
Mától látható a Herman Ottó
Múzeumban a Munkácsy-kiál-
lítás Pákh Imre magángyûjte-
ményébõl. A képek a hét ele-
jén érkeztek meg Miskolcra,
különleges biztonsági intézke-
dések mellett. A vándorkiállítás,
amely már több helyen hatal-
mas sikert aratott, október 14-tõl
december 30-ig lesz megte-
kinthetõ a múzeum Görgey úti
fõépületében. 

Pákh Imre egyetemi hallgatóként
régi orosz ikonokat gyûjtött, majd
a holland festészet aranykora felé
fordult a figyelme. A ’80-as évek-
ben kezdett 19. századi festmé-
nyeket vásárolni, elõbb kiváló fran-
cia mesterek munkáit, majd klasz-
szikus magyar mesterek alkotása-
it. Ekkor vásárolta az elsõ Mun-
kácsy-mûveket, és ettõl kezdve ez
lett az igazi szenvedélye. A mû-
gyûjtõ neve – széles körben – a
debreceni Déri Múzeumban látható
„Golgota” amerikai–magyar tulaj-
donosaként vált ismertté Magyar-
országon. Ezt az alkotást 2002-ben
vásárolta, és azonnal hozzájárult,
hogy továbbra is látható legyen a
debreceni múzeum állandó kiállí-
tásán. Munkácsy képei ma már a
Pákh-gyûjtemény egyharmadát
képezik. A gyûjtemény része egye-
bek mellett a Mosó asszonyok
(1982), a Madame Chaplin arcképe
(1880 körül), a Szántás Colpachon
(1885), a Cigányok az erdõszélen
(1873), az Erdõrészlet két alakkal
(1873), a Sétány a Parc Monceauban
(1882), a Pálmaházban (1881), a
Hóhér a lajtorjával (1882 körül), a Téli
út (1880), a Reök Ivánné arcképe
(1880-as évek), a Munkácsy Emil kis-

lányának arcképe (1863), a Bohém
(1873), az Ordító suhanc (1880), a
Krisztus-mellkép (1880), a Ballada
(1888), a Merengõ nõ kutyával (1885
körül), a Konyhában (1872–1873),
a Nõi portré (1880-as évek), az Apa
születésnapja (1882), a Két család
a szalonban (1880), az Önarckép
(1870-es évek), a Férfiportré (1875
körül), az Öregasszony mappával
(1873), a Tájkép (1880 körül), az
Ásító inas (1868–1869), a Mosónõk
(1880 körül), és a Férfiportré (1874
körül) is. 

Szemenkár Mátyás, a kiállítások
egyik támogatója, a Szemimpex
Kiadó tulajdonosa az elõzmények-
rõl szólva elmondta: az elmúlt közel
két év során a Pákh Imre gyûjte-

ményébe tartozó Munkácsy-mûvek
úgyszólván vándorkiállításként for-
dultak meg az ország különbözõ
pontjain. A sort 2005 tavaszán a bu-
dapesti Magyar Nemzeti Galéria
„Munkácsy a nagyvilágban” címû
kiállítása nyitotta meg, amelynek a
gerincét a Pákh-gyûjtemény jeles
darabjai adták. Szemenkár Mátyás
hangsúlyozta, hogy a kiállítások ren-
dezése során olyan jól szervezett
és hatékony elõkészületi, illetve PR-
munkával sehol nem találkoztak,
mint Miskolcon, ez példaként állít-
ható valamennyi település elé.

Bakó Zsuzsanna mûvészettör-
ténész, a Munkácsy-kiállítás ma-
gyarországi fõkurátora a kiállítás
egyediségét és különlegességét

hangsúlyozta: mint fogalmazott, ez
új szempontból világítja meg a
Munkácsy-életmûvet, annak egyes
– eddig kevéssé ismert – korszakait,
s mintegy keresztmetszetét adja a
mûvész munkásságának. A kiállí-
táson olyan alkotások is megte-
kinthetõk, amelyeket korábban csak
leírások, vagy fotók, lenyomatok
alapján ismerhetett a közönség. 

Veres László, a Herman Ottó
Múzeum igazgatója megtisztelte-
tésnek és egyben komoly feladat-
nak is nevezte, hogy vendégül lát-
hatják ezt a kiállítást. 

– Ez a múzeum történetének
egyik legnagyobb szabású kiállítá-
sa, nagyon komoly feltételeknek kel-
lett megfelelnünk – hangsúlyozta az
igazgató, hozzátéve, hogy ilyen
mûkincsek esetében a páratarta-
lomtól a megfelelõ világításig min-
dent szabályozni kell. A kiállítás alap-
területe 300 négyzetméter, a kiállí-
tóteremben maximum 20 Celsius
fokos, állandó hõmérsékletet kell biz-
tosítani, a páratartalom 50 száza-
lékos, a megvilágítás maximum
150 luxos lehet. Emellett fel kellett
készülni a várhatóan óriási érdek-
lõdésre, s olyan társprogramokat
kellett szervezni, amelyekkel kicsit
enyhíteni lehet majd a zsúfoltságot.
A Pákh-gyûjtemény a miskolci ki-
állításon kiegészül a Herman Ottó
Múzeumban õrzött, hiteles Mun-
kácsy-alkotásokkal, valamint olyan
kuriózumokkal is, amelyek a mû-
vész és Miskolc kapcsolatát de-
monstrálják.

Rendkívüli egészségnapot tar-
tottak a II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtárban. Az Országos Könyv-
tári Napok rendezvénysorozatá-
hoz kapcsolódva ez az elsõ al-
kalom, hogy a miskolci biblioté-
kában szûrõvizsgálatokkal, kiállí-
tásokkal, elõadásokkal és ter-

mékbemutatókkal hívják fel az ol-
vasók figyelmét az egészséges
életmódra.

Vércukorszint- és vérnyomás-
mérés, gyógyteák és biopiac, még-
hozzá a könyvespolcok között. A
miskolci bibliotéka a „Könyvtárak
összefogása a társadalomért”
programhoz csatlakozva elõször
tartott figyelemfelhívó egészség-
napot.

