konszolidációját, de beszélt
a kultúra, a turizmus és a panel-
program fontosságáról is.

Bartha György szocialista kép-
viselõ a Lékó–Karpov sakkmér-
kõzés sikereirõl beszélt, míg
Ludnik Ferenc keresztényde-
mokrata képviselõ, a grémium
korelnöke köszönetet mondott
és búcsúzott, hiszen mint beje-
lentette, a választásokon már
nem indul el.

Dr. Szinay Attila a vízszennye-
zés kapcsán érdeklõdött, hogy ér-
kezett-e válasz arra a levélre, me-
lyet Káli Sándor írt kormányzati se-
gítséget kérve a vízbázis védel-
méhez. Káli Sándor elmondta: a
minisztériumi vizsgálat lezárulta
után tudta elküldeni a levelet,
melyre eddig nem érkezett válasz.
A polgármester hozzátette, a le-
velezés helyett inkább az intéz-
kedések híve, melyek közül töb-
bet megtettek már.

Kobold Tamás, a keresztény-
demokrata frakció vezetõje a né-
pesség fogyásáról, az elvándor-
lásról és a munkahelyteremtések
elmaradásáról beszélt. Véle-
ménye szerint nem nõtt jelentõ-
sen az elõzõ ciklushoz képest a
fejlesztésekre fordított összeg, vi-
szont hiteleket kellett a városnak
felvennie. Káli Sándor válaszában
kijelentette, szerinte a közvéle-
mény másként ítéli meg az eltelt
négy évet. A munkanélküliség
kapcsán megemlítette, hogy a be-
fektetõk igénye nem egyezik a
munkanélküliek szakképzettsé-
gével. Hozzátette, olyan befekte-
tõket szeretnének Miskolcra hozni,
akik a miskolci „fejeknek és ke-
zeknek” megfelelõ munkát tudnak
ajánlani.

Tavaszi Zsolt, az Összefogás–
Fidesz–MDF-frakció képviselõje
a beruházások hatékonyságát
firtatta, megemlítve a busztendert,
és a Corvin utcai beruházást.

(Folytatás a 2. oldalon.)

ÁTHELYEZTÉK AZ EMLÉKMÛVET

Kamerás térfigyelõ rendszert
helyeztek üzembe az avasi la-
kótelepen. Az összesen mintegy
24 millió forintos beruházás ed-
digi s további mûködtetésé-
nek költségeit is az önkor-
mányzat finanszírozza. A négy
fix, és hat mozgatható kame-
rával az avasi rendõrôrs mun-
katársai a városrész legforgal-
masabb területeit tudják folya-
matos ellenõrzés alatt tartani

Nyírõ Pál közbiztonsági tanács-
nok elmondása szerint az Avas köz-
biztonságának erõsítése mindig
kiemelt helyen szerepelt a város köz-
biztonsági stratégiájában. Múlt év
nyarán avatták fel a lakótelepi rend-
õrség elnevezésû program kereté-
ben a felújított avasi rendõrõrsöt,
hogy ilyen módon is növeljék az
Avason a rendõrök számát, s az ott
élõk biztonságát. A miskolci ön-
kormányzat közel 11 milliót fordított
akkor a tulajdonában lévõ épület fel-
újítására, melyhez a megyei fõka-
pitányság 5 millió forint értékben já-
rult hozzá, bútorzattal, felszerelés-
sel és technikai fejlesztéssel. 

A kamerás térfigyelõ rendszer
tervezése körülbelül egy évvel ez-
elõtt indult, avasi települési képvi-

selõk és polgárõrök kezdeménye-
zésére, s az elképzelést a város köz-
biztonsági stratégiájában is támo-
gatandónak ítélték. A 10 kamerát
magában foglaló rendszer kiépítése
összesen mintegy 24 millió forint-
ba került, s az Avas „gerincét”, leg-
frekventáltabb területeit vonja el-
lenõrzés alá, a Klapkától a
Szentgyörgy utcáig, illetve a Fényi
Gyula tér melletti aluljáróig. A rend-
szer mûködtetését, az ebben részt-
vevõ rendõrök óradíját ugyancsak
az önkormányzat finanszírozza, az
ehhez szükséges összeg jövõ év
márciusáig biztosítva van. 

Nyírõ Pál kihangsúlyozta, a ka-
merás térfigyelõ rendszerrel kap-
csolatban nagyon jók az eddigi ta-
pasztalatok, ahol mûködik ilyen
rendszer, ott nagymértékben csök-
kent a bûncselekmények, közte-
rületi rongálások aránya, s javul-
tak a rendõrség felderítési muta-
tói. A közbiztonsági tanácsnok
hozzátette: a közeljövõben – a bel-
városban és a Búza térnél már mû-
ködõ térfigyelõk mellett – Miskolc
további forgalmas és veszélyez-
tetettnek számító részein is ha-
sonló kamera-rendszer kiépíté-
sét tervezik. 

Kamerás térfigyelõ rendszer az Avason

A kamerákkal Avas frekventált helyeit ellenôrizhetik.

Utoljára ülésezett ebben a ciklusban a miskolci közgyûlés csü-
törtökön. A képviselõk a lakbértámogatásról, a szociális ellá-
tásokról és a bükkszentlászlói gázvezeték építésérõl is dönthettek.
Persze politikai felhangoktól sem volt mentes a grémium utol-
só ülése, fõként a napirend elõtti felszólalásokban.

Döntések és politika a közgyûlésen

Az utolsó testületi ülés



(Folytatás az 1. oldalról.)
A rendelkezésre álló adatok

alapján egyensúlyban van a be-
vételi és a kiadási oldal – hang-
zott el az idei költségvetés elsõ
félévének teljesülésérõl készített
elõterjesztésrõl, amit a szava-
záskor el is fogadott a közgyûlés. 

A lakbértámogatás megítélését
ezentúl nem kötik a szobák szá-
mához, a közgyûlés módosította
a rendeletet, így  bõvülhet a ked-
vezményezettek köre. A rászoru-
ló családok az állami támogatá-
son túl alsótagozatos gyermekeik
számára az önkormányzat jóvol-
tából szociális alapon támogatást
kapnak a tömegközlekedéshez.

Döntöttek a képviselõk arról is,
hogy Miskolc csatlakozva a BABA-
kötvényhez, jelképes 20 000 fo-
rintos összeggel támogatja a fia-
talok életkezdését. Az érintettek-
nek ehhez START számlával kell
rendelkezni. 2007-ben folytatódik
a Bursa Hungarica ösztöndíjpá-

lyázat, amely havi 3000 forint tá-
mogatást nyújt a diákoknak.

A közgyûlési döntés értelmé-
ben 2007-ben elkezdik a gázve-
zeték kiépítését Bükkszentlászlón.
A 155 millió forintos beruházás-
ból 42 millió forint a lakosság által
fizetendõ fedezet, de az önkor-

mányzat ezt
is megelõle-
gezi a bükk-
szentlászlói-
aknak. Bar-
tha György, a
körzet önkormányzati képviselõ-
je köszönetet mondott a bükk-
szentlászlóiaknak a türelmükért.
Dr. Szinay Attila (Összefogás–
Fidesz–MDF) szerint azonban in-
kább a demonstráció hozott ered-
ményt. T. Asztalos Ildikó mege-
rõsítette, nem a demonstráció,
hanem a megfelelõ pénzügyi
háttér kialakulása tette lehetõvé
a beruházást.

A napirendi pontok tárgyalá-
sa után a közérdekû bejelenté-

sek, interpellációk során Ta-
polca került „terítékre”, a sze-
métgyûjtõk környékén elsza-
porodó szemétrõl és az illegá-
lis szemétlerakókról volt szó.
Káli Sándor a lakosok segítsé-
gét is kérte ez ügyben, hogy ha
ilyet látnak, akkor hívják a rend-
õrséget.

A grémium utolsó ülését kö-
vetõen Káli Sándor megköszön-
te mindenki munkáját, majd meg-
hívta a jelenlévõket egy foga-
dásra.

Az október elsejei választá-
sokat követõen az új közgyûlés
várhatóan október 15-én áll majd
fel, de a város életében érdemi
ügyekrõl leghamarabb csak no-
vemberben tárgyalhat majd, hisz
az alakuló ülésnek nem lehetnek
napirendjei.
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Lakossági találkozó
Orosz Lajos, a 2. számú választókörzet önkormányza-

ti képviselõje lakossági találkozót tart szeptember 16-án
(szombat) 8–12-ig. Helyszín: Martin-Kertváros, Unió Coop
ABC elõtt. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Szeptember 14-én (csütörtökön) 16-18 óra között, a diós-
gyõri villamos-végállomásnál találkozhatnak  Diósgyõr
önkormányzati képviselõ-jelöltjeivel, dr. Tompa Sándorral,
dr. Hardonyi Andrással, Horváth Ottónéval. A képvise-

lõjelöltek minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel várnak.

