
Aláírta pénteken a vá-
rosházán a Miskolci Piac-
fejlesztõ és Üzemeltetõ Zrt.
társasági szerzõdését Káli
Sándor polgármester és
Wiandt Henrik András, az
Ikeron Zrt. elnök vezér-
igazgatója. A tervek szerint
már az év végén megin-
dulhat a piac rekonstruk-
ciója.

A közös cég a Búza téri
piac megújulására alakult,
mint az aláírást követõ sajtó-
tájékoztatón elmondták, az
elõkészületek már folynak, a
terveket minden szükséges
szakhatóság elfogadta.

– A miskolciak igénye volt
már jó ideje, hogy a piac
megújuljon. Az, hogy egy
céggel együttmûködve tesz-
szük ezt meg, nem új kez-
deményezés, hiszen a Vas-
gyári piacot is így hoztuk
olyan színvonalra, ami megfelel
a kor követelményeinek – mond-
ta el Káli Sándor. A polgármes-
ter köszönetet mondott a Mûem-
lékvédelmi Hivatalnak, hogy
konstruktívan álltak hozzá a ter-
vekhez, és a csarnok eredeti for-
májában születhet újjá. Hozzá-
tette, természetesen nem csak
a csarnokról van szó, hanem az
egész piacról, melynek kapcsán
a buszpályaudvar kérdését is át
kell gondolni, hiszen a vásárcsar-

nok nem csak a miskolciaknak,
hanem a város térségében élõk-
nek is az „éléskamrája”.

Wiandt Henrik András, az
Ikeron Zrt. elnök-vezérigazgató-
ja megjegyezte, hosszú elõké-
szítõ munkán vannak túl, egyez-
tettek a KISOSZ-al, a Mûem-
lékvédelmi Hivatallal, és minden-
hol kedvezõ fogadtatásra találtak
a tervek. A 13 ezer négyzetméter
alap- és 10 ezer négyzetméter
hasznos területû vásárcsarnok

200-250 kereskedõnek ad majd he-
lyet. A 2,6 milliárdos beruházást kö-

vetõen méltó lesz a városhoz, tette
hozzá az elnök-vezérigazgató.
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Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében

MISKOLCI NAP

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

vasóinkhoz, gyorsabban és bõvebben informálni a város és a megye
történéseirõl. Ennek érdekében szeptember hónapban szerdán is meg-
jelenik a MiNap! Szeptember 20-án is keresse a postaládájában!

A két biztató gyõzelmet
három lesújtó vereség követ-
te, így a DVTK labdarúgói visz-
sza is estek a táblázaton.
Jelenleg a kilencedik helyet
foglalják el, de mivel mögöt-
tük roppant sûrû a mezõny,
egy újabb vereséggel tovább
lehet rontani a helyzeten. Igaz,
erre a csapat berkeiben, va-
lamint a szurkolók táborában
nem is gondolnak, mondván,
az újonc Paks ellen igazán re-
ális az esély a pontszerzésre.

Nos, az eddigi szereplés „koz-
metikázására” valóban nagy
szükség van, ellenkezõ esetben
ismét kezdõdhet az idegeskedés.
Csak reménykedni lehet abban,
hogy a szakvezetés megtalálta az
utóbbi hetekben tapasztalt bajok
okát, s megkezdte a „gyógyítást”
is.

Mindenestere a pécsiek elleni
találkozó egyetlen pozitívumát
az jelentette, hogy Simon Attila,
Kerényi Gábor és Rebecsák
Szilárd után Huszák Tamás is be-
mutatkozott az élvonalban. A ti-
zennyolc éves középpályás a
mérkõzés hajrájában Vitelki
Zoltán helyett állt be.

– Nagyon boldog voltam, hogy
lehetõséget kaptam Csank
Jánostól. A bemutatkozásomat
beárnyékolta, hogy vereséget
szenvedtünk. Bízom benne, hogy
az elkövetkezõ mérkõzéseken
kapok még játéklehetõséget és
élni is tudok vele. A következõ for-
dulóban a Paks ellen remélem,

megszakad a három forduló óta
tartó rossz sorozatunk és gyõ-
zelemmel térünk haza – nyilat-
kozta a fiatal labdarúgó.

Binder Ciprian is javulást, és
fõleg jobb eredményt vár, mint
amit legutóbb elért a piros-fehér
alakulat: – Nagyon remélem,
hogy gyõztesen jöhetünk le a
paksi pályáról! Elsõsorban ma-
gunknak kell bizonyítani, de
mások számára is nyilvánvalóvá
akarjuk tenni, hogy nem alkotunk
gyenge csapatot. Sajnos, az utób-
bi három mérkõzés rosszul si-
került, de minden sorozat véget
ér egyszer – foglalta össze véle-
ményét.

– Menekülnünk kell a gyõze-
lembe, ugyanakkor senki sem fe-
lejtheti el, hogy nehéz dolgunk
lesz, hiszen egyetlen ellenfél sem
adja olcsón a pontokat! A Paks
is mindent el fog követni annak
érdekében, hogy nyerjen. Eddig
sem lazsáltunk az edzéseken,
igyekszünk végrehajtani azt, amit
a mester kér. A ZTE és a PMFC
elleni találkozókon nagyon rossz-
kor kaptuk a gólokat, a korai ta-
lálatok padlóra vittek bennünket.
Azt kérem szurkolóinktól, hogy
segítsenek átvészelni ezt az idõ-
szakot, mert ha õk nem állnak
mellettünk, akkor még nehezebb
lesz. Gyõzni megyünk Paksra, de
ehhez minden pályára lépõ di-
ósgyõri labdarúgónak százöt-
ven százalékot kell nyújtani –
mondta Vitelki Zoltán csapatka-
pitány, aki a hét elején több
edzést is kihagyott kisebb húzó-
dás miatt.                    (doros)

Ma Pakson lép pályára a DVTK

TILOS A KISIKLÁS!

Novemberben nyit a SCON-
TO Bútor Kft. miskolci áruháza,
amely Észak-Kelet Magyaror-
szág legnagyobb lakberende-
zési áruháza lesz. Az áruház
Miskolc déli kereskedelmi köz-
pontjában, 13 ezer négyzet-
méteres telken, 5 ezer négy-
zetméteres alapterületre, 7000
négyzetméteres beépített terü-
letre épült. 

A beruházásról Turi András ügy-
vezetõ igazgató és Káli Sándor tar-
tott közös sajtótájékoztatót a hely-
színen. Káli Sándor örömét fejez-
te ki, hogy egy neves európai cég
hiánypótló beruházása valósul meg
Miskolcon, amely egyrészt mun-
kahelyeket teremt, másrészt pedig
olyan szolgáltatást nyújt, amelyre
nagy szükség van a városban. A
polgármester utalt az autópálya kö-
zelségére, amely komoly jelentõ-
séggel bír a beruházások szem-

pontjából, s a tárgyalásokra is,
amelyeket további befektetõkkel
folytatnak. 

Turi András elmondta, hogy a
német tulajdonú SCONTO sokáig
csak Budapesten volt jelen, 2004-
ben döntöttek a vidéki terjeszke-
désrõl. A társaság tulajdonosai

alapos piackutatás és pénzügyi ter-
vezés után döntöttek úgy, hogy elsõ
vidéki áruházukat Miskolcon nyit-
ják meg – úgy vélik, a város és a
térség dinamikus fejlõdés elé néz,
lesz fizetõképes kereslet a szol-
gáltatásaikra. A miskolci beruházás
értéke csaknem másfél milliárd fo-
rint, az építkezés május 15-én kez-
dõdött. 

Az áruház tervezésekor fontos
szempont volt, hogy folyamatos le-
hetõséget tudjanak majd biztosítani
a SCONTO Bútor Kft. szolgáltatá-
sainak bõvítésére. Ennek érdeké-
ben folyamatosan bõvítik majd a
kínálatot, és ehhez igazodva ala-
kították ki az áruház belsõ eladó-
terét. A vásárlóknak szabadon
kombinálható, kész megoldásokat

is kínálnak majd, ame-
lyek – igazodva a mis-
kolci igényekhez –
megkönnyíthetik a vá-
sárlók döntését. A ki-
állított termékek Mis-
kolcon is azonnal elvi-
hetõk lesznek a rak-
tárkészletbõl, csakúgy,
mint a már sikerrel mû-
ködõ két budapesti
áruházból. 

Turi András azt is el-
mondta, hogy a mis-
kolci áruházzal közel
ötven új munkahelyet
teremtett a SCONTO
Bútor Kft. Jövendõ

munkatársaik miskolciak vagy kör-
nyékbeliek: sokan közülük mun-
kanélküliek voltak, vannak olyanok
is, akik tartósan. – A SCONTO Bútor
Kft., amikor feladta toborzó hirde-
tését, úgy gondolta, hogy a mun-
katársak elkötelezettsége fonto-
sabb, mint szakmai gyakorlata –
hangsúlyozta Turi András. Ezért
több mint tízmillió forintért olyan
képzési programot dolgoztak ki,
amely a munkanélküliek számára
többirányú lehetõséget teremtett:
sokan nem csupán állást, hanem
új szakképzettséget is kaptak. 

A tájékoztatón jelen voltak az áru-
ház jövendõ dolgozói is, akik Turi
Andrástól és Káli Sándortól vették
át az új képesítésüket igazoló ok-
leveleket.                            Sz. S.

A tervek már készen állnak

MEGÚJUL „MISKOLC ÉLÉSKAMRÁJA”

A megújuló vásárcsarnok látvány-
terve, illetve Káli Sándor (jobbról) és
Wiandt Henrik András a társasági
szerzôdés aláírásán.

Akik nem szeretnek kerék-
pározni, azok villamossal jut-
hatnak el leggyorsabban a
város egyik pontjáról a másik-
ra. Ezt annak a versenynek az
eredménye is bizonyítja, amely
az Európai Mobilitás Hetének
nyitóprogramja volt.

Reggel hét óra után egy furcsa
verseny indult a diósgyõri villamos-
végállomástól. Innen kellett a részt-
vevõknek eljutniuk a Városház
térig futva, kerékpárral, autóval, vil-
lamossal és busszal. Leggyor-
sabbnak a kerekesek bizonyultak
– 14 perc alatt teljesítették a távot.
A 101B-sel 18, villamossal 19, au-
tóval 20 perc kellett ugyanehhez.
Leglassabbak pedig a futók voltak.

A verseny a pénteken kezdõdött
Európai Mobilitás Hét nyitóese-
ménye volt. A következõ hét nap-
ban különféle programokkal vár-
ják majd a miskolciakat. A ren-

dezvénysorozat célja a jármûvek
okozta környezetszennyezés csök-
kentése. A jövõ hét pénteken biz-
tos, hogy azok járnak jobban, akik
a tömegközlekedést választják,
ugyanis a belváros egy részét le-
zárják. Mindezt azért, mert szep-
tember 22-e az Európai Autó-
mentes Nap.   A szombati progra-
mok mottója a Szabadidõ napja:

autó nélkül a természetben.
8.00–19.00: Bükki Kerékpáros
Teljesítménytúra az Olimpiai öt-
próba keretében.

10.00 óra: Klíma-kiállítás meg-
nyitója a városi vadasparkban, in-
gyenes látogatási lehetõség a
bérlettel, buszjeggyel, kerékpárral
érkezõknek, 8–9-ig elõadások,
9–16 között szûrõvizsgálatok a

Könyves Kálmán Általános Iskola
egészségnapján.

Vasárnap élõ utcák, a gyaloglás
napja. Sportcsarnok elõtt piknik a
forgalomban, Zebraperformance,
üzenõfal a klímaváltozásért, men-
tõkutya- és segítõ terápiás kutya-
bemutató, kisállat-bemutató, gye-
rekprogramok. A hétfõ a felelõs
gépkocsihasználat napja. Karbon-
dínó az Erzsébet téren, hibrid autó
bemutatása, gépjármûvek mûsza-
ki ellenõrzése.

Kedd a közösségi közlekedés
napja. 9.00–11.00 óráig nyílt nap az
MVK Zrt.-nél – látogatás elõzetes
jelentkezés alapján. 12.00–16.00:
városnézés az Ikarus 31-es autó-
busszal. 18.00: Lakossági tájékoz-
tató Miskolc belvárosának közle-
kedési rendjérõl, a közösségi köz-
lekedés fejlesztésérõl (Tudomány
és Gazdaság Háza).

A hét további programjairól és a
22-i autómentes napról szerdai
lapszámunkban írunk bõvebben.

Verseny a reggeli csúcsforgalomban

A rajt elôtti pillanatok.

A SCONTO áruház és a dolgozók az átvett okleveleikkel.

ÚJ BÚTORÁRUHÁZ MISKOLCON

Munkát és szakképzést adtak

Csak az idõjárástól függ, hogy
meddig tart idén Miskolcon a
panelházak felújítása.