A rendezvény célja többek kö-
zött az volt, hogy a szervezõk fel-
hívják a figyelmet arra, a könyvtár
nemcsak kultúrát és információt

közvetít, hanem hozzájárul az em-
berek életminõségéhez is. Az in-
tézmény elõadótermében a
Semmelweis Kórház szakemberei
ingyenes tanácsadással és szû-
rõvizsgálatokkal várták az érdek-
lõdõket.

Ezen a napon a gyógynövé-
nyekkel is közelebbrõl megismer-
kedhettek a könyvtárlátogatók, és
bemutatót tartott a miskolci drog-
ambulancia, ezen túl pedig a
könyvtár az egészségmegõrzés-
sel foglakozó könyvekbõl kiállí-
tást is szervezett.
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Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében

MISKOLCI NAP

Magyarországon évente
még mindig 2300 nõ hal meg
mellrákban, pedig ha idõben
felismerik, a betegség leg-
többször gyógyítható. A mell-
rák elleni küzdelem jegyében
vasárnap ismét rózsaszínbe
borult a Lánchíd. Az Egészség
Hídja programsorozathoz vá-
rosunk is csatlakozik. Október
21-én a fõvárosi kezdemé-
nyezés mintájára a miskolcia-
kat is közös, figyelemfelhívó sé-
tára invitálják.  

Az emlõrák a nõk leggyakoribb
betegsége. A kórt Magyarorszá-
gon évente csaknem 5500 új pá-
ciensen diagnosztizálják. Éppen
ezért a rendszeres önvizsgálat
mellett nagyon fontos a nõk rend-
szeres radiológiai vizsgálata,
amely már hazánkban is ország-
szerte, szervezett keretek között
zajlik az emlõszûrõ állomásokon.
A 45 és 65 év közötti nõket két-
évente hívják be szûrésre, több-
ségük azonban nem megy el.
Sokan már csak akkor fordulnak
orvoshoz, amikor panaszuk van.

A statisztikák tanúsága szerint
Magyarországon évente mintegy
2300 nõ halálát okozza a rák ezen
fajtája, miközben a szakemberek

egyértelmûen állítják: az idõben
felismert mellrák gyógyítható.
Egyebek mellett erre akarják fel-
hívni a figyelmet az Egészség
Hídja Összefogás tagjai is, akik
idén immár ötödik alkalommal
rendezték meg Budapesten a
mellrák elleni küzdelemre felhívó
egészségnapot. Miskolc a prog-
ramhoz jövõ hét végén helyi szin-
ten is csatlakozik. A séta Miskolc
négy pontjáról, a Zsolcai, a Gyõri,
a Csabai és Szentpéteri kapuból
indul majd 18.30-kor, és 19 órára
mind a négy helyszínrõl a Szinva
teraszra érkeznek meg. A ren-
dezvényen neves közéleti embe-
rek is sétálnak: Hernádi Judit,
Seres Ildikó színmûvészek, Máger
Ágnes festõmûvész és Kis Alicia,
a Miskolc Televízió szerkesztõ ri-
portere, mûsorvezetõje. A séta fõ-
védnöke: Gyárfás Ildikó, védnö-
ke Szûcs Erika alpolgármester.

A rózsaszín karkötõ lett a jel-
képe a rákellenes küzdelemnek,
amelybõl eddig már 40 ezer da-
rabot adtak el, ennek köszönhe-
tõen pedig 20 millió forintot for-
díthattak a felvilágosító kam-
pányra. A Szinva-teraszon a
Magyar Posta által kibocsátott
bélyeg is megvásárolható lesz. A
befolyt összegbõl a rákkutatást kí-
vánják támogatni.

A MELLRÁK ELLENI KÜZDELEM JEGYÉBEN

Figyelemfelkeltõ séta
Miskolcon is

Az õsz utolsó meleg napjait
éltük át a múlt héten, ezen a
héten már hidegebbre fordult
idõjárásunk, és csapadéko-
sabb lett az idõ. Ennek megfe-
lelõen indul a fûtési szezon,
szombattól már melegek a ra-
diátorok.

A miskolci távfûtéses lakások kö-
rülbelül 90 százalékánál fût októ-
ber 14-tõl a Mihô, csak ott nem, ahol
azt külön kérték a lakóközösségek.
A hivatalos fûtési szezon egyéb-
ként október 15-én indul, de a szer-
zõdések szerint, ha három egy-
mást követõ napon, 12 fok alatt van
a hõmérséklet, a szolgáltató au-
tomatikusan gondoskodik a me-
legrõl. 

Szeptember közepétõl már kér-
hetõ a távfûtés Miskolcon. A Mihõ
Kft. bármelyik pillanatban készen
állt a szolgáltatás beindítására, de
eddig ezt egy lakóközösség sem
kérte. Karbantartásra 120, beruhá-
zásra pedig további 220 millió fo-
rintot költött idén nyáron a Mihõ Kft.
A munkálatok során azokban a vá-
rosrészekben is kijavították a há-

lózatot, ahol a vezeték meghibá-
sodása miatt tavaly télen több ezer
lakásban kihûltek a radiátorok. Az
épületeken belüli hálózatok a fo-
gyasztók tulajdonában vannak, ra-
diátorcsere vagy más munkák ko-
rábbi elvégzése miatt zárva ma-
radhattak bizonyos csapok, szele-
pek, ezért a szolgáltató szerint
ezeket fontos ellenõrizni. 

Idén október 1-jétõl bõvül a táv-
hõtámogatásban részesülõk köre.
A havi 2500 forintos juttatás így már
csaknem 28 ezer nagycsaládost és
35 ezer, fogyatékkal élõ embert ne-
velõ családot érint. Az emelt ösz-
szegû hozzájárulás december 31-
ig jár, és összességében 900 mil-
lió forint kiadást jelent az állam-
kasszának.       

Óriási érdeklõdés várható

MEGNYÍLT A MUNKÁCSY-KIÁLLÍTÁS 

KÖZÉPKORI KOHÓT TALÁLTAK

Egy 17. századi bronz-
kohó maradványaira buk-
kantak a diósgyõri vártól
nyugatra, körülbelül 200
méterre, a várfürdõ terü-
letén folytatott „szondá-
zó” ásatásoknál. 

