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

MISKOLCI NAP

Több százan tüntettek Mis-
kolcon hétfõ délután és este. A
demonstrálók Gyurcsány Fe-
renc miniszterelnök lemondá-
sát követelték.

A tömeg a Szent István tértõl az
MSZP székházához, majd ismét a
Városházához, késõbb pedig a
Miskolc Televízió elé vonult, ahol azt
követelték, hogy rendkívüli adás ke-
retében olvassák be követelései-
ket.

A Szent István téren kezdõdött
a kormányellenes demonstráció
hétfõ délután Miskolcon. A tünte-
tõk a kormány lemondását köve-
telték, verseket szavaltak és a
Himnuszt énekelték, majd Gyur-
csány Ferenc miniszterelnök tá-
vozását sürgetõ jelszavakat skan-
dálva átvonultak a Városháza, ké-
sõbb pedig az MSZP székháza elé.

A tiltakozók a Corvin utcai MSZP-
iroda elõtt felolvasták követelése-

iket, majd reagálás híján visszain-
dultak a Városháza elé. Itt ismét
szónoklatok következtek, és újból
idéztek abból a petícióból, amely-
ben többek között új alkotmányt
és a választási rendszer reformját
követelték.

A Városháza zárt kapuitól az
egyre nagyobb létszámú tömeg a
Miskolc Televízió székháza elé vo-
nult. Itt azt szerették volna elérni,
hogy rendkívüli adás keretében is-
mertethessék követeléseiket a la-
kossággal. Mivel azonban a prog-
rampontjaik között nem volt olyan,
amely közvetlenül Miskolcra vo-
natkozott volna, a követelések
nem kerültek adásba.

Lapzártánk idején, kedden dél-
után is tüntettek Miskolc belváro-
sában. Utolsó információink sze-
rint kedden sem történtek atroci-
tások.

Az MSZP és a Fidesz helyi szer-
vezetének véleményét lapunk 3. ol-
dalán olvashatják.

Tüntetések Miskolcon is

A Corvin utca négysávosítá-
sával járó közlekedési és tö-
megközlekedési változásokról
tartottak sajtótájékoztatót a
Városháza és a Miskolc Városi
Közlekedési (MVK) Zrt. szak-
emberei. 

Orosz Lajos alpolgármester
egyebek mellett hangsúlyozta:
Miskolc belvárosa rehabilitációs
folyamatának keretében jelentõs
közlekedési változások végrehaj-
tására is szükség van, hogy élhe-
tõbbé váljon a történelmi belváros
a gyalogosan közlekedõk számá-
ra, ugyanakkor a jó közlekedési le-
hetõségek is megtarthatók legye-
nek. Orosz Lajos kérte a közleke-
dõket, hogy egymásra figyelve, és
egymást segítve kísérjék figye-
lemmel, tartsák be az október ele-
jétõl életbe lépõ forgalmirend-vál-
tozásokat.

Vargha Tibor építési, környezet-
védelmi és településfejlesztési fõ-
osztályvezetõ tájékoztatójában el-
mondta: a belvárost körbevevõ
közlekedési gyûrû egyik elemeként
elkészült a Szentpáli–Corvin utcák
Vörösmarty utcáig tartó szaka-
szának kétirányúsítása, és június
15-én át is adták a forgalomnak.
Vegyesforgalmúvá – gyalogos-, il-
letve tömegközlekedés – válik a
Kazinczy utcának a Hõsök terétõl
a belváros felé esõ szakasza, az
átadás várható idõpontja október
30-a.

Ez a változás szükségessé tette,
hogy megfelelõ útvonal álljon ren-
delkezésre az átmenõ forgalom
számára a Kazinczy–Szemere

utcák helyett – erre a funkcióra a
Corvin utca vált alkalmassá, a
Vörösmarty és a Görgey utak kö-
zötti szakasz kétirányúsításával. A
beruházás kapcsán szükségessé
vált 22 fa kivágása – ezek helyett
100 hársfát ültetnek majd el, a
Görgey utcai körforgalomban
pedig 120 örökzöldet helyeznek ki.

Mint elhangzott, lényeges elemei
lesznek a forgalmi rend változá-
sának:

– A Corvin utca–Vörösmarty út
csomópontban megszûnnek a
Corvin útról történõ balra kanya-
rodási lehetõségek, hogy biztosí-
tani lehessen a folyamatos, zök-
kenõmentes átmenõ forgalmat. A
balra kanyarodó forgalom részé-
re a Dankó Pista utcai új, lámpás
csomópontnál, a másik haladási
irány számára pedig a Szemere úti
és a Csengei úti csomópontoknál
van lehetõség.

– A Szemere–Uitz Béla utca
csomópontban a Szemere úti for-
galom továbbra is telezöld szabá-
lyozással mûködik, míg az Uitz
Béla úti kettõs balra kanyarodási
lehetõség egy balra kanyarodó
önálló sávra módosul.

– A Dankó Pista–Corvin utca ke-
resztezõdésében új jelzõlámpás
csomópont létesül. A Dankó Pista
utcából mindkét irányba, és a
Dankó Pista utcába mindkét irány-
ból be és ki lehet hajtani.

– A Görgey–Corvin utca cso-
móponti új körforgalomnál minden
haladási irány biztosított. A nem ke-
resztezõ forgalom számára a kör-
forgalom két szélén „surranó” sáv
áll rendelkezésre. 

Braun Csaba, az MVK Zrt. mar-
ketingvezetõje a tömegközleke-
dést érintõ változásokról elmond-
ta: október 2-ától a Corvin utca to-
vábbi négysávosítása kapcsán a
2-es, 20-as autóbuszok megvál-
tozott útvonalakon közlekednek. A
2-es járat a Búza térrõl az Ady

Endre útra, majd a Madarász Viktor
utcára fordul, ezt követõen a
Szentpáli és Corvin utcákon halad
a Népkertig, ahonnan már válto-
zatlan marad az útvonala. A 2-es
autóbuszok nem érintik a Szé-
chenyi utca megállóhelyet, meg-
állnak viszont a Centrum, és az
újonnan kialakításra kerülõ
Vörösmarty utca (a Corvin út és a
Vörösmarty utca keresztezõdése)
megállóhelyeken. Az autóbusz út-
vonala Tapolca végállomástól a
Búza tér felé változatlan marad.

A 20-as járat útvonala a
Repülõtér és a Búza tér között vál-
tozatlan marad. A Búza tér után a
Madarász Viktor útról balra ka-
nyarodik a járat, ahol érinti az
újonnan kialakított Centrum meg-
állóhelyet. Ezt követõen a Corvin
úton halad tovább a Népkertig, és

megáll az újonnan kialakításra ke-
rülõ Vörösmarty utca megállóhe-
lyen. A Népkert megállóhelytõl az
Egyetemvárosig már nem változik
a járat útvonala.

A 33-as, 36-os, 39-es autó-
buszok útvonala az Avastól a
Népkertig változatlan marad, ezt kö-
vetõen az autóbuszok az eddigi-
ektõl eltérõen nem a Corvin,
hanem a Görgey, majd a Szemere
utcákon folytatják útjukat, és innen
kanyarodnak az Uitz Béla utcára.
A továbbiakban az autóbuszok
útvonala változatlan marad.

Ennek megfelelõen az autó-
buszok nem érintik az Uitz Béla
utcán található Szemere u. meg-
állóhelyet, megállnak viszont az ITC
elõtt újonnan kialakításra kerülõ,
szintén Szemere utca elnevezésû
megállóhelyet.                  Sz. S.

Közlekedési változások Miskolcon

ÉLHETÕBB BELVÁROST ÉPÍTENEK

Lejárt a mandátuma, így utol-
só ülését tartotta, majd felosz-
lott Miskolc Megyei Jogú Város
Fejlesztési Magisztrátusa. Az
utolsó ülésen a lillafüredi Palota
Szállóban áttekintették az el-
múlt négy év munkáját.

Korábban Miskolc város képvi-
selõ-testülete választotta meg a
magisztrátust, amely széles spekt-
rumon öleli fel a különbözõ terü-
leteken tevékenykedõ, a közélet-
ben ismert és elismert miskolcia-
kat – mondta el Káli Sándor az
ülést követõ tájékoztatón. A ma-
gisztrátus elnöke hozzátette, iz-
galmas és hasznos munkával telt
el a négy év, a várost érintõ té-
mákat tárgyaltak, és többször ja-
vaslatokat is megfogalmaztak a
közgyûlés felé. Tárgyaltak a város
költségvetésérõl, fejlesztésekrõl,
olyan nagy projektekrõl, mint ami-
lyen a Holding, vagy a belváros fej-

lesztése, a Technopolisz elsõ lé-
pései, a Vizek Völgye projekt. 

– Elmondható, hogy a ma-
gisztrátus ülésének rendszeres-
ségét erõsíteni kell a jövõben,
akik ebben tevékenykednek, aktív
szereplõi a közéletnek. Minden-
képpen folytatni kell, mert ez egy
olyan fórum, ahol hasznos ötletek
születnek – mondta el Káli Sándor.

Dr. Székely László, a magiszt-
rátus társelnöke hozzátette: a
tagok kifejtették, hogy megtiszte-
lõ volt számukra az eltelt munka,
és továbbra is szívesen vállalnák.
Sajátos szemléletmód alakult ki,
egy grémium, amely a maga sa-
játságos szempontjából ítéli meg
és vizsgálja a javaslatokat. Az
ülés végén mindenki munkáját
megköszönték, és egy kulcs alakú
kitûzõt ajándékoztak a tagoknak,
hogy a „szívük fölött viseljék a
város kulcsát”. A sajtótájékoztatón
dr. Székely László átadott egy ki-
tûzõt Káli Sándornak is.

Káli Sándor (balról) dr. Székely Lászlótól vette át a kitûzôt.

Az aszfalt leterítve, itt rövidesen már az autók járhatnak majd.

Utoljára ülésezett
a magisztrátus

Fodor Attila, az Avasi Kulturális
és Sportegyesület vezetõje la-
punknak elmondta, hogy a rádió
gondolata az egyesületben vetõ-
dött fel, körülbelül egy évvel ez-
elõtt. Azóta folyik a szervezés, en-
gedélyeztetés, a szponzorok fel-
kutatása, s mostanra jutottak el
odáig, hogy az avasiak rádiója

megkezdhette adását a Szemere
Bertalan Szakközépiskolából. A
rádió hat állandó munkatárssal –
többségében lelkes amatõrökkel
– kezdi meg mûködését, bíznak
azonban benne, hogy menet köz-
ben folyamatosan bõvülni fog
majd a létszám, vannak, lesznek
erre irányuló mûsortervek, felhí-

vások is. A mûsorokkal kapcso-
latban Varga Gergõ elmondta,
lesz interaktív fórum, kulturális, il-
letve érdekvédelmi magazin, „ká-
véház”, „esti traccsparty”. Lesz
közlekedési magazin „Útravaló”
címmel, folyamatosan közlik az
embereket érintõ közhasznú, köz-
érdekû információkat és lesz sok-
sok zene, minden korosztálynak. 

– Szeretnénk részeseivé válni
az avasiak mindennapjainak, sze-
retnénk, ha megosztanák velünk
örömeiket, problémáikat, s a rádió
még inkább közösséggé ková-
csolná az itt élõket – hangoztat-
ta az ügyvezetõ. Varga Gergõ azt
is elmondta, hogy „Civil a pályán”
címû mûsorukba folyamatosan
várják tehetséges, rádiózás iránt
érdeklõdõ fiatalok riportjait, a leg-
jobbakat közölni fogják. 

Az Avas Rádió adását Káli
Sándor polgármester indította el,
a nyitórendezvényen jelen voltak
a rádió munkatársai, és több
avasi települési képviselõ is. 

Sz. S.

Családi napot tartottak az
Avas-tetõn. Ez alkalommal szü-
lõk és tanárok fogtak össze,
hogy rendbe tegyék az új sport-
pálya környékét, és kialakítsák
a salakos futópályát.

A sokáig elhanyagolt területen
nemrégiben elkészült az új sport-
pálya. A cél most a terület gon-
dozása, és egy futópálya kiala-
kítása. Képviselõi kezdeménye-
zésre tanárok, intézményigazga-
tók és szülõk fogtak össze a
közös munkára.

– Ötmillió forintból valósul meg
összességében a beruházás, mely-
nek egy része pályázati pénz a
Gyermek- Ifjúsági és Sport Minisz-
tériumtól. Ebbõl aszfaltoztuk le a pá-
lyákat, és készítettük el a palán-
kokat, most pedig a salakpálya ké-
szül el a maradék pénzbõl – mond-
ta el Fodor Zoltán önkormányzati
képviselõ-jelölt. 

Míg a felnõttek dolgoztak, a gye-
rekek kihasználták az új focipálya
örömeit, és hogy a munkában
megéhezett gyomrokat megtölt-
hessék, gulyás rotyogott a bog-
rácsban.

A pálya után új korlátot is építenek.

Két év elteltével immár má-
sodszor találkoznak Miskolcon
a Visegrádi Négyek országait
képviselõ fiatalok azzal a cél-
lal, hogy modellezzék az
Európai Parlament munkáját. 

A Csehországból, Szlovákiából
és Lengyelországból érkezett fia-
talok magyar társaikkal együtt
egyetértenek abban, hogy Európát
csak az összefogás, a tolerancia
és a kompromisszumkészség vi-
heti elõre.

A Visegrádi Négyek országaiból
érkezett fiatalokat Káli Sándor pol-
gármester köszöntötte, aki a
közép-európai országok sajátos-
ságait is említve az együttmûkö-
dés, az összefogás fontosságára

hívta fel a diákok figyelmét. A
„Fiatalok Európáért” címû progra-
mot, ami már nem elõször zajlik
Miskolcon, idén is európai uniós for-
rásból sikerült megvalósítani.

A szeptember 22-ig tartó prog-
ram folyamán a vendégek az
Európai Parlament mûködését
próbálják modellezni. A különbö-
zõ nemzetektõl érkezõ diákok hat
bizottságot alakítottak. A fiatalok
együtt dogoznak és – mivel ez a
munkanyelv – angolul kommuni-
kálnak egymással. 