Dr. Simon Gábor a 19. számú választókörzet szocialis-
ta önkormányzati képviselõje és Riba Istvánné, a 21. számú
választókörzet szocialista önkormányzati képviselõje szep-
tember 13-án (szerda) 16–18-ig lakossági találkozót tarta-

nak a Bükk Áruház elõtti területen. Minden érdeklõdõt tisztelettel és
szeretettel várnak!

Mészáros János Tibor, az SZDSZ 13. számú választókörzet ön-
kormányzati képviselõ-jelöltje szeptember 9-tõl–29-ig felkeresi Tisztelt
választóit otthonukban. 

Hegedûs Andrea, a 3. számú választókörzet szocia-
lista önkormányzati képviselõje szeptember 19-én 17.30
órától lakossági fogadóórát tart a Bem József Általános
Iskolában. 

Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Szeptember 11-én, hétfõn 18 órakor Üveges Tamás, a
Függetlenek Miskolci Egyesülete–Miskolci Orvos Társaság
17-es számú választókörzetbeli képviselõ-jelöltje lakossági
fórumra várja az érdeklõdõket. Helyszín: Hunyadi Mátyás
Általános Iskola. A fórumon részt vesz Kobold Tamás pol-
gármesterjelölt.

Szeptember 12-én, kedden 17.30 órakor Hircsu Ákos, a
Függetlenek Miskolci Egyesülete–Miskolci Orvos Társaság
12-es számú választókörzetbeli képviselõ-jelöltje lakossági
fórumra várja az érdeklõdõket. Helyszín: Szabó Lõrinc Ál-
talános Iskola. A fórumon részt vesz Kobold Tamás pol-
gármesterjelölt.

Szeptember 13-án, szerdán 17.30 órakor dr. Görgei Tibor,
a Függetlenek Miskolci Egyesülete–Miskolci Orvos Társaság
3-as számú választókörzetbeli képviselõ-jelöltje lakossá-
gi fórumra várja az érdeklõdõket. Helyszín: Bem József
Általános Iskola, Szirma

A fórumon részt vesz Kobold Tamás polgármesterjelölt.

Szeptember 14-én, csütörtökön 16 órakor Párkányi Zsolt,
a Függetlenek Miskolci Egyesülete–Miskolci Orvos Társaság
23-as számú választókörzetbeli képviselõ-jelöltje lakossági
fórumra várja az érdeklõdõket. Helyszín: Debreczeni
Márton Szakközépiskola (Pereces). A fórumon részt vesz
Kobold Tamás polgármesterjelölt. Ezt követõen 18 órától

az Erenyõi Általános Iskolában újabb fórumra várják a kedves lako-
sokat.

Szeptember 15-én, pénteken 18 órakor Kobold Tamás,
a Függetlenek Miskolci Egyesülete–Miskolci Orvos Társaság
20-as számú választókörzetbeli képviselõ-jelöltje és pol-
gármesterjelöltje lakossági fórumra várja az érdeklõdõket.
Helyszín: Bartók Béla Mûvelõdési Ház (Andrássy Gy. u. 15.)

Hubay György, a 19-es számú választókörzet önkor-
mányzati képviselõ-jelöltje (Függetlenek Miskolci Egyesülete,
Miskolci Orvos Társaság) lakossági fórumot tart szeptember
12-én kedden, 18 óra és 19.30 között a Baross Gábor
Közlekedési Szakközépiskolában (Rácz Ádám út). Meghívott
vendég: Csatlócki István háziorvos. Minden érdeklõdõt tisz-

telettel és szeretettel vár.

LAKOSSÁGI FÓRUM

Döntések és politika a közgyûlésen

AZ UTOLSÓ TESTÜLETI ÜLÉS

A Jobbik is dr. Kriza Ákos Fi-
desz–MDF–KDNP polgármester-
jelöltet támogatja Miskolcon. A
párt helyi vezetõi sajtótájékozta-
tójukon nyilatkoztak a Jobbik
céljairól, elképzeléseirõl is.

– 
Miskolcon megszületett a jobb-

oldali összefogás, melynek ér-
telmében a borsodi megye-
székhelyen a Jobbik–Fidesz-
MDF–KDNP közös polgármes-
terjelöltje, dr. Kriza Ákos száll ver-
senybe Káli Sándorral, az MSZP–
SZDSZ jelöltjével. Dr. Kriza Ákos,
mint a városi MÁV-kórház igaz-
gatója, számtalanszor igazolta
talpraesettségét, elkötelezettsé-
gét a magyar nemzeti értékek
mellett – hangoztatta Szegedi
Csanád, a Jobbik megyei elnö-
ke. – A nagyváradi származású
orvos személyi garanciát jelent
arra, hogy gyõzelme esetén
Miskolcon végre elindulhat egy si-
keres városfejlesztési program,
amelyben a hagyományos ma-
gyar, keresztény értékek fognak
dominálni. Ennek érdekében a le-
endõ polgármester elkezdte a
helyi Jobbik szakembereivel a
konzultációt – tette hozzá a po-
litikus. 

Dr. Kocsis József a párt közle-
kedéspolitikai koncepcióját is-
mertette, mint fogalmazott, ez

egybecseng dr. Kriza Ákos jel-
mondatával: „Az embereket az
elsõ helyre”. A Jobbik szakértõ-
je egyebek mellett kihangsú-
lyozta, hogy az élhetõbb város ér-
dekében meg kell szüntetni az
utak zsúfoltságát Miskolcon,
ennek érdekében nagyarányú út-
építési programra van szükség, s
a meglévõ utak áteresztõ-ké-
pességét is növelni kell.

Baksi Rezsõ, a párt miskolci el-
nöke szerint augusztus folyamán
megduplázódott a Jobbik tagjainak
a száma a városban, s azóta is fo-
lyamatosan nõ az érdeklõdés. – A
miskolci Jobbik ezután is a magyar
nemzeti értékek konok és kérlel-
hetetlen képviselõje kíván lenni a
városban, és Borsod megyében is
– nyilatkozta az elnök, kihangsú-
lyozva, hogy a közös polgármes-
ter-jelölés nem azt jelenti, hogy a
párt miskolci alapszervezete ezu-
tán nem önálló alapszervezetként
mûködik tovább.

A JOBBIK JELÖLTJE

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából eljáró MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

PÁLYÁZATOT hirdet BÉRLAKÁSOK költségelven történõ bérbeadására.
FELHÍVJUK TISZTELT ÜGYFELEINK FIGYELMÉT, HOGY A PÁLYÁZATOT KIVÉTELESEN SZEMÉLYESEN KELL BENYÚJTANI 

A MIK ZRT. SZÉCHENYI U. 60. SZÁM ALATT LÉVÕ KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁJÁN.

A pályázat anyaga megtekinthetõ a Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság 
és a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláin, valamint lehívható a MIK Zrt. web-lapjáról, melynek címe: www.mikrt.hu. További 

információk a MIK Zrt. Bérlakásgazdálkodási Irodájában szerezhetõk be (Miskolc, Széchenyi u. 60. sz., Tel.: 516-251, 252, 253, 254).

Régi, használt autóját
most akár 300 000 Ft*-ért 

beszámítjuk, lehet üzemképtelen is!

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

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

Ajánlatunk szeptember 15-ig érvényes! Hitelre történõ vásárlás esetén!

Érdeklõdjön,
megéri!

BABUS SUZUKI

� továbbra is „0” Ft induló � akár 120 hónap futamidõ
� akár cascomentesen is � kezes és jövedelemigazolás nélkül

� alacsony kamatok

ÚJ FESTÉKBOLT A PLÁZÁNÁL!
NYITÁSI AKCIÓ!

Héra beltéri falfesték 16 l 3290 Ft
Dulux beltéri falfesték 5 l 3990 Ft

Ingyenes színkeverés! � Széles termékválaszték � Olcsó árak

*Az akciókban szereplõ termékekre a kedvezmény nem vonatkozik! 

5% kedvezménykupon*

Tel.: 46/505-760
Miskolc, Szentpáli u. 19. (a Pláza hátsó bejáratánál) 



Bár a házat már korábban bir-
tokba vették, a Mûvészetek
Házának hivatalos megnyitóját
csütörtökön délután tartották.
A ház bejárása után megnyílt az
elsõ kiállítás, majd ünnepi nyi-
tókoncert következett.