Makondi Miklós régész, a
feltárás vezetõje lapunknak
elmondta, hogy körülbelül
egy hónapja dolgoznak a te-
rületen, ahol két kutatóárkot
alakítottak ki. A kohó közelé-
ben elõször egy harangön-
tõ forma maradványai kerül-
tek elõ, mintegy 2,5-3 méter
mélyen, a napokban pedig
rábukkantak magára az érc
megolvasztására szolgáló
kohóra is. 

Makondi Miklós szerint a
vár közelsége valószínûvé
teszi, hogy a kohóban a vár-
beliek számára készítettek
használati eszközöket – esetleg
fegyvereket – bár erre utaló ma-
radványok eddig nem kerültek
elõ, csupán a harangöntés bizo-
nyítható. A régész azt a feltevést
sem zárta ki, hogy az ércolvasz-
tót esetleg egy, a várat kiszolgá-
ló kolónia mûködtette – ebben az
esetben más mûhelyek marad-
ványai is kerülhetnek még elõ a
környékrõl. 

Makondi Miklós szerint a
maguk nemében egyedülálló le-

letekrõl van szó, melyekhez ha-
sonló esetleg 2-3 található még
az országban. Jelenleg aprólékos
munkával tárják fel, tisztítják meg
a környéken található érc- és
egyéb maradványokat, amelyek
hozzájárulhatnak, hogy a szak-
emberek még hitelesebb képet
nyerjenek a korabeli munkafo-
lyamatokról. Mint megtudtuk, bi-
zony jócskán akadnak még „fehér
foltok” ezeken a területeken – ma-
napság például elképzelni is

nehéz, hogyan állították elõ a ko-
hóban, középkori körülmények
között azt a hõfokot, amely a
bronz megolvasztásához szük-
séges. 

A tárgyi leletek a Herman Ottó
Múzeumba kerülnek restaurá-
lásra, a kohó ügyében pedig tár-
gyalások folynak a Kohászati
Múzeummal, milyen módon le-
hetne esetleg ott, eredeti formá-
jában felállítani. 

Sz. S.

A harangöntô forma után a kohó is felszínre került.

Karbantartásra 120, beruházásra 220 millió forintot költött a Mihô.

A szolgáltató készen áll a télre

Indul a fûtési szezon

KÖNYVTÁRI EGÉSZSÉGNAP



Elmaradt a Miskolc Város
Közgyûlésének csütörtök dél-
elõttre tervezett testületi alakuló
ülése. Ennek oka, hogy a bíró-
ság szerdán délután hozta meg
azt a végzést, melyben egy fi-
deszes képviselõnek a kom-
penzációs listát érintõ törvé-
nyességi kifogását és jogor-
voslati kérelmét bírálták el. 

A 12-es, a 21-es és a 26-os vá-
lasztókörzetben a Fidesz–KDNP
és az MDF közös jelöltet indított.
A három kerületbõl egyben a
közös jelölt képviselõi mandá-
tumhoz is jutott, a 12-es és a 21-
es körzetekben azonban nem így
történt. A helyi választási bizottság
a Fidesz–KDNP és az MDF között
a töredékszavazatokat úgy osz-
totta meg, hogy azok 1/3 részét az
MDF kapta meg, míg a fennma-
radó 2/3-ot elveszettnek tekintet-
te, mivel ehhez a Fidesznek és a
KDNP-nek is külön-külön kellett
volna kompenzációs listát állítania.
Összesen 2024 szavazatról van
szó a két választási kerületben. A
megyei bíróság azonban úgy dön-
tött, hogy a két választókerületben
keletkezett töredékszavazatok

megilletik a pártszövetséget. A bí-
róság döntését szerda 17 órától tár-
gyalta a helyi választási bizottság,
ezért a városvezetés úgy döntött,
elnapolja az alakuló ülést.

A bíróság jogi álláspontja sze-
rint a választójogi törvény szerint
töredékszavazat csak akkor vesz-
het el, ha nincs olyan lista, amire
azt ki lehet osztani. Ez esetben vi-
szont valamennyi érintettnek van
listája és ezek önálló listák, füg-
getlenül attól, hogy a Fidesz és a

KDNP közösen állította. A megyei
bíróság ezért felhívta Miskolc város
választási bizottságát, hogy a tö-
redékszavazatok megosztását fele-
fele arányban vezesse át a kom-
penzációs listán és azt szükség

szerint a mandátumkiosztásban is
érvényesítse. A választási bizott-
ság szerdán végrehajtotta a bíró-
ság döntését, a fellebbezés ha-
tárideje három nap.

A megyei képviselõ-testület
sem alakulhat meg egyelõre. A
megyei bíróság döntésén múlik,
mikor lesz új közgyûlése a me-
gyének. A területi választási bi-
zottság ugyanis megsemmisítet-
te a kékedi önkormányzati vá-
lasztások eredményét. A kétszáz
lelkes zempléni településen a bi-
zottság álláspontja szerint azért
kell ismét polgármestert és ön-
kormányzati képviselõket vá-
lasztani, mert október elsején a
választópolgárok nem igazolták
magukat voksolás elõtt, holott a
jogszabály ezt írja elõ. A válasz-
tást ugyan 30 napon belülre kell
kiírni, de mindent figyelembe véve
a megyei közgyûlés megalaku-
lása akár november közepéig is
húzódhat.