A diákok folyamatosan dolgoz-
nak, a munka alól a vasárnap sem
mentesített. Ennek ellenére a szer-
vezõk szerint jut majd pár óra a
város nevezetességeivel történõ is-
merkedésre is. A program csütör-
tökön zárul.

Családi nap pályaépítéssel

FIATALOK EURÓPÁÉRT

Szeptember 15-én megkezdte mûsorszolgáltatását az Avas
Rádió. Varga Gergõ ügyvezetõ elmondása szerint napi 24 órá-
ban sugároznak majd (ebbõl 20 órát élõben) az avasiaknak, az
Avasról szóló társadalmi, kulturális, zenei- és sportmûsorokat.
Adásukat szeretnék minél szélesebb körben interaktívvá tenni.

Az avasiaknak az avasiakról

MEGKEZDTE ADÁSÁT AZ AVAS RÁDIÓ



Az október elsejei helyha-
tósági választáson négy jelölt
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. Másodikként Káli
Sándort, a Magyar Szocialista
Párt jelöltjét.

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

– Miskolcot most már stabili-
zálni kell, Miskolc új fejlõdési pá-
lyára került. A legfontosabb az,
hogy ezt szinten tudjuk tartani. Én
ma azt látom, hogy az elkövet-
kezendõ idõszaknak a komoly át-
törése éppen amiatt, hogy terü-
leteket vásároltunk, infrastruktú-
rával elláttuk, hogy munkahelyet
teremtsünk.

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

– Abban, hogy Miskolc ne
úgy általában keressen befek-
tetõket, hanem a kutatás-fej-
lesztésre épülõ ipari befektetõ-
ket, a város adottságai meg-

vannak, a Miskolcon élõknek a
fejében és a kezében lévõ te-
hetségnek, a hagyományoknak
köszönhetõ. Tehát mi ne szé-
gyelljük, hogy iparváros vol-
tunk, vagyunk. Csak nyilván
egy teljesen megújult iparra
gondolunk. Gyakorlatilag ki fog
alakulni Miskolc körül egy ipari
övezet, ami ma már elsõsorban
az autópálya és az úgynevezett
Bosch út térséget jelenti.

– Mi Ön szerint a fejlõdések
prioritása, mi a legfontosabb?

– Munkahely, mun-
kahely, munkahely!
Ezen belül meg kell
valósítanunk azokat a
régi elképzeléseket,
amelyek arról szól-
nak, hogy egyrészt
meg kell újítani az út-
jainkat, ezen kívül
olyan projekteket,
amelyek nagyon ré-
gen igényként is meg-
jelentek. Ezek egyike
és legfontosabbja pél-
dául a Búza téri piac,
melyhez az aláírást a
napokban már meg-
tettük. A másik pedig
az uszoda, amit fon-
tosnak tartunk. Ezen
kívül még több prob-

léma van az oktatástól az egész-
ségügyig. De talán még az egész-
ségügyi beruházásokat kiemel-
ném, és ezen belül is a szûrõ-
központot, hisz Miskolcon az

egészségügyben a prevenciót
nagyon fel kell javítani.

– Mit csinálna másként, mint az
elmúlt négy évben, mit tart nega-
tívumnak, mi az, amit folytatna,
mire büszke?

– Én a legbüszkébb arra va-
gyok, hogy Miskolcnak a hite
megerõsödött. A miskolciak most
már elhiszik, hogy olyan városunk
van, ami fejlõdõképes. Azt ta-
pasztaljuk, hogy Miskolcon ma
arra, hogy a város tovább fog fej-
lõdni, nagyon erõs hit és akarat
van. Az összes projektünk tulaj-
donképpen ennek volt aláren-
delve, az épített létesítmények, de
a rendezvényeink is mind azt
mutatták, hogy ez egy otthonos,
élhetõ, európai város. A negatí-
vumokként mondanám, hogy a
természeti csapásokra nem vol-
tunk kellõen felkészülve, és hát
elég fájdalmasan érintett az
Európa kulturális fõvárosa pá-
lyázat meg nem nyerése.
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Lakossági találkozó
Orosz Lajos, a 2. számú választókörzet szocialista ön-

kormányzati képviselõje szeptember 23-án (szombat) 8 órá-
tól 12 óráig lakossági találkozót tart. Helyszín: Martin-Kertváros
Unió-Coop ABC elõtt. A Miskolci Városgazda Kht. munka-
társai is jelen lesznek a lakossági találkozón. Minden ér-

deklõdõt 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) 8.30–11 óráig a Sályi I. u-i CBA
Áruház elõtti területen lakossági találkozót tart. Minden ér-

deklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Dr. Mokrai Mihály, a 11. számú választókörzet önkor-
mányzati képviselõ-jelöltje lakossági találkozót tart szep-
tember 29-én (péntek) 14–16-ig. Helyszín: Profi elõtti terü-
let – Vörösmarty út. Mindenkit szeretettel vár!

Szilágyi Gizella, a 12. számú választókörzet szocialis-
ta önkormányzati képviselõje szeptember 22-én (péntek)
14–16-ig lakossági találkozót tart. Helyszín: Szinva ABC elõt-
ti terület, Vörösmarty u. Szeptember 28-án (csütörtök) 16–18-
óráig szintén lakossági találkozót tart. Helyszín: Plusz Áru-

ház – Király – Vörösmarty sarok. Szeptember 29-én (péntek) 14–16-
ig a Hadirokkantak u. – Szabó Lõrinc sétány sarok elõtt.  Minden ér-
deklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Nyírõ Pál, a 15. számú választókörzet szocialista ön-
kormányzati képviselõje szeptember 26-án (kedd) 16–18 óráig
lakossági találkozót tart. Helyszín: Fábián kapu (Rendõrség)
Sziklakert pihenõ. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szere-
tettel vár!

Csordás Mihály, a 17. számú választókörzet szocialis-
ta önkormányzati képviselõje szeptember 23-án (szombat)
9–11 óráig lakossági találkozót tart a Mátyás király úti ABC
elõtti részen. Szeptember 26-án (kedd) 16–18-ig a Be-
degvölgyi u. buszmegálló (Shell kúttal szemben). Szep-

tember 27-én (szerda) 16–18-ig a Kõporos u. (Autóklub mögött). Minden
érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Dr. Simon Gábor, a 19. számú választókerület szocia-
lista önkormányzati képviselõje és Riba Istvánné, a 21.
számú választókörzet szocialista önkormányzati képvise-
lõje szeptember 27-én (szerda) 16–18-ig lakossági találko-
zót tartanak a Bükk Áruház elõtti területen. Minden érdek-

lõdõt tisztelettel és szeretettel várnak!

Hubay György, a 19. számú választókörzet képviselõ-
jelöltje szeptember 22-én, pénteken, 16–17.30 között a Tokaj
Szolgáltatóház elõtti területen lakossági találkozót tart.
Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Balogh Zoltán, a 19. számú választókörzet független kép-
viselõ-jelöltje lakossági találkozót tart szeptember 21-én szer-
dán 18 órától 19 óráig a Károly úti volt játszótér helyén. Minden
érdeklõdõt tisztelettel vár!

Szeptember 27-én (szerda) 16–18 óra között,  a diós-
gyõri villamos-végállomásnál találkozhatnak Diósgyõr ön-
kormányzati képviselõ-jelöltjeivel, dr. Tompa Sándorral,
dr. Hardonyi Andrással, Horváth Ottónéval. A képvi-
selõ-jelöltek minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretet-

tel várnak!

Szeptember 22-én, pénteken 19 órakor Zsófi János, a
Függetlenek Miskolci Egyesülete–Miskolci Orvos Társaság
5-ös számú választókörzetbeli képviselõ-jelöltje lakossági
fórumra várja az érdeklõdõket. Helyszín: Miskolctapolca,
Mûvelõdési Ház. A fórumon részt vesz Kobold Tamás pol-

gármesterjelölt.

Szeptember 25-én 17.30-tól az Ady Endre Kulturális és
Szabadidõ Központba lakossági fórumra várja a tisztelt la-
kosokat a Függetlenek Miskolci Egyesülete – Miskolci
Orvos Társaság nevében: Lestár Miklós, a 24-es számú,
Pásztor Tamás, a 25-ös számú és Szalayné Deme Klára,
a 26-os számú választókörzet képviselõ-jelöltje. A lakos-

sági fórumon részt vesz Kobold Tamás polgármester-jelölt. Minden
érdeklõdõt szeretettel hívnak és várnak!

LAKOSSÁGI FÓRUM

Polgármester-jelöltek – helyhatósági választások 2006

KÁLI SÁNDOR MODERN IPARI BEFEKTETÕKET HOZNA
Mindenkit érhet jogeset
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy „Mindenkit érhet joge-

set” címmel folyamatosan mûködik ingyenes jogsegélyszolgá-
latunk. 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 ér-
het jogeset”. Lehetõségük van e-mailben is elküldeni kérdésü-
ket, ezt az info@mikom.hu címre várjuk. Jogi szakértõink, dr.
Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvédek állnak szíves ren-
delkezésükre.

Szeptember 28-án (csütörtök)
15.30–17.00-ig, Dózsa-szüret a
Dózsa óvodában. Töltsön velünk
egy kellemes órát szeptember 28-
án 17 órától a Jókai lakótelepen –
az Unió Coop ABC és a régi
„Malom bábszínház” elõterében. A
jó hangulatról gondoskodik a
Miskolci Dixieland Band együttes.
Csordás Mihály, a 17. számú vá-
lasztókörzet szocialista önkor-
mányzati képviselõje szeptember

24-én (vasárnap) 17-tól a Bábo-
nyibércen tartandó Bérc-utcabálra
szeretettel meghívja és várja az ér-
deklõdõket.

Felhívja a választókörzetében
élõ lakosok figyelmét, hogy szep-
tember 29-én (péntek) 16.30-kor
ingyenes elõadás keretében te-
kinthetõ meg az Üvegtigris 2.,
18.30-kor az Egy szoknya, egy
nadrág, melyre szeretettel várja
a körzetében élõket.

Utcabál és filmvetítés

Szombati lapszámunkban
beszámoltunk arról a sajtótá-
jékoztatóról, melyet az MSZP
országgyûlési képviselõi tar-
tottak, és amelyen Gúr Nándor
azt állította, az edelényi ön-
kormányzat testületi ülésén
hozzászólása közben a pol-
gármester elnémította a mik-
rofonját. Az eset kapcsán a kö-
vetkezõ sajtóközleményt
kapta lapunk:

„Gúr Nándor szocialista or-
szággyûlési képviselõ egyszer
kért szót az edelényi képviselõ-
testület 2006. szeptember 7-i ülé-
sén. Miután ezt még az ülés meg-
kezdése elõtt tette, és a napirend
elõtti részben szólalt meg, nem
fedi a valóságot az az állítása,
hogy az ülés adott témáihoz pró-
bált volna hozzászólni. 

Gúr Nándor, miután megkapta
a szót, mindjárt az ülés vendégei
számára kihelyezett mikrofonhoz
nyúlt, s azt kikapcsolta. Miután azt
az ülést közvetítõ városi televízió
munkatársa visszakapcsolta, a
képviselõ mondandója elejétõl
újrakezdte hozzászólását. 

Gúr Nándor nem tartotta be az
edelényi képviselõ-testület szer-
vezeti és mûködési szabályzatá-
nak elõírását, mely szerint napi-
rend elõtt legfeljebb öt perc idõ-
tartamban az önkormányzatot
érintõ sürgõs és halaszthatatlan

ügyekben lehet felszólalni. A kép-
viselõ húsz percen át a szocia-
lista polgármesterjelölt mellett
kampányolt. 

Molnár Oszkár polgármester
mint az ülés levezetõje erre fel-
hívta a figyelmét, kérve a sza-
bályzat betartására. Gúr Nándor
azonban ezt nem tette, így a pol-
gármester megvonta tõle a szót. 

Nem fedi a valóságot Gúr Nán-
dornak az az állítása, mely sze-
rint Molnár Oszkár polgármester
megszakította volna az élõ adást.
Gúr Nándor felszólalása után a
polgármester mikrofonján nem
volt hang a jegyzõkönyv számá-
ra a hangrögzítést végzõ és az
ülést közvetítõ televízió számára
a hangot továbbító szavazat-
számláló rendszer meghibáso-
dása miatt, ezért a polgármester
technikai szünetet rendelt el. Eddig
a pillanatig a városi televízió köz-
vetítette a (néma) képsorokat. A
zavart a polgármesteri hivatalból
az ülésterembe érkezõ informati-
kus hárította el, s ezt követõen foly-
tatódott a tanácskozás és annak
élõ egyenes közvetítése. 

Molnár Oszkár polgármester
tehát a képviselõ-testület által de-
mokratikusan megalkotott szerve-
zeti és mûködési szabályzat sze-
rint járt el. Azzal szemben sem
egyetlen önkormányzati képvise-
lõ, sem a jegyzõ, sem a közigaz-
gatási hivatal nem emelt kifogást.”
Edelény, Polgármesteri Kabinet

Válasz az MSZP-nek

EDELÉNYI CÁFOLAT

Orosz Lajos alpolgármester,
Martin-Kertváros szocialista önkor-
mányzati képviselõ-jelöltje tisztelettel
meghívja Önt egy kötetlen beszél-
getésre szeptember 20-án 18 órára,

Martin-Kertváros Közösségi Házába
(Kisfaludy u. 39. sz., szolgáltatóház).
Vendég: Káli Sándor, az MSZP pol-
gármester-jelöltje. Téma: Miskolc és
Martin-Kertváros múltja és jövõje.

A Miskolci Egyetem Hallga-
tói Önkormányzatának Vá-
lasztmánya szeptember 18-i
ülésén egyhangúlag döntött
arról, hogy a HÖOK által szep-
tember 21-re szervezett tünte-
tésre térítésmentes különvo-
natot indít.

A vonat indulása elõtt gyüle-
kezõ 12 óra 30 perckor Miskolc,
Tiszai pályaudvaron. Érkezés
Budapest Keleti pályaudvarra.
Visszafelé indulás: kb. 20.30-kor.
További, részletes információkkal
az utazás során a tandíjtüntetést
népszerûsítõ pólóban lévõ koor-
dinátorok fognak szolgálni az
utazás ideje alatt.