Ünnepélyes keretek között avat-
ták és szentelték fel az épületet,
amely a belváros szívében ad he-
lyet ezentúl a rendezvényeknek,
koncerteknek, kiállításoknak. Az
egykori Béke moziból egy több-
funkciós intézményt befogadó kul-
túrpalota lett, professzionális hang-
versenyteremmel, mozikkal, galéri-
ával. 

Kevéssel a megnyitó elõtt az üze-
meltetõk kalauzolták az újságírókat
a Mûvészetek Házában. A miskol-
ci szimfonikusok igazgatója, Sir
László a szakmai munkáról, a szom-
széd Miskolci Galéria igazgatója,
Dobrik István az együttmûködésrõl,
a kulturális ügyekért felelõs alpol-
gármester, Fedor Vilmos pedig az
ötlet megszületésérõl, a megvaló-
sításról, a ház rendeltetésérõl be-
szélt a bevezetõben. A koncert
elõtt két órával a hangversenyte-

remben már az alig több mint har-
mincévesen világhírû Bogányi
Gergely, Kossuth-díjas zongora-
mûvész próbált. Õ volt a nyitókon-
cert szólistája, ám nem az elsõ, aki
kipróbálhatta itt hangszerét.     

Délután kiállítást nyitottak a mû-
vészetek házában. Bánk Ákos fia-
tal festõmûvész elsõ önálló tárlata
„Elsõ” címmel az elsõ volt a miskolci
kultúrpalotában, amely nemcsak
hangversenyeknek, de tárlatoknak,
színházi elõadásoknak, kulturális

rendezvényeknek mindenféle mû-
fajban helyet ad a jövõben. 

A Mûvészetek Háza közel egy-
milliárd forintból épült, ebbõl 720
millió forintot az államtól kapott a
város, az önkormányzat pedig biz-
tosította a fennmaradó részt. Az
épületet, melynek legnagyobb he-
lyisége 600 férõhelyes, Bodonyi
Csaba, Széchenyi- és Ybl-díjas
építész tervezte. A hangverseny-
terem mellett két moziterem, a 140
férõhelyes Art Mozi Uránia és a 70

férõhelyes Art Mozi Béke várja
közönséget. 

A megnyitón Hiller István oktatá-
si és kulturális miniszter is részt vett.
Káli Sándor, Miskolc polgármes-
terének beszédét követõen Sir
László igazgató átvette a szimbo-
likus kulcsot a házhoz. A történel-
mi egyházak képviselõi megáldot-
ták és megszentelték a Mûvészetek
Házát, ezt követte a koncert.

Uzsonnával, termelõi boroz-
gatással egybekötött, kötetlen
eszmecserére és fórumra invi-
tálta a történelmi Avas pincetu-
lajdonosait Cseh László önkor-
mányzati képviselõ és a
Miskolciak az Avasért Alapít-
vány.

Központi téma az Avas fejlesz-
tési programja volt. A rendezvényen
részt vett Fedor Vilmos alpolgár-
mester, Rudolf Mihály, a program épí-
tészeti tervezõje, és Simon Gábor,
a történelmi Avas önkormányzati biz-
tosa is.  

Dr. Szarka Gábor, a Miskolciak az
Avasért Alapítvány kuratóriumának
elnöke röviden áttekintette az ala-
pítvány tízéves történetét, melynek
különösen a második öt évét érté-
kelte sikeresnek. Mint fogalmazott,
céljuk – egyebek között – tovább-
ra is a régi avasi borkultúra fel-
élesztése, elterjesztése, kulturális és
szakmai összejövetelek szervezé-
se, a pincerendszer környezetvé-

delmi- és infrastrukturális fejleszté-
sének elõmozdítása. Az elmúlt
évben több mint 90 rendezvényt
szerveztek, az alapítvány vendé-
geként jó néhány hazai és külföldi
híresség járt az avasi pincesoron –
köztük Al di Meola és Faludy György.
Múlt évi rendezvényeiken összes-
ségében több mint másfélezer lá-
togató vett részt. 

Cseh László megerõsítette, „va-
lami elindult” az Avason, a város je-
lenlegi vezetése felismerte, hogy pél-
dául Lillafüred vagy Tapolca látni-
valói mellett ez a miskolci „hegy”
is páratlan idegenforgalmi, turiszti-
kai értékekkel bír. A látogatók ide-
csábításához azonban, s ahhoz,
hogy az avasi szórakozóhelyek
ismét megteljenek a hajdani pezs-
gõ és hangulatos élettel, elõbb ki
kell építeni a megfelelõ infrastruk-
túrát. A képviselõ elmondta, a
Kisavas-Nagyavas valamennyi útjára
elkészültek a közmûvesítési tervek,
megvannak a szükséges engedé-
lyek is, csupán a szükséges anya-
gi források elõteremtése ütközött ne-
hézségekbe. Cseh László kifejtet-
te, hogy a Kulturális fõváros-pályá-
zat elbírálását követõen a kormány
ígéretet tett, a miskolci pályázat
három jelentõs projektjéhez támo-

gatást fog nyújtani. Ezek egyike
pedig a történelmi Avas rekonst-
rukciója, melyhez mintegy ötmilli-
árdos támogatás várható.   

Fedor Vilmos az Avas egyedül-
álló értékeirõl szólt, ezek közül is
kiemelve, hogy a közelmúltban a
maga nemében páratlan, 70 ezer
évvel ezelõtti, a paleolit, illetve ké-
sõbbi korokból származó kovakõ-
leleteket találtak itt. A szakemberek
véleménye szerint a hõkezeléses ko-
vakõfejtés  felfedezése elõdeink szá-
mára legalább olyan jelentõségû
volt, mint néhány évvel ezelõtt a mik-
rochip megjelenése. A miskolci ön-
kormányzat nemzetközi  építésze-
ti ötletpályázatot írt ki régészeti
park, múzeum, kutatási és ide-
genforgalmi centrum kialakítására
az Avason, melyet az Unió hu-
szonöt tagországába ajánlottak ki.
Ugyanakkor fiatal építészek szá-
mára is pályázatot hirdetett a
Miskolci Építész Kamara és a város
önkormányzata. Az ifjú szakembe-
rek az Avas borházainak álmod-
hattak új külsõt, hogy ne „torzuljon”
a történelmi városrész tradicioná-
lis hangulata. Az alpolgármester ki-
jelentette, vissza fogják adni az
Avasnak a régi fényét, hangulatát. 

Sz. S. 

A Fidesz szerint
adósságcsapda

Az ellenzéki politikusok szerint az
elmúlt négy év során nagyarányú
hitelfelvételekre került sor a város-
ban, s mintegy ötmilliárd forint ér-
tékû vagyonfelélésre, ingatlan-el-
adásra.  Pelczné dr. Gáll Ildikó vé-
leménye szerint Miskolcon veszte-
séges gazdálkodás folyik, „többet
költünk, mint amennyit tehetsé-
günk, forrásaink lehetõvé tenné-
nek”, ez pedig súlyos eladóso-
dáshoz vezetett. A Fidesz alelnö-
ke szerint a pénzt olyan „luxusbe-
ruházásokra” fordították, amelyek
nem teremtettek új munkahelyeket,
és nem járultak hozzá az emberek
életkörülményeinek a javulásához.  

Lenártek András szerint Miskolc
adósságállománya 2002. dec. 31.-
én 3,3 milliárd volt – ehhez képest
2005. december 31-én már 8,2 mil-

liárd, és ez az összeg fél év alatt
1,7 milliárddal nõtt. Év végére pedig
11,7 milliárd van betervezve.
Lenártek András szerint túlkölte-
kezés is rontja a városi költségve-
tés helyzetét, a sportcsarnok fel-
újítása például 500 millióval került
többe az elõzetesen tervezettnél, a
Mûvészetek Háza pedig 400 milli-
óval. 

