
Hamarosan Miskolcra érkezik
Pákh Imre amerikai–magyar üz-
letember 29 festménybõl álló,
Munkácsy-magángyûjteménye.

A vándorkiállítás, mely Buda-
pesten, Debrecenben, Pécsett, Ka-
posváron és Békéscsabán már
hatalmas sikert aratott, október 14-
tõl lesz megtekinthetõ a Herman
Ottó Múzeumban.  Már az esemény
sajtótájékoztatója is nagy érdeklõ-
dés mellett zajlott a múzeumban –
a mûértõk, mûvészetpártolók és a
sajtó képviselõi mellett jelen voltak
megyei, városi politikusok, intéz-
ményvezetõk, s maga Pákh Imre is,
aki indíttatásairól szólva elmondta:
Munkácson született, így lokálpat-
riótaként is igen korán Munkácsy
mûvészete felé fordult az érdeklõ-
dése, a mûvésznek egy rajza is a
család birtokában volt. Pákh Imrét
mindig vonzotta a képzõmûvészet:
a '80-as évek végén kezdtek fel-
bukkani a New York-i aukciókon

azok a Munkácsy-festmények, ame-
lyek még a XIX. században kerül-
tek Párizsból Amerikába. – S ha már
valaki klasszikus magyar mesterek
festményeit gyûjti, miért ne kezdje
a legjobbal? – tette fel a kérdést az
üzletember, akinek híres mûgyûj-

teményét immár egyharmad rész-
ben Munkácsy-alkotások teszik ki.  

Káli Sándor polgármester meg-
tiszteltetésnek nevezte, hogy Miskolc
vendégül láthatja a kiállítást, s utalt
a világhírû mûvész miskolci, illetve
Borsod megyei kötõdésére is. A
miskolci polgármester történelmi pil-
lanatnak nevezte, hogy a mûvész
alkotásai most „hazatértek” Mis-
kolcra, s ebbõl az alkalomból vá-
rosi emlékplakettet adott át Pákh
Imrének.                       (szepesi)

Újabb díszes ková-
csoltvas cégéreket
helyeztek ki csütörtö-
kön a fõutcai portál-
verseny gyõztes üzle-
teihez.

Dr. Simon Gábor kép-
viselõ, a Fõutca Plaza
Projekt önkormányzati
biztosa és a MIK még ta-
vasszal hirdette meg a fõ-
utcai portálversenyt,
melynek keretében a
szakma és a vásárlókö-
zönség is véleményt nyil-
váníthatott a belvárosi üz-
letek megújuló homlok-
zatairól. A közönség, illetve
a Miskolci Ingatlangazdál-
kodó szakértõi bizottsága
által legszebb portálúnak
ítélt boltok számára jutal-
mat ajánlottak fel: több
százezer forint értékû ko-
vácsoltvas díszcégéreket,
melyeket a Fazola Henrik
Díszkovácsverseny múlt
évi gyõztesei készítenek el.

A közönségszavazás abszolút
nyertese a Széchenyi út 27. sz.
alatt található Bornívó üzlet por-
tálja lett, a MIK szakértõi pedig a
Papirusz Kft., a Miskolci Fényké-
pész Szövetkezet 2. sz. üzlete, az
Éden cukrászda, a Mangó kok-
télbár, a belvárosi Oroszlán pati-
ka, valamint az IBUSZ Utazási
Irodák Kft. homlokzatait ítélték a
legesztétikusabbnak.

Ezek közül elsõként az IBUSZ
belvárosi irodája kapta meg a cé-
gért augusztus 9-én, most pedig
a Miskolci Fényképész Szövet-

kezet két üzletére, a Mangó
koktélbárra és a belvárosi
Oroszlán patikára szerelték fel a
tradicionális, míves kovácsmun-
kákat. 

A több százezer forint értékû,
finoman kimunkált kovácsoltvas
mûveket a Miskolci Rotary Klub
által szervezett Fazola Henrik

Díszkovácsverseny nyertese ké-
szítette el. A cégérek költségeit
fele-fele arányban finanszírozza a
MIK Zrt. és a tulajdonos, mintegy
400 ezer forint értékben.

Együttmûködési megálla-
podást írt alá Káli Sándor pol-
gármester és Frederic D’Ales,
a francia érdekeltségû Groupe
Citele ügyvezetõ igazgatója.
Ennek értelmében az európai
autóiparban harminc éve je-
lenlévõ Citele Miskolcon is
üzemet hoz létre, amely elsõ
lépcsõben száz, majd továb-
bi száz embernek biztosíthat
munkahelyet. 

Káli Sándor az aláírást meg-
elõzõen elmondta: Miskolc az
észak-magyarországi régió fej-
lesztési pólusaként céljául tûzte
ki az innováció alapú gazdaság-
fejlesztési programok elindítását,
s ezek segítségével a gazdasá-
gi struktúra korszerûsítését, a
vállalkozások versenyképessé-
gének és termelékenységének
növelését. – Az önkormányzat ki-
emelten támogatja azon beru-
házások megvalósulását, ame-
lyek új munkahelyek létrehozá-
sával növelik a város és a térség
foglalkoztatottságát – hangsú-
lyozta a miskolci polgármester, azt
is elmondva: az együttmûködé-
si megállapodás nagy jelentõ-
séggel bír a város számára, hi-
szen a régióban tradicionális
iparágakra, technológiákra és
képzett szakemberbázisra építve
elõsegítheti a nagy múltú miskolci
gépipari hagyományok újjáéle-
dését. Ezen túlmenõen a Citele
helyi tevékenysége komoly ha-
tással lehet az iparági vertikális in-
tegrációra is, hiszen olyan autó-
ipari beszállítói kapacitást igényel
majd, amely további kedvezõ le-

hetõségeket teremt a helyi vál-
lalkozások számára. – Egy nem-
zetközi jelentõségû cégcsoport
jelenléte nyilvánvalóan kedvezõ-
en hat majd más multinacionális
vállalatok betelepülési döntései-
re is – mondta Káli Sándor. 

Frederic D’Ales a Groupe Citele
múltjáról, profiljáról, valamint a
miskolci beruházás adatairól
szólt. Mint mondta, a Citele cég-
csoport több mint 30 éve van
jelen az autóipari szektorban
franciaországi, magyarországi és
szlovákiai székhelyû leányválla-
latokkal, mechatronikai és mér-
nöki tevékenységi területeken.
Jelenleg az európai piac mintegy
20 százalékát fedik le, s folya-
matos bõvítéssel az a céljuk,
hogy ezzel az aránnyal a világ-
piacon is jelen legyenek.
Miskolcon turbó-alkatrészeket

fognak gyártani – az egyre szi-
gorodó környezetvédelmi elõírá-
sok miatt a turbó-üzletágban je-
lentõs felfutás várható. Az ön-
kormányzattal kötött megállapo-
dás eredményeként megvalósu-
ló beruházás elsõ ütemeként
mintegy száz fõt foglalkoztató for-
gácsoló üzem létrehozását ter-
vezik a Miskolci Ipari Park terü-
letén, s ehhez kapcsolódóan ké-
sõbb további száz fõt foglalkoz-
tató precíziósöntöde-üzem léte-
sülhet majd. Az ügyvezetõ igaz-
gató elmondása szerint a legfej-
lettebb technológiát kívánják a vá-
rosba hozni – csak a megmun-
káló gépekre több mint hatmil-
lió eurót fordítanak majd – me-
lyek mûködtetéséhez nyilvánva-
lóan magasan képzett dolgo-
zókra lesz szükség. 

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

MISKOLCI NAP

Tüntetések Miskolcon

Egy hét múlva választások lesznek. Az elkövetkezendõ négy év pol-
gármesterérõl és önkormányzati képviselõirõl dönt a város. Arról sza-
vaznak, hogy egyetértenek-e a jelenlegi városvezetés munkájával, vagy
valami egészen mást szeretnének. Ez a választás kérdése és nem más.
Vannak persze, akik úgy gondolják, hogy most a kormányról szava-
zunk. Lelkük rajta. Igaz ugyan, hogy 2002 õszén sem a Medgyessy-
kormányról szavaztunk, mint ahogy 1998 októberében sem kérdõje-
lezte meg senki az Orbán–Torgyán kormány törvényességét. Ám sza-
bad országban mindenki azért tüntet, amit jónak gondol. Nem vonat-
kozik mindez a vandálokra, a zavargást keltõkre. Az ember döbben-
ten nézi a televízióban a fõvárosi utcai harcokat. A budapesti randa-
lírozás felbujtóinak célja egyértelmû. Félelmet kelteni az emberekben,
lejáratni az ország tekintélyét.

Városunkban, Miskolcon szerencsére más hagyománya van a dol-
gok rendezésének. Eltérõen az ország legtöbb városától, itt megkü-
lönböztetik az emberek a szent ügyeket a napi politikától.

A rendszerváltozás óta együtt koszorúzunk nemzeti ünnepeinken és
a nyilvános rendezvényeken, nem fütyüljük ki azokat, akik más véle-
ményt képviselnek.

Büszkék lehetünk városunk méltóságára, ami manapság különle-
ges érték.

Kérem Önöket, hogy most se térjünk el ettõl a gyakorlattól, ami
Miskolcot megkülönbözteti sok más magyar várostól. 

Célunk a nyugalom, a békesség fenntartása a választásokig és azu-
tán.

Hiszek a város lakóinak bölcsességében!
Káli Sándor polgármester

TISZTELT MISKOLCIAK!

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 27-én is keresse a postaládájában!

A legszebb portálok a belvárosban

KOVÁCSOLTVAS CÉGÉREK HIRDETIK

Szerdán és csütörtökön este ismét utcára vonultak Miskolcon
is a kormány ellen tüntetõk. A demonstráció ezúttal is békés
volt. A tüntetéssorozat mindaddig folytatódik – hangzott el –
amíg Gyurcsány Ferenc nem mond le.   (Folytatás az 3. oldalon.)

Felvette a Sportóvoda nevet a
Katowice úti ovi, ahol a kisgyer-
mekeket évek óta nevelik az egész-
ségtudatos életmódra. A névadó
ünnepségen elhangzott: lehet,
hogy a kicsik közül kerülnek ki a
jövõ olimpiai bajnokai. Az ünnep-

ségen Kormos Vilmos, az önkor-
mányzat oktatási, kulturális és civil
kapcsolatok fõosztályának vezetõje
elmondta: ha nem is lesz a ki-
csikbõl híres sportoló, a sok moz-
gás hatására egészséges, céltu-
datos ember nevelhetõ belõlük.

Sportóvoda, már nevében is

Miskolcra jön a Citele

Egy logisztikai központ alap-
kövét is lerakták szerdán Miskol-
con, az Ipari Park területén, a
Delco Remy üzemével szemben.
A Misdolin Plusz 2006 Kft. ösz-
szességében csaknem három-
ezer négyzetméteres létesítmé-
nyét a tervek szerint novemberben
adják át, és 50 embernek ad
majd munkát. A rendezvényen Káli
Sándor polgármester egyebek
mellett utalt rá, hogy Miskolc ki-
csit elkésett az ipari park létre-
hozásával, a korábbi fejlesztési
koncepciókban ez nem szere-
pelt. A jelentõs beruházói érdek-

lõdés is mutatja azonban, hogy jó
döntést hozott a városvezetés,
amikor a park létrehozásáról ha-
tározott. Kovács Attila, a Misdolin
Plusz 2006 Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója arról szólt, hogy az új lo-
gisztikai központban kétezer
négyzetméter alapterületû rak-
tárépület és kilencszáz négyzet-
méter alapterületû irodahelyiség
épül, a beruházás ötven munka-
helyet jelent a miskolciaknak.

Az alapkövet Káli Sándor,
Kovács Attila és Halmai Gyula, a
MIK Zrt. vezérigazgatója helyez-
te el.

LOGISZTIKAI KÖZPONT

Szemenkár Mátyás (balról), a kiállítások egyik fô támogatója, a
Szemimpex Kiadó tulajdonosa, Pákh Imre és Káli Sándor.