A Budapesten belüli közleke-
dést a Kossuth Lajos térig helyi
koordinátorok fogják segíteni.

A demonstráció 17.00-kor kez-
dõdik és kb. 19.00-kor ér véget.
Felhívják a figyelmet arra, hogy
a jelentõs számú résztvevõ miatt

a városi közösségi közlekedés le
fog lassulni, így mindenkit kérnek,
hogy ezt figyelembe véve tervezze
kijutását a pályaudvarra. 

Minden diákot és ügyükkel
szimpatizáló állampolgárt hívnak
és várnak a demonstrációra, hogy
egy jobb, igazságosabb és min-
denki számára elérhetõ felsõok-
tatás alakuljon ki Magyarországon.

A választmány egyetértését fe-
jezte ki a tüntetés céljaival kap-
csolatosan, miszerint valós fel-
sõoktatási reformra van szük-
ség, amit a tandíj bevezetése
nem tud garantálni, sõt rengeteg
tehetséges diák elõl veszi el a to-
vábbtanulás esélyét, vagy nehe-
zíti meg egyetemi éveit, a tanu-
lást. Egyetértenek azzal, hogy a
felsõoktatás alanyait, a hallgató-
kat nem lehet egyszerre további
anyagi megterheléseknek kiten-
ni és várni az oktatás minõségé-
nek javulását.

Miskolci Egyetem Hallgatói
Önkormányzata

Csordás Mihály, a 17. számú vá-
lasztókerület szocialista önkor-
mányzati képviselõje, és Nyírõ Pál,
a 15. számú választókerület szo-
cialista önkormányzati képviselõje

szeretettel vár minden érdeklõdõt
szeptember 23-án (szombat) 9–
16-ig egészségügyi szûrõnapra,
a Mátyás Király Utcai Általános
Iskolába.

KÜLÖNVONAT MISKOLCRÓL

Egészségügyi szûrõnap

POLITIKAI KÁVÉZÓ



Sajtóközleményt adott ki
hétfõn a Fidesz. A dokumen-
tumban azzal vádolják a mis-
kolci MSZP-s országgyûlési
képviselõket, hogy bár a ba-
latonöszödi miniszteri beszéd
óta tudtak az ország valós
gazdasági helyzetérõl, eltit-
kolták azt a miskolciak elõl. Az
MSZP szerint a sajtóközlemény
csupán a Fidesz újabb kam-
pányfogása.

Gyurcsány Ferenc miniszterel-
nök beszéde miatt súlyos vál-
ságba került a honi demokrácia
– mondta Juga György, a Fidesz
városi elnöke arról a sajtóközle-
ményrõl beszélve, amelyet hétfõn
adott ki a párt. A politikus szerint
a hét miskolci MSZP-s ország-
gyûlési képviselõ felelõs abban,
hogy bár ismerték az ország

valós helyzetét, arról nem
tájékoztatták a borsodi
megyeszékhely lakóit.

A politikus ugyanakkor
hangsúlyozta azt is, hogy
pártja elhatárolódik min-
den erõszaktól, és arra
kéri az embereket, hogy a
törvényes keretek között,
a parlamentáris demok-
rácia eszközeivel, az ok-
tóberi önkormányzati vá-
lasztáson fejezzék ki vé-
leményüket a kialakult
helyzetrõl. A Fidesz vád-
jaira az MSZP is közle-
ménnyel reagált.

Bartha György, az
MSZP irodavezetõje sze-
rint sajnálatos, hogy a
Fidesznek már semmi
sem drága a politikában,
az MSZP viszont továbbra is nyu-
godt kampányt szeretne. A po-

litikus hangsúlyozta: a Magyar
Szocialista Párt továbbra is a
békés, nyugodt városépítésben
érdekelt, és felhívta a figyelmet
arra is, hogy utcára lehet ugyan

vinni az embereket és a politi-
kát, de aki ezt megteszi, igen
nagy kockázatot és felelõsséget
vállal.

petruskó
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„Te aranyok Aranya” – írta Petõfi egyik levelében. Jóval késõbb  pedig
Márai  Sándor így vélekedik: „Tudom, hogy a  kifejezés lehetõségét
õ adta meg  nekem, s minden magyar nemzedéknek a jövõben.” Nos,
a költõknek, íróknak kezdettõl fogva volt fülük, szemük, szívük Arany
Jánoshoz.  De honnan tudták olyan csalhatatlanul a nagykõrösi re-
formátus egyházközség elöljárói, hogy éppen a volt szalontai má-
sodjegyzõt kell meghívni tanárnak gimnáziumukba?  

Mondok mást is. Honnan tudta Fáy András (kit méltán nevez Mikszáth
a nemzet mindenesének), hogy Székesfehérvárott játszik egy Hivatal
Anikó nevû reményteljes fiatal színésznõ, akinek hasznát vehetnék a
Várszínházban?

Mindegy, mit tudtak, mit nem; mindenesetre befogattak (ki-ki a saját
kocsijába), s irány Szalonta, illetve Fehérvár. Tudjuk, hogy nem hiába
fárasztották magukat.

S ha egy nagyot ugrunk az idõben, akkor már  Czeizel Endrét idéz-
hetem: „Szent-Györgyi Albert… az I. világháború után csak külföldön
tudott állást kapni. 1928 nyarán azonban  Klebelsberg  Kunó  vallás-
és közoktatásügyi miniszter (apám, a falusi tanító, imáiba foglalta ezt
a nevet – a szerk.) felkereste az angliai Cambridge-ben, ahol akkor
dolgozott és meghívta  az újonnan létrehívott szegedi egyetem Orvos
Vegytani Intézete professzorának” (ÉS: I/34.) Ugyanitt olvasható, hogy
a miniszter  Berlinbe is elutazott, ahonnan aztán  Bay Zoltánt hívta meg
a szegedi egyetem elméletfizika-tanszékére.  

Talán nem kell magyarázni sem a nagykõrösi reformátusok, sem
Fáy András, meg  Klebelsberg  indítékait.  Használni akartak a hazá-
nak – s használtak! 

Félve kérdezem: hová utazott el korunk kultuszminisztere, mikor
igazgatót keresett az Operaház élére? Még Miskolcra sem. Az ex-
miniszterelnök azonban jó sok külországi utazást tett a közelmúlt-
ban. Hány külföldön dolgozó fiatal magyar tudóst, mûvészt hívott
haza?  

Sok évvel ezelõtt megkérdeztem az  akadémikus  Szentágothai
Jánost, hogy tudományos körökben van-e kontraszelekció, azaz a
gyengébb tehetségûek javára végzett kiválasztás.  A professzor kis
sóhajjal igent mondott. A szocializmus napjait éltük. Mi változott e
tekintetben?

Mi változott kezdettõl? Senki ne higgye, hogy Arany Jánosnak, Hivatal
Anikónak, Szent-Györgyi Albertnek, Bay Zoltánnak mindenki örült, mikor
új helyükön munkába álltak. Hisz felzavarták az állóvizet, a sok bebe-
tonozott egzisztencia felszisszent. És felszisszen most is, ha nyugta-
lan, forrongó elmék, nehéz emberek kerülnek közelükbe. 

A hosszú hivatali élet titka: mindenki legyen fõnökénél silányabb
képességû, vagy játssza meg, hogy az. Hisz’ juhok között a szamár a
legokosabb.                                                              (gyarmati) 

Szerdai krónika

JUHOK KÖZT A SZAMÁR

KÖRNYEZETBARÁT GYÁR

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!

Burgonya- és hagymavásár

Miskolcon atrocitások nélkül zajlott a tüntetés.

Eladó Miskolcon: 150 l-es szõlõ-
prés, 230 l-es 2 ajtós hûtõ-fa-
gyasztó,11,5 kg-os gázpalack.
Tel.: 46/345-331.

CIB-banki jelzáloghitelek folyó-
sítási díj nélkül, október 31-ig
ajándék értékbecslés. Passzív
BAR-osoknak és jövedelemiga-
zolás nélkül is. THM 4,28 és
5,65% között. Személyi hitelek –
THM 16,9%. Jelzáloghitelek akár
elõzetes költségek nélkül. Érd.:
20/211-9692.

Évrõl évre kedvezõ tapasz-
talatokat szereznek a Miskolci
Öko-Kör szakemberei, akik
rendszeresen ellenõrzik a
Chinoin Csanyik-völgyi Gyógy-
szergyárának károsanyag-ki-
bocsátását.

Az öt éve mûködõ úgyneve-
zett biomonitorozó rendszer
arról tanúskodik, hogy a gyár
mûködése semmilyen kárt nem
tesz környezetének élõvilágá-
ban. A természeti környezet vé-
delmén túl a szanatórium és a
közeli erdészlakások közelsége
is indokolja a terület folyamatos
felügyeletét. A Miskolci Öko-Kör
tagjai nem vesznek mintát a nö-
vényekbõl, hanem saját kör-

nyezetükben vizsgálják az élõ-
lényeket.

A környezetvédelmi szakem-
berek évente részletes mérési
adatokkal alátámasztott szakvé-
leményt adnak a gyárnak. Mint el-
mondták, eddig minden rendben
volt, soha semmilyen, az élõlé-
nyek esetleges károsodására
utaló jelenséget nem tapasztaltak
a vizsgált területeken. Ezt a véle-
ményt a gyár képviselõje is meg-
erõsítette.

A Miskolci Öko-Kör 12 zuzmó-
lelõhelyet is kialakított, mert ezek
a növények rendkívül érzékenyen
reagálnak minden, környezetüket
érõ változásra. Emellett sok olyan
tulajdonságuk is van, amelyet a
környezetvédõk fel tudnak hasz-
nálni munkájukban.

A választókörzetek képviselõ-je-
löltjeinek bemutatása a Miskolc
Televízióban:

13. körzet: 2006. szeptember 20.
szerda, 18.25. 14. körzet: 2006.
szeptember 20. szerda, 19.25. 15.
körzet: 2006. szeptember 21. csü-
törtök, 17.25. 16. körzet: 2006.
szeptember 21. csütörtök, 18.25. 17.
körzet: 2006. szeptember 21. csü-
törtök, 19.25. 18. körzet: 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.
szombat, 19.25. 22.  körzet: 2006.
szeptember 26. kedd, 17.25. 23. kör-
zet: 2006. szeptember 26. kedd,
18.25. 24. körzet: 2006. szeptem-
ber 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

Ingyenes egyezségügyi szû-
rõvizsgálatokon vehettek részt a
Kilián-déliek. A városrész lakóit
második alkalommal invitálták a
programra, melyet idén össze-
kötöttek a Kilián-déli napokkal.

Hasi ultrahang-, bõrgyógyá-
szati vizsgálat, vérnyomás- és
csontsûrûség-mérés. Többek kö-
zött ezeken a vizsgálatokon ve-
hetett részt, akik ellátogattak a
Könyves Kálmán Általános
Iskolába.

Az elsõ egészségnap január-
ban volt Kilián-délen, akkor több

mint ezer vizsgálatot végeztek el
a miskolci kórházak szakembe-
rei. Idén is népszerû volt az ese-
mény, volt, ahol már a reggeli
órákban elfogyott a sorszám. A
szûrõnapot ez alkalommal a
Kilián-déli részönkormányzat kez-
deményezte, pályázati támoga-
tásból.

Míg a felnõttek az iskolában
vizsgáltatták magukat, a gyere-
keket a közeli téren lovaglással,
arcfestéssel és ugrálóvárral vár-
ták a Kilián-déli napok program-
jai.

Nagy volt az érdeklõdés a
Hunyadi Mátyás Általános
Iskolában megtartott Mátyás
Õsz elnevezésû családi nap
iránt. A szombati rendezvé-
nyen a lakótelepen élõk
ügyességi és sportvetélke-
dõkön vehettek részt, de
voltak könnyûzenei progra-
mok is. 

Ringlispíl, ugrálóvár, sport-
versenyek – többek között
ezekkel várták a szervezõk
szombaton a Hunyadi Mátyás
Általános Iskolában a Mátyás ki-
rály utcán és környékén élõket.
A Mátyás Ôsz programjai között
a könnyûzenei koncertek, az
ügyességi és sportversenyek
mellett helyet kaptak a lakóte-

lepi ovisok és kisiskolások pro-
dukciói is.

Az idén elsõ alkalommal
megrendezett Mátyás Õsz
célja az volt, hogy a környék
lakói jobban megismerhessék
egymást, és együtt jó hangu-
latban tölthessék el a szombati
napot.

A szervezõk éppen ezért
úgy állították össze a progra-
mokat, hogy azok között a
családosok, az idõsek, a fia-
talok és az egészen kicsi gyer-
mekek is megtalálják az ér-
deklõdésüknek megfelelõ mû-
sorszámokat.

A szervezõk remélik, hogy a
Mátyás Õsszel igazi hagyo-
mányt teremthetnek, a ren-
dezvényt ugyanis a tervek sze-
rint évente megismétlik majd.

Kilián-déli nap

MÁTYÁS ÕSZ

HHIIRRDDEESSSSEENN  ÖÖNN  IISS
a 85 000 példányban megjelenô MiNap-ban, 

vagy a Miskolc Televízióban és képújságában

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

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:

A két nagypárt egymást vádolja

AZ ERÕSZAKOT MINDENKI ELÍTÉLI



Több mint egynegyedével
csökkent öt év alatt a mezõ-
gazdasági egyéni gazdasá-
gok száma. Az évtizedekkel
korábban elindult folyamatot
nem sikerült megállítani. 

A falusi lakosság átlagéletkora
egyre magasabb, a fiatal korosz-
tály máshol keresi boldogulását,
az ottmaradók megélhetési gon-
dokkal küzdenek. A mûködõ ház-
táji gazdaságok több mint fele
saját ellátásra termel. A sorvadás
megakadályozásának egyik le-
hetséges kiútjaként már a ki-
lencvenes évek elején – a mezõ-
gazdasági nagyüzemek széte-
sésével és az egyéni paraszt-
gazdaságok kialakulásával egy-
idõben – megfogalmazódott a fa-
lusi turizmus rendszere kialakítá-
sának és fejlesztésének igénye.