Az MSZP szerint lendület
A szocialista politikusok szerint

jóval kisebb az eladósodás annál,
mint amit a Fidesz képviselõi han-
goztattak, Miskolc fejlõdése pedig
önmagáért beszél. Varga László, a
Magyar Szocialista Párt közgyûlé-
si frakcióvezetõje politikai indítta-
tású hangulatkeltésnek nevezte a
város túlzott eladósodásáról, s lát-
szatberuházásokról szóló ellenzé-
ki véleményeket. Mint fogalmazott,
mindenki láthatja, aki itt él, hogy
Miskolc soha nem látott fejlõdés-
nek indult az elmúlt években, s a
felvett hiteleket – amely körülbelül
fele annak az összegnek, amelyet
a híradások szerint a Fidesz poli-
tikusai mondanak – jó és nemes
célokra fordították. Dr. Varga Zoltán
szerint a város adósságállománya
2002. december végén 3,15 milli-
árd volt, ma pedig 6,6 milliárd. Ebbõl
a 6,6 milliárdból azonban 2,5 milli-
árd olyan korábban felvett hitel,

amelynek a törlesztése a korábbi
évekrõl húzódott át. – A város ela-
dósodottságának mértéke ebben
a ciklusban 3 százalékosról 5,2 szá-
zalékosra nõtt, úgy gondolom, ez
nem egy rossz eredmény, nagyon
sok város szívesen cserélne velünk
– hangsúlyozta dr. Varga Zoltán. 
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Mûvészetek találkozása a belvárosban

A MIVÍZ Kft. nyilvános ajánlatkérési eljárást hirdet 
az alábbi beszerzésre

1 db összes nitrogén (TN) összes szén (TOC) mérõ- 
berendezés kiegészítõvel beszállítására, beüzemelésére 

A mûszer alkalmas legyen az összes nitrogén (TN) – szerves nitrogén
és a szervetlen nitrogén minden formájának mérésére.

Ajánlati dokumentációk ára: 5000 Ft+áfa, azaz ötezer forint+áfa
Ajánlat beadásának határideje: 2006. szeptember 18.(hétfõ), 10.00 óra
Ajánlat bontása: 2006. szeptember 18. (hétfõ) 10.00 óra 

Az ajánlati dokumentációk a MIVÍZ Kft. Beruházási csoportjánál vásá-
rolhatók meg 2006. szeptember 06-tól minden munkanap 8.00 – 12.00
óráig az alábbi címen:

Miskolc, József Attila u. 78. 301. szoba, telefon: 06-46/519-337

MIVÍZ Kft. 

GYÉMÁNTOKAT
KERESNEK

A múlt héten megkezdõdött a Miskolci Gyémántok program-
ja, melynek keretében olvasóink is ajánlhatnak olyan szemé-
lyeket, csoportokat, amelyek érdemesek erre a címre. Az aján-
lószelvényeket levélben a Miskolci Gyémántok Alapítvány Pf. 44.
címre adhatják le, vagy az interneten a www.gyemantok.net ol-
dalon. A három díjazott szeptember 26-án, 18 órai kezdettel a
Mûvészetek Házában egy gálamûsor keretében veheti át a dí-
jakat, melyen közremûködik az Allegra Vonósnégyes, Zsédenyi
Adrienn és Demjén Ferenc.

Sir László vette át a ház kulcsát, balról Káli Sándor, Hiller István.

PÁRTOK – PORTÁK

Lelkisegély
Problémákkal küzdõ, 
krízishelyzetben lévõ 

személyeknek 
ingyenesen hívható az

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

napon 19–7 óráig.

Csütörtökön délután vettek végsõ búcsút a Mindszenti temetõ-
ben dr. Novák Istvántól, Miskolc város szeptember 5-én elhunyt dísz-
polgárától. Novák István 92 évet élt, az akadémikust családja és ba-
rátai, valamint a városvezetés képviselõi búcsúztatták a Mindszenti
temetõben.

ELHUNYT A DÍSZPOLGÁR

A választókörzetek képviselõ-je-
löltjeinek bemutatása:

1. körzet: 2006. szeptember 13.
szerda, 17.25. 2. körzet: 2006. szep-
tember 13. szerda, 18.25. 3. körzet:
2006. szeptember 13. szerda, 19.25.
4. körzet:2006. szeptember 14. csü-
törtök, 17.25. 5. körzet: 2006. szep-
tember 14. csütörtök, 18.25. 6. kör-
zet: 2006. szeptember 14. csütör-
tök, 19.25. 7. körzet: 2006. szep-
tember 16. szombat, 17.25. 8. kör-
zet:2006. szeptember 16. szombat,
18.25. 9. körzet: 2006. szeptember
16. szombat, 19.25. 10. körzet:2006.
szeptember 18. hétfõ, 17.25. 11. kör-
zet: 2006. szeptember 18. hétfõ,
18.25. 12. körzet: 2006. szeptember
20. szerda, 17.25. 13. körzet: 2006.
szeptember 20. szerda, 18.25. 14.
körzet: 2006. szeptember 20. szer-
da, 19.25. 15. körzet: 2006. szep-
tember 21. csütörtök, 17.25. 16. kör-

zet: 2006. szeptember 21. csütör-
tök, 18.25. 17. körzet: 2006. szep-
tember 21. csütörtök, 19.25. 18. kör-
zet: 2006. szeptember 22. péntek,
19.25. 19. körzet: 2006. szeptember
23. szombat, 17.25. 20. körzet:2006.
szeptember 23. szombat, 18.25. 21.
körzet:2006. szeptember 23. szom-
bat, 19.25. 22.  körzet: 2006. szep-
tember 26. kedd, 17.25. 23. körzet:
2006. szeptember 26. kedd, 18.25.
24. körzet: 2006. szeptember 27.
szerda, 17.25. 25. körzet: 2006.
szeptember 27. szerda, 18.25. 26.
körzet: 2006. szeptember 27. szer-
da, 19.25.

II. A polgármester-jelöltek be-
mutatása.

Bemutatkozás: 2006. szeptem-
ber 25. hétfõ, 17.25

Vitamûsor:2006. szeptember 28.
csütörtök, 18.25.

Választási mûsorok

Rudolf Mihály (balról) bemutatta az Avas fejlesztésének terveit.

A történelmi Avasért

Fórum a pincetulajdonosoknak



Miskolc adott otthont az or-
szágos szabadfogású birkózó-
bajnokságnak. Az Egyetemi
Körcsarnokban megrendezett
eseményen a 96 kilósok között
Vancsó Viktor, a Diósgyõri
Birkózó Club sportolója az
eredményhirdetésnél a do-
bogó harmadik fokára állha-
tott fel.

Azt a laikus szemlélõdõk is
azonnal „kiszúrták”, hogy Vancsó
csalódott, látható volt, hogy töb-
bet remélt. A viadalt követõen
megkérdeztük Rusznyák Jó-
zsefet, a sportoló edzõjét, ossza
meg olvasóinkkal véleményét ta-
nítványa szereplésével kapcso-
latban:

–Viktor kitûnõ sorsolást kapott,
ezért valamennyien abban re-
ménykedtünk, hogy kiharcolja az
elsõséget. Sajnos, ez nem sike-
rült, ugyanis iskolai elfoglaltsá-
ga miatt az utóbbi idõben keve-
sebb edzésen vett részt, mint
amennyi szükséges lett volna.
Neki is elmondtam, hogy vál-
toztatnia kell a hozzáállásán, el-
lenkezõ esetben eltûnhet a süly-
lyesztõben. Tavaly juniorként
szerzett bronzérmet a felnõttek
között, most elsõ évét tölti a „na-
gyok” között, tudása és tehet-
sége alapján elõrébb kellett volna
rukkolnia. A csepeli Bóna Dánielt
egy évvel ezelõtt különösebb
erõlködés nélkül verte meg, most
azonban a döntõbe jutásért ki-
kapott vetélytársától – kommen-
tálta a látottakat az egykori remek
birkózó.

Természetesen kíváncsiak vol-
tunk Vancsó Viktor véleményére
is, a sportoló nem zárkózott el a
beszélgetéstõl!

– Milyen céllal lépett szõnyeg-
re az országos bajnokságon?

– Mindenképpen érmet akar-
tam szerezni, lehetõség szerint
persze az aranyra vágytam. Végül
felállhattam a dobogóra, de egy-
általán nem elégített ki, hogy
csak a legalsó fokán jutott a szá-
momra hely.

– Mi volt a gond, miért maradt
el a jobb szereplés?

– Ezt pontosan még most sem
tudom. Az tény, hogy Bóna nagyon
jól védekezett, képtelen voltam
rajta fogást találni. Ugyanakkor azt
sem szabad elfelejteni, hogy kilenc
kilót fogyasztottam és korán kiüt-
között rajtam a fáradtság.

– Pedig a sorsolásra nem le-
hetett panasza!

– Pontosan ezért bosszantanak
leginkább a történtek! Egy mérkõ-
zést kellett megnyernem, utána jött
Bóna. Karnyújtásnyi közelségbe ke-
rültem az elsõséghez, mégis kese-
rû szájízzel jöttem le a szõnyegrõl.

Azt is elmondta, hogy az el-
következendõ idõszakban a

német csapatbajnokságban
birkózik. Szeptembertõl decem-
berig minden hét végén utazik, s
próbál gyógyírt találni az itthon
szerzett sebre. Idõ persze jut majd
a javításra, hiszen Vancsó mind-
össze húszesztendõs, az ob
mégis sok tanulsággal szolgált
számára.