Az ENVICARE Kft. által készí-
tett Miskolc, Keleti kapu térségé-
ben tervezett Market Central nevû
kereskedelmi központ létesíté-
sére vonatkozó elõzetes környe-
zeti hatástanulmány megtekint-
hetõ 2006. november 6-ig a
Polgármesteri Hivatal Építési és
Környezetvédelmi Osztályán
(Miskolc, Városház tér 8. sz. III.
udvar I. emelet) ügyfélfogadási

idõben (hétfõ 13–16, szerda 8–17
és péntek 8–12 óra között), vala-
mint az Észak-magyarországi
Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelõségen
(Miskolc, Mindszent tér 4. sz.).
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Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az
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Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy „Mindenkit érhet jogeset”
címmel folyamatosan mûködik ingyenes jogsegélyszolgálatunk.
Amennyiben jogi természetû problémájuk, kérdésük van, úgy kérjük,
írják azt meg, és küldjék el szerkesztõségünk címére: 3525 Miskolc,
Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”.
Lehetõségük van e-mailben is elküldeni kérdésüket, ezt az
info@mikom.hu címre várjuk. Jogi szakértõink, dr. Strassburger Gyula
és dr. Tulipán Péter ügyvédek állnak szíves rendelkezésükre.
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SZELLEMITULAJDON-VÉDELMI
INFORMÁCIÓS PONT AZ EGYETEMEN

Szolgáltatási köre: a szellemitulajdon-védelem érdekében segítségnyújtás és térítésmentes szak-
tanácsadás az egyes szellemi alkotások, az iparjogvédelem eszközei, az oltalmi formákban történõ
eligazodás, az EU tagországaira való kiterjesztése, az iparjogvédelmi adatbázisok használata terén.

� ÖTLET, TALÁLMÁNY, SZABADALOM
� TERMÉK- ÉS CÉGNÉV, DOMAIN NÉV, LOGÓ, SZLOGEN
� FORMATERVEZÉSI MINTA VÉDELME

Védje cégnevét már az alapítás elõtt, szellemi értékeit a cége mûködése alatt!
Miskolci Egyetem Könyvtár–Levéltár–Múzeum, 3515 Miskolc-Egyetemváros

Tel.: (46) 565 111/22-08, e-mail: patlib@uni-miskolc.hu.
Személyes tanácsadás:  hétfõ–csütörtök: 10–14-ig.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére koszo-
rúzási ünnepségeket, megemlékezéseket rendez az emlékhe-
lyeken.

2006. október 20-án, pénteken 9 órakor megemlékezés a Romek-
emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu). 10 órakor megemlékezés Misley
Emese emléktáblájánál (Széchenyi u. 90.), valamint 10.30 órakor a Szabó
Lõrinc emléktáblánál (Kossuth u. 11.). 

2006. október 22-én, vasárnap 10 órakor a Nagy Imre utca avatá-
sa. 11 órakor a Földes Gimnáziumnál megemlékezés a Széchenyi-
táblánál.

2006. október 23-án, hétfõn 10 órakor a Mindszent téren koszorú-
zási ünnepség Miskolc Város Elesett Hõseinek Emlékmûvénél. 11 óra-
kor a Hõsök temetõjében koszorúzási ünnepség az ’56-os emlék-
mûnél, az ’56-os hõsök sírjánál és az emléktáblánál. 13 órakor em-
léktábla-avatás a megyeháza épületén a megyei munkástanács
megalakulásának tiszteletére. 14.30 órakor Nagy Attila mellszobrának
avatása – Balogh Géza szobrászmûvész alkotása – a Miskolci
Nemzeti Színház elõtti posztamensen. 17.30 órakor a mindszenti temp-
lomban ökumenikus istentisztelet az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc emlékére. 18.15 órakor a Miskolc Város Elesett Hõseinek
Emlékmûvénél – Mindszent tér – gyertyagyújtás az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc tiszteletére.

2006. október 24-én, kedden 10 órakor megemlékezés a Digép falán
elhelyezett emléktáblánál.

2006. október 26-án, csütörtökön 10 órakor megemlékezés a
Zsolcai kapuban lévõ emléktábláknál. 

Az ünnep méltó elõkészítése érdekében kérjük a pártok és civil
szervezetek képviselõit, hogy 2006. október 18-ig írásban jelezzék az
Ifjúsági és Szabadidõ Háznak (3531 Miskolc, Gyõri kapu 27., fax: 320-
716, e-mail: ifihaz@chello.hu), mely helyszínen, helyszíneken kíván-
ják virággal, koszorúval leróni kegyeletüket.

Az elmúlt években városunk példát mutatott arra, hogy együtt ün-
nepelte történelmünk sorsfordító évfordulóit.

Emlékezzünk közösen 1956 hõseire, mártírjaira!
Káli Sándor

Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere

Az Egressy Béni Zeneiskola –
Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény tanulóifjúsága és tantestü-
lete köszönetet mond a szülõk-
nek és a zenebarátoknak, akik
2005-ben személyi jövedelem-

adójuk 1 százalékával támogatták
az Egressy Béni Alapítványt. A be-
érkezett 23 524 forint összegû tá-
mogatást a zeneiskola hangsze-
rek javítására, karbantartására
használta fel.

Az MVK Zrt. tájékoztatása sze-
rint október 12-én 8 órától a 38-
as autóbusz terelt útvonalon köz-
lekedik. Az ideiglenes forgalmi
rend az Arany J. utcán folyó mun-
kálatok befejeztéig tart. 

A terelés ideje alatt a 38-as au-
tóbusz a Szemere utcáról jobb-
ra kanyarodik az Uitz B., majd a
Corvin utcára. Az autóbusz ennek
megfelelõen nem érinti az Arany
J. utcai megállóhelyet. A Vö-
rösmarty u. megállóhelyrõl a me-
netrendben megadott, Arany J.
utcai indulási idõnek megfelelõ-
en indul tovább. 

ELTERELT
38-AS

Megtekinthetõ
a hatástanulmány

Elmaradt a közgyûlés

A BÍRÓSÁG DÖNTÖTT
A TÖREDÉKSZAVAZATOKRÓL

Megemlékezések
1956 évfordulóján

A ciklus elsõ lakossági fórumára várja Cseh László ön-
kormányzati képviselõ az érdeklõdõket október 19-én (csü-
törtök) 16 órától a Magyar Szocialista Párt (MSZP) irodájá-
ba (Szegfû terem), Miskolc, Corvin u. 9. Tárgy: Miskolc Verona

ház projekt (Miskolc, Csengey u. 4. szám alatti 8501/1 hrsz-ú ingat-
lanon – a volt Szentpáli Vendéglátóipari Szakközépiskola helyén –
építendõ kb. 200 lakásos társasház) építési (beépítési) tervének a la-
kosság kezdeményezésére történõ megvitatása. Minden érdeklõdõt
szeretettel és tisztelettel vár!