A város különbözõ részein je-
lenleg is több felállványozott pa-
nelházat látni, de van, ahol a na-
pokban kezdenek hozzá a mun-
kákhoz. Év végére várhatóan 2854
lakás szigetelését végzik el az épí-
tõk. A pénzügyi támogatás elnye-
rését célzó pályázatok beadásának
határideje szeptember 15-e volt. Az
önkormányzat a tavalyihoz hason-

ló érdeklõdésre számít a lakókö-
zösségektõl. Olykor nehéz meg-
gyõzni a lakókat a szigetelési mun-
kák elvégzésének fontosságáról.
Vitát gerjeszt néha az is, hogy mi-
lyen legyen a bérház külsõ meg-
jelenése, milyen színt kapjon az
épület. A szeptember 15-ig be-
adott, majd átvizsgált pályázatokat
az önkormányzat október végéig
továbbítja az illetékes minisztéri-
umnak. Az év végi döntés után vár-
hatóan 2007 tavaszán a lakókö-
zösségek megköthetik az elsõ
szerzõdéseket a kivitelezõkkel.

LEJÁRT A HATÁRIDÕ



Az elõzõ évekhez hasonlóan
burgonya-, hagyma- és almavá-
sárt szervez Cseh László ön-
kormányzati képviselõ szep-
tember 22-én, (pénteken) 13
órától a Corvin u. 2. sz. (bent az
udvarban), szeptember 23-án
(szombaton) 10 órától a Nagy-
váthy J. u. 38. (rendõrpihenõ),

szeptember 25-én (hétfõ) 13
órától a Kiss E. u. (Ernye bán u.
keresztezõdés) alatt. Burgonya
(gönci rózsa) 30 kg-os zsákok-
ban 65 Ft/kg (2000 Ft/zsák).
Hagyma (makói) 15 kg-os zsá-
kokban 66 Ft/kg (1000 Ft/zsák).
A téli szükségletét helyben, ol-
csón megvásárolhatja!

Az október elsejei helyha-
tósági választásokon négy je-
lölt közül választhatják ki a mis-
kolciak, kit szeretnének pol-
gármesterként a város élén
látni. A négy jelöltet ábécé sor-
rendben mutatjuk be, ugyan-
azt a négy kérdést téve fel
nekik. Elsõként Fülöp Józsefnét,
a Magyar Kommunista Mun-
káspárt jelöltjét.

– Mit tart a legfontosabb meg-
oldandó feladatnak, problémá-
nak Miskolcon?

– Miskolcon elõször is munkát,
megélhetést akarunk mindenki-
nek! Onnan indulunk ki, hogy vá-
rosunkban nyolc százalékos je-
lenleg a munkanélküliség, az ösz-
szetételük pedig nem szeren-
csés, mert itt régen kohász-, bá-
nyász-szakembereket képeztek.
Ha egy vállalkozó vegyész-, gép-
gyártáshoz kapcsolódó, sza-
badidõ-programos szakembert
keres, akkor nem talál képzett
munkaerõt. A munkaügyi köz-
pontokban folyó képzéseket át
kell formálni a térség igényeinek
megfelelõen, ezzel együtt a szak-
munkásképzést is át kell gon-
dolnunk. A másik szerintem na-
gyon fontos dolog, Miskolc pol-
gárainak pontosan tudniuk kel-
lene, mennyi a város adóssága,
mennyi a futamidõ, hiszen a leg-
utóbbi közgyûlésen szomorúan
hallottam, hogy el van adósodva
a város. Az igaz, hogy Cézár is
megmondta: cirkusz, játék és
kenyér kell a népnek, de a mis-
kolciak eddig csak cirkuszt és já-
tékot kaptak, kenyeret kevésbé.

– Mi az a terület, az az irány Ön
szerint, amelyet a városnak kö-
vetnie kell, ami a kitörés, a fejlõ-
dés pontja lehet?

– Én továbbra is nagyon fon-
tosnak tartanám az egyetemmel
való szoros együttmûködést, ezt
a fajta kutatási munkát. Nagyon
fontosnak tartom a szennyvízhá-
lózat teljes kiépítését, és az ivó-
vízhálózat rekonstrukcióját, de
ezt nyilván csak úgy lehet meg-
oldani, ha a miskolci cégek nye-
reséget hoznak, és több lenne az
adóbevétele a városnak. Én el-
sõsorban uniós pályázatok és for-

rások segítségével képzelem el
a fejlesztéseket annak érdekében,
hogy ne kelljen több hitelt felvenni,
és addig nyújtózkodjon a város,
ameddig a takaró ér. Nyilván,
hogy én is fontosnak tartom a kul-
túrát, az olyan rendezvényeket,
mint az operafesztivál például.
Ugyanakkor bár megépült a
Jégcsarnok, és megújult a sport-
csarnok, de mégsem látom meg-
oldva a városban a fiatalok spor-
tolási lehetõségét. Egy idõben
például sokat lehetett hallani a
komlóstetõi kerékpáros klubról,
most róluk sem hallok, pedig ott
lakom. Egy-két rendezvény kere-
tében látni csak õket, de ezt ke-
vésnek találom, szervezett spor-
tolási lehetõségre lenne szük-
ség. Nem véletlenül van nagyon
sok gerincbeteg, gyenge fizikumú
gyerek, én ezen szeretnék vál-
toztatni, de ehhez természetesen
mindenkinek munka kell!

– Mi Ön szerint a fejlesztések
prioritása, mi a fontosabb?

– Én elsõsorban munkahely-
teremtõ fejlesztésekben gon-
dolkodom. Fontosnak tartanám
a repülõtér fejlesztését, hogy
ennek segítségével tudjunk ide-
csábítani befektetõket. Én azt is
felülvizsgálnám, hogy az
Erzsébet-fürdõt, az Avas Szállót,
cégeket hogyan, miként adtak el,
tehát felülvizsgálnám a privati-
zációt, és olyan vállalkozóknak
adnám ki, akik referenciával és
biztos anyagi háttérrel rendel-

keznek, és munka-
helyeket teremtenek.
A tapolcai strandot is
eladták, nem üzemel,
a kiskereskedõket
tönkretették ott. Nincs
úszási lehetõség a
miskolciaknak, csak
a selyemréti maradt
és a diósgyõri, de
úszás szempontjából
azok sem megfele-
lõek. A kultúrát szin-
ten tartanám, elsõ-
sorban a munkahely-
teremtésre kell a
hangsúlyt fektetni,
hogy legyen az em-
bereknek önbizalma,
hiszen az, aki az eg-
zisztenciáját elvesz-

tette, az az önbizalmát is, csa-
ládok hullanak széjjel. Azt sze-
retném, hogy 62 évtõl ingyenes
legyen a tömegközlekedés. Nem
tudom, hogy a megszorító in-
tézkedések miatt a város milyen

lehetõségeket tud majd a rá-
szoruló embereknek biztosítani,
hogy ne legyenek éhezõk, annál
szomorúbb látvány ugyanis nincs,
mint amikor egy gyerek éhezik.
Látom a problémákat, hiszen
magam is az emberek között
élek, és nem a fellegekben járok.

– Mit csinálna másként, mint az
elmúlt négy évben a városveze-
tés, mit folytatna?

– Ha nem is ilyen nagy mér-
tékben, de ami jó a kultúra terén,
– mint az operafesztivál, a diós-
gyõri vár programjai –, az meg-
tartandó, hiszen egy város éle-
téhez kellenek a kulturális ren-
dezvények, de azt elsõsorban
megfizethetõvé tenném az itt
élõ miskolciaknak is. De ilyen
nagy mértékben nem fejleszte-
ném, mert annak nincs értelme,
hogy emiatt eladósodjon a város.
Termeljük meg elõször a rávalót,
és utána fejlesszünk! A város
mûködését nem szabad veszé-
lyeztetni.
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Lakossági találkozó
Hegedûs Andrea, a 3. számú választókörzet szocialis-

ta önkormányzati képviselõje szeptember 19-én 17.30 órá-
tól lakossági találkozót tart a Bem József Általános
Iskolában. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Szûcs Erika, a 6. számú választókörzet szocialista ön-
kormányzati képviselõje szeptember 21-én (csütörtök)
15.30–17.30 óráig a Középszer u. 66–68. szám elõtti részen,
szeptember 23-án (szombat) 9–11 órától a Sályi I. u-i CBA

Áruház elõtti területen lakossági találkozót tart. Minden érdeklõdõt tisz-
telettel és szeretettel vár!

Hubay György, a 19. számú választókörzet önkor-
mányzati képviselõ-jelöltje szeptember 19-én, kedden 18–
19.30 óra között lakossági találkozót tart a Miklós Úti Álta-
lános Iskolában, Kobold Tamás polgármester-jelölttel.

Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár.

Szeptember 18-án, 16–18 óráig dr. Hardonyi András, a
26. számú választókörzet szocialista önkormányzati kép-
viselõje lakossági fórumot tart a Berekaljai COOP Áruház
elõtt. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Szeptember 25-én 17 órakor Tamáska-Varga Ákos, a
Függetlenek Miskolci Egyesülete–Miskolci Orvos Társaság
7-es számú választókörzetbeli képviselõ-jelöltje lakossági
fórumra várja az érdeklõdõket. Helyszín: Munkácsy Mihály
Általános Iskola. Szeptember 27-én 17 órakor szintén la-
kossági fórumra várja az érdeklõdõket. Helyszín: Herman

Ottó Általános Iskola

Szeptember 26-án, 17 órakor az Avasi Gimnáziumban a
Függetlenek Miskolci Egyesülete–Miskolci Orvos Társaság
avasi képviselõ-jelöltjei: dr. Gödry György, Tamáska-Varga
Ákos, Csiszárné Szûcs Erika és Honvéd Sándor Józsefné
várják a kedves érdeklõdõket lakossági fórumra. A fóru-
mon részt vesz Kobold Tamás polgármester-jelölt.

LAKOSSÁGI FÓRUM

Polgármester-jelöltek – helyhatósági választások 2006

FÜLÖP JÓZSEFNÉ A MUNKAHELY-TEREMTÉSBEN HISZ

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

Gyermekfelügyeletet vállalok csecsemõ-
kortól iskolás gyermekekig. Gyakorlatom,
derûs hozzáállásom és magyar szakos ta-
nári végzettségem van hozzá. Kisiskolá-

soknak szívesen segítek a tanulásban is.
Telefonszámom: 06-20/581-4625.

HAJDÚSZOBOSZLÓI AKCIÓS ÜDÜLÉS
FÉLPANZIÓVAL 18 500 FT/FÕ/HÉT. HÁ-
ZIORVOSI BEUTALÓVAL ÉRKEZÕ VEN-
DÉGEINK 189 FT-ÉRT FÜRDÕBELÉPÕT
ÉS MASSZÁZSKEZELÉST KAPNAK.
www.hajduiroda.hu, 70/313–5501.

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

Mindenkit érhet jogeset

Két sajtótájékoztatót is tartott
pénteken az MSZP. A rendezvé-
nyeken a párt képviselõi a Fidesz
egyik választási szóróanyagával
kapcsolatban fejtették ki vélemé-
nyüket, és beszámoltak a Szikszón
és Edelényben történt, szerintük a
demokrácia alapelveit és a szólás-
szabadságot sértõ eseményekrõl.

A sajtótájékoztatón projektor-
ral vetítettek le részeket Panyik
József szikszói polgármester au-
gusztus 20-ai beszédébõl. Az
MSZP sajtótájékoztatóján bemu-
tatott felvételek tanúsága szerint
a polgármester ünnepi beszé-
dében olyan kijelentéseket tett,
amelyek alkalmasak az emberek
megfélemlítésére. A Nyakó István
és Gúr Nándor országgyûlési
képviselõk, illetve Füzéressy
József polgármester-jelölt által
tartott tájékoztatón levetített film-
részleteken az hallható és látha-
tó, ahogy a szikszói polgármes-
ter kijelenti, csak azok a intéz-
mények és közösségek része-
sülhetnek támogatásban, ame-
lyek tagjai, vagy képviselõi aján-
lószelvényeikkel õket támogat-
ják. A rendezvényen Gúr Nándor
egy másik, edelényi esetrõl is be-
számolt, amikor is a település ön-
kormányzatának testületi ülésén
hozzászólása közben a polgár-
mester elnémíttatta a képviselõ
mikrofonját, és kikapcsoltatta az
ülést rögzítõ televíziós kamerákat.

Gúr Nándor elmondta azt is, hogy
az eset napján négy SMS-t is ka-
pott, amelyekben családját szi-
dalmazták, õt magát pedig élet-
veszélyesen megfenyegették.

Nyakó István szerint a fenti
példák nem csak õket érintik, hi-
szen itt nem csak egy jelölt ese-
tében korlátozták a szólás sza-
badságát, hanem állampolgáro-
kat is megfenyegettek. A képvi-
selõ ezért a sajtó nyilvánosságán
keresztül felszólította Panyik
Józsefet, Szikszó polgármester-
ét, hogy a médián keresztül kér-
jen bocsánatot a szikszóiaktól,
Ódor Ferencet, a Fidesz megyei
elnökét pedig arra kérte, vonja
vissza a megyei jelöltlistáról a két
polgármestert. Nyakó István hét-
fõig várja a választ.