Munkácsy-kiállítás Miskolcon

„HAZATÉRNEK” AZ ALKOTÁSOK



A választókörzetek képviselõ-
jelöltjeinek bemutatása a Miskolc
Televízióban:

19. körzet: 2006. szeptem-
ber 23. szombat, 17.25. 20.
körzet: 2006. szeptember 23.
szombat, 18.25. 21. körzet:
2006. szeptember 23. szom-
bat, 19.25. 22.  körzet: 2006.
szeptember 26. kedd, 17.25.
23. körzet: 2006. szeptember
26. kedd, 18.25. 24. körzet:
2006. szeptember 27. szerda,
17.25. 25. körzet: 2006. szep-

tember 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. szeptem-
ber 28. csütörtök, 18.25.

Választási mûsorokA Vállalkozók Pártja B.-A.-Z
Megyei Szervezete személyes
üzenetet juttatott el szerkesz-
tõségünkbe, melybõl részle-
teket közlünk:

„…A Vállalkozók Pártja szá-
mos, a vállalkozásokat segítõ
programja mellett egy olyan
új foglalkoztatási rendszer be-
vezetését tûzte zászlajára, mely
képes megszüntetni a fekete-
foglalkoztatásra való igényt.

Az új eljárás lehetõséget ad
arra, hogy a gazdálkodó szerve-
zetek az eddigi részben vagy
egészben feketén foglalkoztatott
munkavállalókat „önadózó szer-
vezett foglalkoztatott”-i formában
legálisan alkalmazhassák, akik
után a foglalkoztatónak járulékfi-
zetési kötelezettsége nem áll fenn!

Az új foglalkoztatási rendszer
bevezetése azt a terhet hivatott
levenni a gazdálkodó szerveze-
tek válláról, mely eddig gátat
szabott a létszámfejlesztésnek,
sok esetben  piacbõvítésnek, és
a tevékenység folytatása során
állandó fenyegetettséget jelen-
tett számunkra!

Szem elõtt tartjuk a vállalko-
zóknak azt a jogos igényét is,
hogy az általuk foglalkoztatott
dolgozók kiegyensúlyozott, biz-
tos háttérrel rendelkezõ, meg-
bízható emberek legyenek, akik-
nek a munkájára minden körül-
mény között építeni lehet. A
rendszer számukra is biztos jövõt
teremt, melynek a vállalkozásra
gyakorolt pozitív hatása vitatha-
tatlan…”

Vállalkozók Pártja
B.-A.-Z. Megyei Szervezete

Megalakult a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Környezet-
ipari Klaszter. A hat alapító tag
az együttmûködéstõl azt re-
méli, hogy hatékonyabbá, ter-
vezhetõbbé, kiszámíthatóbbá
válik a megye hulladék- és
energia-gazdálkodása.  

A már meglévõ rendszerek, a
sajókazai, a bodrogkeresztúri, va-
lamint a Hejõpapiban megépült
hulladéklerakó is, bár komoly
elõrelépés, de még mindig inkább
korszerû hulladékkezelést, mint
hulladékgazdálkodást jelentenek.
A fejlesztések jelenlegi, egyik leg-
fõbb iránya az energetikai hasz-
nosítás, mely jelentõsen csök-
kentené a természeti erõforrások
pazarló felhasználásának ará-
nyát, a környezetterhelést és
ezzel együtt a lakosságra háruló
költségeket is. A klaszter az öko-
lógiai szemléletû energia- és hul-
ladékgazdálkodás jegyében ala-
kult. Észak-Magyarországon elõ-
ször jött létre ilyen társulási forma.

– Úgy indult ez, mint környezet-
védelmi klaszter, de szerencsére ki-
terjedt, ma már úgy értelmezzük,
hogy olyan erõforrások bevonása

a társadalom életébe, szolgáltatá-
sokba és termékek elõállításába,
amelyek a természet által rendel-
kezésre állnak. Legyen az víz-,
nap- vagy szélenergia – mondta el
Szûcs Erika alpolgármester. 

A megye sajátosságait figye-
lembe véve többek között az épí-
tési és bontási hulladékok feldol-

gozása és hasznosítása, a
biomassza, a mûanyagok és
az egyéb égethetõ anyagok
energetikai hasznosítása terén
képzelhetõ el az együttmû-
ködés a jövõben.   

– Ez lényegében egy in-
duló együttmûködés. Az in-
duláskor a Bay Zoltán Köz-
alapítvány, a Gyáriparosok
Szövetsége, illetve a Mihõ
Kft. van például az alapítók
között. Egy komplex együtt-
gondolkodásról lenne szó
regionális keretek között,
tehát a megye határain túl-
nyúlóan is – jelentette ki Ko-
rózs András, a Mihõ Kft. igaz-
gatója, a B.-A.-Z. Megyei Kör-
nyezetipari Klaszter megbí-
zott vezetõje.   

A megye hulladékgazdál-
kodásában és mezõgazda-
sági kapacitásaiban rejlõ le-
hetõséget felismerve alapí-

totta meg a klasztert a hat szer-
vezet. Elsõdleges céljuk a meg-
lévõ és tervezett megyei hulla-
dékgazdálkodási és agrárener-
getikai rendszerek összehango-
lása, hogy egy ökológiai szem-
léletet tükrözõ hatékony együtt-
mûködés valósulhasson meg. 

K. A.

Nyírõ Pál, a 15. sz. választóke-
rület szocialista önkormányzati
képviselõje tájékoztatja a vá-
lasztókörzetében lakókat, hogy
szeptember 27-én, (szerda) 16.00-
tól a Vologda u. 10. szám elõtt,
szeptember 28-án, (csütörtök)
14.30-tól a Tizeshonvéd 12–14.
szám elõtt elsõ osztályú minõ-
ségû burgonya lesz vásárolható,
65 Ft/kg-os áron. Minden érdek-
lõdõt tisztelettel és szeretettel vár!
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Lakossági találkozó
Szeptember 27-én (szerda) 16–18 óra között, a diósgyõri

villamos-végállomásnál találkozhatnak Diósgyõr önkor-
mányzati képviselõjelöltjeivel, dr. Tompa Sándorral, dr.
Hardonyi Andrással, Horváth Ottónéval. A képviselõje-

löltek minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel várnak!

Mészáros János Tibor, az SZDSZ 13. számú választó-
körzet önkormányzati képviselõjelöltje szeptember 29-ig
felkeresi Tisztelt választóit otthonukban.

Riba Istvánné, a 20. számú, Bazin Géza, a 23. számú
és dr. Tompa Sándor, a 24. számú önkormányzati vá-
lasztókerület szocialista képviselõje lakossági találkozót tart
szeptember 25-én (hétfõn) 16 órától a bulgárföldi Unió Coop

áruház elõtt. Minden körzetükben élõt szeretettel várnak!

Az Avas városrész négy választási körzetében Papp
László, a 6-os, Kovács József, a 7-es, Musztrai Tiborné,
a 8-as és Antal József, a 9-es választókörzet MDF-es kép-
viselõjelöltjei szeptember 27-én, 17 órától szeretettel vár-

ják a lakosokat egy baráti beszélgetésre!

Az Újgyõri fõtéren a Bükk Áruház elõtt szeptember 27-
én, 17 órától szeretettel várják a környék választópolgárait
az MDF képviselõjelöltjei, Szabó István, a 18-as, Skapinyecz
Lajos, a 19-es, Körtvélyesi Vanda, a 20-as, Szabó József,

a 22-es és Bazsányi Lóránt, a 23-as választókörzetbôl. 

Hejõcsabán a Csülök csárdában szeptember 27-én, 17
órától várja a lakosságot egy baráti beszélgetésre Tóth
Dániel, az MDF képviselõjelöltje a 4-es választókörzet-
ben.

A Petõfi téren szeptember 28-án, 17 órától Kiss Géza,
az MDF 14-es választókörzetének képviselõjelöltje lakos-
sági találkozót tart. Minden érdeklõdõt tisztelettel és sze-
retettel vár!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje, dr.
Kökényesi Antal rendõr vezérõrnagy szeptember 26-án (kedden) 09.30
– 12.00 óra közötti idõben lakossági fogadóórát tart. Helye: Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság, Miskolc, Zsolcai kapu 32. szám,
ahol érkezési sorrendben fogadja az állampolgárokat. Elõzetes beje-
lentkezés szeptember 25-én 16.00 óráig a 46/514-514-es telefonszámon.

LAKOSSÁGI FÓRUM

Mindenkit érhet jogeset

Burgonya-
vásár

Dr. Tompa Sándor önkormányzati képviselõ  szeptem-
ber 29-én (pénteken) 15–17 óráig fogadóórát tart az Ady
Mûvelõdési Házban. A képviselõ minden érdeklõdõt tisz-
telettel és szeretettel vár.

Hubay György, a 19. számú választókörzet önkor-
mányzati képviselõjelöltje (Függetlenek Miskolci Egyesülete
– Miskolci Orvos Társaság) lakossági fórumot tart szeptember
27-én (szerdán) 18 és19.30 óra között a II. Rákóczi Ferenc

Általános Iskolában (Zoltán utca). Minden érdeklõdõt szeretettel és
tisztelettel vár!

Szeptember 27-én, szerdán 19 órakor Zsófi János, a
Függetlenek Miskolci Egyesülete–Miskolci Orvos Társaság
5-ös számú választókörzetbeli képviselõjelöltje lakossági fó-
rumra várja az érdeklõdõket. Helyszín: Görömböly,

Mûvelõdési Ház. A fórumon részt vesz Kobold Tamás polgármesterjelölt.

Fôkapitányi fogadónap

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóin-
kat, hogy „Mindenkit érhet jogeset”
címmel folyamatosan mûködik in-
gyenes jogsegélyszolgálatunk.
Amennyiben jogi természetû prob-
lémájuk, kérdésük van, úgy kérjük,
írják azt meg, és küldjék el szer-
kesztõségünk címére: 3525 Mis-

kolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra
írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”.
Lehetõségük van e-mailben is el-
küldeni kérdésüket, ezt az
info@mikom.hu címre várjuk. Jogi
szakértõink, dr. Strassburger Gyula
és dr. Tulipán Péter ügyvédek áll-
nak szíves rendelkezésükre.

A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet

az alábbi helyiségek bérbeadására határozatlan idõre

A pályázatok postai feladásának határideje 2006. 10. 03. A postai feladás címe 3501. Miskolc Pf. 78.

A pályázati eljárás részletes, itt meg nem határozott egyéb kötelezõ érvényû feltételeit pályázati is-
mertetõ állapítja meg. A teljes pályázati dokumentáció letölthetõ a MIK Zrt. honlapjáról www.mikrt.hu

Eredménytelen pályázat esetén a fenti helyiségekre a pályázat benyújtásának határideje folyama-
tos a bérbeadó rendelkezéséig.

További információ: MIK Zrt. Helyiséggazdálkodási Iroda (Miskolc, Széchenyi u. 60. Tel.: 516-287).

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Cím Vetített alapterület Megtekintés idõpontja

Király u. 11. 62 2006. 09. 26. 9.40–9.50
Jókai u. 1–3. 49 2006. 09. 26. 10.10–10.20

Mednyánszky u. 7. 12 2006. 09. 26. 15.10–15.20

Középvállalkozás számvitelért felelõs
munkatársat keres. Pályázatokat a 3561
Felõzsolca, Pf. 1 címre várjuk.

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

CIB-banki jelzáloghitelek folyósítási díj
nélkül, október 31-ig ajándék érték-

becslés. Passzív BAR-osoknak és jö-
vedelemigazolás nélkül is. THM 4,28 és
5,65% között. Személyi hitelek – THM
16,9%. Jelzáloghitelek akár elõzetes költ-
ségek nélkül. Érd.: 20/211-9692.

2006. 09. 28-án 17 órától a Hevesy Iván
Filmklubban tekinthetik meg a Liberális
Filmklub következõ elõadásán a Mansfeld
címû magyar filmet. A vetítés ingyenes. 