Gazdasági szabályzók, külön-
bözõ pályázatok is ösztönözték
és ösztönzik a falusi turizmus fej-
lesztését. A regionális, valamint az
agrár- és vidékfejlesztési opera-
tív programok (a ROP, illetve az
AVOP) a vendégfogadási, inf-
rastrukturális feltételek javításá-
hoz, szálláshelyek kialakításához
nyújtanak segítséget. A falusi tu-

rizmussal foglalkozók tevékeny-
sége évi 800 ezer forint bevéte-
lig személyijövedelemadó-men-
tes, és ez a mentesség 2006-tól
már a városok falusias környe-
zetében mûködõ vendégfoga-
dókra is kiterjed.

Ráadásul a falusi vendéglá-
tásban nyújtott étkezés a helyben
megtermelt mezõgazdasági ter-
mékek leghatékonyabb értékesí-

tési formája: mert nem csupán a
termelési költségeik térülnek meg,
hanem a megélhetéshez is több-
letforrást teremt a termelõknek a
bevételekbõl, elsõsorban áfatar-
talmával pedig gyarapítja a köz-
ponti költségvetést is. Az étkezés
azért is fontos eleme a falusi ven-
déglátásnak, mert a gasztronó-
mia – felmérések és kutatások ta-
núsága szerint – az elsõ öt vonz-

erõtényezõ között szerepel mind
a beutazó-, mind a belföldi turiz-
musban.

Arra viszont már nincs garan-
cia, hogy a feltálalt paprikás csir-
ke magyar szárnyasból, magyar
paprikával készül, mert sem a
piacgazdasági viszonyok, sem
az uniós direktívák nem teszik le-
hetõvé a hazai mezõgazdasági
termékek közvetlen védelmét, a
pozitív diszkriminációt. A terme-
lõk és a vendéglátás közötti köz-
vetlen értékesítési csatorna elsõ-
sorban egy-egy régión belül mû-
ködik, kölcsönös érdekek alap-
ján. A vendéglátók számára per-
sze nagyon fontos szempont a
megbízható, jó minõség és a fo-
lyamatos, állandó beszerezhetõ-
ség is alapvetõ tényezõ, ezért a
nyomott, kereskedelmi felvásárlási
árnál magasabbat is hajlandók fi-
zetni.

A hazai mezõgazdasági ter-
mékek értékesítési arányának nö-
vekedése a vendéglátáson ke-
resztül csökkentheti az agrári-
umban mind a termelés, mind az
exporttevékenység támogatási
igényét, miközben – ezzel pár-
huzamosan – magasabb adóbe-
vételekhez juttathatja az állami
költségvetést.

Az, hogy a falusi turizmus és
az eredeti magyar termékek be-
vonulása a hazai vendéglátásba
is régiónként eltérõen fejlõdik,
nem csupán a kölcsönös érde-
kek felismerésén vagy az össze-
fogáson múlik.

A megkérdezett termelõk, tu-
risztikai szakemberek véleménye
szerint a jogszabályi háttér ugyan
biztosított, ám a törvényeket, ren-
deleteket az érintett állami, ön-
kormányzati hivatalok és intéz-
mények nem egységesen és egy-
értelmûen értelmezik, hajtják
végre. Sokan épp ezért nem fog-
lalkoznak falun turisztikai tevé-
kenységgel, vagy ha belevágnak
is, nemritkán megszüntetik azt. A
kitartóbbak pedig állandó küz-
delmet folytatnak, vállalva az el-
lenõrzések alkalmával felmerülõ
értelmezési különbözõségek
egyeztetését.

III. évfolyam 40. számVIDÉK VILÁGA4

Nõttek a termelõi árak
A Központi Statisztikai Hivatal szerint az agrártermékek terme-

lõi árszintje idén január–júliusban 6,9 százalékkal növekedett az
egy évvel korábbihoz képest. Ezen belül a növényi termékek ár-
színvonala 12,2 százalékkal, az élõ állatoké és állati termékeké 1,8
százalékkal emelkedett. 

A gabonafélék termelõi átlagára 12,5%-kal nõtt a tavaly ilyenkor
mért alacsony szinthez képest. A zöldségfélék ára 16,9%-kal, a gyü-
mölcsféléké 8,7%-kal emelkedett. A zöldségfélék közül többek kö-
zött a karfiol, uborka, paradicsom ára csökkent (4,6, 13,6 és 12,1%-
kal) míg a vöröshagyma, sárgarépa és a petrezselyemgyökér ára
növekedett (40,9, 62,3 és 147,1%-kal). A gyümölcsfélék közül az
alma ára 32,1%-kal növekedett, a sárgabarack ára 28%-kal csök-
kent. A burgonya ára (az elmúlt év azonos idõszakában mért 43,7%-
os csökkenés után) idén 54%-kal emelkedett. A vágóállatok ter-
melõi ára 2006. január–júliusban 2,2%-kal növekedett (a tavalyi 6,2%-
os emelkedés után), ezen belül a vágómarha és vágósertés ára
nõtt (17,0 és 3,3%-kal), a vágóbaromfi ára csökkent (3,4%-kal). Az
állati termékek ára 1,1%-kal emelkedett, ezen belül a tej termelõi
ára 2,1%-kal csökkent, a tyúktojás ára viszont 8,7%-kal nõtt 2005
elsõ hét hónapjához viszonyítva. 

Termõföld-bérbeadás
Ingatlan bérbeadása esetén, ha a magánszemély nem az adó-

tábla szerinti adózást választotta, alapesetben húsz százalékos jö-
vedelemadót kell fizetni. Ez igaz a termõföld haszonbérbe-adá-
sára is, azonban ha a bérlet idõtartama meghaladja az öt évet,
akkor a bevétel adómentessé válik. Ha öt éven belül a bérleti szer-
zõdés valamilyen oknál fogva megszûnik, akkor a be nem fizetett
szja-t késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetni.

AGRÁRHÍREK

Mindenhol színes programokkal igyekeznek a turistákat csalogatni.

Pályázatokkal ösztönzik

NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDÕ FALUSI TURIZMUS

Csökken az állatállomány

A termõföld olyan eredeti és
meg nem újuló természeti
kincs, melynek védelmére
még nem született átfogó EU-
szabvány. E hiányosság pót-
lása jelenleg is folyamatban
van. A fokozódó talajerózió mi-
atti aggodalmak hatására az
Európai Bizottság megkezdte
a talaj védelméhez kapcso-
lódó politika kidolgozását.

A talajvédelmi stratégiát hat tár-
sával együtt külön is megemlíti
az EU környezeti politikáját meg-
határozó hatodik környezetvé-
delmi akcióprogram. E hét terü-
let kiemelt és összehangolt ke-
zelését összetettségük indokol-
ja. A stratégiák bemutatására
két lépcsõben kerül sor, elõször
a megoldandó problémát szem-
léltetik, majd az azonosítást kö-
vetõen a második lépcsõben sor
kerülhet a célok kitûzésére. A talaj
eróziója és szennyezése elleni át-
fogó közösségi fellépés közép-
pontjában a bizottság által köz-
zétett A talajvédelem stratégiája

címû közlemény áll, mely az elsõ
olyan dokumentum, amely kizá-
rólag a talaj védelmével foglal-
kozik. Ebbõl kifolyólag részlete-
sen és átfogóan foglalkozik a té-
mával, valamint a további cse-
lekvés irányát is kijelöli. Elõször
a védelmi politika fontosságát fo-
galmazza meg, utalva arra, hogy
a föld nem csak az élelmiszer ter-
melése szempontjából létfon-

tosságú, hanem olyan szerves
anyagokat, ásványokat, vizet, és
energiát is tárol, melyre boly-
gónk minden élõlényének szük-
sége van, valamint a vízbõl és a
levegõbõl is képes kiszûrni a
káros anyagokat. A közlemény
arra is felhívja a figyelmet, hogy
csak Európában 320 féle, eltérõ
kémiai és fizikai adottságokkal
rendelkezõ talajtípus található.

A múlt hét pénteken immár 54-
ik alkalommal hozták el ökológiai
gazdálkodásból származó árui-
kat a környék termelõi a borso-
di megyeszékhelyre. „Vidéken”
a miskolci biovásár az elsõ rend-
szeres, kizárólag minõsített bio-
termékeket forgalmazó szerve-
zõdések közé tartozik. Elindítói
azzal a céllal hozták létre, hogy
vásárlók és termelõk lehetõsé-

geit kibõvítsék, megtegyék az
elsõ lépést a helyi „bio-mozga-
lom” kialakítása terén. Mára egy
viszonylag állandó kör, több száz
rendszeres vásárló látogatja meg
hétrõl hétre, akik felismerték a
biotermékek értékeit: a mérsékelt
és hagyományos feldolgozott-
ságot, a megbízható eredetet, a
finom, sokak szerint „békebeli”
ízeket.

Az elsõ születésnap alkalmából
pénteken, a vásárt követõen ün-
nepséget rendeztek. Fazekas-be-
mutatóval, valamint kézmûves ter-
mékekkel bõvült a kínálat, déltõl
egy óráig népzenei aláfestéssel
bio-menüt fogyaszthattak a kilá-
togatók a helyszínen. A szervezõk
továbbra is várják minden pénte-
ken az érdeklõdõket a Tudomány
és Gazdaság Háza elõtt.

A magyarországi állatállomány
a libák és pulykák kivételével to-
vább csökkent az elmúlt évben.
A szarvasmarhák száma 2006.
augusztus 1-jén 705 ezer volt, egy
év alatt 17 ezerrel csökkent,
ugyanakkor az utolsó 4 hónap
alatt 5 ezerrel több lett. 

A 326 ezres tehénállomány az
egy évvel ezelõttihez viszonyítva
17 ezerrel csökkent, április óta
nem változott. A sertések száma
közel 4,1 millió volt augusztus 1-
jén, az egy évvel korábbinál 129
ezerrel kevesebb. Az áprilisi ösz-
szeírás óta az állomány 219 ezer-
rel gyarapodott. Az anyakocák
száma tavaly augusztushoz ké-
pest 10 ezerrel, 285 ezerre csök-
kent, április óta 7 ezerrel több lett.

A juhállomány 1 millió 329 ezer
volt augusztus elején, 90 ezerrel
kevesebb, mint egy évvel koráb-

ban és 65 ezerrel kisebb, mint
2006. április 1-jén. A lóállomány
63 ezer volt, az egy évvel koráb-
binál 3 ezerrel kevesebb.

A tyúkfélék száma 37 és fél mil-
lió volt augusztusban, 3,2 millió-
val kevesebb az egy évvel ko-
rábbinál. Az áprilisi összeíráshoz
viszonyítva az állomány nagysá-
ga 1,9 millióval magasabb. A to-
jóállomány az egy évvel koráb-
bival lényegében megegyezik,
az elmúlt négy hónap alatt 1,6 mil-
lióval kisebb lett, így augusztus
1-jén 13,2 millió volt. A libaállo-
mány 2006. augusztusban 3,1 mil-
lió volt, 100 ezerrel haladta meg
az egy évvel korábbit. A kacsa-
állomány 1,3 millióval kisebb, a
pulykaállomány 144 ezerrel na-
gyobb volt, mint egy évvel eze-
lõtt. A kacsák száma 3,5 millió, a
pulykáké 4,1 millió volt.

ÜNNEPELT A BIOVÁSÁR

EU-szabvány készül

A FÖLD VÉDELMÉBEN

Szüret közeledtével minden
borosgazda azt vizsgálgatja,
hogy mennyi és milyen minõ-
ségû lesz az idei termés. A ter-
mésrõl mi Farkas Attilát, a
bükkaljai borvidék alelnökét
kérdeztük.

– A kékszõlõnek a szürete októ-
ber második felében, tehát úgy 20-
30-a között lesz meg. Hogy milyen
minõségre és mennyiségre számí-
tunk? Egy jó közepes mennyiség-
re, és meggyõzõdésem, hogy kiváló
minõség érhetõ el, ha valóban
bejön a szeptember végi, október
elejei vénasszonyok nyara.

– A közepes mennyiség mit je-
lent körübelül?

– Ez 80–120 mázsa hektáronként,
tehát 10–12 tonna hektáronként.

– Az október végi szüret meg-
felelõ idõpontnak számít, vagy
korai, késõi?

– A kékszõlõknél ez egy ideá-
lis szüret, egy megszokott idõ-
pont, a fehér fajtáknál, így például
az illatos fajtáknál korábban szo-
kott megtörténni, ott szeptember
második felében. 

– Mennyire kedvezett a szõlõ-
nek a nyár eleji csapadékos, majd
a késõbbi kánikulai idõjárás?
Milyen lesz a minõség?

– Sajnos, a hûvös idõ a virágzás
idején nagyon sok kárt tett a szõ-
lõben, tehát elhúzódott a virágzás
ideje, nem volt optimális a virágzás,
ebbõl eredõen egyes fürtöknél
úgynevezett ligetesedés, madár-
kásodás lépett fel, tehát nem volt
tökéletes a megtermékenyülés. A
késõbbi meleg stresszhatást oko-
zott a szõlõnél, bár a sok napfény,
a magas hõmérséklet kedvez a be-
érésnek, a vegetációs idõszak le-
rövidülésének.

– A kártevõkkel mennyire volt
gond idén?

– Nagyon intenzíven kellett vé-
dekezni, tekintettel arra, hogy
igen komoly peronoszpóra-fertõ-
zés volt, és ha az ellen nem tud-
tunk védekezni, akkor az komoly
károkat okozott. A lisztharmat is
nagyon veszélyeztetett, bár ahol
komolyan veszik a növényvédel-
met, ott azért ez ellen tudtak vé-
dekezni, nagyon jó, hatékony nö-
vényvédõ szerek vannak.

– Várhatóan milyen ára lesz a
szõlõnek?

– Az ár semmiképpen nem lesz
elég ahhoz, hogy rentábilis legyen
a termelés, hektáronként 100–120
mázsát el kell érni. Ha ezért meg-
kapjuk a negyven forintot kilo-
grammonként, akkor nullszaldósan
zártuk az évet, tekintettel arra,
hogy 400–450 ezer forint az ösz-
szes költség a metszéstõl egészen
a betakarítás végéig. Én bízom
benne, hogy magasabb lesz az ár,
várok olyan 50–52 forintot.