LAKOSSÁGI FÓRUM

KÖSZÖNET
A ZENEISKOLÁTÓL

TURIZMUS-VILÁGNAP
Az idegenforgalmi szakma 1980 óta hagyományosan szeptember 27-én ünnepli a turizmus világnapját. Ez alkalomból 

a Miskolci Polgármesteri Hivatal Kulturális és Vendégforgalmi Osztálya „Itthon vagyunk” címmel két nyereményjátékot indított el.

Az elsõ játék keretében szeptember 27-tõl egy hónapon belül legalább négy miskolci turisztikai attrakciót kell felkeresni, melyet a meg-
váltott belépõk bemutatásával kell igazolni. A felkereshetõ attrakciók: barlangfürdõ, diósgyõri vár, kisvasút, Kalandtúra park, Herman Ottó Múzeum,
Miskolci Galéria intézményei, Vadaspark, Diósgyõri Papíripari Gyûjtemény, Szent István- és Anna-barlang, ôskohó és Massa Múzeum, Orthodox Múzeum,
Központi Kohászati Múzeum, Mûvészetek Háza, Miskolci Nemzeti Színház.

A jegyek bemutatásának határideje: október 31., helye Tourinform iroda, (Városház tér 13.) vagy  Kulturális és Vendégforgalmi
Osztály (Batthyány u. 1.)

Minden sikeres résztvevõ garantált ajándékot kap és a résztvevõk között további nyereményeket sorsolunk ki!
Második játékunk keretében négy alkalommal Miskolc látnivalóival, programjaival kapcsolatos kvíz-kérdéseket teszünk fel. A helyes megfejtõk között értékes

tárgynyereményeket sorsolunk ki. Kérjük, hogy a megfejtéseket levelezõlapon vagy borítékban október 31-ig a Kulturális és Vendégforgalmi
Osztály címére szíveskedjenek elküldeni: 3525 Miskolc, Batthyány u. 1. (elegendõ egy alkalommal, az összes választ tartalmazó megfejtést eljuttatni)

1. Hol forgatták a Meseautó címû film
elsõ változatát?

A, Diósgyõri vár tornya
B, Lillafüred, Palotaszálló
C, Bánkúti sípályák
D, Történelmi belváros

2. Hogyan nevezik Miskolc egyik leg-
rangosabb nemzetközi rendezvényét?

A, Lovas Világtalálkozó
B, Matyó Húsvét
C, Bartók +… Nemzetközi

Operafesztivál
D, Virágkarnevál

3. Melyik kirányné volt a diósgyõri vár
utolsó tulajdonosa?

A, Habsburg Mária
B, Mária Terézia
C, Sissi
D, Beatrix

4. Hogy nevezte Herman Ottó a lilla-
füredi házát?

A, Pele-ház
B, Galambdúc
C, Menedékház
D, Mókus-lak

E HETI KÉRDÉSEINK:

Egzotikus
koktélajánlatok

5% elõfoglalási kedvezmény nov. 15-ig
Brazília három csodás városa – körutazás

2007. 03. 31. (12 nap/9 éj) 409 900 Ft/fõ
Mexikó/Cancun H. El Pueblito***+

2007. 01. 06-tól hetente 399 900 Ft/fõ-tõl
Maldív-szigetek Elladhoo Island***

2007. 01. 04–12. (9 nap/7éj)   384 900 Ft/fõ

Szilveszterezzünk együtt!
Mallorca 3*-os hotel tp. 2006. 12. 29.

(5 nap/4 éj) 89 900 Ft/fõ
Szicília 3/4*-os hotel fp. 2006. 12. 28.

(5 nap/4 éj) 114 900 Ft/fõ-tõl
London 3*-os hotel R 2006. 12. 28.

(5 nap/4 éj) 109 900 Ft/fõ
Zalakaros Sport Hotel 2006. 12. 29. 3 éj fp.

+szilveszteri vacsora 42 000 Ft/fõ/3 éj
Berekfürdõ – Thermál Hotel Szívek

2006. 12. 29. 3 éj fp. + szilveszteri vacsora
56 500 Ft/fõ/4 éj

A feltüntetett részvételi díjak a járulékos
költségeket (illeték, pótdíj, stornó biztosítás,

foglalási díj, fakultatív programok, vízum)
nem tartalmazzák.

VVáárrjjuukk  iirrooddáánnkkbbaann
IBUSZ Utazási Iroda

MMiisskkoollcc,,  SSzzéécchheennyyii  uu..  1144..
TTeell..::  4466//550088--221100..  FFaaxx::  4466//332266--660066

EE--mmaaiill::  ii006699@@iibbuusszz..hhuu  

Euróra a mezõgazdaságról
Mezõgazdaság, vidékfejlesztés, támogatások. Uniós agrárpolitika,

megvalósult beruházások. Október 31-én, kedden, fél hattól a me-
zõgazdaság lesz a témája a Miskolc Televízió mûsorának, kapcso-
lódva a Hálózat Televízió öt órai kezdésû központi mûsorához, az
Eurórához. Várják a nézõk hívását is! Telefonszámuk: 503-505.
Mezõgazdasági fórum 2006. október 31-én, kedden, 17.30-tól a Miskolc
Televízió mûsorán!

Az elôzô ciklus grémiuma szeptemberben ülésezett utoljára, az
új közgyûlés talán a jövô héten alakulhat meg.



A második
Nemzeti Fejlesz-
tési Terv (NFT) ke-
retében mintegy
23 milliárd euró
uniós forrás ér-

kezik Magyarországra. Fran-
csics Lászlót (képünkön), az
Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökség igazga-
tóját arról kérdeztük, hogyan ré-
szesedhet ebbõl Észak-Ma-
gyarország?