„ÉRTÉKBECSLÉS FELSÕFOKON”
A FÜTI OMEGA Ingatlaniskola az alábbi tanfolyamokat indítja:

emeltszintû ingatlanvagyon-értékelõ és közvetítõ OKJ 54 3439 02

középfokú ingatlanközvetítõ OKJ 52 3439 02
A képzés a középfokú ingatlanközvetítõi szakképzésre épülõ emelt szintû vagyon-
értékelõi képesítést nyújt, mely megfelel a 26/2005. (VIII. 5.) TNM sz. rendelettel
meghatározottaknak.

Miskolcon induló tanfolyamok: 2006. szeptember
Részletes tájékoztatás: www.futiomega.hu

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

Szûcs Erika alpolgármester és Bernáth Attila, a MIK Zrt. igazgatóhelyettese.

Hatékonyabb hulladék- és energiagazdálkodás

KÖRNYEZETIPARI KLASZTER

Személyes üzenet
a vállalkozóknak



Mindenféle erõszakos cselek-
ménytõl elhatárolódott a Fidesz
miskolci szervezete, és arra kérte
a tüntetõket: tartsák be a törvé-
nyeket, ne üljenek fel semmiféle
provokációnak. Juga György vá-
rosi pártelnök ugyanakkor bo-
csánatkérésre szólította fel a szo-
cialista városvezetést, a nyilvá-
nosságra került Gyurcsány-be-
szédben foglaltak kapcsán. 

Juga György szeptember 20-án,
a miskolci MSZP-irodát ért atroci-
tás kapcsán tartott sajtótájékoz-
tatón hangsúlyozta: „a Fidesz se-
hová nem küld tüntetõket”, az em-
berek nem azért vannak az utcán,
mert valaki oda szólította õket,
hanem azért, mert kiderült, hogy
a jelenlegi kormánypártok hazug-
sággal nyerték meg a tavaszi vá-
lasztásokat. – Eljutottunk oda,
hogy most nagyon határozottan ki

kell állni a demokrácia értékei
mellett – hangoztatta a fideszes po-
litikus, aki szerint Miskolc jelenle-
gi vezetõit is felelõsség terheli, hi-
szen közülük sokan országgyûlési
képviselõk, ott voltak, mikor
Gyurcsány Ferenc elmondta ezt a
beszédet az MSZP frakciója elõtt,
de eddig hallgattak róla. Juga
György szerint ezért meg kell kö-
vetniük a miskolci választókat.

Az ellenzéki politikus azt is el-
mondta: elítélnek mindenféle erõ-
szakos cselekményt, s mindenkit
felszólítanak a törvények betartá-
sára. Ugyanakkor azokat is elíté-
lik, akik azt sugallják, hogy a tün-
tetõknek nincs joguk az utcára
menni. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Szent István-szobornál gyü-

lekeztek a tüntetõk a demonstrá-
ciósorozat harmadik és negyedik
napján is. A tömeg alkalmi veze-
tõi ezúttal is arra kérték a tüntetõ-
ket, hogy fegyelmezetten visel-
kedjenek, mert nem a rongálás a
cél. A rendõrség az eseményeket
most is legalább százötven egyen-
ruhással, illetve civil rendõrökkel és
határõrökkel együtt a távolból fi-
gyelte, de közbeavatkozniuk egy-
szer sem kellett.  A Városház téren
Miklós Árpád, a Borsod megyei
MIÉP elnöke is felszólalt, aki kije-
lentette: a kedd esti tüntetés részt-
vevõinek semmi köze az MSZP-
székház üvegportáljának betöré-
séhez. 

A demonstrálók zászlókkal, köz-
tük több Árpád-sávos lobogóval és
Nagy-Magyarország transzpa-
renssel vonultak fel, a Szent István-
szobortól elõször a polgármeste-
ri hivatal elé, ahol a tiltakozók
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök
lemondását, az ország és a város
vezetésének távozását követelték. 

A tiltakozó tömeg szerdán ez-
után az SZDSZ-irodához vonult,
majd az újabb helyszín a Miskolc
Televízió épülete volt.  Az estére már
csaknem 1000 fõt számláló tömeg

a Széchenyi utcán vonult végig –
a tüntetõk a Székely himnuszt
énekelték, és a miniszterelnök tá-
vozását sürgetõ jelszavakat, rig-
musokat skandáltak. Innen az
MSZP-székházhoz mentek. 

A tüntetés este fél kilenckor ért
véget a Petõfi térnél, ahol újból el-
hangzott, addig nem tágítanak,
amíg Gyurcsány Ferenc nem adja
be lemondását. Csütörtökön ha-
sonló útvonalon és szintén béké-
sen zajlott a tüntetés. Lapzártánk
idején, péntek délután csendes volt
a város.

2006. szeptember 23. KÖZÉLET 3

LAKÁSÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ
A MIK Zrt. 2 fordulós nyílt versenyeztetési eljárás 

(írásos ajánlat + meghívásos versenytárgyalás) útján történõ értékesítésre meghirdeti 

a Miskolc, Aulich utca, 8315/95 hrsz-ú, 1101 m2 területû ingatlant 
Induló vételár: 19 800 000 Ft+áfa

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

Az írásos ajánlatok benyújtásának idõpontja: 2006. szeptember 27. 10 óra

További információ:
MIK Zrt. Ingatlanforgalmazási Iroda 46/516-421 � www.mikrt.huÉrdeklôdni: Babus Autóház Kft.

Miskolc, Régiposta u. 29. (a plaza mellett)
Telefon: 46/506-008, 46/506-009.

BABUS SUZUKI

Ne döntsön, amíg nálunk nem járt!

� Fix: 2,99 THM
� Fix: havi 

törlesztôrészlet
� Fix, hogy 

Babus Suzuki
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ÚJ FESTÉKBOLT A PLAZÁNÁL!
NYITÁSI AKCIÓ!

Héra beltéri falfesték 16 l 3290 Ft (205Ft/l)

Fûrészporos tapéta 30 m 690 Ft (23Ft/m)

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) 

Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2006 októbe-
rében újra indít ingyenes
kezdõ nyelvtanfolyamokat
angol és német nyelvbõl.

Cél mindazoknak lehetõséget
adni a nyelvtanulásra, akiknek
eddig nem volt módjuk tanulni,
vagy akik részére a nyelvtanfo-
lyamok megfizethetetlenek. Minél
több ember képes legyen a hét-
köznapi szituációkban megérteni
másokat és megértetni magát
idegen nyelven is. A képzés
során a résztvevõk a hétközna-
pi kommunikációban legszük-
ségesebb nyelvi ismeretanyagot
sajátíthatják el. A képzés be-
szédközpontú, olyan hétközna-
pi helyzetekre készít fel, mint pél-
dául a bemutatkozás, mások
üdvözlése, köszönés, útbaigazí-
tás, orvosnál, étteremben, üzlet-
ben szokásos beszédszituációk.
Az oktatást szakképzett nyelv-
tanárok végzik. 

A nyelvi képzésen életkortól,
képzettségtõl, iskolai végzett-
ségtõl függetlenül részt vehetnek
a miskolci városlakók. Az idõsebb

korosztály tagjait éppúgy várjuk,
mint a középkorúakat, fiatalokat. 

A tanfolyam 32 órás, 8 hetes
idõtartamú. Heti 2 x 2 órás, illet-
ve 1 x 4 órás elfoglaltságot jelent,
valamint az órákra való felké-
szülést. A kurzusok 9 helyszínen
indulnak, a város különbözõ pont-
jain elhelyezkedõ oktatási intéz-
ményekben. 

Jelentkezni jelentkezési lap ki-
töltésével lehet. A jelentkezési la-
pokat a Városi Pedagógiai
Intézetbe (3525. Miskolc, Patak u.
1.) kell leadni. Jelentkezési határ-
idõ: 2006. szeptember 25–27.
8.00–16.00 óra között a Városi
Pedagógiai Intézetben, illetve a 45
fõs csoportlétszám eléréséig.
Postán küldött jelentkezési lapo-
kat nem áll módunkban elfo-
gadni!

Jelentkezési lap és bôvebb in-
formáció: Miskolci Polgármesteri
Hivatal Közoktatási, Sport- és
Civil Kapcsolatok Osztálya, Mis-
kolc, Városház tér 8., tel.: 512-
700/1306 mellék, a Városi Peda-
gógiai Intézet, Miskolc, Patak u.
1., tel.: 347-646; valamint a Pol-
gármesteri Hivatal honlapjáról is
letölthetõ (www.miskolc.hu).

Szerdán lerakták az épülõ
Széchenyi negyed parkolóhá-
zának az alapkövét. A három-
száz parkolóhellyel rendelkezõ,
korszerû létesítmény átadását
2007 végére tervezik. 

Káli Sándor polgármester az
ünnepségen egyebek mellett el-
mondta: ez a harmadik parkolóház,
amelynek az építése elkezdõdött
Miskolcon, átadásukat követõen
valószínûleg jelentõsen enyhülnek
majd a parkolási gondok a város-
ban. Káli Sándor szerencsésnek ne-
vezte, hogy az új létesítményt is az
önkormányzat saját parkolási cége,
a Régió Park Kft. mûködteti majd,
ugyanis – mint fogalmazott – így
könnyebb lesz összeegyeztetni és
koordinálni ennek tevékenységét a
város többi parkolási projektjével. 

Stefán Csaba, a Régió Park
igazgatója a cég és a város életé-
ben is jelentõs eseménynek ne-
vezte az alapkõletételt: mint mond-
ta, elkezdõdött egy folyamat, mely-
nek végén talán mindenki meg-
elégedésére sikerül majd rendez-
ni a Széchenyi-negyed és Miskolc

parkolási helyzetét. Az igazgató
arról is szólt, hogy az eltolt szintû,
hatemeletes parkolóház tágas, jól
használható létesítmény lesz.
Kényelmes, széles felhajtókkal,
korszerû beléptetõ rendszerrel,
amely jól illeszkedik majd a jelen-

legi közterületi parkoláshoz. Elly
Sosinsky, a Miskolc Belvárosi
Fejlesztés Kft. ügyvezetõje ugyan-
csak annak a véleményének adott
hangot, hogy a belváros egyik ki-
emelt beruházása és fejlesztése,

a Széchenyi-negyed építése je-
lentõs mérföldkövéhez érkezett a
parkolóház alapkövének leraká-
sával. Az épület tervei a legújabb
uniós szempontok figyelembevé-
telével készültek, a parkolóház tel-
jes területe akadálymentesített
lesz, a háromszáz kialakított autós
férõhelybõl harminc darab 3,5
méter széles, rokkantak számára
fenntartott parkolóhely lesz. A lé-
tesítményt chip-kártyával is igény-
be vehetik majd az autósok, lehet
egész napos bérelt helyet vásárolni,
s választható lesz az éjszakaiga-
rázs-funkció is. Az építkezés még
idén elkezdõdik, befejezési határ-
idõként pedig jövõ év végét tûz-
ték ki. Az ügyvezetõ arra is utalt,
hogy a Széchenyi-negyed elsõ
épülete már szerkezetkész álla-
potban van, s 3-4 éven belül re-
mélhetõleg a teljes projektet be tud-
ják fejezni. Dr. Simon Gábor, a bel-
város fejlesztési biztosa sikeresnek
és eredményesnek nevezte a bel-
város megújítására irányuló ön-
kormányzati programot, melynek
fontos fejezete a Széchenyi-ne-
gyed.

Bezúzták a miskolci
MSZP-iroda üveg por-
tálját kedden éjszaka.

Az elkövetõt rögzítette
a biztonsági kamera.
A Fidesz irodájában ked-
den délután volt bomba-
riadó, de robbanószerke-
zetet nem találtak. Joggal
tarthatott attól mindenki,
hogy Miskolcot is elérte az
erõszakhullám, fõként a
fõvárosi események tükrében.
Szerda este azonban a rendõrség
nyomozói elfogták azt a férfit, aki
kedden este egy utcai szeme-
tessel zúzta be a MSZP irodájá-
nak üvegportálját. A pártiroda
ipari kamerájának felvételein lát-
ható, hogy a férfi egyedül követ-
te el a bûncselekményt. Mint ki-
derült, az elkövetõ egy hajlékta-
lan, aki az esti órákban vidékrõl
érkezett vissza Miskolcra, és saját

bevallása szerint is már ekkor erõ-
sen ittas állapotban volt. A rend-
õrségnek beismerte, tettét nem
politikai nézetek vezérelték. A
rendõrség a helyszínen egy mo-
biltelefont talált, ez adta a nyo-
mozás alapját.