KÖZELEG A SZÜRET

Szõlõnézõben Bükkalján



Folytatódik a Mobilitás hét
rendezvénysorozata szerdán
és csütörtökön is, pénteken
pedig autómentes napot tar-
tanak Miskolcon.

Szerda a közlekedésbiztonság
napja. Ifjú közlekedési rendõrök
bemutatója, közlekedésbizton-
sági ellenõrzések, KRESZ-totó.
Megyei Balesetmegelõzési Hi-
vatal: szórólapok, elõadás, traffi-
pax-bemutató.

Mobilitás és egészség napja
szeptember 21-én, csütörtökön.
Elõadások a környezet egész-
ségmeghatározó szerepérôl a
Tudomány és Gazdaság Házában.

Lassan járj, tovább érsz! – elõ-
adások a környezetkímélõ köz-
lekedésrõl.

Európai Autómentes Nap szep-
tember 22-én, pénteken (Miskolc
Városi Szabadidôközpont – Tu-
domány és Gazdaság Háza –
Népkert). 8.00–14.00: Biopiac.
9.00–17.00: Jármûforgalom elte-
relése a Miskolci Városi Szabad-
idôközpont elõtt a Görgey utcán
a Lévay utcáig tartó szakaszon.

10.00: Aszfaltrajzverseny a kör-
nyezetbarát városi közlekedésrõl.
Játszóház és kerékpáros ügyes-
ségi verseny ovisoknak. 11.00–
15.00: Levegõminõség-mérõ mo-
nitorállomás megtekintése a Búza
téren. 10.30: Kerületi kerékpáros
gyülekezõ – felvonulás kísérettel
a Vasas Mûvelõdési Háztól és a
tapolcai elágazástól induló ke-
rékpárút melletti parkolóból. 11.00:
Kerékpáros felvonulás a Város-

házától a Szé-
chenyi utcán át
a Miskolci Városi
Szabadidôközpont-
ig. Megnyitó, Para-
bike-ok átadása.
11.30: Alternatív
közlekedési eszkö-
zök felvonulása és
versenye „Autó-
zöldítés”. „Kerék-
párbarát iskola,
munkahely” címû
versenyek – szám-
lálás, díjazás. Húz-
zunk autóbuszt! –
15-20 fõs diák- és
munkahelyi csapa-
tok számára.

Kerékgurítás (3
fõs csapatok).
13.00: Fussunk
együtt az autó-
mentes belváros-
ban (Görgey utca).
Iskolastaféta – ál-
talános iskolák (10 fõs csapatok)
számára.

Iskolastaféta – középiskolák (10
fõs csapatok) számára. Egyéni
nyílt futóverseny (0–100 év).
Futószámok sorsolásos díjazása.
13.00-tól folyamatosan „Az én két
szép kerekem” – kerékpárok szép-
ségversenye. Kerékpárosok, rol-
leresek, gördeszkások, görkor-
csolyások korosztályos ügyessé-
gi, gyorsasági versenyei. (Miskolci
Városi Szabadidôközpont –
Görgey u. – Népkert) 11.45: „Ki-
csik két és négy keréken” (óvo-
dások kerékpáros, rolleres verse-
nye). A megye kiváló kerékpáro-
sa – kedvezményre jogosító iga-
zolványszerzõ vetélkedõ. Ka-
tasztrófakutya-bemutató, kutya-
terápiás bemutató. „Ügyeskedjél
két keréken!” – kerékpáros ügyes-
ségi versenyek. „Bike-viadal”
ügyességi verseny (3 fõs csapa-
tok). 15.30: „Bringalopp” – kerék-

páros lassúsági verseny (3 fõs
csapatok). Gördeszkások, gör-
korcsolyások versenyei. Ha-
gyományos kerékpáros ügyes-
ségi versenyek, KRESZ-totó. Díjak:
kerékpártárolók, kerékpárok, kie-
gészítõ és sport-felszerelések,
pólók, stb. „Still we ride” – film-
vetítés. 17.00: Criticall Mass. 18.00:
„Lazítás” – Gitáros utazós nóták
Sityuval és Lacával.

Egész nap: ingyenes tömeg-
közlekedés az MVK Zrt. jármûvein.

Levegõminõség-mérõ és ka-
tasztrófaelhárító busz megtekin-
tése. 

Szeptember 23., szombat:
„Ahol véget ér az aszfalt, ott kez-
dõdik a kaland”.

9.00: Herman Ottó Emlékpark:
Bükki túrák a B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetséggel
háromfelé: Udvarkõ-barlang-
hoz, Forrásvölgyi tanösvényhez,
Dolka-tetõre. Városi Egészség-
nap.
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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?

Az Erzsébet tér 2. számú és a
Városház tér 14. számú épületek
egy-két emeletes homlokzatfüzé-
rének ez a nyugati pontja (egyben
az új fõtér egyik „adott” eleme),
amely rendkívül hangsúlyos tö-
megû. 1864-ben a Vay-család grófi
ágának valamelyik tagja építtette
egy földszintes iparosház helyén.
Az 1878. évi árvíz súlyos károkat
okozott a városi óvodaként mûkö-
dõ épületben. 1879 nyarán úgy
adták vissza eredeti rendeltetésé-
nek, mint a fõutca leggyorsabban
helyreállított középületeinek egyikét.
Ezt az intézményt látogatta meg a
császár, de jóelõre gondoskodtak
az utca és a kapualj aszfaltozásá-
ról, s az épület kivilágításáról.

1899-ben az óvoda igazgatója
bérleti szerzõdést kötött a kolozs-
vári Dunky Kálmánnal, hogy az
épületre emeletet húzva, itt alakít-
hassa ki „Felsõmagyarország leg-

modernebb fényképészeti mûter-
mét”. Az átépítés terveit Adler
Károly városi fõmérnök hagyta
jóvá, s az utcai fronton 19,5 m hosz-
szú, a telket 9,7 m mélységben
érintõ, tehát közel 190 m2 alapte-
rületû régi-új épületet 1900-ban
már át is adták. Az engedély sze-
rint a földszint keleti részén kapu-
átjáró, mellette két üzlet külön be-
járóval és portállal alakítandó ki,
míg a nyugati oldal szobája – ud-
vari megközelítéssel – változatla-
nul maradt. A fellelhetõ alap- és
homlokzati rajzokból tudjuk, hogy
az épület tervezõje és kivitelezõje
Grenyó Bertalan, a századforduló
ismert építésze volt.

1914-ben az óvodát a város
vette kezelésbe. Az ekkor készült
szerzõdésbõl tudjuk, hogy Dunky
Kálmán megvalósította elképze-
lését, az épület emeletén a ma is
látható erkély mögötti nagyte-

remben alakította ki a modern
technikával felszerelt mûtermét,
dolgozó szobája pedig a kapuát-
járó fölötti részen volt. Ebbõl – az
udvar felé nézve – nyílt a „kopíro-
zó”, a „mosó”, a „lapberakó” és
„sötét-szoba”. A vendég a lép-
csõfeljáróból az elõszobába, öl-
tözõbe, s a váróterembe jutott. Az
„elõkészítéssel” foglalkozó se-
gédszemélyzetnek külön irodája
volt. Az emeleti, 190 m2 alapterü-
letû „császári és királyi udvari
fényképészet”-nek 50 m2 volt a be-
rendezett mûterme, amely ma is
lenyûgözõen gazdag, díszes be-
rendezést feltételez.

Dunky Kálmán 1925-ig szerette
volna fotószalonját itt mûködtetni,
de már 1909/1910-ben átköltözött
a Széchenyi u. mai 25. szám alá.
A mûtermet lakásokká alakították
át, a földszinten pedig boltok mû-
ködtek. Mivel az emelet városi bér-
lakásoknak adott helyet, azokban
az elsõ világháború idején katonai
kórházat alakítottak ki. Az óvoda a
két háború között is itt kapott he-
lyet. 1945 után „példányóvoda és
kertiskola” volt a neve. 110 év mû-
ködés után, 1973. október 15-én
szûnt meg.

A mai homlokzat több átépítés
nyomát viseli magán. A XIX. szá-
zad végi állapotot csak a keleti ka-
puátjáró és a fölötte lévõ két ablak,
valamint a nyugati szárny földszinti
és emeleti két-két szélsõ tengelye
õrzi. A jelenlegi tagozatok az ek-
lektikus épületdíszítés közhelyeit is-
métlik. Mind a párkányok, mind a
falsíkok kialakítása, osztása és ta-
golása az eltelt évtizedek során
„idomult” a szomszéd épületekhez.
Különlegességet jelent a fotómû-
teremre emlékeztetõ egyetlen elem,
a poroszsüvegekre fektetett vas-
korlátos erkély. S bár az utóbbi ne-
gyedszázadban több funkcióvál-
tása is volt az épületnek, az 1980-
as évek elejének átalakítását és szí-
nezését követõen „lila-ház”-ként
került be a miskolciak tudatába.

Dobrossy István

1881-ben a város két legfontosabb politikai lapja, a Borsod-
Miskolci Értesítõ és a Borsodmegyei Lapok is részletesen beszá-
molt az egyhetes királylátogatásról. Ferenc József és kíséreté-
ben az ország, valamint a város és a megye vezetõi egy had-
gyakorlat kapcsán meglátogatták Miskolc jeles épületeit, in-
tézményeit, így pl. a kórházat, a református gimnáziumot, az ár-
vaházat, az apácanevelõ intézetet (a zárdát), s a „borsod-mis-
kolczi példány óvodát” is. Utóbbi a mai Városház tér 14. számú
épület volt, amelyben jelenleg az ING Biztosító Rt. mûködik.

Ezen a héten az autómentes közlekedést népszerûsítik.

A MEGÚJULÓ BELVÁROS (23).

Királylátogatás 125 évvel ezelõtt 

Lezárják a Miskolci Városi Szabadidôközpont környékét

MOBILITÁS HÉT, AUTÓMENTES NAP

Az idei évadtól minden hónap
15-étõl vásárolhatnak jegyet az ér-
deklõdõk a Miskolci Nemzeti
Színház következõ havi elõadá-
saira. Amennyiben ez a nap hét-
végére esik, az azt követõ hétfõ-
tõl, illetõleg az elsõ munkanaptól
vehetõek meg a belépõk a jegy-
pénztárban. Jegyek válthatók a
Hamupipõke zenés mesejáték-

ra, a Valahol Európában címû
musicalre, a Hajmeresztõ bûn-
ügyi társasjátékra, a Csár-
dáskirálynõ operettre, a Mes-

terkurzusra, valamint prof.
Popper Péter pszichológus és dr.
Csernus Imre pszichiáter elõa-
dásaira. 

Idõsek napi rendezvényre vár-
ják a Vasgyárban, Komlóstetõn,
Tatárdombon, Magashegyen,
Örömhegyen és a Vargahegyen
élõ idõs embereket a Komlóstetõi
Általános Iskolába szeptember 22-
én (péntek), 14.00 órától (Miskolc,
Olvasztár u. 1. sz., megközelíthe-
tõ a 67-es, 19-es autóbusszal)
Fõvédnök: Káli Sándor, polgár-
mester, védnök: Tompa Sándor, or-
szággyûlési képviselõ, Farkasné
Karres Éva, iskolaigazgató. 

A Társadalmi Egyesülések
B.-A.-Z. Megyei Szövetsége Civil
Klubjában a Békéltetõ Tanács (fo-
gyasztóvédelem) feladatairól, mû-
ködésérõl tart tájékoztatást Tuli-
pán Péter elnök. Várják az ér-
deklõdõket szeptember 27-én 15
órára a Selyemrét u. 1 (Közmûve-
lõdési Intézet) I. em. tanácster-
mébe.

SZÍNHÁZJEGYEK MINDEN HÓNAP 15-ÉTÕL

Idõsek napja

A Békéltetõ
Tanácsról

Idõszaki kiállítást tartanak szep-
tember 16-tól a Tudomány és
Gazdaság Házában, mely egyút-
tal rekordkísérlet. A Kinder meg-
lepetés-játékok nyolcezer darab-
ját gyûjtötték egybe, mely a szer-
vezõk szerint egyedülálló rekord.

A vándorkiállítás több országba
is eljutott, több, mint egymillióan
látták eddig. A kiállítás közben
programokkal is várják a kicsiket,
vasárnaponként pedig cserebe-
re napot tartanak. A kiállítás ok-
tóber 1-jéig tekinthetõ meg.

MEGLEPETÉS-KIÁLLÍTÁS

FIATAL FILMESEK NEMZETKÖZI
FESZTIVÁLJA

Harmadik alkalommal várták
Miskolcra a bemutatkozási lehetõ-
ségre vágyó ifjú filmeseket és mo-
zirajongókat. A két éve debütált
Fiatal Filmesek Nemzetközi Fesz-
tiválja olyan sikeresnek bizonyult,
hogy idén nemcsak Európából,
hanem például az Egyesült Álla-
mokból és Szingapúrból is érkez-
tek versenyzõk.

Idén nemcsak a résztvevõk, hanem
a helyszínek száma is bõvült, hiszen
az ünnepélyes megnyitót már a Mû-
vészetek Házában rendezték meg a
3. fiatal Filmesek Fesztiváljának szer-
vezõi. 

– A fiatalok a leghálásabb gene-
ráció ebben a tekintetben, õk akár vé-
geznek, akár végeztek filmmûvésze-
ti tanulmányokat, vagy teljesen ama-
tõrök, ha készítenek egy alkotást,
akkor nagyon szeretnék azt, hogy ezt
a filmet minél többen lássák – mond-
ta el Bíró Tibor fesztiváligazgató.

A felhívás most
is sikeres volt, 36 or-
szágból, például
Kanadából, Szin-
gapúrból és az
USA-ból is érkeztek
ifjú filmesek.

– A világ gya-
korlatilag minden
pontjáról jön már
ide jelentkezés, és
el is látogatnak ide
ezek az emberek.
Érdekes, hogy Szin-

gapúrból eljön ide Miskolcra egy
ember ezért a fesztiválért, vagy
Norvégiából utazik tizennégy órát
vonaton egy teljes kis család azért,
hogy itt lehessen – mondta Madaras
Péter programigazgató.