– Régiónknak elõször nyílik le-
hetõsége arra, hogy fejlesztési el-
képzeléseit önálló regionális ope-
ratív programban (ROP) határozza
meg és ezen elképzelések meg-
valósításához  meghatározott for-
ráskeret álljon  rendelkezésére. Az
észak-magyarországi régió jelenlegi
tervezett forráskerete 258 milliárd
forint – mondta el Francsics Lász-
ló, aki azt is kifejtette, hogy az or-
szágos és regionális tervezési fo-
lyamat eredményeként öt, kiemel-
ten kezelt fejlesztési célterület ke-
rült meghatározásra az Észak-ma-
gyarországi ROP-ban. Ezek: a ver-
senyképes helyi gazdaság meg-

teremtése, a turisztikai potenciál
erõsítése, település-rehabilitáció,
humán közösségi infrastruktúra
fejlesztése, a térségi közlekedés fej-
lesztése. Ezeken belül kiemelt cél
a vállalkozások versenyképessé-
gének javítása, az innovációs
transzferirodák kiépítése és mû-
ködtetése, klaszterek kialakulásá-
nak ösztönzése, tevékenységeik tá-
mogatása, új vállalkozások indítá-
sának ösztönzése, regionális lo-
gisztikai hálózat feltételeinek meg-
teremtése. A turisztikai potenciált
a turisztikai vonzerõk és szolgál-
tatások, szálláshelyek fejlesztésé-
vel, turisztikai menedzsmenttel, re-
gionális klaszter központtal kíván-
ják erõsíteni, a település-rehabili-
tációnál pedig kiemelt figyelmet kap
a lepusztult városrészek integrált,
akcióterületen alapuló rehabilitáci-
ója, a kistérségek központi tele-
püléseinek fejlesztése, a vidékfej-
lesztési programot kiegészítõ falu-
si települések infrastrukturális fej-
lesztése, a barnamezõs területek re-
habilitációja. A program keretében
korszerûsíteni kívánják az egész-
ségügyi ellátást, fejleszteni a szo-
ciális ellátást és a nevelés-oktatás
térségi sajátosságokhoz igazodó

szervezését, illetve infrastruktúráját.
A térségi közlekedést illetõen javí-
tani kívánják a kistérségi közpon-
tok közúti, illetve tömegközleke-
déssel való elérhetõségét.  

– Az említett, regionális opera-
tív programunkban szereplõ té-
makörökön kívül egyéb – például
szennyvíztisztítás, fõútfejlesztés,
humánerõforrás-fejlesztésekre a
régió gazdálkodó szervezetei, in-
tézményei, non-profit és civil szer-
vezetei az úgynevezett ágazati
operatív programokból, pályázati

rendszerekbõl szerezhetnek forrást
leendõ projektjeik megvalósításá-
hoz. Az a tervünk, hogy összes-
ségében, a 2007–2013-as idõ-
szakban mintegy 700-900 milliárd
Ft összértékû fejlesztést tudjon az
észak-magyarországi régió meg-
valósítani – hangsúlyozta Francsics
László. 

Az Észak-magyarországi Regi-
onális Operatív Program véglege-
sítése jelenleg is folyamatban van,
tervezet formájában letölthetõ a
www.norda.hu honlapról.    Sz. S. 

Velünk élõ 1956 címmel nyílt
kiállítás a Zrínyi Ilona Gimná-
ziumban. A diákok így jobban
megismerhetik a forradalom
miskolci eseményeit.

Korabeli fotók és újságcikkek
kaptak helyet a 11 tablón. Az
anyagot múzeumi és levéltári do-
kumentumokból állították össze,
a lehetõségekhez képest teljes

képet nyújt az 1956-os forradalom
miskolci eseményeirõl.

Dobrossy István, a megyei le-
véltár igazgatója szerint 1956
többféleképpen értelmezhetõ. A
tapasztalatok viszont azt mutat-
ják, hogy több középiskolás ke-
veri az ’56-os forradalmat az
1848–49-es forradalom és sza-
badságharccal. Éppen ezért a ta-
nároknak is tudniuk kell, hogy ho-
gyan tanítsák 1956 eseményeit.
A tapasztalatokat egy tanácsko-
záson vitatták meg a pedagógu-
sok.

A Zrínyi Ilona Gimnáziumban
nagy gondot fordítanak a tehet-
séges fiatalok nevelésére. A diá-
kok történelmi versenyeken és ve-
télkedõkön számolhatnak be
eddig megszerzett tudásukról és
szerezhetnek újabb ismereteket.

Hétfõn, október 16-án sportnap
az M1 Fitnessben 10.30-tól, (Szeles
u. 11., volt Szeles úti ABC épüle-
te). Találkozás a helyszínen.

Kedden, október 17-én kisvona-
tozás. A program igénybe vehetõ re-
gisztráció alapján a menetrend sze-
rinti járatokra retúrjeggyel.

Szerdán, október 18-án város-
nézõ kisvonatozás. Indulás: 9 és
11 órakor a Városház térrõl.

Csütörtökön, október 19-én lá-
togatás a Vadasparkba. A prog-
ram igénybevétele regisztráció
alapján a Vadaspark nyitva tartá-
sának megfelelõen.

Látogatás a Miskolc Városi
Tûzoltóságon október 20-án, 9
órakor. Találkozás a helyszínen.

A programokra való bejelent-
kezés az Ifjúsági és Szabadidõ
Házban a 411-747 telefonszámon
a 12-es melléken.
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Lelkisegély
Ha gondod, problémád van, 
amihez szeretnél segítséget

kapni, ingyenesen hívhatod az
„Esély” Lelkisegély-szolgálatot 

06-80/505-012 
bármelyik napon 15–19 óráig

GÉPI FÖLDMUNKA
Alap-, árokásás, tereprendezés.

Hótolás, sóder-, homok-,
földszállítás kedvezõ áron!

20/221-1507

Klimatizált személygépkocsik, 
kisteherautók 

és mikrobuszok bérlése minden nap!
Egyedi tartósbérleti konstrukciók kidolgozása 

cégek és magánszemélyek részére!

Zenit-Auto Rent Autókölcsönzõ

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

autorent@t-online.hu 

Több százezer rossz állapotú,
veszélyes füstelvezetõ van az or-
szágban. A szakemberek sze-
rint még mindig nem késõ, sôt
javallott átvizsgáltatni a kémé-
nyeket a fûtés beindítása elôtt,
elkerülendô a problémákat. 