A rendõrség garázdaság vét-
sége miatt indított nyomozást a
hajléktalan férfi ellen, és gyorsí-
tott eljárással mielõbb szeretnék
bíróság elé állítani. 

Nagyszüleiket és a környék idõs
embereit köszöntötték a Komlós-
tetõi Általános Iskola diákjai, az im-
máron hagyományos idõsek nap-
ján. A rendezvényen a mûsor mel-
lett ajándékcsomaggal is kedves-
kedtek a nyugdíjas korú embe-
reknek. A programot az iskola
igazgatónõje koordinálja, akinek

nem titkolt célja a rendezvénnyel,
hogy a tanulók megtanulják tisz-
telni az idõs embereket. A prog-
ram szervezõje Zámbó Tiborné, a
terület önkormányzati képviselõje.
A mûsort a helyi oktatási intéz-
mények gyermekei adták, így volt
zene és tánc is, a rendezvényt este
tûzijáték zárta.

A belváros parkolási gondjait enyhíti

LERAKTÁK A PARKOLÓHÁZ ALAPKÖVÉT
Ismét ingyenes
nyelvtanfolyam 

Az alapkô a helyére került, kezdôdhet a parkolóház építése.

BEZÚZTÁK AZ ÜVEGET

Elfogták a tettest

TÜNTETÉSEK MISKOLCON

Pártok – porták

A TÖRVÉNYEK
BETARTÁSÁT KÉRIK

IDÕSEK NAPJA
Az Avasi Kulturális és Sport-

egyesület vezetõsége a négy avasi
képviselõ nyilatkozatára hivatkoz-
va elhalasztja az V. Õsz az Avason
rendezvényt az avasi lakosok testi
épsége és vagyonmegóvása ér-
dekében. A rendezvényt hasonló
színvonalon, késõbbi idõpontban
tartja meg, melyrõl értesítjük az ava-
siakat.

Az említett nyilatkozat a követ-
kezõ: „Az avasi önkormányzati
képviselõk felkérik az Avasi Kul-
turális Egyesület vezetõségét, hogy
a tradicionálisan megrendezésre
kerülõ szeptember 23-ai V. Õsz az

Avason kulturális rendezvényt az
avasi lakosok testi épsége és va-
gyonbiztonsága megóvása érde-
kében a már meghirdetett idõ-
pontban ne tartsa meg.

Mi, az avasi képviselõk úgy lát-
juk, hogy tovább folyik az embe-
rek izgatása, és nem kiszámítható
cselekedetekre is számítani lehet.
Az avasi lakosok biztonsága érde-
kében a rendezvény elhalasztása
szükséges. Felkérjük az egyesüle-
tet, hogy a rendezvényt más, nyu-
galmasabb idõben szervezze meg.”

Szûcs Erika, dr. Bistei Attila,
dr. Varga Zoltán, Fodor Zoltán

Elmarad az Õsz az Avason
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Cégünk, az AVE Miskolc Kft. idén õsszel is térítésmentesen elszállítja a háztartásokban felgyülemlett és feleslegessé vált lomokat. 

A lomtalanítás a szemétszállítási napoknak megfelelõen munkanapokon reggel 6 órakor kezdõdik. A közterületek tisztántartása érdekében kérjük, hogy
a feleslegessé vált lomokat csak a szállítást megelõzõ napon, illetve a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék el a hulladékgyûjtõ edényzet mellé, amennyiben
késõbb, vagy a lomtalanítási napot követõen kerül kihelyezésre lom, azt kizárólag térítés ellenében áll módunkban elszállítani.

A lomtalanítás nem tartalmazza a veszélyes hulladék (gumiabroncs, akkumulátor, pala, tv, hûtõszekrény, stb.) és építési törmelék elszállítását, ezt külön meg-
rendelés alapján végezzük. Tájékoztatjuk Önöket, hogy új szolgáltatásként a zöldhulladék (falevél és gally) elszállításához Miskolc, József Attila u. 65. szám alat-
ti telephelyünkön 100 Ft+áfa áron zsák vásárolható, melyet az ürítési napokon a tárolóedény mellé kérünk kihelyezni.

További kérdések esetén forduljon bizalommal munkatársainkhoz: 

AVE Miskolc Kft. 3527 Miskolc, József Attila u. 65.
Telefon: 46/500 236
A lomtalanítási terv honlapunkon is megtekinthetõ: www.avemiskolc.hu 

2006. 10. 09.
HÉTFÕ

Aulich L., Perczel M., Kós Károly

Úttörõpark
Almáskert, Benedekalja, Csemetekert
Haladás, Jegenyés, Kapitány
Káplár, Kürt, Pillangó, Sátor, Síp
Tábortûz, Vadrózsa, Zászló

Tapolca
Abaúji, Bagoly, Bakony, Barlang
Denevér, Dési, Esze Tamás
Fajdos, Fecske, Fürj, Gerle
Harkály, Hattyú, Jogász
Károlyi Mihály, Kisbenedek
Kiss József, Kócsag, Mátra
Mérnök, Páva, Sirály, Szitakötõ
Tanító, Trencséni, Vadgalamb
Verne Gyula, Zárda, Zempléni

Martin-Kertváros hétfõi járat
Komlóstetõ
Báthory, Gorkij sor, Láditelepi, Töbrös
Szeder, Orgona, Szegedi, Pajtás, Lomb
Szántó K. J., Vörösbérc, Cserfa
Olvasztár, Komlóstetõ, Hengerész
Örömhegy, Sas, Nádastó-dûlõ

MÁV-telep
Lillafüred
Erzsébet sétány, Szeleta, Alsóhámor

2006. 10. 10.
KEDD

Üveggyár, Meggyesalja és környéke
Avasalja, Barcsay Á., Bercsényi M.
Csillag, Damjanich J., Ernye bán, Füzes
Gábor Áron, Gerõ János, Gyár, Hold
Hutás, Kalló, Karacs T., Kender
Kiss Ernõ, Leiningen, Meggyesalja
Nagysándor J., Nagyváthy fele
Nap, Orsó, Petõfi, Rácz Gy.
Reisinger, Reményi, Ruzsini
Salétrom, Schweidel, Szövõ, Tatár, 
Teleki B., Tímár malom, Tompa M.
Toronyalja, Tulipán, Wesselényi M.

Martin-Kertváros keddi járat
Görömböly-Hejõcsaba
Beniczky, Ács, Apátsági, Asztalos, 
Bacsinszky, Bádogos, Bizony J., Bognár
Borbély, Cement, Cseresznyés, Csermák
Cukrász, Dapsy László, Deák Ferenc
Déli, Dohány, Egyetértés, Erzsébet kir.-né
Eszperantó, Esztergályos, Farkas A. 
Görgõs, Kaffka Margit, Kárpitos, Kovács
Kõmûves, Lakatos, Lavotta J., Pöltenberg
Simándy P., Szabó K.
Szabó Zoltán, Szûcs S., Szolártsik, 
Vízirózsa, Szabó Ervin

Avas pincesor
Földes Ferenc, Domb, Teleki sor
Papszer 2–28-ig, Mélyvölgy, 
Muszkás-telep, Lövei sor, Tóth sor

2006. 10. 11.
SZERDA

Ómassa

Vargahegy
Batthyány sor, Csermõkei
Hajnal, Kokilla, Magashegy-d.
Martinász, Muszkásoldali-d.
Vargaoldali-d., Vasöntõ

Nagy-Avas közép, Nagy-Avas felsõ
Kis-Avas, Toronyalja
Tetemvár 170–191.

2006. 10. 12.
CSÜTÖRTÖK

Tapolca
Aradi, Baghy Gy., Barabits
Bencések, Beregi, Branyiszkó
Brassói, Csabai, Enyedi Ernõ
Fagyöngy, Fenyõ, Görömbölyi
Gyõri, Homonnai, Iglói
Isaszeg, Katona J., Kiss József
Léva, Lõcsei, Miskolctapolcai
Nyitrai, Pákozdi, Rozsnyói
Szatmári-Kir. P., Thaly Kálmán
Újjáépítés, Ungvári, Viola
Zárda, Zilahi

Komlóstetõ
Nyárfa, Olvasztár 2–4–6–8.
Szántó K. János 70-tõl
Komlóstetõi út 98-tól fölfelé

Görömböly
Cserép, Felhõ, Ginzery S.
Hordó, Lehár F., Templomhegyi, 
Apátsági, Tücsök, Madár,
Meredek köz., Szõlõ, Tárogató,
Tapolcai, Temetõalja, Tégla, Szabó Károly

Bábonyibérc
Alsó sor, Bruckner, Feszty Á.
Marjalaki, Nagy Ferenc
Nimród, Szent László
Tinódi, Toldi M., Attila

Hejõcsaba
Szamóca köz, Május 1. telep

2006. 10. 13.
PÉNTEK

Csabai kapu – Népkert
Apáczai Cs. J., Balogh Ádám
Benke J., Bezerédi I.
Bottyán J., Budai József
Csabai kapu, Derkovits
Dessewffy A., Dobozi M.
Dugonics A., Eötvös L.
Esterházy A., Farkas Jenõ
Gyöngyvirág, Írisz, Jászi O.
Kankalin, Kinizsi P., Knézich
Korányi S., Lázár V.
Lévay József, Medgyessy F.
Mikes Kelemen, Mûhely, Nárcisz

Park, Petneházy D., Semmelweis
Sibrik Miklós, Szabadságharc
Szigligeti E. tér, Szigligeti M.
Szilágyi Dezsõ, Váncza, Vasvári
Vécsey K., Venyige, Vezér
Zrínyi Ilona

Bedegvölgy – Tetemvár
Aggteleki, Andor út, Bedegvölgy
Bodó sor, Dóczy J., Kõporos családi h.
Közdomb, Major, Margittai, Méhész
Muskátli, Napfény, Napfürdõ, Nyírfa
Pacsirta, Szegfû, Szivárvány
Tetemvár alsó s., Tetemvár felsõ
Tetemvár közép, Dombalja

Hejõcsaba – Almáskert
Áchim A., Balassi Bálint, Bárczay
Boglárka, Cement, Cementgyári
Csaba vezér, Dália
Dr. Kalocsai K., Egri, Fogarasi
Futó, Garbai S., Gárdonyi Géza
Gátõr, Hejõ, Híd, Hock János
Igazság, Izsó Miklós
Kázmér, Kertész, Koboz, Kõ
Málnás, Malom, Mécses, Mész
Mésztelep, Mésztelepi kol.
Nádas, Nagyszebeni, Negyvennyolcas, 
Rodostó, Rozmaring, Segesvári, 
Szeretet, Szirmai, Szózat, Tallér
Templom, Töltés, Világ, Szalag

2006. 10. 16.
HÉTFÕ

Avas I. ütem
Áfonyás, Felsõruzsin, Gesztenyés
Ifjúság, Korach M., Középszer
Mandulás, Nyíri D., Sályi
Szent György, Szilvás, Szõlõskert
Testvérvárosok

Kilián-észak-dél
Alkotás, Árvíz, Bálint
Benedek Elek, Budai N. Antal
Dorottya, Erdélyi, Gagarin, Hunfalvy
Irinyi János, Iványi, Kacsóh P.
Kandó Kálmán, Kempelen F. 
Kiss tábornok
Könyves K., Lányi Ernõ
Lorántffy Zs., Mónus Illés
Munkás, Szinyei M. P.

Diósgyõr
Árpád, Csóka, Fülep J., Hegyalja, 
Kondor, Kuruc

2006. 10. 17.
KEDD

Avas II-III. ütem
Adler Károly, Hajós A.
Jósika M., Klapka Gy.
Kölcsey, Leszih A.
Mednyánszky, Pattantyús

Vologda és Jókai lakótelep
Anna, Dóczy József, Dózsa Gy.
Fábián kapu, Fazekas, Kis-Hunyad

Jókai M., Laborfalvi R. Mátyás kir., Pallós, 
Palóczi L. Patak, Vologda, Szepessy P.