Doros László
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Vancsó Viktor (pirosban) továbbra is keményen edz.

Vancsó Viktor: sokat fogyasztottam

A BRONZÉREM CSALÓDÁS
Október 1-jén ismét rangos sa-

lakmotoros versenyt rendeznek
Miskolcon: a népkerti sporttele-
pen az egyéni Európa-bajnok-
ság döntõjére kerül sor. A na-
pokban eldõlt, hogy a drukke-
rek hazai vaspapucsosnak is
szoríthatnak, ugyanis Szatmári
László ott lesz a rajtnál.

Ugorjunk egy kicsit vissza az idõ-
ben! Jacsó Tibor, a rendezõ
Speedway Miskolc elnöke korábban
azt nyilatkozta: õk már tavaly jelez-
ték az Európai Motorsport Szö-
vetség vezetõinek, hogy szeretnék
lebonyolítani az idei kontinentális
döntõt. Az UEM oda is ítélte a ren-
dezést a miskolciaknak, akik titok-
ban arra számítottak, hogy a bor-
sodi megyeszékhely képviselõje is
ott lesz a tizenhat induló között.

Ember tervez…, a kvalifikációs
versenyeken nem sikerült kivívni a
részvételi jogot, egyik magyar ver-
senyzõ sem tudta kiharcolni a to-
vábbjutást. Felcsillant ugyanakkor
egy halovány reménysugár, mert a
Magyar Motorsport Szövetségben
(MAMSZ) egy adminisztrációs hiba
folytán a magyar licenccel rendel-
kezõ szlovén Matej Ferjant nevez-
ték. Ezt a miskolciak sérelmesnek

tartották, ugyanis õk arra az állás-
pontra helyezkedtek: mivel senki
sem került be a legjobbak közé, a
szabályok szerint a rendezõ jogán
nekik jár egy hely.

Eddig rendben is lenne a dolog,
ám a fentieket vitatta Ferjan ma-
gyarországi klubja, a debreceni
Simon&Wolf, ezért a közeli napok-
ban a MAMSZ salakbizottsági ülést
hívott össze. 

– Szeretném leszögezni, hogy ne-
künk semmi bajunk nincs a deb-
receniekkel, miként Ferjannal sem.
Azt is elfogadjuk, hogy harcoltak az
igazukért, de mi sem tettünk mást.
Védtük a saját érdekünket – nyilat-
kozta Jacsó Tibor.

Az elnök mindenesetre elége-
detten tekinthet vissza az utóbbi
hetek történéseire, ugyanis végül a
salakmotoros bizottság a miskolciak
mellett voksolt, lezárva ezzel a két-

ségkívül kellemetlen ügyet. A
Népkertben egyébként emberem-
lékezet óta nem volt ilyen rangos via-
dal, ezért alighanem már most bo-
rítékolható, hogy nagyon sokan
lesznek kíváncsiak az eseményre.

Az Európai Motorsport Szövet-
ség egyébként a napokban nyil-
vánoságra is hozta az Eb-döntõ rajt-
listáját! Ez így fest: 1. Walasek (len-
gyel), 2. Klint (dán), 3. Klingberg
(svéd), 4. Zagar (szlovén), 5.
Hefenbrock (német), 6. Brhel
(cseh), 7. Balinski (lengyel), 8.
Miedzinski (lengyel), 9. Kosciecha
(lengyel), 10. Rempala (lengyel), 11.
Bjerk (norvég), 12. Alden (svéd), 13.
Pavlic (horvát), 14. Chromik (len-
gyel), 15. Lindgren (svéd), 16.
SZATMÁRI LÁSZLÓ (magyar).
Tartalékok: 17. M. Nilsson (svéd), 18.
Katt (német).

D. L.

Szombaton megkezdõdik a
küzdelem a pontokért az asz-
talitenisz-csapatbajnokság kü-
lönbözõ osztályaiban. A férfi-
aknál az NB I Keleti csoport-
ban szerepel a Borsod Volán
SE I., valamint a Diósgyõri ASE
gárdája. A nõknél a Tanoda SE
együttese veselkedik neki a
csatározásnak.

A miskolci közlekedési együt-
test az elmúlt idõszakban több
sérülés is sújtotta (Laczkó Sán-
dornak a térde fájt, Doros Szilárd
csuklótörést szenvedett), ezért
aztán az õsszel túlságosan vér-
mes reményeik nem lehetnek, a
megerõsödött bajnokságban a
4–6. helyezés elérése tûnik reá-
lisnak a Licsák Leventével és
Lehoczki Gáborral kiegészülõ
kvartett számára. A diósgyõ-
rieknél sem történt változás a ke-
retben, továbbra is a Géczi István,
Boros Zoltán, Pados Zoltán,

Fekete József összetételû ala-
kulat játszik, amely a bentmara-
dásért harcol majd. Valamivel
jobb helyzetben van a Tanoda SE
nõi együttese. Fülöp Béla elnök
úgy vélekedik, hogy csapata
három, esetleg négy riválisát is
megelõzheti, gond nélkül ma-
radhat bent. A választék min-
denesetre bõvült, ugyanis a nyá-
ron leigazolták Tóth Vivient
Orosházáról, rajta kívül Baracsy
Dorottya, Tusz Renáta, Kiss Nóra,
Deák Anita, Fülöp Mária is be-
vethetõ. A felsoroltak közül egye-
dül a Volán kezd hazai környe-
zetben, szombaton 11 órától a
Cegléd ellen játszik a Szemere
Bertalan Középiskola tornater-
mében. A férfi NB II-ben három
borsodi csapat kezdi el a küz-
delmeket, egyaránt a Keleti cso-
portban játszik a Borsod Volán
SE II. (Macsuga József, Nagy
László, Tóth Ferenc, Köllõ
András), a Sajószentpéteri VSE
és a Tiszaújvárosi SC I. 

KEZDÕDIK AZ ASZTALITENISZ-CSB

Nehéz csoportba kerültek

Kegyetlen verseny lesz a Népkertben

SZATMÁRI AZ EB-DÖNTÕBEN!

KOVÁCS: BRAVÚROS SOROZAT
Bulgáriában rendezik meg az

idei rádiós tájfutó-világbajnok-
ságot, amelyen rajthoz áll majd
a miskolci Kovács Attila is. A
sportember fõpróbája jobban
nem is sikerülhetett volna, ugyan-
is a vb-t megelõzõen bravúros
sorozatot produkált. Szorospatak
térségében, a Mátrában meg-
rendezett országos bajnokság
F50-es kategóriájában elõbb az
URH-számot, majd az RH-t is ma-
gabiztos versenyzéssel nyerte
meg, ráadásul kitûnõ idõket ért
el. Ezt követõen Nagykálló–
Harangod következett, ahol a
Marina György-emlékversenyen
a második helyet szerezte meg,
hátránya azonban mindössze
20 másodperc volt. Egy pihe-
nõnap után az ötnapos nem-
zetközi Hungária-kupa jelentett
feladatot, ezt Debrecen környé-
kén rendezték meg. Kovács há-
romszor szerezte meg a napi el-
sõséget, amely az összesítésben

is a végsõ sikert jelentette a szá-
mára. A nagyszerû sorozatot
bükki edzõtábor követte, szep-
tember 10-én pedig útra kel a ma-

gyar válogatott Burgaszba,
amelyben a borsodi megye-
székhelyet egyedül Kovács Attila
képviseli a világbajnokságon.

Ezen a héten igencsak moz-
galmas az élet a tatai Öreg-
tavon, ahol csütörtökön még
csak az edzéseket rendezték
meg, pénteken már kvalifikációs
futamok is szerepeltek a prog-
ramban, az igazi vetélkedés azon-
ban szombaton és vasárnap kö-
vetkezik. A tó ad otthont a jet-ski
világ- és Európa-bajnokság záró
versenyének, amelyen népes
mezõnyök állnak rajthoz. Vár-
ható, hogy a magyarok ezúttal is
kitesznek magukért, ugyanis a
nem olimpiai sportágak közül

nemzetközi sikereit tekintve a
legeredményesebbek közé tar-
tozik: az utóbbi tizenhárom év
alatt a mieink harmincegy érem-
mel tértek haza a különbözõ
világ-, illetve Európa-bajnoki ver-
senyekrõl. A tatai megmérette-
tésen két miskolci sportoló is sze-
rencsét próbál, Puskás Zoltán
(Pacotti Team, Ski Stock és Ski
Superstock kategória) és Tóth
Attila (Motoex, Runabout Stock és
Rally Jet Stock kategória) igyek-
szik minél jobb helyezést elérni
a kiélezett vetélkedésben.