Az MSZP másik sajtótájékoz-
tatóján dr. Varga László frakció-
vezetõ arról beszélt, hogy a Fidesz
szerinte csak kampánycéllal kia-
dott választási etikai kódexével
minden tekintetben ellentétes az
az ál-recept, amelyet a párt nem-
rég juttatott el a miskolci posta-
ládákba. Ez ugyanis hamis állí-
tásokat tartalmaz, és több helyen
is sértõen utal a város polgár-
mesterére és az ország minisz-
terelnökére. A politikus szerint
sajnálatos, hogy egy lendületesen
fejlõdõ városban a politikai han-
gulatkeltés az ellenzék egyetlen
kampányeszköze.    petruskó

Pártok – porták

AZ MSZP A KAMPÁNYRÓL

Az MSZP Nõtagozata ruha-
gyûjtési akciót szervez az
MSZP-székházban a Corvin u.
9. szám alatt szeptember 25-én
(hétfõ) 14.00–18.00 óráig és

szeptember 26-án (kedden)
9.00–12.00 óráig. Várnak õszi,
téli, gyermek- és felnõtt ruhá-
zatot, ágynemût, gyermekjáté-
kokat.

Ruhagyûjtés

Burgonya- és hagymavásár

Zámbó Tiborné, a 22. számú választókerület szocialista ön-
kormányzati képviselõje, szeptember 20-án (szerda) fogadó-
órát tart. Helye: Szeder Úti Óvoda melletti játszótér. Ideje: 16
óra 15 perc. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Lakossági fogadóóra



Új köztéri alkotással gyara-
podik Miskolc városa. Az avas-
déli Platán Étterem mögött, az
Ifjúság és az Áfonyás utcák
által határolt pihenõparkban
szeptember 23-án (szomba-
ton) délután fél 3-kor Káli
Sándor, Miskolc Megyei Jogú
Város polgármestere leplezi le
Németh Györgyi: Descanso
(Pihenés) nevet viselõ tér-
plasztikáját. 

Az új szobor dr. Varga Zoltán,
a miskolci 8-as választókerület
képviselõjének kezdeményezé-
sére és támogatásával jött létre:
2005 májusában meghívásos
ötletpályázatot írtak ki az Eötvös
József Építõipari, Mûvészeti
Szakképzõ Iskola és Kollégium,
valamint a Gábor Áron Mûvészeti
Iskola, Szakközépiskola diákjai
és alkotóközösségei számára. A
meghirdetett ötletpályázatra tíz
pályamunka érkezett be, melybõl
kilencet az Eötvös József Épí-
tõipari, Mûvészeti Szakképzõ
Iskola és Kollégium, egyet a
Gábor Áron Mûvészeti Iskola,
Szakközépiskola diákjai készí-
tettek. 

A beérkezett pályamunkákat
2005 nyarán a Miskolci Galéria
Városi Mûvészeti Múzeumban
értékelték építész, szobrász, mû-
vészettörténész szakember köz-

remûködésével. A szakértõk a tér
adottságait figyelembe véve
Németh Györgyinek, az Eötvös
József Építõipari, Mûvészeti
Szakképzõ Iskola és Kollégium
akkori szobrászati tagozatos di-
ákjának tervét találták a legötle-
tesebbnek és környezetbe illõnek.
A Képzõ- és Iparmûvészeti Lek-
torátus a zsûrizés során a szo-
bortervrõl megállapította, hogy
„gondolata eredeti, formailag érett,
plasztikus és lendületes. A dom-
ború és homorú, valamint áttört
felületek feszülése, fordulása és
élekben való találkozása szépen
megoldott. A terv gazdag asszo-
ciációs lehetõséget kínáló, vidám
hangulatú térplasztika ígéretét
kelti.” 

Az új miskolci köztéri alkotás az
Avas-Dél derûs színfoltja lesz, hi-
szen Németh Györgyi szerint
nem egy egyszerû szoborról van
szó, de a gyerekek akár csúsz-
dázhatnak is rajta, vagy akár bú-
jócskához is kiváló szórakozást
nyújt. 

A szoboravatóra szeretettel
várják nemcsak a környék lako-
sait, de mindazokat is, akik tanúi
szeretnének lenni a megszépült
pihenõpark átadásának.

Fennállásának 11. évfordu-
lóját ünnepelte a héten a haj-
léktalan-ellátás és rehabilitá-
ció területén tevékenykedõ
Napfényt az Életnek Alapít-
vány. A jubileum kapcsán az
alapítvány vezetõi ismertették
az általuk mûködtetett, idén
februártól 24 órásra bõvített
orvosi, betegszobai szolgálta-
tás lehetõségeit, eddigi ered-
ményeit. 

Tóth József, az alapítvány ku-
ratóriumának elnöke az ünnepi
rendezvényen röviden visszate-
kintett az elmúlt 11 év történeté-
re, azokra a gazdasági, társadal-
mi változásokra, körülményekre,
amelyek következtében egyre
jobban megnõtt a hajléktalanok
száma. Az elnök szólt arról a fo-
kozatos fejlõdésrõl is, amelyeken
az évek során az ellátást végzõ
szociális szervezetek, a miskolci
hajléktalan-ellátás és a Napfényt
az Életnek Alapítvány átmentek.
Tóth József fontos mérföldkõnek
értékelte a miskolci integrált haj-
léktalan-ellátásról szóló közgyû-
lési határozatot, melyet 2005 ok-
tóberében fogadtak el a képvi-
selõk. Ez a Magyar Vöröskereszt

és a Máltai Szeretetszolgálat helyi
szervezetei, valamint az Alapítvány
együttmûködésén alapul, a
három hajléktalan-ellátást végzõ
intézmény vezetõje közös szán-
déknyilatkozatot írt alá, melyben
vállalják, hogy bárhol jelentkezik
a hajléktalan, egymást értesítve,
a problémája alapján legmegfe-
lelõbb segítséget nyújtják szá-
mára.

Az Alapítvány 2005-tõl 8 órás
orvosi alapellátást tudott biztosí-
tani a hajléktalanoknak, ezt a
MEP-pel kötött szerzõdés alapján

folyamatossá tudták tenni, s ki is
bõvíthették a betegek részére
biztosított lábadozói és beteg-
szobai ellátással, valamint napi 4
órában mozgó orvosi szolgálat-
tal. Idén februártól már 24 órában
mûködik az orvosi ügyelet a haj-
léktalanok számára. A lábadozói
és betegszobai ellátással elsõ-
sorban azt az idõszakot kívánják
lefedni, melyet a lakással rendel-
kezõ betegek általában ottho-
nukban, felépülésüket segítõ kö-
rülmények között tölthetnek. A haj-
léktalanok ilyen lehetõséggel nem

rendelkeznek, ezért a megfelelõ
ellátás biztosítása nélkül kény-
telenek lennének esetleg az
utcán tölteni ezt az idõt, mely
felépülésüket jelentõsen meg-
hosszabbítaná, vagy éppen le-
hetetlenné tenné.

Dr. Tiba Sándor kórházigaz-
gató, – aki kidolgozta és mû-
ködteti az alapítvány egész-
ségügyi szolgálatát –, egyér-
telmûen eredményesnek érté-
kelte az eddigi tapasztalatokat.
Mint mondta, augusztus végé-
ig összesen 3500 beteget lát-
tak el, a mozgó orvosi szolgá-
lat 123 esetben nyújtott segít-
séget, 218 személyt utaltak
szakrendelésre, s 36-ot kór-

házba. Dr. Tiba Sándor kihang-
súlyozta: a hajléktalanok – mint
társadalmi réteg – a tapasztala-
tok szerint sajnos nem tartoznak
a „hagyományos” egészségügyi
intézmények legszívesebben látott
páciensei közé – azonban õket is
el kell látni, a lehetõ legmagasabb
színvonalon. 

Szûcs Erika alpolgármester, aki
a rendezvényt megelõzõen meg-
tekintette az intézmény egész-
ségügyi részlegét, elismerését és
köszönetét fejezte ki az alapítvány
munkatársainak és segítõinek el-
hivatott tevékenységükért. Az al-
polgármester kihangsúlyozta,
hogy országos szinten sajnos ke-
véssé ismert az a magas színvo-
nalú szociális tevékenység, ame-
lyet az önkormányzati intézmé-
nyek a civil szervezetek hatékony
közremûködésével folytatnak
Miskolcon – õ személyében is me-
nedzselni kívánja ezt, s mindent
elkövet a további fejlõdésért.
Szûcs Erika szólt az önkormány-
zat hajléktalan-ellátással kap-
csolatos, jövõbeni elképzeléseirõl
is. Mint mondta, az ellátás jellege
egyre jobban átalakul, egyre in-
kább a rehabilitációra helyezõdik
a hangsúly: arra, hogy a hajlék-
talanokat kiemeljék a kilátásta-
lanságból, aktív jövõképet adja-
nak a számukra. 

Az ünnepségen köszöntötték
azokat a munkatársakat, segítõ-
ket, akik hosszú ideje tevékeny-
kednek az alapítvány céljainak ér-
dekében, és megszólaltak olyan
korábbi hajléktalanok is, akik szá-
mára a sikeres rehabilitációs prog-
ramot követõen lehetõvé vált a tár-
sadalmi beilleszkedés.     Sz. S. 

Lakossági fórumot tartott szep-
tember 13-án Hubay György, a
Pártoktól Függetlenek Miskolci
Egyesülete és a Miskolci Orvos
Társaság közös jelöltje, a 19. vá-
lasztókörzetben. 

Hubay György bevezetõjében el-
mondta: az elmúlt évek gyakorla-
tából tudja, hogy a pártpolitizálás,
az érdekcsoportok ütközése meg-
gátolja a valós helyi érdekképvi-
seletet, s ennek következtében el-
vész a legfontosabb: az ember és
a lakóközösség érdeke. Ennek a
helyzetnek a megváltoztatása ér-
dekében hozták létre a Pártoktól
Függetlenek Miskolci Egyesületét,
amely három fõ célkitûzés köré épí-
tette fel a programját. Az elsõ az
egzisztenciális biztonság, a má-
sodik az életminõség javítása, a
harmadik pedig a versenyképes-
ség erõsítése. Hubay György utalt
rá, hogy ezen célok megvalósítá-
sa érdekében választási szövet-
séget kötöttek a Miskolci Orvos
Társasággal, amely szervezet ma-
gában foglalja a miskolci házior-
vosok 92 százalékát. 

– Tettük ezt azért, mert úgy gon-
doljuk, a következõ években az

egészségügy reformja miatt fon-
tos, hogy az önkormányzatokban
is hozzáértõ szakemberek képvi-
seljék azokat, akikért az egész-
ségügyi rendszer létezik: a bete-
geket! – hangoztatta Hubay György. 

A képviselõ-jelölt arról is szólt,
hogy a körzet bejárása során,
több olyan problémát is jeleztek
neki a lakók, amelyek megoldá-
sában közre kíván mûködni. Ilyen
egyebek mellett a Gyõri kapu for-
galmának csökkentése érdeké-
ben az északi tehermentesítõ út
meghosszabbítása, a József utca
aszfaltozása, az itteni sporttelep
megújítása, futófolyosó és kondi-

cionáló terem építése, és az itt élõk
számára ingyenes használat biz-
tosítása, a 3,5 tonnánál nagyobb
jármûvek kitiltása a Zoltán utca for-
galmából, az általuk eddig tönk-
retett szegélykövek és útburkolat
felújítása. A képviselõ-jelölt ha-
sonlóan fontosnak értékelte a
Báthory, Béla, Kabók Lajos, Rácz
Ádám utak burkolatának szõnye-
gezését, az Acél, Réz, Fém és Vas
utcákban vízelvezetõ csatorna épí-
tését, a Károly utca 1–3–5. és a
Gyõri kapu által határolt területe-
ken a parkosítást, játszótér-felújí-
tást. Hubay György támogatni kí-
vánja a távhõrendszerrõl való le-
válás teljes mértékû engedélye-
zését és az egyedi fûtésrendsze-
rek kialakítását is. 

A fórum résztvevõi fõként az
egészségügy átalakításának helyi
vonatkozásaival, a betegszállítás
nehézségeivel kapcsolatban tettek
fel kérdéseket, a beszélgetésbe be-
kapcsolódott Soltész Rudolf, a
Miskolci Vállalkozó Háziorvosi
Rendszert Mûködtetõ Egyesülés
ügyvezetõ igazgatója és dr.
Csatlóczki István háziorvos is.  

Sz. S. 
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A választókörzetek képviselõ-je-
löltjeinek bemutatása a Miskolc
Televízióban:

7. körzet: 2006. szeptember 16.
szombat, 17.25. 8. körzet: 2006.
szeptember 16. szombat, 18.25. 9.
körzet: 2006. szeptember 16.
szombat, 19.25. 10. körzet: 2006.
szeptember 18. hétfõ, 17.25. 11.
körzet: 2006. szeptember 18. hétfõ,
18.25. 12. körzet: 2006. szeptem-
ber 20. szerda, 17.25. 13. körzet:
2006. szeptember 20. szerda, 18.25.
14. körzet: 2006. szeptember 20.
szerda, 19.25. 15. körzet: 2006.
szeptember 21. csütörtök, 17.25. 16.
körzet: 2006. szeptember 21. csü-
törtök, 18.25. 17. körzet: 2006.
szeptember 21. csütörtök, 19.25. 18.

körzet: 2006. szeptember 22. pén-
tek, 19.25. 19. körzet: 2006. szep-
tember 23. szombat, 17.25. 20.
körzet: 2006. szeptember 23.
szombat, 18.25. 21. körzet: 2006.
szeptember 23. szombat, 19.25. 22.
körzet: 2006. szeptember 26. kedd,
17.25. 23. körzet: 2006. szeptem-
ber 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. szerda, 19.25.