A fesztivál kísérõrendezvényeként
kéthetes konferenciasorozatot szer-
veznek a filmszakma helyzetérõl, és
a fiatal filmesek felidézik az 56-os ese-
ményeket is.

– A rövidfilm-fesztivál hosszú évti-
zedekig itt került megrendezésre, azt
Miskolc elveszítette, de kaptunk sze-
rintem egy jobbat, és örülök, hogy a
fiatal filmesek megtalálták maguknak
ezt a várost – jelentette ki Fedor Vilmos
alpolgármester.

A filmeket a Kossuth Art moziban
és a Mûvészetek Házában lehet
megnézni magyar felirattal vagy
hangalámondással. A 3. CineFest a
héten több mint 200 vetítéssel és
szakmai programokkal várja az ér-
deklõdõket. 



Két gyõzelem után zsinórban
négy vereséget szenvedett a
DVTK labdarúgócsapata,
ilyenkor a világ minden or-
szágában összeül a válságstáb
és elkezdi kutatni az okokat.
Általában meg is találják a
bûnbakot – az edzõ szemé-
lyében. Nos, Diósgyõrött sem
maradt el a megbeszélés, ám
a végkifejlet másképpen ala-
kult, mint arra sokan számítot-
tak, Csank János a kispadon
maradt.

Így természetesen a tapasztalt
tréner készíti fel az együttest a
soron következõ hazai mérkõ-
zésre, amelyet pénteken 19 órá-
tól a Vasas ellen vívnak a piros-
fehérek.

A Pakstól elszenvedett vere-
séget követõen Csank a követ-
kezõket mondta:

– Már a szezon kezdetén látni
lehetett, hogy az együttes a kö-
zépmezõny alsó felébe való,
nagy terveket ezért senki sem

szövögethetett. Sajnos, rendkí-
vül bosszantó egyéni hibák kö-
vetik egymást, így veszítettünk
kétszer hazai környezetben,
most pedig Pakson. A pályavá-
lasztónak szinte helyzete sem
volt, mi rúgattunk velük két gólt.
Minden csapatrészben gondja-
ink vannak, védõink lassúak, elöl
pedig hiányzik az átütõerõ.
Természetesen nem akarok ki-
bújni a felelõsség alól, bizonyá-
ra követtem el hibákat én is.
Lehetõségeink, a körülmények
azonban behatároltak. A tulaj-

donosoknak szívük joga a vál-
tás, dönthetnek úgy, hogy új
szakvezetõvel folytatják. Velem
lehet tárgyalni, azt viszont le-
szögezem, hogy csak a kemény
munka és a türelem vezethet
eredményhez Diósgyõrött!

Nos, a hét elején Hubicsák
Ferenc, a DVTK tulajdonosa Sallói
István ügyvezetõvel ült asztalhoz
és közösen igyekeztek keresni a
kudarc összetevõit. Szóba került
Csank János és mások felelõs-
sége is.

– Nem találkoztam a tulajdo-
nossal, hétfõn Ózdon tartózkod-
tam. Sallói István ügyvezetõvel be-
széltem, de kizárólag szakmáról
ejtettünk szót. Végzem a dolgo-
mat – mondta érdeklõdésünkre
a tréner.

Hubicsák Ferenc végül úgy
döntött, hogy Csank János marad
a DVTK vezetõedzõje. Ugyan-
akkor nem zárta ki annak a le-
hetõségét, hogy a keretben el-
képzelhetõek változások – infor-
mációink szerint elsõsorban az
idõsebb labdarúgók teljesítménye
ad okot az elégedetlenkedésre. A
vezetésben is felbukkanhat egy-
két új arc, a felvázolt koncepció-
ból legalábbis erre lehet követ-
keztetni. Hubicsák azt hiányolta,
hogy Csank nem jelezte neki a
felmerülõ problémákat. (doros)
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A piros-fehérek az utóbbi négy meccsen „padlót fogtak”.

Péntek 19 óra: DVTK–Vasas

CSANK MARADT A KISPADON

Rövidesen megkezdõdik a
vívóknál is az idény, amely-
re folyamatosan készülnek
a Diósgyõri Vívó Egyesület
sportolói is. Ráadásul mosta-
nában különösen jókedvûen
végzik a gyakorlást, ugyan-
is új helyre, a Miskolc Városi
Sportcsarnokba költöztek.

Patócs Béla vezetõ edzõ sze-
rint az új helyszín ideális terep a
zavartalan munkavégzéshez.
Addig maradnak ott, amíg el nem
készül az új vívótermük. A DVE
sportolói egy hónappal ezelõtt lát-
tak munkához. Elõször termé-
szetesen fizikálisan igyekeztek
megszerezni a biztos alapot, hi-
szen megfelelõ kondíció nélkül
ebben a sportágban sem lehet
helytállni, illetve eredményt elér-
ni. Szeptember elején kezdõdött
meg a technikai képzés, az is-
kolázás.

– Biztos vagyok abban, hogy
az elõttünk álló szezonban is jó
eredményekre leszünk képesek.
Sokat jelent az új helyszín, köny-

nyebb inspirálni a vívókat, igaz,
a motivációval esetükben soha
nem volt különösebb gond.
Kétségtelen tény, hogy gyen-
gültünk, hiszen távozott tõlünk
két tehetséges fiatal, akik mind-
ketten részt vehettek a dél-koreai
junior világbajnokságon. Mind-
ketten tanulmányaik miatt hagy-
ták el Miskolcot: Békefi Edina a
fõvárosban, Losonczi Dávid
pedig Pécsett kezdte meg fel-
sõfokú iskoláját. Ez jelentõs ér-
vágás, de meggyõzõdésem,
hogy vannak, akik átveszik a sta-
fétabotot. Említhetem például
Bukócki Biankát, Arday Pétert,
vagy Sütõ Dávidot. Õk mind-
hárman válogatottak lehetnek
és a különbözõ korosztályos
versenyeken öregbíthetik klu-
bunk jó hírnevét – adott tájé-
koztatást a DVE életérõl Patócs
Béla vezetõ edzõ.

Azt is megtudtuk, hogy a DVE
két helyszínen (a Miskolci Városi
Szabadidõközpont edzõtermé-
ben, valamint az Avasi Gim-
názium tornacsarnokában) ví-
vótanfolyamot indít kezdõk ré-
szére – 9–12 éves fiúkat és leá-
nyokat várnak. Hétfõtõl csütör-
tökig 16–18 óra között várja a je-
lentkezõket a Miskolc Városi
Szabadidõközpontban Szûcs
Ervin edzõ.

Az Avasiban Patócs Bélánál
lehet jelentkezni: kedden fél 5 és

fél 6, csütörtökön pedig fél 6 és
fél 7 között. A fiatalokat elõször
játékos formában ismertetik meg

az alapokkal, októbertõl pedig
megkezdõdnek az edzések.        

D. L.

A szünet elröppent, a hét
végén megkezdõdött a pont-
vadászat az országos elsõ
osztályú floorball-bajnok-
ságban. Korábban beszá-
moltunk arról, hogy a sport-
ág miskolci barátainak ezút-
tal lesz okuk a nagyobb fi-
gyelemnyilvánításra, ugyan-
is a borsodi megyeszékhe-
lyet reprezentáló alakulat
legutóbb kiharcolta a felke-
rülést!

A miskolciak hazai környezet-
ben mutatkozhattak be, ugyanis
a sorsolás szerint a Dunai Kro-
kodilok gárdája látogatott Miskolc-
ra. Az összecsapásra a Zrínyi
Ilona Gimnázium tornacsarnoká-
ban került sor – sok örömük nem
telt a látottakban az érdeklõ-
dõknek. De mielõtt errõl szá-
molnánk be, idézzük fel, mit
mondott Gál Tamás csapatkapi-
tány az együttes bemutatkozó
mérkõzése elõtt:

– Szögezzük le gyorsan, hogy
vérmes reményeink nem lehet-
nek. A magasabb osztályba ke-
rülés hatalmas sikert jelentett, de
tudomásul kell venni, hogy itt
azért mások az erõviszonyok.
Számunkra nem lehet más a cél,
mint a bentmaradás kiharcolása.
Abban biztos vagyok, hogy az
együttes tagjai minden erejükkel
azért fáradoznak, hogy tiszte-
sen helytálljanak a legjobbak kö-
zött. Célunk az elsõ osztályú
tagság megõrzése, és szeret-

nénk több fiatalt is beépíteni az
együttesbe.

– Milyen a sorsolás?
– Az õszi szezonban négyszer

lépünk hazai környezetben pá-
lyára, kétszer Budapestre uta-
zunk, egy-egy alkalommal pedig
Egerbe, Debrecenbe és Komá-
romba látogatunk. Az utánpótlás
építésének jegyében alacso-
nyabb osztályban is indítunk csa-
patot, nekik Heves, Debrecen,
Szolnok és Szeged gárdáival kell
majd megmérkõzni. 

– Hallani lehet egy-két újszerû
kezdeményezésrõl is!

– Végre van saját palánkunk,
amelyet Egerbõl kaptunk. A nyi-
tányra megjelent a Floorball
Kisokos címû kiadványunk,
mely bemutatja a floorballt, a
csapat történetét, edzésgya-
korlatokat. Természetesen min-
denkinek postázunk majd egy
példányt, elsõsorban iskolákba
szánjuk a pedagógusoknak.
Alakul az új honlapunk is, me-
lyet hamarosan beüzemelünk.
Ettõl azt várjuk, hogy még na-
gyobb figyelem irányulhat erre
a sportágra.

No, és ezek után a bemutat-
kozásról! A Dunai Krokodilok fö-
lényes, 18–4-es gyõzelmet arat-
tak Miskolcon, ahol ez volt az elsõ
hazai OB I-es mérkõzés. Az ered-
ménybõl talán az tûnhet ki, hogy
ettõl több örömöt nem is leltek a
mérkõzésben, azonban a két-
szeres magyar bajnok ellen bra-
vúr lett volna a szorosabb ered-
mény.                            D. L.

A közeli napokban Szolnok
adott otthont a Magyar Köztár-
saság nemzetközi motokrossz
bajnoksága hetedik fordulójá-
nak. Az eseményen igen népes
mezõnyök álltak rajthoz, akik
között miskolciak is szerencsét
próbáltak. A rendezvényen a
Motocross Racing Sportegye-
sület versenyzõi is elindultak,
több-kevesebb sikerrel. A 85 köb-
centiméteres kategóriában pél-
dául Sziklavári Patrik (Honda
CR 85) kifejezetten balszeren-

csésnek bizonyult, ugyanis az
elsõ futamban kiváló helyrõl egy
szerencsétlen bukás után kiál-
lásra kényszerült. A második fu-
tamban láthatóan érzõdött rajta
a megpróbáltatás, és végül a ti-
zedik helyen fejezte be a ver-
senyt. Sokkal jobban ment vi-
szont a II. osztályúak 125 köb-
centiméteres kategóriájában
Sziklavári Istvánnak (KTM SXF
250), aki mind a két futamot
megnyerte, így teljes sikert köny-
velhetett el.

A Magyar Utcai Harcosok
Országos Szövetsége által élet-
re hívott versenysorozat újabb ál-
lomásához érkezik, a résztvevõk
október 14-én 18 órától Miskolcon
csatáznak egymással. Az ese-
ménynek a Miskolci Városi Sza-
badidõközpont ad otthont, a
shownak nemcsak a két kategó-
riában induló utcai harcosok lesz-
nek a fõszereplõi. Küzdõtérre lép
például a profi ökölvívó miskolci
Kállai Zoltán is, aki angol vetély-
társsal szemben vív címmérkõ-
zést. A ringben zajló izgalmakat
VV Laci és Nóci kommentálja
majd, de megmutatja magát a
publikumnak a honi rapper Ogly
J is. A miskolci selejtezõben két

súlycsoportban (–80 és +80 kg)
folyik a csatározás, innen a gyõz-
tesek jutnak a tervek szerint év
végén megrendezendõ buda-
pesti nagyfináléba. A döntõ igazi
csáberõt jelent, hiszen a fõvá-
rosban abszolút nyertesként egy-
egy millió forinttal gyarapíthatják
bankszámlájukat. Korábban Gyõr,
Kecskemét, Szeged és Nyír-
egyháza adott otthont a sorozat-
nak, minden helyszínen óriási
sikert aratott a megújult szövet-
ség kezdeményezése, így a szó-
rakoztató programokkal „meg-
spékelt” esemény minden jel sze-
rint a borsodi megyeszékhelyen
is jó szórakozást nyújt majd az ér-
deklõdõknek.

Vereséggel rajtoltak a floorballosok

BENT AKARNAK MARADNI

ELKÉSZÜLT AZ EDZÕTEREM

SIKERÜLT A DUPLÁZÁS

Utcai harcosok csatája

A diósgyõri vívóknál nem áll meg az élet

ELVESZÍTETTEK KÉT TEHETSÉGET

A fiatal vívótehetségek immár jobb körülmények között edzenek.

DUDÁS A LEGJOBB
Nemzetközi nyílt gyaloglóver-

senyt rendeztek Békésen, ame-
lyen miskolciak is rajthoz álltak.
Sokadszor igazolódott be, hogy
20 kilométeren még mindig
Dudás Gyula, a MISI SC két-

szeres olimpikonja a legjobb,
ugyanis magabiztos verseny-
zéssel utasította maga mögé ve-
télytársait. A viadal keretében
rendezték meg a Magyar Köz-
társaság idei utánpótlás-kor-
csoportos 35 km-es bajnokságát
is, melyen Dudás klubtársa,
Kapéri Levente huszonöt kilo-
méterig jelentõsnek mondható,
másfél perces elõnnyel veze-
tett. Szûcs József vezetõ edzõ
tanítványának azonban nem volt
szerencséje, ugyanis kiújult a
térdsérülése, lelassult, s végül be
kellett érnie a harmadik hellyel.
A szintén a MISI SC-t képviselõ
Hallgató Dávid negyedik,
Tiszóczi Ákos pedig ötödik lett
az ifjúsági fiúk 10 km-es futa-
mában. Dudás Gyulának és
Kapéri Leventének egyébként a
mostani hét végére meghívás ér-
kezett a Krakkó történelmi bel-
városában megrendezendõ, 8-10
nemzet legjobbjait felvonultató
hagyományos elit versenyre.