Szent István u. és környéke
Malomszög, Serház, Nagyváthy
Szent István, Tizeshonvéd, Petõfi

Belváros
Dajka G., Déryné, Hunyadi, Kandia,
Kossuth, Palóczi, Papszer 28-tól, 
Rácz Gy., Rákóczi F. Tárkányi, Uitz Béla

2006. 10. 19.
CSÜTÖRTÖK

Gyõri kapu, észak
Andor, Andrássy, Avar, Bíró, Brigád
Elõd, Fadrusz, Gépész
Görögszõlõ, Gyõri kapu
Gyula, Károly, Kohász, Liszt F.
Maros, Miklós, Örs, Pál, Rácz Á.
Szamos, Szerdahelyi K.
Újítók, Zoltán

Szentpéteri kapu
Ady, Álmos, Arany J. tér, Blaskovits
Botond, Bulcsú, Gyóni, Horváth
Huba, Huszár, Kassai
Katowice, Latkóczy, Lehel
Levente vezér, Lovarda
Madarász, Pozsonyi
Régiposta, Szeles, Széles
Szentpáli, Szûcs L., Zombori

2006. 10. 20.
PÉNTEK

Gyõri kapu, déli oldal
Aba, Acél, Bársony J., Béla
Bokréta, Böngér, Csatorna, Fém
Ferenc, Gállfy, Gergely
Gyõri kapu, Gyula
Herman O., Jánosi F., József
Kabók L., Kalapács, Kavics, Kohó
Kõporos, Réz, Thököly
Vas, Vászonfehérítõ, Virág

Bulgárföld 
Bertalan, Kiss tábornok, Szarkahegy
Fazola H., Stadion

Selyemrét
Kõrösi Csoma Sándor, Selyemrét
Augusztus 20., Bolyai J.
Éder György, Zielinszky
Latabár Endre, Baross Gábor
Bajcsy-Zsilinszky E.

Szirma

2006. 10. 24.
KEDD

Alsó-felsõ Hámor
Vadas Jenõ, Losonczy I.
Palota, 

Diósgyõr, Majláth-dél
Alsó-Papírgyár, Árpád, Blaha L.

Bölcs, Ferenczy S., Hajdú
Hegyalja csal. páratlan
Hóvirág, Kemény, Költõ
Köztársaság, Lilla, Madách I.
Márton bíró, Mokri, Mészáros
Nagy L. kir., Nyár, Páfrány
Pálma, Papír, Puskás T., Rigó
Szervezet, Diófa

Vasgyár
Alsó-Szinva, Ballagi, Felsõ-Szinva
Fürdõ, Glazer Miksa, Gózon, Irma
Jászai M., Jedlik Á., Kerpely
Kórház, Kristály, Lónyai M.
Mányoki Ádám, Mester, Örös
Puskin, Técsey, Téglagyári, Topiczer J.,
Vasgyári

Pereces
Akna, Alma, Bánya, Dalárda
Farbaky I., Fülemüle, Honszerzõ
Nefelejcs, Péch Antal, Szén
Taksony, Tárna, Vadász, Vasút

Bábonyibérc–Vologda
Árok, Bábonyibérc alsó
Bábonyibérc felsõ, Bábonyibérc
Balázs diák, Bércalja, Borostyán
Börzsöny, Cserhát, Csermely
Estike, Eszter, Felmezõ
Forrásvölgy, Mecsek, Pilis
Pintes, Sellõ, Sólyom, Tag, Temetõ

2006. 10. 26.
CSÜTÖRTÖK

Bükkszentlászló

Tatárdomb
Bánat, Boldog, Boróka, Cinka
Csákány, Csille, Tokaji Ferenc
Fenyves, Mária, Mogyoró, Mongol
Tatár, Tatárárok, Verseny

Diósgyõr-Majláth
Árnyas, Bánfolyás, Bánki
Baráthegyalja, Béke, Cserje
Csipkés, Elõhegy, Erdész, Fülep
Gyertyán, Hegyalja csal. h. páros
Holló, Ibolya, Jázmin, Mohás
Õz, Partos, Rózsa, Sas, Szépvölgy
Tóth Árpád, Tömörkény I.
Törökverõ, Vajda J.

Diósgyõr-észak
Ákos, Bánki, Béke, Elõhegy, Gõz
Kiss tábornok, Kondor Béla
Lankás, Sugár, Telepy Gy.
Vas G., Vince, Vörös, Zenta

2006. 10. 27.
PÉNTEK

Pereces
Bimbó, Bodza, Bollóalja, Csábi L.
Csajkovszkij, Csehov, Cséti Ottó
Debreczeni M., Erdõ sor, Erenyõ
Faller Jenõ, Fátyolka
Finkey József, Hérics

Jószerencse, Kodály Zoltán
Lauday, Liszkay G.
Som, Szentistványi

Testvériség – Daru utca
Daru, Nemzetõr, Tátra, Testvériség
Torontáli

Zsolcai kapu – Zsarnai telep
Állomás, Besenyõi, Buzogány
Bethlen G., Eperjesi, Fonoda, Gyimesi
Éder György, Halász, Harmat
Hatvanötösök, Hodobay-telep
József A.-telep, Kartács, Kruspér
Pázsit, Víkendtelep
Szekerész, Szendrey J., Szinva
Szondi Gy., Tölgyesi, Tömösi
Tüzér, Üteg, Vágóhíd
Vásárhelyi, Vásártéri, Vereckei, Vitéz
Zsigmondy V., Zsolcai kapu

Tapolca
Kis-kõkötõ, Kõpad, Nagy-kõkötõ
Rézmûves, Szûrcsapó

2006. 10. 30.
HÉTFÕ

Berekalja
Bartók B. út + köz, Békés, Berekalja
Berkenye, Bükk, Csemete
Csendes, Honvéd, Endrõdi, Eper
Erdõ, Erdõalja, Fényesvölgyi
Hársfa, Havas, Haller Gy., Hegyes, Homok
János, Juhász Gy., Karinthy F.
Kökény, Körmöczi, Majláth I.
Móra Ferenc, Puskás T., Rozgonyi P.,
Somlyó Z., Székely, Szikla, Tapolcarét
Tölgy, Vár, Tópart, Vasverõ

Számos utcák,
Kárpáti–Szabadság utca 
Endresz Gy., Illyés Gy., Kárpáti, 
Móricz Zs.,  
Szabadság, Tamási Á., 
Szarkahegy cs. ház

Bányásztelep
Vájár, Róna, Bányamécs, Aknász

Belváros – Vörösmarty
Arany J., Belegrád köz
Bem József, Bocskai
Bors vezér, Corvin O.
Dankó Pista, Gizella
Görgey A., Hadirokkantak
Kazinczy, Király, Gombos Pál
Kont István, Lenke, Mádai Lajos
Martinovits, Mártírok
Melinda, Sarolta, Soltész Nagy K.
Szabó Lõrinc, Széchenyi
Szemere, Uitz Béla, Vörösmarty

LOMTALANÍTÁS



Litwin József iparmûvész és
Rudolf Mihály építész közös ki-
állítását nyitották meg a Kós-ház-
ban. A tárlatot Avasi utcabútorok
címmel a Miskolci Városszépítõ
Egyesület és a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Építészkama-
ra rendezte azzal a céllal, hogy
a történelmi Avas rehabilitáció-
jára irányuló terveket megis-
mertesse a nagyközönséggel.
Október az építészet hónapja,
melyet az egész világon ünne-
pelnek – ennek elõhírnöke az
avasi utcabútor-kiállítás a Kós-
házban.

Új sorozat indul a Kamara-
színházban, Személyes valósá-
gunk sorozatcímmel. Szeptem-
ber 25-én „Vagyok, aki vagyok”
– mesél, kérdez, válaszol: Popper
Péter 18 órától.

Mitõl harmonikus az egyén? Mitõl
mûködik jól egy társadalom?
Hogyan teremthetõ meg a szemé-
lyes és a kollektív testi, lelki, szelle-
mi épség? – ezekre a kérdésekre ke-
resi az „Érintés-Életreform” Egész-
ségnevelõ és Ismeretterjesztõ Ala-
pítvány a válaszokat olyan meste-
rek segítségével, mint Müller Péter
író, Vekerdy Tamás pszichológus
vagy Czeizel Endre genetikus. A
rendszeresen jelentkezõ elõadások
és beszélgetések sorozatában elõ-
ször Popper Péter pszichológussal

találkozhatnak a Miskolci Nemzeti
Színház Kamaraszínházában.

Prof. Popper Péter pszichológus
mesél, kérdez tõlünk, és válaszol ne-
künk belsõ harmóniánkról és önnön
valóságunkról, az önismeret fon-
tosságáról, bizonyos élethelyzeteink
felvállalásának szükségességérõl.
„Az önmagunkon való változtatás
elõfeltétele: az elfogadás. Csak amit
tisztán látunk magunkban, azon
lehet változtatni. Minden önbecsa-
pás ezt lehetetlenné teszi. Az önis-
meretnek nincs más akadálya. Ám
van egy kérdés: Valóban le aka-
runk-e számolni hamis én-ké-

pünkkel? Nem kényelmesebb-e il-
lúziókban élni önmagunkról? Leg-
belsõbb valóságunkat Jung Selbst-
nek nevezi. Ezen nem lehet változ-
tatni. De a Selbst és a világ között
terül el a Persona, a személyiség,
amivé nevelésünk, ideáljaink, gyá-
vaságunk formáltak bennünket.
Személyiségünkön kemény mun-
kával javíthatunk. Fájdalmas lelki ka-
land” – mondja a pszichológus. A
Személyes valóságunk következõ
eseménye: „Ki nevel a végén?” – ta-
lálkozás dr. Csernus Imre pszichiá-
terrel. Az elõadás idõpontja: októ-
ber 16., 18 óra.

Egy-egy cukrászdáról, gyógy-
szertárról, áruházról könnyû
házat elnevezni. Ha azt mond-
juk: Lévay-ház, Vadnay-ház,
vagy Palóczy-kúria, nem biz-
tos, hogy már mindenki szá-
mára van üzenete a névnek,
ezért a felújított épület mellett
az építtetõrõl, vagy a néva-
dóról is illik rögzíteni néhány
gondolatot. 

Ez vonatkozik a Városház tér 16.
és 18. számú épületekre, hiszen
a várostörténet Markó-háznak ne-
vezi mindkettõt. Az épületek hom-
lokzatának hasonlóságát is ma-
gyarázza, hogy az evangélikus fel-
vidéki régióból idetelepült apa és
fia volt a két építtetõ. Az apa,
Markó Pál bõrgyáros volt, fiából,
Markó Lászlóból világot látott or-
vostudor, városi és megyei fõor-
vos lett. Mindez a XIX. században
történt.

Mindkét épület belvárosi mû-
emlékeink számát gazdagítja.
Homlokzat-felújításukra 2006-ban
került sor, az új épületszínek a kö-
zelmúltban, az állványzat lebon-
tása után váltak láthatóvá. A 16.
számú épület 43,3%-ban önkor-
mányzati, 56,7%-ban magántu-
lajdonban van. A terveket a
Klimaszol Kft. készítette, a kivite-
lezõ a MIK Zrt. volt. A felújítás az
1883-ban készített homlokzati terv
figyelembevételével történt, s ez
fõleg az emeleti nyílászárókra vo-
natkozik. A földszint kapubejáró-
ja is megõrizte eredeti funkcióját
és külsõ megjelenését, de az üz-
letek helyén eredetileg lakószobák
voltak. A 2+2+2 tengelyû épület
emeleti zónáját nem tükrözi visz-
sza a földszint. A bejárat keleti
irányba tolódott el, s ez aszim-
metrikus képet mutatott. A keleti
szárny szélsõ tengelye késõbb be-
járattá alakult, ez mindenképpen
összefügg a tulajdonos Markó
László egyházi és közéleti sze-
repvállalásával. (A mai háztartási

bolt helyén egykor egy bejárattal
és egy ablakkal ellátott, társasá-
gi, közéleti helyiség volt, s csak a
XX. század második-harmadik
évtizedében alakult át valóságos
üzlethelyiséggé.) A földszint nyu-
gati részét szintén üzletté alakí-
tották, a három ablak egy önálló
portállá és egy összevont portál-
bejárattá alakult. Ebbõl alakították
ki a több évtizede itt mûködõ papír-
írószer üzletet, amelynek új cégére
kellemes színfoltja az épületnek és
az utcaképnek is. A földszint hom-
lokzati vakolatkváderezése sá-
vokká egyszerûsödött, de meg-
õrizte korának eklektikus esz-
köztárát és hangulatát.