II. A polgármester-jelöltek be-
mutatása.

Bemutatkozás: 2006. szep-
tember 25. hétfõ, 17.25.

Vitamûsor: 2006. szeptember
28. csütörtök, 18.25.

Választási mûsorok

Napfényt az Életnek

ÁLLANDÓ ORVOSI ELLÁTÁS HAJLÉKTALANOKNAK

Klimatizált személygépkocsik, 
kisteherautók 

és mikrobuszok bérlése minden nap!
Egyedi tartósbérleti konstrukciók kidolgozása 

cégek és magánszemélyek részére!

Zenit-Auto Rent Autókölcsönzõ

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

autorent@t-online.hu 

A vendégek megtekintették az intézmény egészségügyi részlegét.

PÁRTOK – PORTÁK

Független fórum a feladatokról

Sziklakert-avató

Elkészült, és pénteken átadta a miskolciak számára Nyírô Pál
képviselõ azt a sziklakertet, amely a Vologda városrészben, a
földhivatal épülete mellett épült. Az új dísz a képviselõi alap-
ból és a beruházási osztály segítségével készült el.

Leleplezik az új alkotást

PIHENÉS AZ AVASON

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

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

vagy keresse médiamenedzsereinket
a következô számokon:

Fodorné Trúzsi Tímea
30/436-1577

Molnár-Radó Andrea
30/663-4428
Tóth Angéla
30/663-4429

Kriston István
30/663-4426

Telepi Róbert
30/499-8630

HHIIRRDDEESSSSEENN
ÖÖNN  IISS

a 85 000 példányban megjelenô

MiNap-ban, vagy

a Miskolc Televízióban
és képújságában



Úgy tartja a mondás, hogy
augusztus 20-a után vége a
nyárnak, és ezzel az idegen-
forgalmi szezonnak is. Ez utób-
bi igaz is az ország nagy ré-
szén, ám vannak olyan tele-
pülések, ahová egész évben
érkeznek turisták.

Egyre népszerûbb a falusi tu-
rizmus hazánkban is. A város za-
jától és persze a napi munkában
megfáradt emberek közül sokan
inkább a csendes környezetet
keresik kikapcsolódásuk hely-
színéül. Bükkszentkereszten
egész évben vannak turisták –
mondja Halász Rezsõ polgár-
mester. Arra adat nincs, hogy
évente pontosan mennyien ke-
resik fel a települést, hiszen
sokan csak egy-egy napra men-
nek a hegyek közé. Ezt felis-
merve gyakran szerveznek prog-
ramokat, így már nem csak ki-
rándulni, de szórakozni is lehet.
Hazánk európai uniós tagsága
egyfajta szemléletváltást köve-
tel Magyarországtól. Az uniós tá-
mogatásokra például sokkal na-
gyobb eséllyel pályázhatnak
azok, akik szövetkeznek vala-

milyen cél elérése érdekében.
Így a bükki települések szövet-
séget alkotva pályáztak és nyer-

tek. A Leader Plusz támogatást
pedig szintén a falusi turizmus
fejlesztésére fordítják. Arra, hogy
minél szélesebb lehetõségeket
kínáljanak a településekre érke-
zõknek, és persze, hogy ezeket
megismertessék azokkal is, akik
még nem jártak – például
Bükkszentkereszten. A falu egyik
népszerû „szolgáltatása” a lovas
szánkózás. Ezt az eddigi évek-
ben is kipróbálhatta bárki, azon-
ban az elnyert támogatásnak kö-
szönhetõen egy lovas postako-
csi-szolgálat beindítását terve-
zik a szövetség települései. Ez
azonban a jéghegy csúcsa,
Halász Rezsõ még sok olyan öt-
letet sorolt fel, amelynek a meg-

valósításán folyamatosan együtt
dolgoznak a társtelepülésekkel.
Csakhogy felmerül a kérdés: a
növekvõ turistaforgalmat ki is
kell ám szolgálni. Bükkszent-
kereszten több száz férõhely
várja azokat, akik több napig
szeretnék élvezni a helyiek ven-
dégszeretetét. A társult telepü-
lések sora szinte napról napra
bõvül, olyannyira, hogy már
Bogács is csatlakozott a szö-
vetséghez. Így egyre több, egyre
színesebb szolgáltatást tudnak
kínálni, és egymás „reklámozá-
sával” talán sikerült még jobban
fellendíteni a Bükk idegenfor-
galmát.

tóthsz
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A bükki településen sokféle programmal, akár gyógyfüvek gyûjtésével is várják a látogatókat.

Falusi turizmus

BÜKKSZENTKERESZTEN MINDIG VAN TURISTA
Lovasok, óvodások, népvi-

seletbe öltözött fiatalok, gó-
lyalábasok és maskarások vo-
nultak végig délelõtt Tállya fõ-
utcáján. Az ünnepi menetben
harsogó trombitákkal és do-
bokkal, valamint a pincészetek
feldíszített kocsijaival a szüre-
tet ünnepelték a község lakói.

Hangos trombita- és dobszó-
val kezdõdött a Szent Vencel
napi szüreti felvonulás Tállyán. Az
Európa mértani közepét jelzõ
szobortól induló ünnepi menet-
ben az idõsebbek és a fiatalab-
bak is vidáman masíroztak végig
a község fõutcáján.

A kétnapos rendezvénysorozat
két hete pénteken kezdõdött a
hegyaljai faluban. Az elsõ nap me-
részebb programjaival inkább a
fiataloké volt, szombaton azonban
már igazi családi elfoglaltságok-
kal várták az érdeklõdõket a kü-
lönbözõ helyszíneken.

A településen 2002-tõl rendezik
meg a Tállyai Vigasságokat. A szü-
reti ünnepségsorozat iránt egyre

nagyobb az érdeklõdés, és re-
mélik, hogy a rendezvény a kö-
zeljövõben valódi fesztivállá nõheti
ki magát. Osika József, a község
polgármester elmondta, a két nap
alatt több mint kétezer vendég for-
dult meg Tállyán, akik megismer-
hették és megízlelhették a környék
borait, és akik a polgármester re-
ményei szerint vissza is térnek
majd a hegyaljai településre.

Az ünnepi menetben taluszó-
rással igyekezték elûzni az ártó
szellemeket a szüretrõl, a fõutca
mellett pedig egy, az 1700-as
években épült és nemrég felújí-
tott borház cégérét avatták föl.

Az Oroszlános borház eredeti
funkciója valószínûleg a borke-
reskedelemhez kapcsolódott. Erre
nem csak a pincében talált nyo-
mokból, hanem a ház alaprajzá-
ból is következtettek a felújítást
végzõ szakemberek. A vidékre jel-
lemzõ klasszicista stílusú épület
újjáépítésével és megnyitásával
a kulturált borfogyasztást szeret-
nék népszerûsíteni a hazánk
egyik leghíresebb borvidékére
látogatók körében.

Aki hazánkban halgazdál-
kodással foglalkozik, annak
számolnia kell az orvhorgá-
szokkal, orvhalászokkal is.
Miért lenne ez másképp tér-
ségünkben? Az Észak-ma-
gyarországi Horgász Egyesület
vizein is évente jelentõs kárt
okoznak a tolvajok.

Vadászi Tamást, az egyesület
hivatásos halõrét arra kértük,
menjünk el az egyik legnagyobb
vízre, a Sajóra azért, hogy lássuk,
mi a helyzet „haltolvaj-téren”. Jó
pár helyet végignéztünk, ám nem-
hogy orv-, de még legálisan hor-
gászóval sem találkoztunk. A
halõr szerint ez ritka a folyón.
Megvannak ugyanis azok a he-
lyek, amelyeket elõszeretettel,
szinte folyamatosan látogatnak a
pecások engedéllyel, vagy anél-
kül. Sétálunk a parton és közben
beszélgetünk. Bár a hatékony
munkának köszönhetõen az
utóbbi években csökkent az en-
gedély nélkül horgászók száma,
azonban van egy olyan társa-
dalmi réteg, amely a megélheté-
se érdekében orvhalászik. Va-

dászi Tamás
szerint ellenük
szinte semmit
sem lehet ten-
ni. Megfogják
õket, jön a fel-
jelentés, azon-
ban az azt ki-
állító ellenõr-
höz innen már
semmilyen in-
formáció nem
jut el. A megye
halászati felü-
gyelõje hatá-
roz a büntetés
pontos össze-
gérõl, aztán
ezt vagy befi-
zetik, vagy
nem. Az biz-
tos, hogy az
ellenõröknek
már vannak
régi „ismerõ-
sei” a vizek
partján. Szinte
naponta szednek fel hálókat és
más illegális halászati eszközö-
ket. Vadászi Tamás szerint ezt a
jelenséget teljesen megszüntet-
ni sohasem lehet, azonban az el-

lenõrök mindent megtesznek
ennek érdekében. Tavasszal az
egyesület hirdetésben keresett
önkéntes halõröket. A csaknem
30 ellenõr is hamarosan meg-

kezdi a munkát, így minden adott
lesz az orvhalászok, orvhorgá-
szok számának minimálisra csök-
kentéséhez.

tóthsz

Szüreti felvonulással kezdôdött a kétnapos program.

Az Európai Bizottság elõre-
jelzése szerint az uniós gaz-
dálkodók jövedelme reálér-
tékben 18%-kal nõ a követ-
kezõ hét évben.

A bizottság a tanulmányban
több kockázati tényezõt is említ
a 2007–2013-as idõszakra vo-
natkozóan: a WTO-tárgyalások
megszakadását, a dollár árfolya-
mának további csökkenését, il-
letve az Unió további bõvítését,
Bulgária és Románia csatlako-
zását. Az elõrejelzés azt mutatja,
hogy a növekvõ takarmányga-
bona-igény és a biodízel elterje-
dése okán kedvezõek a kilátások
a gabonatermelõk számára.
Némelyik új tagállam esetében
elõfordulhat helyi túltermelés is,

Szlovákiában és Magyarországon
a kukoricatermelésnél van erre
esély. A bizottság tanulmánya
szerint az agrárreform és a nagy
piaci verseny következtében a vi-
lágpiacon várhatóan visszaesik a
marhahústermelés. Ha nem lesz
újabb járvány, a baromfi- és ser-
téságazatban mérsékelt növeke-
dés várható. A bizottság elõre-
jelzése szerint 2013-ig 2,2%-kal nõ
a húsfogyasztás az EU-ban.
Emelkedni fog a sajttermelés és
a tejfelhasználás, ami csökkent-
heti a tejtermékekbõl felhalmo-
zódó felesleget. Ezzel ellentétben
a vaj esetében a piac gyengülé-
se várhatóan tartós lesz, és a
csökkenõ export miatt nõnek a
vajkészletek. Ennek következté-
ben jelentõsen csökkenni fog a
vaj ára.

A termelõk a szõlõ minõség-
javulására számítanak idén, de
emellett nem várható, hogy a le-
szüretelhetõ mennyiség jelentõ-
sen nõne. A szakemberek sze-
rint annak ellenére, hogy a szõlõ
ára emelkedhet, a bor várhatóan
nem lesz drágább, a túlkínálat-
nak köszönhetõen. Az árakat
tekintve folytatódik a 2005-ös

tendencia, miszerint a fehér- és
a kékszõlõ ára közelít egymás-
hoz. A fehérszõlõ ára átlagosan
10%-kal fog emelkedni, de né-
hány fajtánál az áremelkedés
elérheti a 20%-ot is. A nagy túl-
kínálat miatt a bor esetében
ilyen mértékû áremelkedésre
nem lehet számítani. Szak-
emberek szerint a hazai borfo-

gyasztási szokások azt mutat-
ják, hogy a magyar borozóknak
csak 10%-a vásárol rendszere-
sen 1000 forintnál drágább bort.
Horváth Csaba, a Hegy-
községek Nemzeti Tanácsának
fõtitkára korábban elmondta,
hogy közepes mennyiségû
szõlõ szüretelése várható az
idén. Körülbelül 550 ezer tonna

szõlõre számítanak, amibõl 3,5
millió hektoliter bor állítható
elõ. Az idõjárás rejthet még ve-
szélyeket magában, de valószí-
nûleg igen jó minõségû lesz az
idei termés. A Hegyközségek
Nemzeti Tanácsa szerint a szõlõ
ára emelkedni fog a tavalyihoz
képest a szûkösebb termés
miatt.

ELÕREJELZÉS A GAZDÁLKODÓKNAK

Növekvô jövedelem

JOBB MINÕSÉGÛ SZÕLÕ

Orvhorgászok, orvhalászok

Azért a pecások nagy része engedéllyel horgászik.

Magyarországon a Szent
Márton napjához fûzõdõ ha-
gyományok hosszú múltra te-
kintenek vissza.