Miskolciak a vb-n

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

2006. szept. 13-án szerdán 17.00-tól a
Hevesy Iván Filmklubban a Magyar
szépség címû filmet ingyenesen te-
kinthetik meg a Liberális Filmklub láto-

gatói. Minden érdeklôdõt szeretettel vár
a vezetõség.

A Nyugdíjas Magányosok Klubja újkenyér-
kóstolóval egybekötött rendezvényt tart 2006.
szeptember 9-én a Petõfi Kollégiumban
(Miskolc, Bajcsy Zs. u. 33.) 18–23 óráig.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.
Helyfoglalás a 30/275-6553-as telefonszámon.



Ötödik alkalommal rendezik
meg Miskolcon szeptember
14-tõl a Montmartre Mûvész-
diákok Utcafesztiválját. A fesz-
tivál idei programjáról a báb-
színházban tartottak tájékoz-
tatót, ahol elhangzott, mi min-
denre számíthatnak azok, akik
kilátogatnak a fesztivál hely-
színeire.

Ízelítõ a programokból: szep-
tember 14-én, csütörtökön 9 órá-
tól tûzfalfestés, melyet Káli Sándor,
Miskolc polgármestere nyit meg,
a Hunyadi utca 13. alatt a Zene-
palota melletti falfelületet festik le
a diákok. 14.05-kor Felvonulás a
Városház térrõl a Vaga Banda gó-
lyalábasai és a mazsorettek köz-
remûködésével. A Szinva terasz
nagyszínpadán 15 órától feszti-
válnyitó, Káli Sándor nyitó be-
széde, és köszöntõt mond Palla
Melinda, a DATI tanulója. 15.10-kor
a Montmartre-zászló ünnepélyes
felvonása az Esszencia Gitártrió
kíséretében. Felcsendül a „Miénk
itt a tér” címû dal. 

Szeptember 15-én, pénteken
12.30-kor mûvészeti iskolák tánc-
produkcióinak bemutatója, 14
órakor a Fortuna Dance Team elõ-
adása, 17.40 Salsa-bemutató (sza-
badkurzus), 18.10 hastánc-bemu-
tató (szabadkurzus). Szeptember
16-án, szombaton a Szinva-tera-
szon 10-tõl mûvészdiákok be-
mutatkozása, 15.00 Zenegép
együttes, 16.00 Gór Nagy Mária
színitanodásainak elõadása, 

19.00 Belmondo-koncert. 

Állandó programok a három
napban: Gasztro utca, Extra-
Verda interaktív taxik, fotó,-
óriásplakát- és zászlókiállítá-
sok, utcakiállítás középiskolás
diákok munkáiból, kirakodóvá-

sár a fesztiválutcán, utcazené-
szek, portrérajzolók, festõk, per-
formance-elõadások meghatá-
rozott idõközönként a város
fesztiváljának különbözõ pont-
jain.
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SZEPTEMBER 11., HÉTFÕ

00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00
A Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.25 Magazinmûsor
(élõ), benne: Közgyûlés utáni be-
szélgetés a frakcióvezetõkkel 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Vidék Világa,
mezõgazdasági magazin 19.45 Ked-
venceink, az állatbarátok magazinja
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00 Túl gazdag, 1. rész, ameri-
kai film (h) 23.00 A Hálózat mûsora.

SZEPTEMBER 12., KEDD

00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00
A Hálózat mûsora 17.30 Mûsoris-
mertetés 17.35 Uniós sikereink: Mis-
kolc és Szanticska, a Hálózat Televízió
és a Miskolc Televízió közös mûso-
ra (élõ) 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor
18.25 Magazinmûsor, benne: Sport
18.35 Kéznyújtásnyira, a fogyatékkal
élõk magazinja 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.20 DVTK – Pécs élvonalbe-
li labdarúgó-mérkõzés közvetítése fel-
vételrõl 21.00Túl gazdag, 2. rész, ame-
rikai film (h) 23.00 A Hálózat mûsora.

SZEPTEMBER 13., SZERDA

00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00
A Hálózat mûsora 17.20 Mûsoris-
mertetés 17.25 Az 1-es számú vá-
lasztókerület képviselõ-jelöltjeinek
bemutatkozása 18.00 Miskolc Ma,
hírmûsor 18.25 A 2-es számú vá-
lasztókerület képviselõ-jelöltjeinek
bemutatkozása 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.25 A 3-as számú választó-
kerület képviselõ-jelöltjeinek bemu-
tatkozása 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Hozzám tar-
tozol, amerikai film (h) 23.00A Hálózat
mûsora.

SZEPTEMBER 14., CSÜTÖRTÖK

00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00
A Hálózat mûsora 17.20 Mûsoris-
mertetés 17.25 A 4-es számú válasz-
tókerület képviselõ-jelöltjeinek be-
mutatkozása 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.25 Az 5-ös számú válasz-
tókerület képviselõ-jelöltjeinek be-
mutatkozása 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.25 A 6-os számú választókerület
képviselõ-jelöltjeinek bemutatkozása
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00 Mentõosztag, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

SZEPTEMBER 15., PÉNTEK

00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00
A Hálózat mûsora 17.28 Mûsoris-
mertetés 17.30 Vidék Világa, kistér-
ségi magazin: Sajóecseg 19.45.
Egészségnap, egészségmagazin
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.30
Múzsa, kulturális magazin 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Klick, inno-
vációs magazin 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00 Cápa-
vadász, amerikai–olasz film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

SZEPTEMBER 16., SZOMBAT

00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00
DVTK–Pécs élvonalbeli labdarúgó-
mérkõzés közvetítése felvételrõl (ism.)
17.00 A Hálózat mûsora 17.20 Mû-
sorismertetés 17.25 A 7-es számú vá-
lasztókerület képviselõ-jelöltjeinek
bemutatkozása 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.25 A 8-as számú válasz-
tókerület képviselõ-jelöltjeinek be-
mutatkozása 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.25 A 9-es számú választókerület
képviselõ-jelöltjeinek bemutatkozá-
sa 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.30 Debreceni virág-
karnevál (h) 23.00 A Hálózat mûsora.

SZEPTEMBER 17., VASÁRNAP

00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00
Miskolc – Poznan, Lengyel Liga salak-
motor-verseny 17.00A Hálózat mûsora
17.30Képújság 17.55Mûsorismertetés
18.00Krónika, heti hírösszefoglaló ma-
gazin 18.30 Natura-túra, bringával a
Natura 2000 hálózatban, természet-
film 19.00 Krónika (ism.) 19.30 Múzsa,
kulturális magazin (ism.) 20.00Krónika
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00 Viszlát,
gengszter!, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

Elköltözött a klub

Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön az 1956-os forradalom és szabadságharc miskolci
emlékhelyeit? Hamarosan kiderül! Tíz héten át tartó keresztrejtvény-pályázatot in-
dítottunk. A tíz keresztrejtvényben az ötven évvel ezelõtti 1956-os forradalom és
szabadságharc miskolci emlékhelyeit rejtettük el. A tíz megfejtést egyben, egy
levelezõlapon legkésõbb október 19-e éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs
Kht. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A helyes megfejtéseket beküldõk kö-
zött az Arany Könyvesbolt (Miskolc, Arany Corvin Üzletház, Arany János út. 11–13.)
által felajánlott könyvet sorsolunk ki.

Elõzõ játékunk helyes megfejtõi közül a könyvjutalmat Kozma László kazinc-
barcikai olvasónk nyerte, gratulálunk neki!

ISMERI ÖN AZ 1956-OS FORRADALOM
MISKOLCI EMLÉKHELYEIT?

A Miskolc TV
heti mûsora

2006. szeptember 11–2006. szeptember 17.

A lakóház az 1790-es évek vége
és az 1800-as évek eleje között ké-
szült, terveit és építtetõjét sem is-
merjük. Az 1817. évi telekösszeírás
viszont ebben a házban nemes
Fûzy Sámuelt tünteti fel, akinek te-
lekkel, házzal, egyéb ingatlanok-
kal rendelkezõ õseit az 1754–1755-
ben készült nemesek és fõran-
gúak között is olvassuk. A keleti
szomszéd a Balogh, majd a
Gombos család, míg a nyugatra
esõ telkeken a görög Stajovics,
mellette pedig a zsidó Falkenstein
család lakott, mintegy példázva a
társadalmi és a vallási élet béké-
jét. Ezt a nemesi házat és telket
vásárolta meg 1856-ban Markó Pál.