Remekül szerepelt a magyar
sakk-válogatott a siketek és na-
gyothallók világbajnokságán,
amelynek egy héten keresztül
Nyíregyháza adott otthont. Az
együttesben az elsõ táblán a
miskolci Szurovszky Elek játszott,
aki kereken ötven százalékos tel-
jesítménnyel zárta a kilenc for-
dulós viadalt. A vb-t az oroszok
nyerték, a második helyen a né-
metek, míg a harmadikon a ma-
gyarok végeztek. A miskolci já-
tékoson kívül az együttesben
szóhoz jutott Bokros István

(Budapest), Frink Ferenc (Sal-
gótarján), Máté Balázs (Deb-
recen) és Raiblich Zoltán (Bu-
dapest). Érdekesség, hogy szak-
értõk elemzése alapján a lejátszott
216 parti közül Szurovszky Elek
egyik mérkõzése nyerte el a vi-
lágbajnokság legszebb találko-
zója címet! Ugyancsak figyelmet
érdemel az a tény, hogy
Szurovszky és Frink meghívást
kapott a világválogatottba, amely
részt vesz a jövõ esztendõben
megrendezésre kerülõ konti-
nensviadalon.

Nagy József több mint három
évtizede edzõsködik, nevelõ-
edzõje volt például Hajtós
Bertalan olimpiai- és világbajnoki
ezüstérmes, Európa-bajnoknak
is. Most arról tájékoztatta lapun-

kat, hogy elkészült a Borsodi
Judo SE Miskolc edzõterme,
amely a Szinva melletti teher-
mentesítõ út centrum felõli ke-
resztezõdésénél, a Damjanich
utca 8. szám alatt található.

Ötven négyzetméteres tatami-
felületével ugyan kicsinek tûnhet,
de tavaly feleennyi területen ké-
szült és lett országos bajnok
Cseffó Gábor, illetve Nagy
Annamária. Az edzõ hívja és
várja azokat, akik szeretnének
valamilyen formában bekap-
csolódni a judósok közé.
Gyerekek részére hétfõn és szer-
dán 16–17, kedden és csütörtö-
kön 16–18 óra között tart foglal-
kozásokat. Azoknak az amatõr
judósoknak, akik az önvédelem
fogásaival is szeretnének meg-
ismerkedni, naponta 19–20 óra
között van mód a gyakorlásra. A
versenyekre készülõk naponta
18–19 óra között pallérozhatják
tudásukat. Az érdeklõdõk bõ-
vebb információt kérhetnek a
(46) 341-941-es telefonon, illet-
ve a 20/411-5778-as mobilon.

Legutóbbi lapszámunkban ír-
tunk arról, hogy az elmúlt hét
végén a tatai Öreg-tavon rende-
zik meg a jet-ski Európa- és vi-
lágbajnokság idei utolsó, záró fu-
tamát. Nos, az érdeklõdés min-
den képzeletet felülmúlt, ugyan-
is a versengésben 35 ország
csaknem másfélszáz vízirobo-
gósa küzdött a helyezésekért.
Közöttük volt két miskolci spor-

toló is. Az Európa-bajnoki mezõny
ski stock kategóriájában Puskás
Zoltán (Pacotti Team) a második
helyen végzett, míg a ski su-
perctock géposztály világbajno-
ki futamában a kilencedik helyet
szerezte meg. Tóth Attila (Motoex)
ugyanakkor a kontinensviadalon
próbált szerencsét és az erõs ru-
nabout stock kategóriában az
elõkelõ 6. pozíciót szerezte meg.

Remekül szerepeltek

Bronzérmes a válogatott
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MISKOLCI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR!

További információ kérhetô:

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

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

e-mail: ce-szolnok@axelero.hu

http://www.compexpo-studio.hu

Ötödik alkalommal szervezi meg a COMPEXPO
STÚDIÓ Kft. – Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata támogatásával – a Miskolci Kiállítás és Vásárt.
A rendezvény ideje szeptember 22–24., helyszíne
pedig az ITC Székház (Miskolc, Mindszent tér
l.) A kiállítás és vásár célja, hogy lehetõséget nyújt-
son a helyi, térségi, valamint a távolabbról érkezõ hazai
és külföldi cégeknek, mikro-, kis- és közepes vállal-
kozásoknak a megjelenésre, legújabb termékeik, szol-
gáltatásaik bemutatására, kapcsolataik építésére. 

Az idei kiállítás és vásárra 80 cég, vállalko-
zás, intézmény jelentkezett be, akik bõséges
árukínálattal, kóstolókkal és különbözõ akci-
ókkal várják üzleti partnereiket és a nagykö-
zönséget. 

Az ilyen típusú üzleti rendezvény jellemzõje, hogy
a gazdasági élet csaknem valamennyi ágazata kép-
viseli magát, így a termékek, szolgáltatások széles
palettájával találkozhatnak a látogatók. 

Az idei kiállítás és vásár árukínálatából ezúton is
szeretnénk adni egy kis ízelítõt az érdeklõdõknek.
Megtalálhatóak lesznek a vásárban ipari és háztartási

gépek, fürdõszoba-berendezések, felszerelések,

gõzkabinok, hidromasszázs-kádak, pezsgõfürdõ,

üvegmosdók, szaunák, építõipari termékek, ga-

rázskapuk, napkollektorok, nyílászárók, bizton-

sági ajtók, lakberendezési tárgyak, kárpitozott

és bõr ülõgarnitúrák, antik bútorok, konyhabú-

torok. Lesznek festmények, masszírozók, koz-

metikai termékek, táplálékkiegészítõk, egész-

ségmegõrzõ termékek, gyapjú-termékek, aján-

déktárgyak, ékszerek, kézmûves termékek, a gye-

rekeknek óriáscsúszda és természetesen lát-

ványkonyha, vendéglátás.

A helyszínre érkezõk ingyenes egészségügyi
szolgáltatást vehetnek igénybe a szombati napon:
Rákszûrõ vizsgálat CELLADAM-TESZT alapján.
Ugyanezen a napon véradásra is várjuk az érdeklõ-
dõket.

A kiállítás meglátogatása mellett színpadi mû-
sorokkal is szórakoztatjuk valamennyi korosztályt:

Péntek: A kiállítás és vásár ünnepélyes megnyitó-
ja, nyitótánc-mûsor, vásárdíjak átadása.
Délután a HATÁRESET rockzenekar lép
fel.

Szombat: Balázs Daniella & Personac könnyûze-
nei szórakoztató produkció, ELTE
Tánciskola Hip-Hop táncbemutató,
Hastánc Show Thiáma, Tûzzsonglõr
látványshow a Mormota team bemu-
tatásában, SZTÁRVENDÉG: CO-
ZOMBOLIS zenekar.

Vasárnap: Miskolci Dance Stúdió Gyermektánc-
bemutató, Görömbölyi színkör Móricz
Zsigmond: Az Ördög címû parasztko-
médiája, Top Singers – könnyûzenei szó-
rakoztató produkció. A színpadon kerül
sor a legszebb stand díjának átadására
és nyereménysorsolásra is. 

A rendezvény látogatása díjtalan! Nyitva tar-
tás: pénteken és szombaton :10.00 – 18.00 óráig
vasárnap: 10.00 – 17.00 óráig.

Tóth Mihályné
szervezési igazgató

Megyénkben hosszú évekre visszatekintõ hagyományai vannak az amatõr elõ-
adó-mûvészetnek. A rendszerint mûvelõdési házakhoz, az itt mûködõ közösségek-
hez kötõdõ tevékenység tradicionálisan magas színvonalú, a csoportok rendszere-
sen vesznek részt országos megmérettetésen és hoznak el különbözõ szintû díjakat.
A ‘80-as évek közepén a Megyei Közmûvelõdési Intézet elõdjének kezdeményezé-
sére létrejött egy olyan rendezvénysorozat, amely célja a megye amatõr elõadó-
mûvészetét felmutató gálamûsor szervezése. A háromévenként megrendezett me-
gyei amatõr gála mindig is nagy népszerûségnek örvendett a mûvészeti elõadók
körében. Több száz produkció vett részt a térségi és szakági fordulókban, több ezer
amatõrt megmozgatva. 

Nem történt ez másképpen ebben az évben sem, hiszen a januárban meghir-
detett VII. Amatõr Gálára több mint 500 produkció nyújtotta be jelentkezését, meg-
mozgatva mintegy 5000 fellépni szándékozó megyelakót.

Az amatõr elõadómûvészek napja – szeptember 23.
A korábbi hagyományokat továbbfejlesztve idén a megyei gála egy fesztivál jel-

legû, egész napos rendezvénnyé alakult át. A megyei amatõr elõadó-mûvészet napja
október 23-án kerül megrendezésre Miskolc több helyszínén.

Az egész napos színes kavalkád utcafesztivállal indul a Széchenyi utcán. A fél
10-tõl fél 11-ig tartó szabadtéri produkciók figyelemfelhívóként szolgálnak a nap
további eseményeire.

11 órától veszi kezdetét az a több órás
szabadtéri elõadássorozat, amely a Szinva-
teraszon felállított színpadon kap helyet. Itt
az egyes mûvészeti ágak képviselõi egy-egy produkcióval mutatkoznak be. A prog-
ram folklórmûsorral indul, 13 órától a könnyû- és komolyzene képviselõi lépnek
színpadra, végül 3 órától egy moderntánc-show indul útjára. 

Eközben a Nemzeti Színház elõtt a megyében mûködõ TOURINFORM irodák mu-
tatják be turisztikai kínálatukat.

A Kandia közben a népmûvészeti alkotó egyesületek bemutatóval egybekötött
kirakodóvására igyekszik színvonalas programot biztosítani a városlakóknak.

Az egész napos rendezvénysorozat a Mûvészetek Házában zárul, ahová „KULT-
TÚRA” – kulturális barangolás Borsod-Abaúj-Zemplén megye térségeiben címû gá-
lamûsor várja az érdeklõdõ közönséget. 

A Megyei Közmûvelõdési Intézet a fesztivál zárása után sem „hagyja magára”
a résztvevõket. A kialakult kapcsolatokat felhasználva vállalkozik az elõadások köz-
vetítésére, a vezetõk továbbképzésére, illetve arra, hogy a produkciók megjelenje-
nek az intézet kulturális portálján.

A további tervek között szerepel, hogy a „MAG” – Megyei Amatõr Gála gon-
dolata mentén az elõadó-mûvészetek mellett a népi tárgyalkotóknak, illetve a kép-
zõmûvészeknek is teret adjon évenkénti rendszeres bemutatkozásra.

VII. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Amatõr Gála

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
www.kult-tura.hu �� Bayer Attila PR-munkatárs �� +36+46-507-326 �� attila.bayer@kult-tura.hu

Az MVK Zrt-nél a szemléletváltással együtt jár az arculatváltás
Autóbusz-fejlesztés, villamospálya-rekonstrukció, villamosjármû-beszerzés, jármûpark fiatalítása, átgondolt,

hosszú távú fejlesztési tervek. Ezek a célok, elért eredmények egyértelmûen mutatják a Miskolc Városi Közlekedési
Zrt.-nél bekövetkezett változást. Azt a szemléletváltást, mely a társaságunk által nyújtott szolgáltatások javí-
tása, fejlesztése melletti hosszú távú elkötelezettségben ölt testet. 

2006. március 1-jén 35 darab új autóbuszt állítottunk forgalomba. Jelenleg is zajlik a villamos fejlesztési pro-
jekt elõkészítése. Villamosjármûveink GPS-rendszerrel szereltek. Szolgáltatásunk minõségének folyamatos
javítása érdekében várjuk észrevételeiket Közönségszolgálati Irodánkban. 

Célunk, hogy az új arculat hûen tükrözze a társaságnál bekövetkezett szemléletváltást, a vállalat célkitû-
zéseit, a modern Miskolc megteremtésében betöltött szerepét. Társaságunk arculatváltása ennek megfele-
lõen jelenti a logónk, levelezési nyomtatványaink, honlapunk, cégzászlóink, épülettábláink, kabalafiguránk meg-
újulását, új logóanimáció, prezentációs háttér, névjegyek alkalmazását.

Az MVK Zrt. egy megújuló, egyre jobb szolgáltatást nyújtó társaság. Igen, egy olyan társaság, amelyet közel
110 éves múltja, hagyományai, szakmai elismertsége, a város életében betöltött szerepe predesztinálja arra,
hogy Miskolc fejlõdéséért, az élhetõ város megteremtéséért végezze feladatát a lehetõségek adta legmaga-
sabb színvonalon. Naponta közel négyszázezer embert utaztatunk 43 autóbusz- és 2 villamos-vonalon, kie-
melkedõ megbízhatósággal. A ténylegesen teljesített és a menetrendileg elõírt fordulók aránya autóbuszok
esetében 99,93%, míg villamosok esetében 99,79%. Jármûvezetõink felkészültségét és ezzel utasaink biz-
tonságát is jól szemlélteti, hogy munkánk során 1,62 millió km-énként mindössze egy saját hibás baleset tör-
ténik. A legutóbbi, Gallup Intézet által végzett vizsgálat szerint Miskolcon az emberek a vásárlási lehetõsé-
geken és az oktatáson túl leginkább a közösségi közlekedéssel elégedettek, és hogy Miskolcon a naponta
utazók 55%-a választja az MVK Zrt. jármûveit. 

További célkitûzésünk, hogy fejlesztéseinkkel, szolgáltatásunk színvonalának emelésével bizonyítsuk, hogy
a motorizáció fokozódásával, a környezetvédelem fontosságának növekedésével Miskolcon sincs a közös-
ségi közlekedésnek alternatívája.

Logónk is híven tükrözi társaságunk hosszú távú elképzeléseit, hi-
szen középpontjában a gerincvonalakon – a villamosközlekedést rep-
rezentáló sárga kör található, melyet az autóbusz-közlekedés
szárnyvonalakon egészít ki. 