Miskolcon csaknem 54 ezer ké-
mény van. Ezek negyven százalé-
kánál a szakemberek, – akik egyéb-
ként évente kötelezõen ellenõrzik
a füstelvezetõk állapotát –, szinte
rendszeresen találnak hiányossá-
gokat. Sõt, a miskolci kémények öt
százalékát egyenesen nagyon ve-
szélyesnek minõsítik. A rossz álla-
potú kémény halálos mérgezést is
okozhat. De nemcsak biztonsági,

hanem energiahatékonysági kér-
dés is a rendszeres karbantartatás:
spórolni is lehet vele – állítják a ké-
ményseprõk. A kémények mûkö-
dése mintegy 10 százalékban be-
folyásolja a tüzelõberendezések
energiafogyasztását. 

A kémények ellenõrzése éven-
te egyszer kötelezõ. Sok helyen
azonban hiába csöngetnek, nem
engedik be a kéményseprõket a la-
kásokba. Bár már kedvezõbbek a
miskolci tapasztalatok, az esetek
negyven százalékában csak több-

szöri próbálkozás után sikerül el-
végezni a szolgáltatók számára is
kötelezõen elõírt felülvizsgálatot
és karbantartást. A szakemberek
azt mondják – ha egy éven belül
már volt ellenõrzés és rendben ta-
láltak mindent – akkor nem szük-
séges újravizsgáltatni a tüzelõbe-
rendezéseket és füstelvezetõket, de
minden más esetben célszerû. A
füstgáz visszaáramlásának látha-
tó és érezhetõ jelei vannak. Ha pá-
rásodnak az ablakok, a gázké-
szülék nedvesedik, forrósodik, a
rajta lévõ festék elszínezõdik, vagy
ha valaki azt észleli, hogy szivárog
a füst, elszínezõdik a fal, illetve a
füstcsõ mellett korom rakódik le –
még a fûtési idõszak kezdete elõtt
hívjon szakembert. 

Amint átléptem a láthatatlan határt, a tolvajfogó készülék õrült
csipogásba kezdett. Csipogásba? Inkább vijjogásba, ami azért
így a boltba befelé menet eléggé meglepõ dolog. Földbe gyö-
kerezett lábbal, görcsösen szorongatva a drótkocsi fogantyúját,
ítéletnapig is ott álltam volna talán a lengõajtós kapuban, ha mel-
lém nem lép egy rutinos rendész. Félreállított a vevõtársak út-
jából és azt javasolta: ürítsem ki a zsebeimet. Kell ott lenni va-
laminek, ami ily nagyon ingerli az egyébként csalhatatlan ház-
õrzõt. 

Mit mondjak? Nem volt egy rózsás állapot, amíg piruló orcával
kifordítottam zsebeimet és elõtártam szegényes kincseimet a rég
kiszáradt golyóstolltól a Negró cukorkán át a kulcscsomóig. Ám
ezeket külön-külön és együtt sem méltatta annyira a készülék,
hogy akárcsak egy ma született kiscsibe hangján megszólaljon.
Én, csakis én kellettem neki, mint falusi komondornak a postás.
Mert ha én akár csak meg is közelítettem a bejáratot, már tépte
a drótkerítést és hörögve, vicsorogva hirdette: tolvajt fogott.

Lassan kezdtem – akaratom ellenére – állandó attrakcióvá válni
a boltban, amikor a bölcs õrszolgálatos úgy döntött, hogy men-
jek csak be vásárolni, mintha mi sem történt volna. Kifelé jövet
persze megint „lebuktat” majd a riasztó, de õ ott lesz a pénztár-
nál és átsegít a bajon. Igazolja, hogy mindenféle lopás nélkül is
képes vagyok begorombítani a készüléket, talán genetikusan, talán
más módon, de ez egyelõre ne izgasson se engem, se mást. 

Összekapkodtam néhány teljesen felesleges árucikket és a pol-
cokon hagytam szinte mindent, amiért idejöttem. De ebben a lel-
kiállapotban ez nem is történhetett volna másként. Hisz semmi-
re sem tudtam gondolni azon kívül, hogy milyen tortúra vár még
rám a fizetéskor.

Szerencsére az én jól megtermett õrzõ angyalom ott volt a pénz-
tárnál és a kasszánál ülõ kisasszony is megértést tanúsított. A
bolt minden egyes vevõjével azonban nem lehetett közölni, hogy
mi az ábra. Ezért aztán az a legalább kéttucatnyi ismerõs, aki –
véletlenül – éppen a pénztár közelében tartózkodott, nyilván mind-
máig meséli fûnek-fának, hogyan buktam le… Ami azért koromat,
büntetlen elõéletemet figyelembe véve, eléggé szomorú eset. 

De nem is nyújtom tovább ezt a dicstelen történetet! Otthon
kiderítettem: az okozta a zavart, hogy a cipõboltban, ahol szép
sárga nyári lábbelimet vásároltam, elfelejtették kivenni a bélésre
ragasztott mûanyag vonalkódot. Így történhetett, hogy amikor ebben
a cipõben mentem elsõ ízben boltba, az éber készülék lebukta-
tott. 

Tudom, hogy ez így elég sete-sután hangzik és megközelítõ-
leg sincs akkora hírértéke, mint annak, hogy X vagy Z ismerõsünk
kabátlopás ügybe keveredett. Pedig jó tudni: mindannyian kódolva
vagyunk és olykor csak a szerencsén múlik, mikor szólal meg va-
lahol ruházatunk mélyén egy rajtunk felejtett mûanyag lapocska,
befelé vagy kifelé menet.                                             (bekes)

Fújtató

KÓDOLVA

Idõsek Hava heti
programok
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NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV

Észak-magyarországi fejlesztések

Rossz állapotú kémények

ÉRDEMES MEGVIZSGÁLTATNI



Komposztáltak a gyerekek
október 6-án Szirmabesenyõ-
ben, a Szinyei Merse Pál Álta-
lános Iskolában. Az országos
kampány keretében F. Nagy
Zsuzsanna oktatási program-
vezetõ, az Ökológiai Intézet
környezetvédelmi tanácsadó
szolgálatának vezetõje ismer-
tette ennek a hulladékkezelési,
feldolgozási eljárásnak a me-
netét, jelentõségét az iskola di-
ákjainak, akik késõbb a gya-
korlatban is bekapcsolódtak a
tevékenységbe

F. Nagy Zsuzsanna lapunknak
elmondta, hogy országszerte
komposztálási kampány zajlik,
„zöld” civil szervezetek közre-
mûködésével. Járják a különbö-
zõ iskolákat, közintézményeket,
kiskerttulajdonosokat, kertbarát-
köröket, hogy népszerûsítsék a
helyi komposztálást, megtanít-
sák az érdeklõdõ felnõtteknek,
gyerekeknek, mit lehet (és mit
nem) a komposztládába, kom-
posztprizmára, -silóra rakni, s
hogy hogyan zajlik az a folyamat,
melynek a végén értékes anyag,
a talajerõ pótlására szolgáló kom-
poszt keletkezik. 