Markó Pál a Gömör megyei
Rozsnyón volt részvényes egy
bõrgyárban, s élete végéig erõ-
teljesen kötõdött az evangélikus
egyházhoz. Mint tehetõs polgár

1857-ben megvásárolta a szom-
széd telket, ahol fia építkezett, s
ez ma a Városház tér 16. számú
épület. (Korábbi írásunkban je-
leztük, hogy a Markó család je-
lenléte Miskolcon nemcsak szak-
mailag volt fontos, nemcsak egy
iparos és orvos család betelepe-
dését jelentette, hanem mara-
dandó építészeti alkotásokat is
hagytak maguk után, ezért indo-
kolt a „Markó-házak” megneve-
zés.) A szerzõdésbõl kitûnik, hogy
a szomszédos görög és zsidó bér-
lemény a Vay-család egyik ágá-
nak tulajdonába jutott, majd tõlük
egy betelepült kassai polgár vá-
sárolta meg a kettõs telket a raj-
tuk álló épületekkel. A kassai ille-
tõségû Poszner Gábor telkén
épült fel az óvoda, s annak utód-
épületei (Városház tér 14. sz.) s
ugyancsak õ adta el Markó Pálnak

azt a telket, amelyen felépült
Markó László háza. Ennyit a kap-
csolódásokról, s arról, hogy a
Markó-család emlékét a mind-
szenti evangélikus temetõ (is)
õrzi.

Markó László nevét azért ér-
demes megõrizni, mert 1848-ban
született, s a kor gyakorlatának
megfelelõen iskoláit Késmárkon,
Rozsnyón és Miskolcon végezte.
1866-tól orvosi tanulmányait
Bécsben kezdte meg, s itt lett „or-
vostudor, sebésztudor és szü-
lészmester”. 1874-ben tért „haza”
Miskolcra, s 1879-tõl Borsod vár-
megye fõorvosa lett. Szemben
nagy elõdjével, Benkõ Sámuellel
(1743–1825), õ nem Miskolc orvosi
helyrajzával foglalkozott, hanem
a korabeli mûvelt polgárság tár-
sadalmi-közéleti kötelezettségei-
nek tett eleget. „Dalárnok”, pol-
gáregylet-vezetõ, néhány miskol-
ci intézmény igazgatósági tagja,
hírlap-, sõt tankönyvíró volt. Az
elsõ világháború alatt halt meg,
de nemcsak 1929-ben, hanem
1939-ben is mind a két ház még
özv. Markó Lászlóné és három fiú-
gyermekük tulajdonában volt. A
XX. század elsõ felének utolsó
cím- és lakójegyzéke 1943-ban je-
lent meg. Ekkor Horthy Miklós
nevét viselte a Városház tér, s a
16. számú épületben Markó
Lénárd lakott, aki a Magyar
Nemzeti Bank miskolci fiókjának
fõnöke volt.

A család története éppúgy át-
vezet a XX. század második felé-
be, mint a kettõs épületé. Az épü-
letek részben, vagy egészben ál-
lami tulajdonba kerültek, a föld-
szinti traktusban különbözõ ren-
deltetésû üzletek váltották egy-
mást. A XX. század érzéketlen, stí-
lustalan portál- és homlokzatkia-
lakítása helyrehozta az aránybeli
eltolódásokat, úgy alkalmazko-
dik napjaink elvárásaihoz, mint
egykor a XVIII–XIX. századi polgári
ízlésvilághoz.

Dobrossy István

A Városház tér 18. és 20. számú egyemeletes épületek – azon
túl, hogy sajátos intimitással fokozzák környezetük látványát
– harmadik évszázada õrzik az õsi miskolci szalagtelkek for-
máját, szélességét. A XVIII. századi telek meghatározta a 18.
számmal jelölt épület barokk tömegét, amely késõbb neore-
neszánsz homlokzatot kapott. A háromtengelyû megjelenés ele-
gáns tagolása a felújítás után vált érzékelhetõvé. A mûemlék
épület 100%-ban önkormányzati tulajdon, homlokzat-felújítá-
sára 2006-ban, a Klimaszol Kft. tervei alapján, a MIK Zrt. kivi-
telezésében került sor.

A megújuló belváros (20).

A XVIII. SZÁZADI MARKÓ-HÁZ

A szervezôk tájékoztattak a programokról.

Montmartre ötödször

MÛVÉSZDIÁKOK UTCAFESZTIVÁLJA

KEDVES MISKOLCI LAKOSOK!

EGÉSZSÉGNAPOT SZERVEZÜNK
AZ „ÉP SZÍV” 

PROGRAM KERETÉN BELÜL!
Idõpont: 2006. szeptember 16., (szombat)
Helye: Könyves Kálmán Általános Iskola

(3534 Miskolc, Könyves Kálmán u. 2.)

Programterv:
Rövid elôadások 8.15–9.00 óráig

Dr. Sallai Zsolt fõorvos: urológiai és prosztata-megbetegedések
Sátor Sándorné, a kardiológia fõnõvére: A szívinfarktus rizikótényezõi     
Juhászné Czeglédi Tünde mentálhigiénikus: Dohányzás vagy egészség?
Gulyásné Debreczeni Ildikó dietetikus: Egészséges táplálkozás
Kakucsiné Béres Viktória gyógytornász: Mozogni jó!

SZÛRÕVIZSGÁLATOK: 9–14 óráig, 9 órától sorszámosztás!
� Ultrahangos pajzsmirigyvizsgálat � Ultrahangos hasi és kismedencei vizsgálat
� Szájüregi szûrés � Tüdôszûrés � EKG + vérnyomásmérés + kardiológiai 

tanácsadás � Bõrdaganat-szûrés � Testtömeg- és testzsírmérés 
� Vércukorszûrés  � Vastagbél vérvizsgálata tesztcsíkokkal

TANÁCSADÁSOK:
Diétás tanácsadások: Gulyásné Debreczeni Ildikó dietetikus
Drogambulancia: Juhászné Czeglédi Tünde addiktológus konzultáns
Szociális tanácsadás: Szabóné Turzó Kinga, Horváth Anita szociális munkások
Diszpécser-szolgálat: Tóth Julianna családgondozó, információs munkatárs

SEGÍTSÉG RÁKBETEGEKNEK!

Hajgyógyászat � Bio-élelmiszerek � Talpmasszázs � Íriszdiagnosztika 
� Fényterápia � Bio-kozmetikumok � Táplálékkiegészítõk

ÖNKÉNTES VÉRADÁS!

Akik biztosítják Önöknek ezt a lehetõséget és várják sok szeretettel:

Kilián-déli Részönkormányzat

A Nyugdíjas Magányosok
Klubja egyesület értesíti a tagjait
és minden érdeklõdõt, hogy el-
költözött a Vasas Mûvelõdési

Ház Szamovár bár fölötti emele-
tére. Minden vasárnap 17 órától
21 óráig tartó klubestükre min-
denkit vár szeretettel a vezetõség.

Mária-bált rendez szeptem-
ber 15-én, pénteken 16 órától a
Miskolci Vasas Nyugdíjas Klub
a Vasgyári Közösségi Házban

(Vasgyári út 24. szám, a 2-es
vi l lamos végállomása). Me-
leg vacsora, élõzene, belépõ
300 Ft. 

A Miskolci Nemzeti Színház fel-
hívja régi bérlõinek figyelmét, hogy
a visszaigazolások alapján fenn-
tartott bérleteket csak szeptember
10-ig tudja tartani a színház. Ez
után az idõpont után a bérleteket

eladják. Megkezdõdött a jegyek
árusítása Romhányi József –
Fényes Szabolcs: Hamupipõke
címû mesejátékának szeptemberi
elõadásaira a Miskolci Nemzeti
Színház jegyirodájában.

Uniós sikereink – városunkban és
megyénkben is. Félórás élõ mûsor
a Miskolc Televízióban a Hálózat
Televízió központi adásához kap-
csolódóan szeptember 12-én.

Két fõ téma: Önálló másság – más
önállóság mottóval szolgáltató köz-
pont létesül Miskolcon a fogyaték-
kal élõk számára. Hogyan lehet ki-
törni a kilátástalannak tûnõ hely-

zetbõl? Szanticskán nem adták fel
és a hagyományokra építõ kézmû-
ves-képzési és foglalkoztatási prog-
ram kezdõdött a mindössze nyolc-
fõs településen. Mert feladni soha-
sem szabad!

Várják a nézõk kérdéseit a mûsor
ideje alatt az 503-505-ös telefonszá-
mon. Uniós sikereink – a Hálózat Te-
levízió és a Miskolc Televízió mûsorán.

MÁRIA-BÁL

Színházi hírek

UNIÓS SIKEREINK
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Személy-vagyonõr és biztonságszervezô 

I–II. tanfolyamok indulnak 
Miskolcon, Szerencsen, Mezõkövesden, Encsen, Edelényben,

Kazincbarcikán, Tiszaújvárosban, Tokajban és Sárospatakon.