Tudjuk azt is, hogy az arculatváltás, az imázsváltás nem lehet öncélú, de eszköz és egy-
ben lehetõség, hogy megmutassuk céljainkat, fejlesztési elképzeléseinket. Ezek a fejlesztési
elképzelések – amelynek részét képezik az ebben az évben forgalomba állított 35 db
Neoplan autóbusz és a 2007-ben induló villamos-projekt is biztosítják, hogy külde-
tésünkben szereplõ céljaink megvalósuljanak. Azaz, hogy kiszámíthatóan, biz-
tonságosan, pontosan és környezetkímélõ módon szállíthassuk utasainkat.
Ezen célok megvalósulásához feltétlenül szükségünk van a nap mint
nap utasaink kényelméért dolgozó több mint 1200 alkalmazot-
tunk munkájára, és az Önök támogatására is. 

Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara Oktatási Központ

3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.

Õsszel induló szakképzések:
Adótanácsadó

Okleveles adószakértõ
(nemzetközi adózás- és forgalmiadó-szak)

Mérlegképes könyvelõ
Okleveles könyvvizsgáló

Pénzügyi-számviteli szakellenõr
Pénzügyi-számviteli ügyintézõ

Tb-ügyintézõ/szakelõadó

Szeptemberben induló képzés!
Könyvvizsgáló-asszisztens

Tanusítványszám:
01-0588-04

Kérje részletes tájékoztatónkat!
Tel.: 46/509-733, 46/509-734

www.mkvkok.hu

Új!



Minden eddiginél több részt-
vevõt és látogatót vonzott idén
a Montmartre Mûvészdiákok
Utcafesztiválja, mely ötödik
alkalommal került megren-
dezésre. A valamikor 30-40,
helyi mûvészdiákkal induló
társprogram mára több ezer
fellépõt, alkotót és érdeklõdõt
csalogató, s önálló interregio-
nális nagyrendezvénnyé vált. 

Lassan elmondható, hogy
Miskolc most már minden idõ-
szakban, a késõnyár-koraõsz idõ-
szakában is tud érdekességgel,
látványossággal szolgálni az itt
élõknek és az idelátogatóknak. 

Káli Sándor polgármester, a
rendezvény fõvédnöke a feszti-
vállal kapcsolatban úgy fogal-
mazott: „Ezzel az összmûvé-
szeti diák- és ifjúsági fesztivállal
többszörös célt tud megvalósí-
tani szûkebb pátriánk, hiszen

amellett, hogy folytonosságot
visz a város kulturális, mûvészeti
és egyéb eseményei sorába, ér-

téket teremt, s újra nyüzsgõvé va-
rázsolja a belvárost!” Helyszûke
miatt nem lehetséges felsorolni
az összes programot és részt-
vevõt, így álljon itt csupán egy
„zanzásított” kivonat. A Gábor
Áron Mûvészeti Szakközépiskola
diákjai a Zenepalota mögötti
parkolónál egy hatalmas tûzfa-
lat, a Kaffka Margit Általános és
Alapfokú Mûvészeti Iskola és a
S.P.I.C. Oktatási Központ tanulói
pedig a Rádió Gaga mellett egy
szürke támfalat festettek meg.
Miskolc valamennyi olyan álta-
lános-, közép, egyházi és ma-
gániskolája felvonultatta itt te-
hetséges diákjait, ahol valamilyen

szintû mûvészeti képzés
zajlik. A Montmartre-szer-
vezõk nem kevesebb, mint
tizenegy kategóriában dí-
jazták, illetve minõsítették
a legjobbakat. 

Kategóriájukban elsõk
lettek: Kiss Márk, Lengyel
Janka, Matiscsák Tamás,
Sipos Anett és Tozló
Fruzsina. A már említett
három iskola mellett a
következõ intézmények
diákjai részesültek elis-
merésben: Fazekas Utcai
Általános és Mûvészeti
Iskola, Könyves Kálmán
Általános és Mûvészeti
Iskola, Bem József Álta-
lános és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény,
Garabonciás Mûvészeti
Iskola, Kazincbarcikai

Zenemûvészeti Iskola és Fabula
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény. E felsorolásból is ki-
tûnik az a cél, amit Murai
Gáborné programigazgató tûzött
ki annak idején: hogy minél szé-
lesebb kör kapcsolódjon a leg-
újabb „miskolcikumba”, a
Miskolci Montmartre Mûvész-
diákok Nemzetközi Utcafesztivál-
jába. A rendezvény fõ támoga-
tói között volt Miskolc Város Ön-
kormányzata, a MIK Zrt., a Vá-
rosgazda Kht., a Régió Park
Miskolc Kft., a VFV Miskolc és a
Miskolci Kommunikációs Kht.
is. A fõutcai kiállítások szep-
tember 23-ig tekinthetõk meg. 
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Három kis emberkébõl van most a világ, virágszirom-rebbenésû sza-
vak a gyerekszobában, angyali muzsika öreg füleimnek az édes csa-
csogás. Játékiból, tudjuk, minden lehetséges. És ami lehetséges, az ugye
van. Három kis buksi gondolkodik erõsen, három pár kicsi kéz serény-
kedik. Lilla hencegnõ, Ákos vitéz és Vasgyúró Szabi népesíti be Nagy
Meseországot, ahol a halak repülni, a virágok énekelni, a pillangók pedig
beszélni tudnak. Kacskaringós ösvényei az elsõ szóra kiegyenesednek,
hogy könnyebb legyen célba jutni. Csak el kell indulni toronyiránt, s a
vándor máris ott van, ahol lenni szeretne.

Lilla tanító néni beírja az ötöst Szabinak, mert hibátlanul megoldotta
a feladatot, mennyi kettõ meg kettõ. Ha megijesztenének én lehet, hogy
nem is tudnám, olyan sok minden történt már a matematikában azóta,
hogy iskolába jártam. Jogos tehát Szabi részére az ötös. Ákos csillagos
ötöst kap földrajzból, felsorolta a három óceán nevét, pedig tanító néni
nem is kérdezte. Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán. Ezek a nagy
vizek találhatók a Földön. Az óceán nagyobb mint a tenger, tudhatjuk
meg Ákostól. „Ez igen, emmán döfi!” – lelkendezik nagyapó. „És Amerikai-
óceán nincsen?” – kérdezi Vasgyúró Szabi. „Nincs!” – vágja rá Ákos vitéz,
aki már igazándiból is jár iskolába, nem csak játékiból, s tele van való-
di ötösökkel, dicséretekkel a bizonyítványa. Kis buksija teli mindenféle
tudományokkal, okosságokkal. „És Haragos-óceán?!” – reménykedik Szabi,
de sajnos szembesülnie kell a valósággal, hogy olyan óceán sincsen.
Ettõl aztán úgy elmegy a kedve, hogy harapófogóval se lehet kihúzni
belõle szót. Egyetlen egyet sem. Tanító néni sajnálkozva kérdezi: „Mi
van veled kedves gyermekem, Szabikám? Csak nem fáj a hasad?” –
„Szerelmes!” – adja meg a választ helyette Ákos. „Valóban?” – csodál-
kozik tanító néni. A szerelmes férfiú beleegyezõen, párás tekintettel bó-
lint. „Na és hogy hívják azt a szerencsés kislányt?!” – „Diána.” – Feleli
halkan, finoman Szabi, nehogy kárt tegyen  fogaival, a nyelvével ebben
a szépséges névben. – „Õt fogom feleségül venni!” – „Szép kislány leg-
alább?” – ezt már én kérdezem, akadékoskodó felnõtt, mintha ez volna
a legfontosabb a világon. – „Õ a legszebb az oviban, de Arnóton is, sõt
az egész világon!” – Gondolhattam volna. „Akkor hát mehetünk lányké-
rõbe?” – Fejét ingatja az én szerelmes kis unokám, azt mondja, várjunk
még egy kicsit, amíg nagycsoportosok lesznek.

„Ákos, te nem vagy szerelmes?” – kérdezi Lilla tanító néni izgatottan,
mint aki érintve van a dologban. Ákos vitéz teátrálisan legyint. ”Á, hat
lány van az osztályunkban, kettõ buta, kettõ nyafizó, kettõ pedig rakon-
cátlan, engedetlen. Kibe lennék szerelmes?!”

Ha így áll a dolog, bizony reménytelen a mi Ákos vitézünk helyzete.
Alighanem világgá kell mennie, hogy jóravaló feleséget keressen, aki se
nem rossz, se nem buta, de még csak nem is nyafogós, vagy ahogyan
õ mondta, nyafizó. És persze álmából keltve is tudjon palacsintát sütni.
Úgy legyen!                                                             Fecske Csaba

HÁRMAN

A program zárásaként átadták a díjakat.

Régi-új fesztivál a Szinva-teraszon

JUBILÁLT A MONTMARTRE

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!

Tizennegyedik alkalommal
rendezték meg a Görömbölyi
Õsz programsorozatot. A szer-
vezõk az immár hagyo-
mánynak számító bogrács-
gulyás- és lekvárfõzés mellett
idén is sportrendezvények-
kel, koncertekkel és kiállítá-
sokkal várták az érdeklõdõ-
ket.

Szilvalekvár rotyogott a ha-
gyományos kialakítású tûzhe-
lyen. A rézüstben fortyogó fi-
nomság a görömbölyiek fõzõtu-
dását dicséri, akik idén is a kö-
zösségi ház udvarán gyûltek
össze, hogy a finom lekvár, vagy
egy-egy tál gulyás és egy pohár
jó bor mellett együtt töltsenek né-
hány órát.

A háromnapos Görömbölyi
Õsz elsõ, pénteki napja elsõsor-
ban a gyermekeké volt, de ekkor
tartották a Közösségi Házban
helyet kapott mezõgazdasági ter-
ményeket és régi, népi használati
tárgyakat bemutató kiállítások
megnyitóit is. Szombaton sport-

vetélkedõkkel és borversennyel,
vasárnap pedig szórakoztató mû-
sorokkal és koncertekkel várták
a környéken élõket a szervezõk.

A most tizennegyedik alka-
lommal megrendezett Göröm-
bölyi Õsz iránt idén is nagy volt
az érdeklõdés. A szervezõk sze-
rint a programsorozat azért is na-
gyon fontos, mert kicsit közelebb
hozza egymáshoz a városrész la-
kóit.

BÁNYÁSZÉLET
A Bányász Kulturális Egye-

sület Perecesi Közösségi Házá-
ban szeptember 20–27. között
Tölczéki Ferenc festményei lát-
hatóak Bányászélet címmel,
naponta 10–18 óra között.

Védnökség alá helyezték
szombaton a miskolci Mun-
kácsy-képeket a Kulturális Örök-
ség Napja alkalmából. Amíg a
borsodi megyeszékhelyen is
megnyílik az a Munkácsy-kiállí-
tás, amelyet egy Amerikában élõ
mûgyûjtõ utaztat Magyaror-
szágon, a festõmûvészrõl elne-
vezett általános iskola diákjai vi-
gyáznak majd jelképesen az al-
kotásokra.

A festõmûvész gyermekkori mis-
kolci élményei okán a Herman Ottó
Múzeum mindig arra törekedett,
hogy ápolja a Munkácsy-kultuszt. A
mûvész elsõ alkotása azonban csak
1977-ben a Petró-gyûjteménnyel ke-
rült a múzeumba. A tájképet vár-
rommal Luxemburgban festette
Munkácsy.

– A késõbbiek során csak grafi-
kákat sikerült megszerezni, 1977-ben

egy rézkarcot. Ennek az az érde-
kessége, hogy a Konyhában címû
kompozícióhoz készült, amely
egyébként Pák Imre gyûjteményé-
ben van, és amely most október 14-
étõl itt látható a képtárunkban –
mondta el Pirint Andrea, a Herman
Ottó Múzeum mûvészettörténésze.

1979-ben egy másik grafikát, majd
1994-ben egy további festményt vá-
sárolt a múzeum. Az utóbbi, A re-
neszánsz apotheózisa egy szín-
vázlat. E képeket vették gondnok-
ságuk alá a Munkácsy Mihály Álta-
lános Iskola diákjai addig, míg meg-
nyílik a mester kiállítása október kö-
zepén, hogy ezzel is ápolják iskolá-
juk névadójának emlékét. A Munká-
csy-képek a kulturális örökség nap-
ján kerültek a diákok védnöksége
alá. Azon a hétvégén, amikor az
egész világon a közgyûjteményeket
népszerûsítették a múzeumok. 

– A múzeumi gyûjteményekben
a többszöröse van annak, amit a

látogatók a kiállításokon láthat-
nak. Aki ide bejön az október 14-
én nyíló Pák Imre-anyag kiállítása
elõtt, az most is nemhogy elsõ-
rangú, de nemzetközi szintû mû-
tárgyakat láthat – jelentette ki Viga
Gyula, a Herman Ottó Múzeum
igazgatóhelyettese.

A kulturális örökség napját 1984-
ben francia kezdeményezésre ren-
dezték elõször azzal a céllal, hogy
a tárgyi és szellemi örökséget,
amelyeket a raktárakban õriznek,
a múzeumok megmutathassák a
nagyközönségnek.

C. Á.

GÖRÖMBÖLYI ÕSZ

Készülnek a világhírû kiállításra

MUNKÁCSY GONDNOKSÁG ALATT

„Nyitva van a Gyõri kapu” cím-
mel közös szórakozásra invitálták
a lakótelepieket szombaton az
egykori Tokaj Szolgáltatóház mö-
götti térre. A nyárbúcsúztatót má-
sodszorra rendezték meg, de sza-
badtéren ez volt az elsõ fesztivál
a Gyõri kapuban. 

Kicsik és nagyok szép szám-
mal gyûltek össze a Gyõri kapui
programokra. A lakótelepen ez
már a második közösségi fesz-

tivál, de a rendezvényt tavaly a
helyi iskola tornatermébe kény-
szeríttette az idõjárás. A szer-
vezõk most hagyományterem-
tõ szándékkal kis vidámpark-
kal és kirakodóvásárral csábí-
tották szabadtérre az érdeklõ-
dõket. 

A programon a helyi óvodá-
sok és iskolások is felléptek. Volt
bohóc-show és táncbemutató is,
az estet pedig tûzijáték zárta.

Nyitva volt a Gyõri kapu