A felújítás után a homlokzat
mûkõ lábazaton nyugvó, sárgás
vakolatot kapott. A kapu, az üzle-
tek, a tok és szárnyszerkezetek sö-
tétbarna színben jelennek meg. A
mûves kovácsoltvas rács feketé-
re festett. Az emelet ablakkeretei
sötétbarna színûek, mint aho-
gyan eredetileg is azok voltak. Az
épület középtengelye kiugrik,
amelyet még hangsúlyosabbá
tesz az ablakok timpanonos zá-
ródása. A két timpanonos ablak
között egykor – majdnem ablak-
magasságig – „groteszk” ele-
mekbõl komponált díszítmény ka-
pott helyet. Ebben jól látható he-
lyen tüntették fel a házszámot.

(Másutt a kapubejáró felsõ sar-
kaiban láthatjuk ugyanezt.)
Valószínû a második világhábo-
rú utáni épület-felújításkor ez
ugyanúgy eltûnt, mint az eredeti
portálok, azok feliratai és az üz-
letek cégérei is.

A hattengelyes épület középsõ
részének „kiugratására” az épít-
tetõ fõorvos 1883-ban „városszé-
pészeti okok” miatt kért engedélyt.
E mögött pedig az állt, hogy az
õ háza – a többiekével ellentétben
– ne kövesse az utca hajló nyom-
vonalát. (Ez a cikkcakkos épület-
homlokzat a városháza melletti
épületeken figyelhetõ meg a leg-
szembetûnõbben.) A kérést a bi-
zottság úgy ítélte meg, hogy a
„ház homlokzatának díszes hely-
reállítása és az ott lévõ homlok-
zati törés elenyészése követeli azt,
hogy a 6 ablaknyílással bíró hom-
lokzat közepén egy 30 centimé-
ternyi széles elõreugrás építtes-
sék, melynek vonala a jelenlegi
szögelet élével összeessék. Ez
által a járda szélessége nem szen-
ved változást, másrészt szépészeti
tekintetbõl kívánatos, hogy az
utca szétágazásánál az utca tö-
rése elõreugrás által megszakít-
tassék.” Így érvényesült az orvo-
si precizitás a városépítészetben
a XIX. század utolsó harmadában.

Dobrossy István
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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?

A megújuló belváros (24.)

EGY XIX. SZÁZADI ORVOSTUDOR HÁZA

A Miskolc TV
heti mûsora

2006. szeptember 25.–2006. október 1.

SZEPTEMBER 25., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.20
Mûsorismertetés 17.25 A polgár-
mesterjelöltek bemutatkozása:
Fülöp Józsefné (Munkáspárt) és Káli
Sándor (MSZP–SZDSZ) 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 A pol-
gármesterjelöltek bemutatkozása:
Kobold Tamás (FME-MOST) és
Kriza Ákos (Fidesz–KDNP–MDF)
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Vidék
Világa, mezõgazdasági magazin
19.40 Kedvenceink, az állatbarátok
magazinja 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Vérdíj 2.– A
nagy robbanás, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

SZEPTEMBER 26., KEDD
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 22-es számú vá-
lasztókörzet képviselõjelöltjeinek
bemutatkozása 18.00 Miskolc Ma,
hírmûsor 18.25 A 23-as számú vá-
lasztókörzet képviselõjelöltjeinek
bemutatkozása 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.20 DVTK–Vasas élvonalbeli
labdarúgó-mérkõzés közvetítése
felvételrõl 21.00 Halálos merülés 2.
rész, amerikai film (h) 23.00 A Háló-
zat mûsora.

SZEPTEMBER 27., SZERDA
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 24-es számú vá-
lasztókörzet képviselõjelöltjeinek
bemutatkozása 18.00 Miskolc Ma,
hírmûsor 18.25 A 25-ös számú vá-
lasztókörzet képviselõjelöltjeinek
bemutatkozása 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.25 A 26-os számú válasz-
tókörzet képviselõ-jelöltjeinek be-
mutatkozása 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Merénylet a
levegõben, amerikai film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

SZEPTEMBER 28., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Mûsor-
ismertetés 17.35 Vidék Világa, kis-
térségi magazin: Sajópálfala és
Sajólád 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor
18.25 A polgármesterjelöltek vita-
mûsora 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Otthon, ré-
mes otthon, amerikai film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

SZEPTEMBER 29., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Mûsor-
ismertetés 17.35 Vidék Világa, kis-
térségi magazin: Alsózsolca 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.30 Múzsa,
kulturális magazin 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.25 Gyöngykagyló, gyer-
mek- és ifjúságvédelmi magazin
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00 Öld meg Cupidót!, ame-
rikai film (h) 23.00 A Hálózat mûsora.

SZEPTEMBER 30., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Múzsa (ism.)
07.30 Gyöngykagyló (ism.) 08.00
Vidék Világa (ism.) 08.15 Kedvence-
ink (ism.) 08.30 DVTK tavaszi gól-
összefoglaló (ism.) 09.30 Képújság
15.00 DVTK–Vasas élvonalbeli lab-
darúgó-mérkõzés közvetítése fel-
vételrõl (ism.) 17.00 A Hálózat mû-
sora 17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Iránytû,
gazdasági magazin 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.25 Autósmagazin 20.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Dinotópia – õslények szigete 1. rész,
amerikai–angol–német film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

OKTÓBER 1., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 Miskolc – Poznan, Lengyel Liga
salakmotorverseny (ism.) 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00 Króni-
ka, heti hírösszefoglaló magazin
18.30 A Miskolc Televízió választási
mûsora 19.30 Múzsa, kulturális ma-
gazin (ism.) 20.00 A Miskolc Televízió
választási mûsorának folytatása. 

A mûsorváltoztatás jogát fenntart-
juk!

AVASI UTCABÚTOROK

Az Ifjúsági és Szabadidõ Ház-
ban (Gyõri kapu 27.) a Fogi Art
Produkció közremûködésével
Grimm–Albert–Barabás–Lõrinczy:
Hófehérke meg a törpék címû elõ-
adás látható. Kezdés szeptember
30-án, 10 órakor, a nagysikerû

„Süsü, a sárkány” és a „Micimac-
kó meséi” elõadások után.

Jegyek kaphatóak az Ifjúsági és
Szabadidõ Házban, elõvételben:
gyermek 600 Ft, felnõtt 800 Ft-os
áron, valamint az elõadás elõtt 800
Ft, illetve 1000 Ft-os áron. 

Ifiház – koncertajánló
Szeptember 28-án, 20 órakor (megváltozott idõpontban!) dixie- és

jazzklub, a Miskolc Dixieland Band Klubja. Szeptember 29-én, 20 óra-
kor Mercy Minutes és Echoes of Pink Floyd-koncert, egy este a pszi-
chedelikus és progresszív rockzene jegyében.

2006. szeptember 25. (hétfõ): 07.00–08.00 Híróra, össze-
foglaló a hétvége eseményeirõl. Benne: idõsek napja Komlóstetõn,
lakótelepi nap Diósgyõrben. 09.00–10.00 Egészségóra, a Rádió
Diósgyõr életmód-magazinja. Téma: Méregtelenítés. Esti mûsor:
18.00–20.00 Rádió Aktív.

2006. szeptember 26. (kedd): A 2006. évi önkormányzati
választások képviselõjelöltjei. 07.45 „Diósgyõri Hírpercek”.

08.00 Vendég: Juhász Tamás politológus. Téma: Az aktuális kül- és belpolitikai helyzet elemzése. Esti mûsor: 18.00–20.00
Diósgyõri Csevegõ.

2006. szeptember 27. (szerda): 08.00–09.00 Diósgyõri Mozaik, a Rádió Diósgyõr közéleti-kulturális mûsora. E
heti témáink: Halászné Kelemen Csilla – a Móra Ferenc Általános Iskola rock’n’roll csapatának edzõje. Litwin József
iparmûvész – avasi utcabútorok. Programajánló. 10.00–11.00 Az Irodalmi Rádió szerkesztett mûsora. Esti mûsor:
18.00–20.00 Szerda Esti Traccs.

2006. szeptember 28. (csütörtök): A 2006. évi önkormányzati választások képviselõjelöltjei. Téma: finisben az
önkormányzati választások. 07.45 „Diósgyõri Hírpercek”. Esti mûsor: 18.00–20.00 Csütörtöki Estebéd.

2006. szeptember 22. (péntek): A 2006. évi önkormányzati választások képviselõjelöltjei. 07.30 Vendég: dr.
Tompa Sándor országgyûlési képviselõ.

2006 szeptember 23. (szombat): 07.00–10.00 Téma: érdekességek, aktualitások, programajánló a hétvégére.

2006. szeptember 24. (vasárnap): Esti mûsor: 18.00–20.00 Retro. 20.00–22.00 Rockinform.

A Rádió Diósgyõr félóránként a régió híreivel, óránként pedig országos hírekkel jelentkezik, valamint kedden és csütörtö-

kön – új mûsorral – Diósgyõri Hírpercek címmel reggel 07.45 órakor 5 percben összefoglalót hallhatnak a Diósgyõrben

történt eseményekrõl.

SZEMÉLYES VALÓSÁGUNK

HÓFEHÉRKE MEG A TÖRPÉK



Befejezõdött az idei országos
motokrossz-bajnokság. A szö-
vetség a záró fordulót a kõszár-
hegyi Csillagvölgyben rendezte
meg. A résztvevõk ezúttal is két
futamot teljesítettek, amelyek után
eldõlt, hogy a különbözõ gép-
osztályokban kik szerezték meg
ebben az évben az elsõséget.
Örömteli, hogy egy aranyérem
Miskolcra került, köszönhetõen
Sziklavári Istvánnak. Az MX-
Racing SE versenyzõje KTM mo-
torja nyergében, a 125 köbcenti-
méteresek másodosztályú küz-
delmében jutott fel a csúcsra,
amelyért minden elismerést meg-
érdemel. A 85 köbcentiméteres

kategóriában Sziklavári Patrik
(Honda) a hatodik helyen végzett,
de itt még hátra van egy fordu-
ló, ezt október 7-én, Pannon-
halmán rendezik meg. A 125 köb-
centiméteres elsõ osztályban
egyébként Borka János (Kawa-
saki), a 250 köbcentiméteresek-
nél Grillmayer Gábor (Kawasaki)
bizonyult a legjobbnak.

Bizonyára sokan emlékez-
nek még arra, hogy 2001-ben
Miskolc egyszer már adott ott-
hont jégkorong Magyar Kupa-
döntõnek. Igaz, a körülmények
akkoriban egészen mások vol-
tak, mint a jelenlegiek, a mér-
kõzéseket például nyitott pá-
lyán rendezték. Ma és holnap
viszont Miskolc egyik ékszer-
dobozában, a Jégcsarnokban
találkoznak a résztvevõk, hogy
eldöntsék a kupa, illetve a he-
lyezések sorsát.

Csak az emlékek felidézése
miatt írjuk le, hogy 2001 novem-
berében a házigazda Miskolci
Jegesmedvék mellett a Dunaferr
SE, az Alba Volán és a HC Gyõr
csatázott a gyõzelemért, ezt az
újvárosiak szerezték meg. A
bronzmérkõzésen a Macik nagy
csatában legyõzték a dunántúli
zöld-fehéreket, és bronzérmet
nyertek!

A résztvevõk között most sincs
nagy változás, a házigazdák, a
Dunaújváros és a Székesfehérvár
mellett a tavalyi bajnoki ezüstér-
mes Újpesti TE a kvartett ne-
gyedik tagja. A miskolci együt-
tesnek igen nehéz dolga lesz,
ugyanis az Acélbikákkal kerülnek
szembe. 