Ínycsiklandó falatokkal, vidám
együttléttel búcsúzhatnak az õsz-
tõl azok, akik részt vesznek a
Falumúzeumok Márton-napi Li-
batorán. November 11–12-én 10–16
óráig a házigazdák a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum, Szentendre
Nyíregyháza-Sóstó Falumúzeum,
Vasi Múzeumfalu, Szombathely,
Göcseji Falumúzeum, Zalaeger-
szeg, Ópusztaszeri Történeti
Emlékpark Szabadtéri Néprajzi
Múzeuma, Szennai Szabadtéri
Néprajzi Gyûjtemény, Szenna. A

szentendrei skanzenben vidám
tollfosztóval idézik fel a téli társas
munkák hangulatát, de az ünne-
pi sütés-fõzés, kézimunkázás és
a közös szórakozás egyéb formái
is megelevenednek. Lehet kenõ-
tollat, írótollat készíteni, krumpli-
puskát és tollsípot faragni. Aki ked-
vet kap, sodorhat lúdgége-tésztát,
díszíthet mézeskalácsot, márthat
gyertyát. Bemutatják Ludas Matyi
történetét. Újborokat kóstoltat-
nak és megismerhetik a magyar
konyha kedvelt lúdételeit a lu-
daskásától a töltött libanyakig. A
liba és a bor mellé édes és sós
réteseket sütnek, valamint az õsz
kedvelt csemegéit kínálják: ke-
mencében sült krumplit, almát,
tököt, gesztenyét. 

MÁRTON-NAPI LIBATOR

KÉTEZER VENDÉG

Tállyai vigasságok
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Szeptember 18. (hétfõ): 07.00–08.00 Híróra,
összefoglaló a hétvége eseményeirõl. Benne:
A 2006. évi önkormányzati választások kép-
viselõ-jelöltjei. 07.30 Vendég: Hubay György,

az FME-MOST képviselõ-jelöltje a 19. sz. választókörzetben. 08.00 Ven-
dég: Biczó Csaba, az SZDSZ képviselõ-jelöltje a 20. sz. választókör-
zetben. 08.30 Vendég: Körtvélyesi Vanda, az MDF képviselõ-jelöltje a
20. sz. választókörzetben. 09.00–10.00 Egészségóra, a Rádió Diósgyõr
életmód-magazinja. Téma: „Bio-életmód”. Esti mûsor: 18.00–20.00 Rá-
dió Aktív.
Szeptember 19. (kedd): A 2006. évi önkormányzati választások kép-
viselõ-jelöltjei 07.00 Vendég: dr. Hártó György, a Fidesz–KDNP–MDF
közös jelöltje a 21. sz. választókörzetben. 07.30 Vendég: Bordás Balázs,
az SZDSZ képviselõ-jelöltje a 21. sz. választókörzetben. 07.45 „Diósgyõri
Hírpercek”. 08.00 Vendég: Juhász Tamás politológus. Téma: Az ak-
tuális kül- és belpolitikai helyzet elemzése. 08.30 Vendég: Fülöp József
Istvánné, a Magyar Kommunista Munkáspárt polgármesterjelöltje. Esti
mûsor: 18.00–20.00 Diósgyõri Csevegõ.
Szeptember 20. (szerda): 08.00–09.00 Diósgyõri Mozaik, a Rádió
Diósgyõr közéleti-kulturális mûsora. E heti témáink: „Iskolakezdés” –
Nagy Attila, a Diósgyõri Református Általános Iskola igazgatója. Ha-
lászné Kelemen Csilla – a Móra Ferenc Általános Iskola rock’n’roll csa-
patának edzõje.  „Miskolci Montmartre”. Vadas-Boros Napok – ösz-
szefoglaló. Programajánló. 10.00–11.00 Az Irodalmi Rádió szerkesztett
mûsora. Esti mûsor: 18.00–20.00 Szerda Esti Traccs.
2006. szeptember 21. (csütörtök): A 2006. évi önkormányzati vá-
lasztások képviselõ-jelöltjei 07.00 Vendég: dr. Kovács László, a Fidesz–
KDNP–MDF közös képviselõ-jelöltje a 26. sz. választókörzetben. 07.45
„Diósgyõri Hírpercek”. 07.30 Vendég: Horváth Ottóné, az MSZP kép-
viselõ-jelöltje a 26. sz. választókörzetben.  Esti mûsor: 18.00–20.00 Csü-
törtöki Estebéd.
Szeptember 22. (péntek): A 2006. évi önkormányzati választások kép-
viselõ-jelöltjei 07.30 Vendég: dr. Tompa Sándor országgyûlési képviselõ.
08.30 Vendég: Kobold Tamás, az FME-MOST polgármester-jelöltje.
Szeptember 23. (szombat): 07.00–10.00 Téma: Érdekességek, ak-
tualitások, programajánló a hétvégére.
Szeptember 24. (vasárnap): Esti mûsor: 18.00–20.00 Retro. 20.00–22.00
Rockinform.
A Rádió Diósgyõr félóránként a régió híreivel, óránként pedig orszá-
gos hírekkel jelentkezik, valamint kedden és csütörtökön – új mûsor-
ral – Diósgyõri Hírpercek címmel reggel 07.45 órakor 5 percben ösz-
szefoglalót hallhatnak a Diósgyõrben történt eseményekrõl.

Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön az 1956-os forradalom és szabadságharc mis-
kolci emlékhelyeit? Hamarosan kiderül! Tíz héten át tartó keresztrejtvény-pá-
lyázatot indítottunk. A tíz keresztrejtvényben az ötven évvel ezelõtti 1956-os
forradalom és szabadságharc miskolci emlékhelyeit rejtettük el. A tíz meg-
fejtést 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 között az Arany Könyvesbolt (Miskolc, Arany
Corvin Üzletház, Arany János út. 11–13.) által felajánlott könyvet sorsolunk ki.

Ismeri Ön az 1956-os forradalom
miskolci emlékhelyeit?

A Miskolc TV
heti mûsora

2006. szeptember 18–2006. szeptember 24.

A Városház tér 14. és az Erzsé-
bet tér 2. számú épületek által ha-
tárolt utcaszakasz 1817-ben 8,
1990-ben (és jelenleg is) 6 telket
és építményeit foglalja magába.
Egykor ez volt a Miskolcterv 7.
számú rehabilitációs tömbje,
amelynek telek- és építészettör-
téneti kutatásai már nem készül-
tek el. Ennek oka a térség bo-
nyolult történetével is magyaráz-
ható. A Bartók tér és a mai Mûvé-
szetek Háza (volt Béke mozi) kö-
zött lefedett fõ Szinva-medernek
a malomárkai a pataktól északi, a
fõutca irányában alakultak ki. A
Bartók téren a Bük-malom állt (ma-
radványait az ottani szovjet em-
lékmû 1992. évi bontásakor hi-
bátlanul fel lehetett találni), az
Erzsébet téren (a mai Kossuth szo-
bortól kissé az Avasalja felé) a Pap-

malom kövei õröltek, míg az õsi
piactér helyén (a Sötétkapuval
szemközt) az Ispotály, majd Ba-
logh-malom molnára dolgozott. A
fõutca Szinvára lenyúló szalag-
telkeit a Bartók tér és az Erzsébet
tér között a telkek közepén a ma-
lomárok szelte keresztül.

A Piac utca gyakran átkozott
kusza nyomvonala, valamint a
hajló malomárok eleve meghatá-
rozta egy-egy telek beépíthetõ-
ségét. Az úgynevezett normál
telek szélessége a 18. és 20. szá-
mú épületeken látszik, a telekösz-
szevonások pedig a 14. és 22.
számú telkek házain. Az 1878-as
árvizet követõen városi döntés
született a „belváros” malmainak
lebontására és a malomárkok be-
tömésére. Így is több mint egy év-
tized telt el, még a malomhelyet

eltüntették, s a kialakítandó új tér
nyugati széles sávját a város el-
adta a Miskolczi Fürdõtársaság Rt.-
nak. Ennek a sávnak a malomárok
és a Szinva közötti szakaszán
1893-ra felépítették a városi fürdõt.
A malomárok és a fõutca közötti
szakaszon emblematikus épület-
ként megterveztették, s a Kossuth
szobor avatására (1898) át is
adták a saroképületet. Ez mint már
városi telken álló egyemeletes
épület, a mindenkori polgármes-
ter „szolgálati” lakásaként kellett
volna, hogy funkcionáljon.

Az egyemeletes saroképület
homlokzatának és tetõszerkeze-
tének azonban igazodni kellett a
már korábban felépült szomszéd
épülethez, amelynek építtetõje
Breuer Adolf és felesége (divatá-
ru-) kereskedõk voltak. Innen és
ekkortól származik a Breuer-palota
elnevezés, hiszen a tulajdonosok
minden, Miskolcon megjelenõ lap-
ban reklámozták új épületüket, s
üzleteik termékét. Egy 1895-ben
megjelent reklám már az „Amerikai
áruház”-ba invitálja a vásárlókat,
ahol rõfös, rövid- és divatárut, vá-
szon- és fehérnemû-féléket, de a
viselet mellett a lakástextil minden
darabját meg lehetett vásárolni. Az
elsõ világháború „elseperte” az
áruházat, a földszinti üzletek is
más funkciót kaptak, a tulajdonos
pedig a hasonlóan kereskedõ
Kardos József lett. Az 1940-es
években Blum Mór és Gosztonyi
József neve válik fogalommá. Az
Erzsébet tér 2. alatti fûszerüzlet és
a Városház tér 22. szám alatti hús-
üzlet így több mint hat évtizede
mûködik ugyanazon a helyen.

Az egy-kettõ-kettõ-kettõ-egy ten-
gelybeosztású épület földszint-
jén nyíló portálok ma is eredeti osz-
tásukat és méretüket mutatják. A
felújítással kapcsolatos teendõket
és egy tetõtér-beépítési koncep-
ciót a Kvadratúra Építész Iroda ké-
szíti, s a kivitelezés a MIK Zrt.-vel
közösen valósul meg.

Dobrossy István

A Városház tér 22. számú kétemeletes épület mind arányai-
ban, mind igényességében kiemelkedik nagy múltú történeti kör-
nyezetébõl. Homlokzata a XIX. század végétõl változatlan, s egy
akkor elképzelt nagyvárosi koncepciót tükröz. A szürkésfehér
mészkõvel borított homlokzatú épület funkciója és építtetõje okán
is méltán vonult be a város történetébe. Az 1960-as években ké-
szült országos jegyzék szerint a nyolctengelyes épületet már akkor
mûemlékké nyilvánították. Építési dokumentációja nem maradt
meg, de a korabeli sajtó híradásai szerint a saroképületet meg-
elõzõen, 1880–1885 között épült. A társasháznak jelenleg 20,2%-a
önkormányzati tulajdon.

A Hálózat Televízió és a Mis-
kolc Televízió közös mûsora
szeptember 19-én, kedden, 17.30.
órától. Óvjuk, védjük környeze-
tünket! Sokszor hangsúlyozzuk,
de mégsem teszünk érte eleget.
Annak ellenére, hogy a szak-

emberek szerint hazánk kör-
nyezetállapota az Európai Unió
átlagos színvonalának felel meg.

Jövõ héten, kedden, fél hattól
a környezetvédelem lesz a téma,
kapcsolódva a Hálózat Televízió
öt órai kezdésû központi mû-
sorához, az Eurórához. Várják a
tévénézõk hívását is. Telefon-
szám: 503-505. Tegyünk együtt
a környezetünkért!

Riba Istvánné a 20-as, Bartha
György a 22-es, Bazin Géza a 23-
as és dr. Tompa Sándor, a 24-es
számú választókerület önkor-
mányzati képviselõje Nyárbú-
csúztató Bulgárföldön címmel,
hagyományteremtõ szándékkal
rendezvényt szervez a Bulgárföldi
Általános Iskolában szeptember

16-án (szombaton) 15.00–20.00
óráig. 

Fellépnek: Komlóstetõi Kerék-
páros Sportklub, Kalamajka Báb-
színház, Lajcsi és sztárvendégei.
15 órától játszóház és ingyenes
szûrõvizsgálat (vérnyomás-, vér-
cukor-, testzsír-mérés). Sok sze-
retettel várnak minden érdeklõdõt.

Környezetvédelem

NYÁRBÚCSÚZTATÓ

SZEPTEMBER 18., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.20 Mûsor-
ismertetés 17.25 A 10-es számú vá-
lasztókerület képviselõ-jelöltjeinek
bemutatkozása 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.25 A 11-es számú válasz-
tókerület képviselõ-jelöltjeinek be-
mutatkozása 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.25 Vidék Világa, mezõgazdasá-
gi magazin 19.40 Bányásznap (ism.)
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00 Galaktikus támadás, ame-
rikai film (h) 23.00 A Hálózat mû-
sora.

SZEPTEMBER 19., KEDD
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00
A Hálózat mûsora 17.30 Mûsor-
ismertetés 17.35 Euróra: Környezet-
védelem, a Hálózat Televízió és a
Miskolc Televízió közös mûsora (élõ)
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Magazinmûsor, benne: sport 18.35
Buxa, pénzügyi magazin 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.20 Paks – DVTK
élvonalbeli labdarúgó-mérkõzés köz-
vetítése felvételrõl 21.00 Halálos me-
rülés, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

SZEPTEMBER 20., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.20 Mû-
sorismertetés 17.25 Az 12-es számú
választókerület képviselõ-jelöltjeinek
bemutatkozása 18.00 Miskolc Ma,
hírmûsor 18.25 A 13-as számú vá-
lasztókerület képviselõ-jelöltjeinek
bemutatkozása 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.25 A 14-as számú válasz-
tókerület képviselõ-jelöltjeinek be-
mutatkozása  20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Gyagyás család, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

SZEPTEMBER 21., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00
A Hálózat mûsora 17.20 Mûsorismer-
tetés 17.25 Az 15-ös számú válasz-
tókerület képviselõ-jelöltjeinek be-
mutatkozása 18.00 Miskolc Ma, hírmû-
sor 18.25 A 16-os számú választó-
kerület képviselõ-jelöltjeinek bemu-
tatkozása 19.00 Miskolc Ma (ism.)  19.25
A 17-es számú választókerület kép-
viselõ-jelöltjeinek bemutatkozása
20.00 Miskolc Ma (ism.)  20.30 Hírháló
(h) 21.00 Végveszélyben a Föld, ka-
nadai film (h) 23.00A Hálózat mûsora.