Fegyvervizsgára felkészítés! 

Szkárosi Kft. Akkreditált felnõttképzési intézmény

Tanúsítványszám: 05-0134-05 Akkreditációs lajstromszám: AL 1120

Adó-visszatérítés, részletfizetés és egyéb kedvezmények

Kérje részletes tájékoztatónkat! Tel.: 46/352-499, 70/38-704-38

A Miskolci  Ingatlangazdálkodó Zrt. meghirdeti
az alábbi helyiségek  bérbeadását határozatlan idõre

További információ a bérbeadás feltételeirõl: 
Makár Ferenc, MIK Zrt. Igazgatási Csoport  46/516-344

Cím Vetített alapterület m2 Tevékenységi kör

Zsolcai kapu 4-6. 52 Üzlet, iroda
61

„ÉRTÉKBECSLÉS FELSÕFOKON”
A FÜTI OMEGA Ingatlaniskola tanfolyamot indít.

ingatlanvagyon-értékelõ és közvetítõ megnevezéssel 

OKJ 54 3439 02
A képzés a középfokú ingatlanközvetítõi szakképzésre épülõ emelt szintû vagyon-
értékelõi képesítést nyújt, mely megfelel a 26/2005.(VIII. 5.) TNM sz. rendelettel meg-
határozottaknak.

Miskolcon induló tanfolyam: 2006. szeptember 22.
Részletes tájékoztatás: www.futiomega.hu

Információ és jelentkezés: EDMA ’04 Kft. Telefon: 46/505-785. Fax: 46/505-786
Miskolc, Palóczy u. 9/A. E-mail: edocs@bodoterasz.hu

SUZUKISUZUKI DIÓSGYÔRDIÓSGYÔR

0000    FFFFtttt     kkkkeeeezzzzddddõõõõrrrréééésssszzzzlllleeeetttttttteeeellll,,,,

kkkkeeeezzzzeeeessss    ééééssss    ccccaaaassssccccoooo    

nnnnééééllllkkkküüüüllll     

vvvváááássssáááárrrroooollllhhhhaaaatttt     

mmmmoooosssstttt     

úúúújjjj     SSSSuuuuzzzzuuuukkkkiiii tttt     

111122220000    hhhhóóóónnnnaaaappppoooossss    ffffuuuuttttaaaammmmiiiiddddõõõõrrrreeee....****

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

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

INGATLANKÖZVETÍTÕ MAGAS KERESETTEL MUNKATÁRSAKAT KERES NEM ÜGYNÖKI
MUNKÁRA. TEL.: 30/687-8627, 30/640-1180. 
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SSZZAALLOONN ––  TTÁÁNNCC ––  IISSKKOOLLAA

ttttáááárrrrssssaaaassss ttttáááánnnncccc----
ttaannffoollyyaammoott  iinnddíítt

KKEEZZDDÕÕKKNNEEKK,,
ffeellnnôôtttteekknneekk  ééss  ddiiáákkookknnaakk

12–99 éves korig vasárnaponként
(12 héten át, 30 órában)

TTAANNFFOOLLYYAAMMOOKK HHEELLYYEE::  
Vasas Mûvelõdési Központ 
Miskolc, Andrássy u. 36.

BBEEIIRRAATTKKOOZZÁÁSS:: 2006. szeptember 17.
(14.00-17.00-ig) Tandíjbefizetés

EELLSSÕÕ FFOOGGLLAALLKKOOZZÁÁSS:: 2006. szeptember 24.

AA  TTAANNFFOOLLYYAAMMOOKK  TTÁÁNNCCAAII::  
� bécsi keringõ, tangó, slowfox
� samba, rumba, cha-cha-cha, 
� swing, rock and roll, csárdás

IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓ::  
3300//553355--66667711,,  1144..0000--ttóóll  2200..0000--iigg
EE--mmaaiill::  ssoommoosskkooii@@aaxxeelleerroo..hhuu

Miskolc, Széchenyi utca 88. 
(06 46) 512 600 Körút: Prága 10. 28–30. 3 nap/2 éj 27 990 Ft/fõ, Párizs 09. 26.–10. 01. 6 nap/4 éj 47 990 Ft/fõ

Repülõs utak: Rodosz: 09. 22. apartman 49 800 Ft/fõ, 09. 26. hotel*** fp. 69 900 Ft/fõ
Kréta: 09. 25. hotel** reg. 54 900 Ft/fõ, Ciprus: 09. 16. hotel*** félpanzió 69 000 Ft/fõ,
Málta: 09. 19., 09. 21. hotel*** fp. 87 990 Ft/fõ, apartman 69 990 Ft/fõ-tõl
Szicília: autóbusszal 10. 03–10. 65 990 Ft/fõ, repülõvel 09. 22. apartman 57 700 Ft/fõ-tõl
Marokkó: 09. 18., 09. 25. hotel*** fp. 96 990 Ft/fõ, hotel**** fp. 109 990 Ft/fõ
Egyiptom: 09. 24., hotel**** fp. 74 900 Ft/fõ, all inc hotel**** 94 900 Ft/fõ
Tunézia: 09. 26., 09. 29. hotel*** fp. 59 900 Ft/fõ, hotel*** all inc. 79 900 Ft/fõ

KORA ÔSZI AJÁNLATAINK:

w
w

w.vilaglatoutazas.hu

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 dokumentá-
ciót a MIK Zrt. Ingatlanforgalmazási Irodájában átveszi, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok be-
nyújtásának határidejét megelõzõen.. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül.
További információ: MIK Zrt. Ingatlanforgalmazási Iroda 46/516-243, és  516-420, valamint www.mikrt.hu
Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevõkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül határozatlan
idõre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa.

Helyrajzi szám Terület (m2) Nettó induló ár (Ft) Bánatpénz (Ft) Ajánlatok beadásának Ajánlatok bontásának
idõpontja idõpontja

49004/31 914 4 700 000 Ft 282 000 Ft
49004/32 907 4 650 000 Ft 279 000 Ft
49004/33 886 4 550 000 Ft 273 000 Ft
49004/34 863 4 450 000 Ft 267 000 Ft
49004/35 852 4 400 000 Ft 264 000 Ft
49004/36 852 4 400 000 Ft 264 000 Ft
49004/37 836 4 300 000 Ft 258 000 Ft
49004/41 1160 6 000 000 Ft 360 000 Ft

2006. 09. 28. 9.00 2006. 09. 28. 9.3049004/42 1167 6 000 000 Ft 360 000 Ft
49004/44 968 5 000 000 Ft 300 000 Ft
49004/45 975 5 000 000 Ft 300 000 Ft
49004/46 975 5 000 000 Ft 300 000 Ft
49004/47 975 5 000 000 Ft 300 000 Ft
49004/48 976 5 000 000 Ft 300 000 Ft
49004/50 975 5 000 000 Ft 300 000 Ft
49004/51 960 5 000 000 Ft 300 000 Ft

ELADÓ LAKÁSÉPÍTÉSI TELKEK
A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. nyílt, kétfordulós ajánlattételi eljárás útján értékesítésre

meghirdeti az alábbi Miskolc-Szirmán, Kassák Lajos utcában található építési telkeket

KÖSZÖNÖM annak az ismeret-
lennek, aki megtalálta irataimat, és
azt pénzemmel együtt hiánytalanul
leadta az MVK Zrt. ügyfélszolgá-
lati irodájában. Dallos Mária

MISKOLCI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
2006. SZEPTEMBER 22–24.

ÜZLET �� VÁSÁR �� SHOW
HELYSZÍN: ITC-székház (Mindszent tér 1.)

KIÁLLÍTÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!
Mutassa be legújabb termékeit, szolgáltatásait Miskolc 

kiemelkedõ üzleti rendezvényén, a Miskolci Kiállítás és Vásáron.

AMATÕR ELÕADÓK, FIGYELEM!
„Ott leszek a COMPEXPO vásárszínpadán a Miskolci Kiállítás és Vásáron”

Várjuk amatõr elõadók, együttesek, csoportok jelentkezését, akik szeretnének bemu-

tatkozni a kiállítás és vásár nagyközönségének különbözõ szórakoztató produkcióik elõ-

adásával. Fellépésükhöz rendelkezésre áll a vásár színpada és technikai felszerelése! 

COMPEXPO STÚDIÓ KFT.
Központi Iroda: 5000 Szolnok, Baross út  6. II. em.

Postacím: 5001 Szolnok, Pf.: 311.

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

e-mail: ce-szolnok@axelero.hu � http://www.compexpo-studio.hu