A Magyar Kupa négyes dön-
tõjének programja, szeptember

23. (szombat), 16.00: Alba Volán-
FeVita–Újpesti TE. 19.30: Miskolci
JJSE–Dunaújvárosi Acélbikák-
Extra.hu Szeptember 24. (vasár-
nap), 14.00: mérkõzés a 3. helyért.
17.30: döntõ. A belépõket az ér-
deklõdõk a Jégcsarnok pénztá-
rában vásárolhatják meg, ezek
ára mérkõzésenként 1500 forint.
Az ülõhelyek nem számozottak,
ezért a helyek elfoglalása érkezési
sorrendben történik.

És akkor ezek után egy másik
csemegérõl, amelyre november
második felében kerül sor. Dr.
Puskás Gábor, az MJJSE alapí-
tó elnöke arról informált ben-
nünket, hogy két hónap múlva
Miskolcon látják vendégül
Finnország veterán válogatottját!
A vendégek között szerepel majd
többek között Matti Rautianen, aki
olimpián és világbajnokságon
járt, s megfordult az amerikai profi
jégkorong-bajnokságban (NHL)
is.

– Még a Jégcsarnok tavaszi
megnyitóján vetõdött fel a mér-
kõzés ötlete. Kiváló finn kapcso-
latokkal rendelkezünk, az észa-
kiak sok mindenben segítenek
bennünket, s akkor mondták,
hogy szívesen eljönnének hoz-
zánk két mérkõzésre. Termé-
szetesen kaptunk az alkalmon, hi-
szen a közelmúlt sztárjátékosait
láthatják a miskolci hokibarátok.
Annyit mindenképpen el kell mon-

dani, hogy a 40 éven felüli kor-
osztály mérkõzései picit külön-
böznek a hagyományos találko-
zóktól. Tilos az ütközés és ka-
páslövésre sem szabad vállal-
kozni – mindez a korosabb játé-
kosok testi épségének védelmé-
ben történik – mondta dr. Puskás
Gábor.                             D. L.

Találóan jegyezte meg Káli
Sándor az esemény sajtótájé-
koztatóján, hogy immáron min-
denki láthatja: nem egyese-
ményes létesítmény a Jég-
csarnok, amely egyértelmûen
Miskolc presztízsét növelõ be-
ruházásként vonulhat be a köz-
tudatba.

A megyeszékhely polgármes-
tere örömmel konstatálta Stud-
niczky Ferenc bejelentését, aki kö-
zölte: 2007-ben Miskolc rendezheti
meg az ifjúsági divízió II-es jég-
korong-világbajnokság küzdel-
meit. A Magyar Jégkorong
Szövetség elsõ embere azt is el-
árulta, hogy a közeli jövõben a ma-
gyar felnõtt válogatottnak is szur-
kolhatnak a sportág helyi barátai.
A felek elõzetes együttmûködési
megállapodást írtak alá a jövõ évi
világeseményrõl. Egri Istvántól, az
MJJSE elnökétõl azt tudhattuk
meg, hogy szombaton 10 órától a
Jégcsarnokban rendezik meg a
Mc Donald’s-kupa döntõjét, ame-
lyet a legfiatalabb hokisok vívnak.
Arról is értesültünk, hogy gyara-
podott a Macik felnõtt kerete,
ugyanis Miskolcon folytatja tanul-
mányait Németh Ádám, a junior vá-

logatott stabil tagja, márpedig vele
ütõképesebbé válik az együttes,
amelynek minimális célja a bronz-
érem megszerzése, de az elõ-
döntõben mindent elkövetnek
majd, hogy kiharcolják a fináléba
kerülést.
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Jégkorong Magyar Kupa-döntõ Miskolcon

Miskolc történetében elõ-
ször amerikaifutball-mérkõ-
zésre kerül sor szeptember
23-án, szombaton, a DVTK sta-
dionban. A Miskolc Steelers fo-
gadja a kispesti illetõségû St.
Lawrence Giants csapatát. A
kezdõrúgás 14 órakor lesz.

Amerikai foci
a stadionban

Szombaton megkezdõdik
a küzdelem a nõi röplabda
NB I Ligában, amelynek ve-
télkedésében ezúttal, hosszú
évek után elõször tizenhat
együttes vesz részt. A me-
zõnyben ott lesz az Albrecht-
Miskolci VSC-MISI gárdája is,
amely alapos vérátömlesz-
tésen esett át a nyáron.

A vasutasok jó eséllyel veszik
fel a harcot, a keret erejébõl ítél-
ve harcban lehetnek az ötödik
hely megszerzéséért. Minden-
esetre a szakosztály vezetõi sem-
mit nem bíztak a véletlenre, három
felkészülési tornán is részt vettek,
s a szakvezetés ezeken tesztel-
hette a csapat erejét.

A sorban az utolsót az elmúlt
hét végén éppen Miskolcon ren-
dezték. A hazai felkészülési tor-
nán eredetileg négy résztvevõvel
számoltak, ám kellemetlen meg-

lepetést jelentett, hogy nem sok-
kal a kezdés elõtt a BSE-FCSM
lemondta a viadalt, állítólag a
torna idõpontjában több játéko-
suk is betegséggel bajlódott, így
nem tudtak volna kiállni.

A házigazdák magabiztosan
gyõzték le szlovák riválisukat, a
Vranov gárdáját, utána viszont ha-
talmas küzdelemben alulmarad-
tak a Vasas Opus-Via Óbuda
együttesétõl, így a második he-
lyen végeztek. 

– Az angyalföldiek ellen nem
tudtuk azt a játékot nyújtani, mint
az elõzõ tornán – nyilatkozta
Kerekes Attila, az MVSC edzõje.
– Korábban helyenként kiváló
teljesítménnyel rukkoltunk elõ,
most azonban voltak gyengébb

produkciók, ezért hullámzóvá
vált a játékunk. A védekezésben
kell feljavulni, a bajnoki rajtig hát-
ralévõ idõt ennek rendeltük alá.

Novák Gyula szakosztályveze-
tõ arról informálta lapunkat, hogy
egyelõre nem számíthatnak az if-
júsági válogatott Kovács Edina já-
tékára, aki sérültlistán van.
Kiesése miatt viszont meglehe-
tõsen szûk keretbõl válogathat a
szakvezetés, igaz, a mai bemu-
tatkozó mérkõzésen ennek elle-
nére sem foroghat veszélyben a
gyõzelem. A zöld-fehérek a
Csokonai utcai csarnokban 18
órától a MÁV Elõre SC-t fogad-
ják, s az újonc ellen feltétlenül
nyerni akarnak. 

(doros)

Egy hét múlva, október 1-jén,
vasárnap Miskolc ad otthont az
egyéni salakmotoros Európa-
bajnokság döntõjének. Kialakult
a mezõny, amelyben az utóbbi
napokban egyetlen változás tör-
tént. Kiderült, hogy Bohumil
Brhel sérülés miatt nem tud el-
indulni, ezért helyette a lengyel
Krzysztof Jablonski húzza a gázt
a Népkertben. Az európai szö-
vetség gyorsan meghozta a
döntést, a sérült cseh salakos
helyett így újabb lengyel került
a miskolci mezõnybe, ahol vele
együtt összesen heten (!) csa-
táznak a továbbjutást jelentõ
helyekért. Ismert, hogy a rajthoz
állók között egyetlen magyar, a
miskolci Szatmári László talál-
ható, míg a magyar licenccel ver-
senyzõ szlovén Matej Ferjan a

második számú tartalék a vár-
hatóan nagy érdeklõdést kivál-
tó eseményen.

A napokban har-
minc ország 350 spor-
tolója részvételével a
bulgáriai Primorsko tér-
ségében rendezték
meg a 13. Rádiós Táj-
futó Világbajnokságot.

A magyar válogatott
mind a kilenc kategóri-
ában indított csapatot. A
Borsodot és Miskolcot
képviselõ Kovács Attila
az F 50 kategóriában
állt rajthoz, ahol 12 or-
szág 44 versenyzõje
mérkõzött meg. A rend-
kívül nehéz, vad, szintes
terepen igen hosszú, ke-
mény pályákon a mis-
kolci futó az RH kate-
góriában csapatban ötödik,
egyéniben tizenharmadik, az
URH versenyszámban csapatban
hatodik, egyéniben tizenhetedik
helyezést ért el. A 25 fõs magyar
válogatott a nõi N 50 kategória

versenyzõi révén összesen egy
ezüst- és két bronzérmet szerzett,
öt férficsapatunk közül pedig az
F 50 kategóriában értük el a leg-
jobb eredményt, amelyhez Ko-
vács is hozzájárult. 

FINN KLASSZISOK JÖNNEK

KEZD AZ ALBRECHT-MVSC-MISI

Gyõzelem a nyitányon?

Megállapodás a vb-rõl

Kovács helyezett lett

HELYTÁLLT A MISI
Az újpesti pályán rendezték meg az utánpótlás korú atléták idei

váltó országos bajnokságát. Az eseményen a Miskolci Sportiskola at-
létikai szakosztályának csapatai is rajthoz álltak és remekül szere-
peltek. A miskolciak két aranyérmet szereztek és egy ezüstérem is
jutott nekik. Az ifjúsági leányok között 3 x 800 méteren sikerült meg-
védeni a 2005-ben kiharcolt bajnoki elsõséget, ugyanis a Göndör Noémi,
Szûcs Anett, Nemes Rita összetételû trió magabiztosan gyõzött. A fi-
úknál ugyanebben a számban szintén Miskolcra került az aranyérem,
amelyet a Hricz Ádám, Burmeister Bertold, Papp Artúr összetételû ala-
kulat gyûjtött be. Az ezüstérmet a junior fiúk 3 x 1000 méteres szá-
mában szerezte a MISI, ahol a Kékesi Károly, Bartha László, Göndör
Ferenc trió érkezett célba másodikként.

MISKOLCI BAJNOK

EGYÜTT A MEZÕNY

Káli Sándor (balra) és Studniczky Ferenc írta alá a megállapodást.

Az Ön márkakereskedôje: SUZUKI DIÓSGYÔR
Pótkerék Kft. 3533 Miskolc, Lorántffy Zsuzsanna u. 53.
Tel.: 46/339-907, 46/401-417, e-mail: d.suzuki@yahoo.de

F I X
T Ö R L E S Z T É S Û
H I T E L E K
A L A C S O N Y
K A M AT O Z Á S S A L !

2222,,,,99999999%%%% TTTTHHHHMMMM
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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

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

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

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

Honlap: 
www.cartouronline.hu

E-mail: 
miskolc@cartour.hu

OIH (IKIM): 1753/1998

UTAZÁSI BÖNGÉSZÕ
Napsütés, tenger, nyugalom….

09. 29.–10. 06. TUNÉZIA rep+fp.+5*Htl. 69 900 Ft/fõ
Járulékos költségek: 28 899 Ft/fõ
10. 03–10. 10. HURGHADA rep+All.i+4*Htl. 69 900 Ft/fõ
Járulékos költségek: 30 899 Ft/fõ. Vízum: 10 000 Ft/fõ
10. 01–10. 08. RODOSZ rep+apartm.+Öe. 49 900 Ft/fõ
Járulékos költség: 20 249 Ft/fõ 

ÜNNEPI AJÁNLATOK október 20–23. 3 nap/2 éj
GYULA Hotel Hõforrás 3*, fp. ellátással 19 180 Ft/fõ
H.SZOBOSZLÓ Barátság Htl, fp.+uszoda 34 890 Ft/fõ
EGER Htl Flóra 3* fp. ell+fürdõ+szauna 39 990 Ft/fõ
ZALAKAROS Htl. Termál 3*Htl.+fp. ell. 12 990 Ft/fõ

SÍKATALÓGUS 2006/2007 – Besízõtáborok
10. 19–23. AU Kaprun 5/4 szállás+fp. ell. 34 990 Ft/fõ
10. 19–22. AU Mölltal 4/3 szállás+síb.+fp. 58 900 Ft/fõ

DIÁKSÍTÁBOROK AUSZTRIÁBAN
6 nap száll+fp. ellátás+4 napos ingyenes síbérlet 32 900 Ft/fõ
Buszt igény esetén biztosítunk!