SZEPTEMBER 22., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.28 Mû-
sorismertetés 17.30 Vidék Világa,
kistérségi magazin: Arnót 17.45.
Egészségnap, a Miskolc Televízió
egészségügyi magazinja 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.30 Múzsa,
kulturális magazin 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.25 A 18-as számú válasz-
tókerület képviselõ-jelöltjeinek be-
mutatkozása 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00 Kez-
detek kezdetén 2/1. rész, amerikai
film (h) 23.00 A Hálózat mûsora.

SZEPTEMBER 23.,  SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00
Paks–DVTK élvonalbeli labdarúgó-
mérkõzés közvetítése felvételrõl (ism.)
17.00 A Hálózat mûsora 17.20 Mûsoris-
mertetés 17.25Az 19-es számú válasz-
tókerület képviselõ-jelöltjeinek bemu-
tatkozása 18.00 Miskolc Ma, hírmû-
sor 18.25 A 20-as számú választó-
kerület képviselõ-jelöltjeinek bemu-
tatkozása 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.25 A 21-es számú választókerü-
let képviselõ-jelöltjeinek bemutatko-
zása  20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Kezdetek kezdetén
2. rész, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

SZEPTEMBER 24., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00
Miskolc–Poznan, Lengyel Liga sa-
lakmotor-verseny (ism.) 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Krónika, heti
hírösszefoglaló magazin 18.30
Cégablak, hasznos információk mis-
kolci vállalatokról a miskolciaknak
19.00 Krónika (ism.) 19.20 Múzsa, kul-
turális magazin (ism.) 20.00 Krónika
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00 Az erõ-
szak városa, olasz–francia film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

Elkezdõdött a Mûvész-
diákok Fesztiválja. A Miskolci
Montmartre egy olyan össz-
mûvészeti diákfesztivál, amely
zenés, táncos produkciókkal,
kiállításokkal, filmvetítéssel,
kirakodóvásárral és számos
más színes programmal várja
a szórakozni vágyókat csü-
törtöktõl szombatig a belvá-
rosba. 

A mûvészdiákok idén is be-
festettek egy tûzfalat, hasonlóan
a korábbi évekhez. Az alkotást
sok más közül egy pályázat se-
gítségével választották a város-
lakók és a szakmai zsûri közö-
sen. Az indokok: egyszerû, köny-
nyen kivitelezhetõ formákról van
szó, ráadásul a Zenepalota szom-
szédságában helye van egy zon-
gorának, akár majd 100 négy-
zetméteren. A Gábor Áron
Mûvészeti Szakközépiskola
12/G-s és 13/M-es tanulói dol-
goztak majd két napon át az áll-
ványokon. 

A Miskolci Montmartre hivata-
los megnyitóján a diákparla-

ment vezetõje a Városház téren,
Miskolc alpolgármestere a Szin-
va-teraszon mondott beszédet.
A kettõ között pedig színes ka-
valkád vonult a fõutcán. A részt-
vevõk csalogattak a három na-
pon át tartó mûvészdiákok fesz-
tiváljára, melynek kapcsán csü-
törtök délután már kiállítást nyi-
tottak, és zenés, táncos produk-
ciókkal várták az érdeklõdõket
a szervezõk. 

Pénteken mûvészeti iskolák
táncprodukcióinak bemutatóját
láthatták az érdeklõdõk, fellépett
a Fortuna Dance Team, volt salsa-
és hastánc-bemutató. Szombaton
a Szinva-teraszon 10-tõl mû-
vészdiákok bemutatkozása, 15
órától a Zenegép együttes, 16 óra-
kor a Gór Nagy Mária színitano-
dásainak elõadása, 19 órakor
Belmondo-koncert várja az ér-
deklõdõket. 

Pénteken délután az utolsó ecsetvonásokat végezték a falfest-
ményen.

Montmartre ötödször

MÛVÉSZDIÁKOK UTCAFESZTIVÁLJA

ELÕADÁS ÖTVEN
FÖLÖTTIEKNEK
A Pax Corporis Természetes

Életmód Egyesület szervezé-
sében – Szeretet-szerelem 50
éven túl – címmel dr. Csikai
Erzsébet orvos-természet-
gyógyász tart elõadást szep-
tember 21-én 16 órakor a Civil
Házban (Széchenyi u. 14).
Várják az érdeklõdõket! 

A MEGÚJULÓ BELVÁROS (22).

„Amerikai áruház” a Breuer-palotában



III. évfolyam 39. számHIRDETÉS6

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 plaza hátsó bejáratánál) 

COMPUTER PLANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ
Miskolc, Szinvarpark I. emelet

KIHAGYHATATLAN AJÁNLATOK!
Tartsa észben szeptember 30-ig tartó akciónkat, mi figyeljük Önnek a világot.

AZONNAL VIHETÕ KOMPLETT KONFIGURÁCIÓ-AKCIÓ!!! 99 990 Ft
ASRock 775I65G R2 alaplap
2,8 GHz Intel Celeron processzor
256 MB DDR memória
3,5” floppy drive
80 GB Samsung HDD
CD-RW/DVD Combo drive
Geforce FX5200 128 MB VGA kártya
Midi ház 400 W tápegységgel
Billentyûzet, egér, ház
Horizon 17” Flat monitor

MP3 és MP4 AKCIÓK!!!
512 MB MP3 lejátszó+FM rádió+pendrive 8990 Ft
1 GB MP3-MP4 videólejátszó+FM rádió 19 990 Ft
17” LCD monitor 8 ms 3 év garanciával 46 900 Ft
512 MB Pendrive 3200 Ft

.....és még sok ezer más.

Vásárolja MA a HOLNAP technikáját a TEGNAP árain.
Az árak a 20% áfát tartalmazzák. Amíg a készlet tart, raktárról. Üzleteinkben kérdezzen minket törzs-
vásárlói programunkról, amivel még nagyobb kedvezményeket szerezhet.
Minden, hirdetést felmutató vásárlónk között értékes nyereményeket sorsolunk ki!!!
www.planets.hu

IBUSZ. Az ön utazási irodája 
Rendkívüli kedvezményes repülôjegyek a világ

bármely országába! 
AKCIÓ!!! Többek között: 

London, Milano, Róma 1188  990000  FFtt--ttóóll  
Helsinki, Dublin, Lisabon, Stockhom 1199  990000  FFtt--ttóóll  

New York 6644  990000  FFtt  
Miami, Orlando, Chicago 8844  990000  FFtt--ttóóll  

Toronto 9999  990000  FFtt--ttóóll  
Los Angeles 110099  990000  FFtt--ttóóll  

MINÉL ELÔBB, ANNÁL OLCSÓBB!!! 
Fapados jegyek a Sky Europe, Wizzair es az 

Air Berlin járataira. FFeennttii  áárraakk  bbiizzoonnyyooss  ffeellttéétteelleekk
mmeelllleetttt  éérrvvéénnyyeesseekk,,  ééss  nneemm  ttaarrttaallmmaazzzzáákk  
aa  rreeppüüllôôttéérrii  iilllleettéékkeekkeett  ééss  aa  sszzeerrvviizzddííjjaatt..  

Volán-buszjegyek, kedvezményes vasúti jegyek,
ifjúsági, tanári kártyák árusítása 

Valutaváltás a legjobb árfolyamon, Western
Union pénzátutalás 

BBôôvveebbbb  ffeellvviilláággoossííttááss::
IBUSZ Utazási Iroda

MMiisskkoollcc,,  SSzzéécchheennyyii  uu..  1144..
TTeell..::  4466//332244--441111,,  4466//550088--221111

EE--mmaaiill::  ii006699@@iibbuusszz..hhuu  VÁSÁROLJON SZEPTEMBER 1-JÉTÕL OKTÓBER 30-IG

2000 FT FELETT ÉS ÖNÉ LEHET A SORSOLÁSON

AZ 1 MILLIÓ FT-OS BANKKÁRTYA, VAGY A 20 000, 
ILLETVE 50 000 FT-OS COOP VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYOK EGYIKE.

MINNA DOBOZOS TEJ 1,5% 1 L 139 FT
MINNA PARTY VAJKRÉM, NATÚR 250 G 249 FT

Egységár: 996 Ft/kg

BOCIS TEJFÖL 12% 175 G 69 FT
Egységár: 394,29 Ft/l

MINNA TÚRÓ 250 G 219 FT
Egységár: 876 Ft/kg

SZEPTEMBER 13–25-IG TARTÓ AKCIÓNKBÓL:
DELIKÁT 8 ÉTELÍZESÍTÕ 75 G 109 FT

Egységár: 1453 Ft/kg

BABFÕZELÉK KOLBÁSSZAL 400 G 199 FT
Egységár: 498 Ft/kg

PALOMA ÕRÖLT VÁK. KÁVÉ 250 G 289 FT
Egységár: 1156 Ft/kg

COOP CSOKISZELETEK 25 G 22 FT
Egységár: 880 Ft/kg

TIBI TEJCSOKOLÁDÉ, ANANÁSZKRÉMMEL TÖLTÖTT ÉTCSOKOLÁDÉ 100 G 149 FT
Egységár: 1490 Ft/kg

NESQUIK KAKÓPOR 200 G 229 FT
Egységár: 1145 Ft/kg

BIOPON MOSÓPOR EUROKOMPAKT, NORMÁL, 2 KG 999 FT/KG
Egységár: 499,50 Ft/kg

...ÉS MÉG SZÁMOS AKCIÓS TERMÉK.

ÜZLETEINKBEN SZEPTEMBER 30-IG
REKLÁMÁRON KAPHATÓ:

AKC
IÓ!

Szeptember 23-án zaj-
lik Miskolcon az Amatõr
Elõadómûvészek Napja,
amely színes szórako-
zást, látványos utcafesz-
tivált ígér. A Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei
Közmûvelõdési és Ide-
genforgalmi Intézet ren-
dezvénye az 1986 óta lé-
tezõ, Amatõr Gála elne-
vezésû megyei tehet-
ségkutató versenybõl
nõtt ki, s túllépve annak
keretein, idén már egész napos fesztivállá
alakult. 

A fellépõk most is a megye legjobb amatõr
elõadómûvészei közül kerülnek ki, akik koráb-
ban két elõzetes minõsítésen estek át. Januárban
mintegy ötezren, 550 produkcióval jelentkeztek
a szervezõk felhívására. Az elsõ megmérette-
tésen az egy lakókörnyezetben, térségben élõk
mérhették össze tudásukat, a második fordu-
lóban pedig az azonos mûfajon belüliek. A szak-
mai zsûri 67 csoportot és egyéni indulót ítélt al-
kalmasnak arra, hogy bemutathassa tudását, és
reprezentálhassa megyénket Miskolcon, az
Amatõr Elõadómûvészek Napján.

Bordás István, a Közmûvelõdési és Idegenfor-
galmi Intézet igazgatója elmondta: a paletta – mint
más, hasonló Ki mit tud?-ok esetében – itt is rend-
kívül színes. A néptánctól, népdaltól, népzenétõl
kezdve, a különbözõ egyéb elõadómûvészete-
ken, modern táncon, komoly zenén át, egészen
a versmondásig, színjátszásig terjed, tényleg

mindenki találhat kedvére valót a választékban.
Az utcafesztivál délelõtt fél tíztõl néptáncosok, nép-
dalkörök, fúvószenekarok mûsorával, mazsoret-
felvonulással kezdõdik, több helyszínen, a
Városház tértõl a Villanyrendõrig terjedõ terüle-
ten. Tizenegy órától folklórmûsorral szórakoztat-
nak a Szinva-teraszon (rossz idõ esetén a
Mûvészetek Házában) majd kora délután köny-
nyû- és komolyzenei-, késõbb pedig moderntánc-
mûsorral folytatódik a program. Este fél hattól, az
elõadómûvészek közremûködésével „kulturális
barangolás” kezdõdik a Mûvészetek Házában: be-
mutatkozik egyebek mellett Sárospatak, Kazinc-
barcika, Szerencs, Ózd, Tiszaújváros, Mezõkövesd,
Sátoraljaújhely és persze Miskolc térsége, tánc-
csoportjaival, mese- és versmondóival, zené-
szeivel, énekeseivel. Az Amatõr Elõadómûvészek
Napja látványos fináléval zárul majd.

Emellett a Kandia közben és a Szinva-tera-
szon egész nap népmûvészeti kismesterség-
bemutató és játszóház várja a kicsiket és na-
gyokat. 

Csökkentse vállalkozása 

banki költségeit!

Spóroljon a bankszámlán!

Elektronikus számlavezetés 

vállalkozóknak és gazdasági társaságoknak!

�� Bankszámlanyitás díja díjmentes

�� Elektronikus átutalás TKSZ-en kívüli számlára 0,125%

�� Havi zárlati költség díjmentes

�� E-Bank szoftvertelepítési díja díjmentes

�� Elektronikus számlacsomag havi díja 500 Ft

Részletek a Polgári Takarékszövetkezet Miskolci Fiókjában, 

Miskolc Plaza 1. emelet. Tel.: 46/508-299

Látványos fesztivál

AMATÕR ELÕADÓMÛVÉSZEK
NAPJA
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Miskolctapolca, Fenyõ utca 33. Bejelentkezés: (46) 422-228
www.egeszsegcentrum.info � email: info@egeszsegcentrum.info

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG,
VITALITÁS EGY HELYEN!

� FODRÁSZAT  
� KOZMETIKA 

� MANIKÛR-PEDIKÛR 
� TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT

� MASSZÁZSOK
� ÁLLÓ SZOLÁRIUM

� SPA MÉREGTELENÍTÉS

NYITVA: 
HÉTFÕ-PÉNTEK 
8.00-19.00 óráig

SZOMBAT: 
9.00-12.00 óráig

egyeztetés alapján! 
(70) 312-39-02

Napokon belül megérkeznek a 2007. tavaszára elkészülõ
diagnosztikai és szûrõközponthoz tartozó szûrõbuszok. A
miskolci Semmelweis Kórház és Rendelõintézet területén
mintegy kétmilliárd forintból megvalósuló központ és a jár-
mûvek költségeihez Miskolc város önkormányzata is hoz-
zájárult, összesen mintegy 180 millió forinttal.

Az egykori krónikus belgyógyászat épületének megújulása irányuló prog-
ram 2005. március 1-jén kezdõdött. Tóth András, a beruházás projektve-
zetõje kérdésünkre elmondta, hogy az építkezés a tervezett ütemben halad,
a létesítményhez tartozó szûrõbuszok pedig rövidesen megérkeznek az
„Erzsébet kórházba”. A jármûvek lehetõvé teszik, hogy a korszerûbb és
nagyobb teljesítményû mobil eszközök segítségével az egészségügyi szû-
rõvizsgálatok könnyen elérhetõvé váljanak azok számára is, akik lakhelyük,
anyagi helyzetük, vagy munkaidejük miatt csak nehezen tudnának eljut-
ni a vizsgálatokra.

A képen is látható szûrõbuszokon többek között helyet kapott egy, a
kor legmodernebb berendezései közé tartozó digitális röntgenberendezés,
amely a hagyományos röntgentõl jóval alacsonyabb sugárdózissal vizsgálja
a betegeket, nagyobb felbontású képet készít, amely pontosabb, gyorsabb
kiértékelést és leleteket tesz lehetõvé, így az estleges elváltozások keze-
lése is hamarabb megkezdõdhet. A géppel készült felvételek a monitoron
azonnal megtekinthetõk, így elõhívási hibákkal sem kell számolni.

Az új, mobil szûrõegységek három részbõl állnak: egy öltözõbõl, illet-
ve egy páciensregisztrációs és egy röntgenfelvételi helyiségbõl. A buszokat
úgy alakították ki, hogy azokba a mozgáskorlátozottak is könnyedén be
tudjanak jutni. A mobil rendelõk további nagy elõnye, hogy a megye bár-
mely területén akár 20 perc alatt üzembe helyezhetõek, ráadásul a „fe-
délzetükön” a röntgenké-
pek készítése mellett lehe-
tõség van nõgyógyászati szû-
rõvizsgálatok elvégzésére is.

A központ és a mobil szû-
rõegységek mûködése ko-
moly elõrelépést jelent a
megye és lakói számára.
Jelenleg ugyanis Borsod-
Abaúj-Zemplén több daga-
natos betegség – többek
között a mell-, a tüdõ- és a
végbélrák – terén is vezeti
a negatív statisztikákat.
Megyénkben mind az ilyen
megbetegedések száma,
mind pedig a betegek ha-
landósága nagyobb az or-

szágos átlagnál, a szûrõvizsgálatokon azonban mégis kevesebben vesznek
részt, mint hazánk más területein. A szûrõbuszok mûködésétõl a szakem-
berek azt remélik, hogy a prevenciónak köszönhetõen csökkenthetik a meg-
betegedések számát. A márciusban átadásra kerülõ szûrõközpontban tü-
dõszûrést, nõgyógyászati és onkológiai szûréseket, vastag-, végbél- és prosz-
tatarák-szûrést, valamint bõrgyógyászati szûrést, szív- és érrendszeri meg-
betegedések vizsgálatát és laborvizsgálatokat is végeznek majd.

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

BBBBüüüükkkkkkkkaaaallll jjjjáááánnnn

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

– egyéni és csoportos gyógytorna, sókamra, konditerem

– fiziko- és balneoterápia, infraszauna

– iszappakolás, zárt parkoló

Mezõkövesd, Zsóry-fürdõ

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

www.hajnalpanzio.hu

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

Dr. Koch Erzsébet fogszakorvos 
Gyermekmosoly Egészséges Fogakért

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

MEGELÕZÉSSEL AZ EGÉSZSÉGES MOSOLYÉRT!

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
A vasútegészségügy 133 éves múltra tekint visz-

sza. Az egész országra kiterjedõ ellátórendszer ez
idõ alatt sokat megélt. A közelmúlt legnagyobb vál-
tozása, hogy 1999 novemberétõl gazdasági társa-
ságként mûködik, s azóta hivatalos neve: Vasút-
egészségügyi Kht. A Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium alá tartozó szervezet mindig is regio-
nális alapokon mûködött, így tapasztalatával garan-
ciát jelent az EU-régiók szerint szervezendõ ellátás
felépítésére.

Mi, miskolciak különösen büszkék lehetünk, hiszen az
ország valamennyi vasútegészségügyi rendelõintézete közül
az itteni a legsikeresebb. A sikertörténet hat évvel ezelõtt
kezdõdött. Ekkor vette át az intézet vezetését dr. Kriza Ákos.
Öt év alatt az alapoktól indulva kiépült megyénk egyik leg-
ismertebb és legelismertebb járóbeteg-rendelõintézete,
amelyhez a megye legnagyobb foglalkozás-egészségügyi el-
látórendszere tartozik. Az 1999-es induló helyzet hatvanezres
betegszámához viszonyítva 2004-ben meghaladták a ne-
gyedmilliós betegforgalmat, és foglalkozás-egészségügyi be-
vételük is duplájára nõtt. 2004 végére félmilliárdos pénz-
forgalom mellett 50 millió Ft-os szabad pénzeszközzel ren-
delkeztek. Az országban a miskolci az a MÁV-rendelõ, ame-
lyik a legnagyobb saját forrású beruházásokat végezte és
szabad pénzállománya többszöröse a többi rendelõintéze-
tének.

A Selyemréten álló épület falán a felirat még a régi: MÁV
rendelõ. Az elõtérben is megõrizték a múlt emlékeit, tábla
emlékeztet, a vasutasok Önkéntes Támogatási Alapja által
épült 1965-ben.

Jobbra betegfelvételi iroda, ahol elõször fogadják a be-
térõket. Itt lehet elõzetesen bejelentkezni személyesen vagy

idõpontot egyeztetni telefonon, hogy elkerüljük a fölösleges
várakozást. Néhány adminisztrációs feladatot is elvégez-
nek, jelentõsen megkönnyítve ezzel az orvosok munkáját.
Már itt érezhetõ az a családias hangulat, amellyel sokan
jellemzik a rendelõintézetet. 

A lépcsõ mellett modern tábla igazít el, melyik emeleten
milyen szakrendeléseket találunk.

Amikor a jelenlegi orvos-igazgató átvette az intézményt
egy csõdbiztostól, úgy döntött, elõször a szív- és érrend-
szeri, valamint a mozgásszervi nagy betegségcsoportok el-
látását helyezi középpontba. Ennek megfelelõen a kardio-
lógia, a reumatológia és a társszakmák fejlesztése kapott
elsõbbséget.

A kardiológiai szakellátáson betegeik egy megjelenéssel
a szakrendelõi szinten elvégezhetõ összes vizsgálathoz hoz-
záférnek, így már diagnózissal, terápiás és életmód-javas-
lattal távozhatnak, vagy amennyiben adott szinten megol-
dás nem adható panaszaikra, úgy már kivizsgálva az ellá-
tás egy magasabb szintjére kerülhetnek.

A mozgásszervi megbetegedések gyógyítása jelentõs ra-
diológiai és laboratóriumi fejlesztést igényelt. A laboratórium
teljes átszervezésével és új, speciális vizsgálatok bevezeté-
sével sikerült elérniük, hogy kiváló szakmai hátteret bizto-

sítsanak szakrendeléseik számára, emellett a labor gazdál-
kodása is egyensúlyba került. A mozgásszervi rehabilitációt
gyógytorna, gyógymasszázs, fizikoterápia szolgálja ki.

Amikor az elsõ fejlesztések megtérültek, a bevételbõl a
többi szakrendelõt is fejlesztették. Többek között ilyen az
ideggyógyászat, a szemészet, ahol a járóbeteg-ellátásban
használatos teljes mûszerpark az orvosok rendelkezésre áll.

A 2002 óta az ISO minõségirányítási rendszer alapján
mûködõ intézet a kiszámíthatóságra és szolgáltatásai mi-
nõségére ad leginkább. 

A „hogyan” kérdésre azt a választ kapjuk, átgondolt, kö-
vetkezetesen vitt koncepció alapján, a kollégák közös aka-
rata szerint. 

„Elõször fölmértük helyzetünket, megjelöltük a kitörési
pontokat. Nagy elismertségnek örvendõ szakorvosokat hív-
tunk ide, törekedtünk az egyéni érdekeltség szerinti java-
dalmazás bevezetésére. Elsõ perctõl hangsúlyt fektettünk
a betegközpontú, segítõkész hozzáállás kialakítására és fenn-
tartására. Közben nem feledkeztünk meg a reklámról sem,
hogy minél többen megismerjenek bennünket. S, hogy a he-
lyes útról le ne tévedjünk, rendszeresen mérjük betegeink
és dolgozóink elégedettségét” – árulja el a siker receptjét
dr. Kriza Ákos orvos-igazgató.

A legsikeresebb vasútegészségügyi 
rendelôintézet

KEDVES MISKOLCI LAKOSOK!

EGÉSZSÉGNAPOT SZERVEZÜNK
AZ „ÉP SZÍV” 

PROGRAM KERETÉN BELÜL!
Idõpont: 2006. szeptember 23. (szombat)
Helye: 13. sz. Hunyadi Mátyás Általános Iskola

(3525 Miskolc, Mátyás király u. 21.)

Mozgásukban korlátozott lakosokat is sok sze-
retettel várunk, akadálymentesített az iskola!

Programterv:
Rövid elôadások 8.15–9.00 óráig

Dr. Wijesinghe Ivor urológiai szakorvos: 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:

Nyírô Pál Csordás Mihály
15-ös 17-es

önkormányzati  képviselôk

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

� Általános információszolgáltatás 
a biogazdálkodással, ellenõrzéssel 
kapcsolatban

� Biopiac-szervezés, -üzemeltetés, 
felügyelet

� Pályázatfigyelés és pályázatkészítés
� Rendezvények lebonyolítása

� Képzések szervezése
� A Biokultúra

Szövetségen keresztül
újság, elektronikus 
és nyomtatott hírlevél szerkesztése

Ha a bio(öko) gazdálkodással termelõként,
fogyasztóként vagy forgalmazóként kérdése
van, forduljon munkatársainkhoz bizalommal!

LLEEVVÉÉLLCCÍÍMMÜÜNNKK::  
ÉÉsszzaakk--mmaaggyyaarroorrsszzáággii  BBiiookkuullttúúrraa  EEggyyeessüülleett

33552255  MMiisskkoollcc,,  VVoollooggddaa  úútt  33..
TTeelleeffoonn,,  ee--mmaaiill,,  iinntteerrnneett::  ++3366//2200//993377--55118899,,  
oorrbbaann@@bbiiookkuullttuurraa..oorrgg,,  wwwwww..bbiiookkuullttuurraa..oorrgg

TTEEVVÉÉKKEENNYYSSÉÉGGEEIINNKK::

AGYKONTROLL-  

TANFOLYAM 
MISKOLC, ADY ENDRE

MÛVELÕDÉSI HÁZ
(Árpád u. 4.)

2006. október 7., 8., 14., 15.
információ: 46/530-516

(PEDAGÓGUSOKNAK 
ÉS EÜ. SZAKDOLGOZÓKNAK

AKKREDITÁLT!)

INGYENES ISMERTETÕ: 
Szeptember 19-én, kedden 17 órakor

VASÚTEGÉSZSÉGÜGYI
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
MISKOLC

3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 45.
Telefon: (46) 505-022 � fax: (46) 508-981 

e-mail: vasuteu@chello.hu

Az ország legnagyobb foglalkozás-egészségügyi hálózata, a leg-
hosszabb elérhetôséggel, a legnagyobb területi lefedettséggel.