SÍSZERVEZÕ TESTNEVELÕK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

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
+ AJÁNDÉK HANGFAL

MP4 LEJÁTSZÓ AKCIÓK!!!
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

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



Aki a csereháti Szemerérõl
át akart látogatni a szomszé-
dos Buzitára, kénytelen volt
Tornyosnémeti felé vagy 30
km-t kerülni. A határátkelési
pont megnyitása óta töredé-
kére csökkent a távolság. 

A határátkelési pontot még
nyáron megnyitották, a magyar ol-
dalról közvetlenül a határon megy
el a Szemere–Büttös út, a szlo-
vák oldalról most csatlakozott
hozzá a közel 24 millió koronás
költséggel elkészült 9,8 km-es
aszfaltozott út. Igaz, ennek elle-
nére jelenleg csak gyalogosan, il-
letve kerékpáron kelhetnek át az
utazók. 

Gyárfás Ildikó, a megyei köz-
gyûlés elnöke nagy örömmel vett
részt az avatási ünnepségen,
mivel ez az elsõ, megvalósult ma-
gyar–szlovák közös határmenti
pályázat Borsod-Abaúj-Zemplén
és Kassa megyék közt. 

– Összesen 74 projektet ké-
szítettünk, ebbõl 24 nyert 2,4 mil-
liárd forint értékben. Nagyon büsz-

ke vagyok, hogy jelen lehetek az
elsõ út elkészülténél. Továbbra is
együtt akarunk mûködni Kassa

megyével, s bízom a sikerekben
– jelentette ki.

Zdenko Trebula, Kassa megye el-

nöke a magyar–szlovák feszültsé-
gekre emlékeztetve pozitív példa-
ként említette a most felavatott át-
kelési pontot. Bejelentette, hogy a
szlovák kormány programjában
szerepel a Kassa – Abaújszina (or-
szághatár) gyorsforgalmi út meg-
építése, jövõre indul az építés.
Magyar oldalon nemrég fejezõdött
be a 3-as fõút burkolatának széle-
sítése, megerõsítése, s tervben van
gyorsforgalmi úttá kiépítése is.

Farkas Ferenc, Szemere és
Mohnyánszky József, Buzita pol-
gármesterei  örömmel nyugtáz-
ták, hogy a községek lakosainak
ezentúl nem kell hosszú kerülõt
tenniük, ha meg akarják látogat-
ni rokonaikat, barátaikat a határ
másik oldalán lévõ községben.

A határátkelési pontot a két me-
gyei közgyûlés elnöke közösen
avatta fel.

Javában halad a 37-es fõút
2 X 2 sávra bõvítése, s meg-
van a pénz a 26-os fõút gyors-
forgalmi szakaszának a foly-
tatására is a sajóbábonyi elá-
gazás utáni résztõl Sajószent-
péterig.

A Sajó völgyében bonyolódó
személyautó- és teherforgalom
már rég kinõtte a 26-os út kétsá-
vos szakaszának átbocsátó ké-
pességét. Már régóta szó van a

megkezdett gyorsforgalmi út to-
vábbépítésérõl, azonban a ter-
vezgetésen kívül nem sok minden
történt eddig, mivel a megvalósí-
táshoz szükséges pénz hiány-
zott. Most viszont felgyorsulhatnak
az események, ugyanis Gyárfás
Ildikó, a megyei közgyûlés elnö-
ke tájékoztatást kapott arról, hogy
megvan a pénz a 26-os út fej-
lesztésének megkezdéséhez. Az
EU 1,2 milliárd forintot biztosít, ami-
bõl Sajószentpéterig lehet to-
vábbvinni a már meglévõ kétszer
kétsávost Miskolc irányából. Amíg
ment a pénzzel kapcsolatos lob-
bizás, elkészült a kiviteli terv, meg-
szerezték hozzá a jogerõs építé-
si engedélyt, az érintett területen
a tûzszerészek elvégezték a lõ-

szermentesítést. Ez a gyakorlat-
ban azt jelenti, hogy kiírható a köz-
beszerzési eljárás. A leendõ nyer-
tesnek igencsak sietnie kell majd,
mivel az átépítést 2007-ben be kell
fejezni, ugyanis az év végéig min-
den uniós forrás elköltésével el kell
számolnia a kormánynak.

A 37-es fõút kétszer kétsávos-
sá átépítése már javában zajlik.
Igaz, átmeneti nehézségeket is
okoz, amirõl az ongaiak mesél-
hetnének, ugyanis átmeneti idõre
a községen át fut a vasúti felüljá-
ró építése miatt a fõút forgalma.
A kivitelezõ a Hernád konzorcium,
a beruházás bruttó összege 6,85
milliárd forint. A munkálatokat a ko-
rábban említett okok miatt ugyan-
csak be kell fejezni 2007-ben. 

Ha nincs munkád, szakmád,
érettségid, terved, hogyan to-
vább, akkor gyere el hozzánk
és „Kerülj Képbe!“ 

Ezzel a felhívással fordult a hát-
rányos helyzetû fiatalokhoz a mis-
kolci székhelyû Tér Kép Egyesület.
A programmal a szakképzésbõl le-
morzsolódottakat, a képzetlen fia-
talokat segítik hozzá a helyes
szakma megtalálásához. A projekt
az Európa Terv keretében támo-
gatott Humánerõforrás Operatív
Program (HEFOP) finanszírozá-
sával valósul meg. A szolgáltatás
lényegi elemei: az egyéni tanács-
adás, a pályaorientáció, a kulcs-
képességek fejlesztése, a képzé-
si tanácsadás, a munkaközvetítés,
a szakképzésbe jutáshoz szük-
séges ismeretek pótlása, illetve
szabadidõs programok (klubok).
A szolgáltatás az alacsony iskolai

végzettségû 16-25 év közötti mun-
kanélküliek jelentkezését várja,
hogy fiatalos környezetben támo-
gatást nyújtson számukra. 

A „Kerülj Képbe“ program nem
oktat szakmát, viszont segítséget
ad, hogy a fiatal megtalálja a ké-
pességeire szabott szakirányt, fel-
építsen magának egy pályatervet.
Támogatja szakképzés felkutatá-
sát, a felvételin való sikeres sze-
replést, a szakma megszerzésé-
hez szükséges támogató hátteret,
illetve barátságos környezetben az
önkifejezést elõsegítõ szabadidõ
eltöltésére biztosít lehetõséget. 

A program 18–25 év közötti, mi-
nimum 8 osztályt végzett fiatalok
jelentkezését várja az alábbi OKJ-
szakképzésekre: burkoló, szoba-
festõ-mázoló, kõmûves, ABC-ela-
dó, számítógép-kezelõ. Információ
telefonon: 46/348-700. Jelentkezés
személyesen: 3527 Miskolc, Baross
G. u. 13–15., 9–16 óra között.
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PALACSINTAPUSZTÍTÓ SZABI
Nem ilyen egyszerû ez, hogy Palacsintapusztító Szabi, mert vannak

a világon szavahihetõ emberek, akik Szószabó Szabinak nevezik, és
ez is közel áll az igazsághoz. De kezdjük el valahogy mondandónkat,
mert az szerintem nagyon fontos egy mese esetében, hogy elkezdjük.
Megpróbálom hát.

Palacsintapusztító Vasgyúró Szabi, Túró Rudolf meghitt és õszinte
barátja, a kétes zöldjével hivalkodó spenótfõzelék kies partjáról jövet
színre lép. Ez persze nem úgy értendõ, hogy kékre, zöldre, pirosra lép,
hanem megjelenik nálunk pisze orrával, két kicsi, kagylóra emlékez-
tetõ fülecskéjével feje két oldalán, nagy kerek szemeit ránk emelve és
megkérdezi, mert ez az õ igazi szakmája, a kérdezés:

– Mama, ki az a Cicimackó? – Mama, igazi nevén nagyi csodálkozva
néz az õ tudást szomjazó kisunokájára.

– Talán Micimackóra gondoltál – mondja bizonytalanul.
– Biztosan lehet úgy is mondani – vonja meg a vállát hõsünk, aki-

nek pufók arcocskáján kisüt a mosoly. Olyan ez a mosoly, mint a má-
jusi esõ után elõbukkanó nap a tisztára sepert égen.

– Papó, te büfiztél? – néz rám kissé vádlóan, mert õ tudja ám az il-
lemet, hogy társaságban nem illik az ilyesmi.

– Dehogyis! – mondom méltatlankodva, mire õ hanyag vállrándítás
közepette: – Akkor biztosan én voltam, bocsi.

Természetesen minden meg van bocsátva, még az is, hogy olyan
szép mozdonyt rajzolt pirossal a tapétára. Egyébiránt a piros a ked-
venc színe, pirossal tudja leghatásosabban kifejezni magát. Ez a moz-
dony igazi remekmû, félek, hogy nagyi nem rajong a technikáért, de
nagyi már öregecske, nem tudja, mi a mûvészet.

Vasgyúró Szabi kezdetben sorompó szeretett volna lenni, nagyon
megtetszett neki, hogy egy sorompónak minden jármû engedelmes-
kedik. Sõt, nemcsak a jármûvek, az emberek is. Még a nagybajszú,
szigorú tekintetû Csicsóka bácsi is, akirõl azt rebesgetik, hogy varázsló.
Mostanában viszont Túró Rudolf legjobb barátja csokinyúl szeretne
lenni. Próbálom neki megmagyarázni, hogy egy csokinyúl élete sem
fenékig tejföl, attól függetlenül, hogy sem oviba, sem iskolába nem kell
járnia. „Tudod – magyarázom neki – a csokinyúl húsvét után szomo-
rú véget ér, vagy megeszik, ez még a jobbik eset, vagy kidobják, eset-
leg egy évig ott szomorkodhat a bárszekrényben.” „Valóban?” – néz
rám szomorúan azokkal a nagy szemekkel, amelyek úgy csillognak,
mint a Hámori-tó hajnalban. Vaskampóként mered a kérdés a leve-
gõben: „Mi legyek hát akkor, ha nagy leszek?”

Lilla hencegnõnek van egy javaslata: „Munkanélküli! Az heverészik
egész nap, csak akkor kel fel ajtót nyitni, amikor a postás hozza a se-
gélyt.”

Nem tudom, milyen eredményre jutnak végül a „mi leszek, ha nagy
leszek” kérdést illetõen, de remélem, hogy a szívükre hallgatnak és a
szívük megsúgja nekik, mi a teendõ. Én azt kívánom, hogy legyenek
boldogok, még ha a boldogság nem is kimondottan egy szakma, vagy
hivatás.

Fecske Csaba

Jövõre indul az építkezés Kassa felõl

UTAK A SZOMSZÉDBA

Tandíjmentes szakképzés 

KERÜLJ KÉPBE!

PRIMA-DÍJRA JELÖLTÉK
A közelmúltban jelent meg Béka-

esõ és Írjuk a magunkét címmel az
a két kötet, amely Bekes Dezsõ köz-
életi írásait sorakoztatja fel olyan mû-
fajokban, amelyeket ma már egyre
ritkábban gyakorolnak a sajtóban.
Többek között ez indokolja a jelö-
lését. A Déli Hírlap alapítója, a Mis-
kolci Tükör, az Észak-Magyarország,
a Miskolci Rádió, a Rádió Gaga és
a MiNap rendszeres szerzõje. Nem-
csak mint újságíró, hanem mint köz-
életi személyiség, a városszépítõ
egyesület alapítója és jelenlegi el-
nöke is méltán tarthat számot a díjra.

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!

A Prima-díj tíz jelöltjére – köztük Bekes Dezsõ újságíróra – postán sza-
vazhatnak kedves olvasóink. A jelölt nevét, akit támogatnak, tüntessék fel
a küldeményen és postázzák a Megyei Prima-díj Szervezõ Bizottság cí-
mére, a 3530 Miskolc, Görgey utca 5. szám alá.

Útépítések Borsodban és Zemplénben

MEGVAN A PÉNZ A 26-OS FÕÚTRA