SZOLGÁLTATÁSAINK:
� Teljes körû foglalkozás-egészségügyi ellátás
� Menedzserszûrés (teljes rendelôintézeti háttér)
� Fogászati ellátás
� Panoráma-röntgenfelvétel készítése

Rendelôintézetünk a foglalkozás-egészségügyi tevékenység mel-
lett járóbeteg-ellátással is foglalkozik, melyet minden, társada-
lombiztosítással rendelkezô személy ingyenesen igénybe vehet.

3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 45.
Telefon: 46/505-022, 505-023, 340-488 � Fax: 46/508-981
E-mail: vasuteu.miskolc@t-online.hu, vasuteu@chello.hu

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI RENDELÔINK RENDELÉSI IDEJE

Szakrendelés helye Telefonszám Rendelési idô

Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 45. 46/508-982, H–P: 7.00–14.00
46/508-983

Miskolc, Kandó K. út 1–3. 46/511-678 H–P: 8.00–16.00
(Tiszai pályaudvar)

Miskolc, Gépészeti Fônökség 46/357-560 H, Sz: 8.00–11.00; 
K, Cs: 8.00–13.00; P: 7.00–9.00

Füzesabony, Baross G. u. 1. 36/344-210 H, Sz, Cs: 8.00–13.00; 
K: 13.00–18.00

Szerencs, Kandó K. u. 15. 47/362-808 H–P: 6.30–14.30

JÖNNEK A SZÛRÕBUSZOK
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Lilla a fürdõszobában kipróbálta a nagyi szépítõszereit. Kirúzsozta a
száját, a körmei olyan pirosak, mintha vérben pancsikolt volna, kisujja
körmét viszont ezüstre festette. A tükör elõtt illegette magát, amikor be-
nyitottunk. „Tetszik?” – mutatta körmeit, csücsöri száját. „De még meny-
nyire! – mondtam lelkesen – Hófehérke elbújhatna mögötted!” Hát igen,
gondoltam, a napra lehet nézni, de rá nem. Meghatottság nélkül lega-
lábbis.

Reggelente hét körül látom õket, a sarkon várnak egymásra. Ketten
együtt jönnek, egy házban laknak, harmadik társuk a szomszéd utcá-
ban lakik, õ néha késik. Ha túl sokáig elmarad, felcsöngetik mobilon.
Minden nap másféle öltözékben mutatkoznak, frizurájuk inkább roman-
tikus, mint divatos. Szemöldökük kihúzva, szempillájuk begöndörítve, aj-
kukra szinte csak rálehelve a rúzs. Vonzó jelenség a három grácia, a
fiúk biztosan bolondulnak értük, szívesen vinnék a táskájukat, ha volna
hozzá bátorságuk, de nincsen, az utca túloldaláról teszik a megjegyzé-
seket és füttyögetnek.

A buszmegállóban heves csókkal búcsúzik egy fiú buszra felszálló
kedvesétõl. A lány hosszan integet a fiúnak, amíg el nem tûnik a látóte-
rébõl. Akkor aztán helyet foglal, hosszan tartó mosoly telepedik csinos
arcára. Olyan ez a mosoly, mint a virágon pihenõ lepke. A vak is láthat-
ja, hogy ez a lány fülig szerelmes. Szeme ragyog, mint tengerszem hold-
fényes nyári éjszakán. Az egyébként is szép lány ettõl, ha lehet, egy fok-
kal még szebb. Szebb a világ is. Amikor az egyik megállónál leszáll,
mintha beborult volna az ég.                                     Fecske Csaba

CSITRIK

PRIMA-DÍJRA JELÖLTÉK
Dr. Dobrik István, a Miskolci Galéria

Városi Mûvészeti Múzeum igazga-
tója, a Miskolci Egyetem, valamint
a sárospataki fõiskola óraadó ta-
nára, a Holnap címû irodalmi és tár-
sadalmi folyóirat képzõmûvészeti
társszerkesztõje, a Sárospataki
Népfõiskola Egyesület alapító tagja,
1996-tól elnöke. Elsõsorban a XX.
századi magyar kortárs mûvészet-
tel, azon belül grafikával és vizuá-
lis neveléssel foglalkozik. Több mint
száz tanulmány, cikk szerzõje, kö-
tetek szerkesztõje. A Miskolci Grafikai
Biennálék szervezõje. 

Hafner Zsolt fiatal filmes a na-
pokban ünnepli újabb gyõ-
zelmét. A tizennyolc éves mis-
kolci fiatalember ugyanis
három év alatt háromszor ara-
tott szakmai sikert az Országos
Diák Filmszemlén. Ezúttal
Egymásért címû alkotását dí-
jazták, amelyet százhetven-
négy film közül soroltak be az
elsõ hét közé. 

– Nagy örömömre és megle-
petésemre az öttagú szakmai
zsûri úgy nyilatkozott, tavaly óta
sokat fejlõdtem mind a szerve-
zés, mind pedig a mûvészi
munka terén – számolt be az ese-
ményekrõl az ifjú alkotó. – Négy
történetet vittem filmre, a törté-
netek témája a másság, a tole-
rancia, a prostitúció és az anya-
ság kérdése. Boldog voltam,
hogy meghatotta a zsûrit is a fil-
mem, amelyet dokumentarista

részekkel színesített fikcióként
emlegettek a szakemberek. 

Zsolt kissé szomorúan jelzi,
hogy bár idén végez a miskolci

Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnáziumban, két évig nem
lesz lehetõsége a Színház- és
Filmmûvészeti Egyetem rendezõ
szakára jelentkezi, hiszen az leg-
közelebb állítólag 2009-ben indul.
Csüggedni mégsincs oka az ifjú
tehetségnek, hiszen máris felkérte
az Egymásért egyik jeles szí-
nésznõje, Egerszegi Judit, – aki
forgatókönyvíróként is helyt áll –,
egy komoly filmes feladatra, errõl
azonban egyelõre nem mondhat
többet. Filmstúdiókban is pró-
bálkozik majd, de fegyelmezetten
megjegyzi: most a legfontosabb,
hogy sikeres érettségi vizsgát te-
hessen, illetve két nyelvbõl is
nyelvvizsgát szerezzen. Mindez
fontos ahhoz, hogy valóra váljon
az álma, és dokumentumfilm-
rendezõ váljon belõle.    Sz. V.

Hafner Zsolt még tavasszal a film forgatásán.

Hafner Zsolt fiatal filmes alkotása gyõzelmet aratott

HÁROM ÉV – HÁROM DÍJ

Még egy hétig lehet pályáz-
ni az augusztus elején meghir-
detett Baross Gábor fejlesztési
program keretében. Az elbírá-
lásnál elõnyt élveznek a tudo-
mányos hálózathoz is kapcso-
lódó kis- és középvállalkozások. 

A 2006-os Baross Gábor-prog-
ram két alprogramjához kap-
csolódóan több mint 570 millió
forintos keret áll rendelkezésre
döntõen a kutatói munkahelyek
létrehozásához, a külföldi ta-
pasztalatcseréhez, a kis- és kö-
zépvállalkozások innovatív tech-

nológiájának fejlesztéséhez. Az
elbírálásnál figyelembe veszik a
régió fejlesztési céljait és a 2007–
13. közötti nemzeti fejlesztési
terv irányvonalait is, és elõnyben
részesítik azokat az elképzelé-
seket, amelyek illeszkednek
Észak-Magyarország innovációs
hálózatához. A pályázat elsõ-
sorban a régió számára most
elõnyt jelentõ iparágakat támo-
gatja, például a gép- és a vegy-
ipart, illetve a mechatronikai és
szilikátipart, a nanotechnológiát
és az úgynevezett környezeti
technológiákat. Azokat a terve-
ket is preferálják, amelyek a fej-

lesztési pólusok és tengelyek
mentén indulnának el. Pályázni
természetesen Észak-Magyaror-
szág bármely térségébõl lehet,
az anyagokat szeptember 22-én
négy óráig lehet benyújtani.

A Miskolci Keresztény Szem-
le címû folyóirat 7. számának
bemutatóját tartotta szeptem-
ber 13-án a Keresztény Értel-
miségiek Szövetségének
(KÉSZ) miskolci csoportja. A
rendezvényt az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 50.
évfordulója alkalmából ren-
dezendõ helyi megemléke-
zés-sorozat nyitányának szán-
ták a szervezõk. 

Dr. Rivasz-Tóth Gyula, a KÉSZ
miskolci csoportjának elnöke
bevezetõjében elmondta, a
Miskolci Keresztény Szemle 7-ik
és 8-ik számában is nagy teret
szentelnek az ‘56-os esemé-
nyekkel kapcsolatos írásoknak
– tágabb és szûkebb értelemben
egyaránt, hiszen a forradalom
elõ- és utóélete is nagy jelentõ-
séggel bír. – Ebben, és a követ-
kezõ, 8. számban is talál az ol-
vasó összeállítást – nem csak a
forradalom napjairól, hiszen a két
hét alatt történt események mel-
lett legalább olyan fontos meg-
emlékezni az odavezetõ útról,
majd a kádári diktatúra éveirõl,
az egyházakat és hitüket meg-
valló világiakat érintõ tragikus
eseményekrõl is. Ebben a szám-
ban római katolikus és evangé-
likus, a 8. számban római és
görög katolikus, továbbá refor-
mátus vonatkozású cikkeket, in-
terjúkat, visszaemlékezéseket
olvashatnak – hangsúlyozta az
elnök. Dr. Rivasz-Tóth Gyula azt
is elmondta, hogy tavaly, a for-
radalom évfordulójának elões-
téjén adták át elõször – más mis-

kolci keresztény egyesületekkel
együtt – a Veczán Pál-díjat, s a
hagyományt idén is folytatni
fogják. 

Gróf Lajos, a folyóirat szer-
kesztõje röviden ismertette, mi-
lyen írások találhatók a lap 7. szá-
mában, s köszöntötte azokat a
szerzõket, akik jelen voltak a ren-
dezvényen. Közülük többen fel
is szólaltak – így például Páter

Ádám János jezsuita atya,
Taraczközi Gerzson református
lelkész és Sasvári István is. Páter
Ádám János felevenítette a 

,
40-

es évek végének nyomasztó,
egyházellenes légkörét, amely
végül oda vezetett, hogy több
tucat jezsuita papnövendék-tár-
sához hasonlóan, õ is az emig-
rációt válassza. Taraczközi
Gerzson a sárospataki könyvek
eltulajdonításának és vissza-
adásának kortörténeti, kulturális
vonatkozásait elemezte – errõl ír
a lapban is – Sasvári István
pedig arról az interjúról beszélt,
melyet Tomka Ferenc profesz-
szorral készített, annak „Halálra
szántak, mégis élünk!” címû, a
hazai egyházüldözést s annak
hatásait elemzõ könyve megje-
lenésének kapcsán.  

A Miskolci Keresztény Szemle
legújabb számának szerzõi között
szerepel még Ábrám Tibor, Cs.
Varga István, Dolhai Lajos, Jeney
Edit, Kováts Dániel, Mayer Rita,
Monok István, Papp András,
Rivasz-Tóth Gyula, Sáry Pál és
Zsúgyel János is. 

Sz. S.

Tíz napig keresik még a gyé-
mántokat Miskolcon. A program ke-
retében olvasóink is ajánlhatnak
olyan személyeket, csoportokat,
amelyek érdemesek erre a címre.
Az ajánlószelvényeket levélben a
Miskolci Gyémántok Alapítvány Pf.
44. címre adhatják le, vagy az in-

terneten a www.gyemantok.net ol-
dalon. A három díjazott szeptem-
ber 26-án, 18 órai kezdettel a
Mûvészetek Házában egy gála-
mûsor keretében veheti át a díja-
kat, melyen közremûködik az
Allegra Vonósnégyes, Zsédenyi
Adrienn és Demjén Ferenc.

Gyémántokat keresnek

Gróf Lajos a friss szemlével.

MISKOLCI KERESZTÉNY SZEMLE

A forradalom évfordulójánInnovációs hírek

BAROSS-PÁLYÁZAT MÉG EGY HÉTIG

Tisztelt Olvasónk!

Ha bármilyen panasza,
észrevétele van lapunk ter-
jesztése kapcsán, ezentúl
hívhatja a 46/503-501/100-as
telefonszámot. Hívjon, és
üzenetrögzítõnkön hagyjon
üzenetet!

Évadnyitó
Hagyományos évadnyitó kon-

certtel köszöntötte az új félévet a
Miskolci Egyetem Bartók Béla
Zenemûvészeti Intézete. A Miskolci
Egyetem igazi universitas, ahol
nemcsak szakembereket, tudó-
sokat, hanem mûvész és zenész
embereket is képeznek. A cam-
pus új rektorral köszöntötte az új
szemesztert, aki kijelentette: ko-
moly várakozással tekint a tanév
elé. Az ünnepi hangversenyt Káli
Sándor nyitotta meg, aki el-
mondta, folyamatos a párbeszéd
az egyetem és a város között,
azon is dolgoznak, hogy minél
több miskolci folytassa helyben ta-
nulmányait a középiskola után.

Szavazataikkal Önök is támogathatják õt vagy a kilenc másik jelölt
egyikét, ha levében elküldik valamelyikük nevét a Megyei Prima Díj
Szervezõ Bizottság címére, a 3530 Miskolc, Görgey utca 5. szám alá.