– A háztartási hulladéknak kö-
rülbelül a 30 százaléka szerves
anyag. Ha ezt kivesszük és hasz-
nosítjuk, ennyivel is kevesebb
hulladékot kell a kommunális le-
rakóra szállítani és lerakni.
Márpedig mindannyian tudjuk,
hogy a hulladékszállítás nagy
környezetterheléssel jár, s a le-
rakókon történõ elhelyezés is
drága. Mindenképpen érdemes
tehát csökkenteni a kiszállításra

kerülõ mennyiséget – hangsú-
lyozta az oktatási programveze-
tõ. Mint megtudtuk, van, ahol
elõadással, van, ahol gyakorlati
bemutatóval, folyamatában mu-
tatják be a komposztálási tevé-
kenységet, mint például Szir-
mabesenyõben is, ahol nagyon
jól megszervezték, elõkészítették
a rendezvényt az iskola illetéke-
sei.

– Ez a programunk nekünk
négy éve zajlik, a megyében
húsz iskolába helyeztünk ki ládát,
magánembereknek pedig mint-
egy 150-200-at adtunk át. A me-
gyében nagyjából tucatnyi tele-
pülés vesz részt a programban,
országosan pedig közel száz –
mondta még el F. Nagy Zsu-
zsanna. – Nagyon nagy az ér-
deklõdés, egy-egy rövid kis fel-
hívásra tucatjával jelentkeznek

az érdeklõdõk. Sajnos, civil for-
rásokból nem tudunk minden
igényt kielégíteni, ezért minden
önkormányzatot arra buzdítunk,
hogy dolgozzanak ki egy közös
komposztálási programot. Ehhez
mi segítséget nyújtunk, az ön-
kormányzatok pedig pályázati
úton forrásokhoz juthatnak – tette
hozzá a programvezetõ.  

Az iskola udvarán elõkészített
konyhai, kerti hulladék, aprító-
gép, és persze lelkes gyermek-
sereg várta a bemutatót, akik
sok mindent megtudhattak F.
Nagy Zsuzsannától a komposz-
tálás fortélyairól. Elhangzott pél-
dául az is: sokan nem tudják,
hogy komposztáláshoz egyebek
mellett még a kávézacc, filteres
teamaradványok, nem szennye-
zett, farosttartalmú papírok, (pél-
dául tojástartók) is felhasználha-

tók. Tilos viszont nehézfém-
tartalmú, festékes anyagokat,
mûanyagokat és más ve-
szélyes hulladékot a kom-
posztba tenni, mert ezek a
táplálékláncba kerülve súlyos
megbetegedéseket okoz-
hatnak. Óvodákban, isko-
lákban nem ajánlják fel-
használásra a déligyümöl-
csök héját sem, mert ezek is
tartalmazhatnak utóérlelõ ve-
gyianyagokat, növényvédõ
szereket.

A megfelelõ komposzt-
anyagokat 2-3 cm-es dara-
bokra kell aprítani, majd
minél vegyesebb formában,
rétegekbe helyezni. Fontos,
hogy a rétegek mindig ned-
vesek legyenek és a megfe-
lelõ szellõzés érdekében cél-
szerû egy év alatt kétszer-há-

romszor átforgatni az érlelõdõ
komposztot.

Nagyné Pavlik Olga koordiná-
tor, a Szinyei Merse Pál Általános
Iskola pedagógusa arról szólt,
hogy intézményük különösen
nagy hangsúlyt helyez a környe-
zettudatos nevelésre, és 2005-ben
a megyében kilencedmagukkal
elnyerték az „ökoiskola” címet is.
Ezt az Oktatási, valamint a
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium hozta létre, a fenn-
tarthatóság elveinek a közokta-
tási intézményekben való, minél
hatékonyabb megjelenése érde-
kében. 

– Egy ökoiskola abban külön-
bözik más, átlagos iskolától, hogy
nem csak a tanításban érvénye-
sülnek a környezeti nevelés, a
fenntarthatóság pedagógiájának
elvei, hanem az iskolai élet min-
den területén. Az iskola mûköd-
tetése terén, a hulladék- és ener-
giagazdálkodásban éppúgy, mint
a gyerekek étkeztetése vagy a tá-
borok, az erdei iskola szervezé-
se során – hangoztatta Nagyné
Pavlik Olga. – Az ökoiskola egy
intézményfejlesztés, amelyben
minden iskolai partner – fenntar-
tó, szülõk, pedagógusok, helyi
szervezetek és partnerek – egy-
aránt érdekelt.   

Sz. S. 

Az Eurogites – a Falusi Tu-
rizmus Európai Szövetsége –
kezdeményezésére minden
évben megrendezésre kerül a
Falusi Turizmus Akcióhét, idén
október 14–22. között. 

Az akcióhét lényege, hogy a
csatlakozott megyék és vendég-
látók olyan programokat ajánlja-
nak az érdeklõdõknek, melyek-
kel népszerûsíthetik e kedvelt
üdülési formát, s ilyenkor a „világ
szeme” a falvak értékeire, kin-
cseire, a vendéglátók gazdag kí-
nálatára figyeljen.

Az Akcióhét programjait, a részt-
vevõket a Falusi és Agroturizmus
Országos Szövetsége szervezi, a
Magyar Turizmus Rt. támogatá-
sával, akik a népszerûsítésben, a
marketingben vállaltak szerepet.

A Falusi Turizmus Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Egyesü-
letének tagjai az alábbi progra-
mokat kínálják az Akcióhét ke-
retében:

Október 14–15. (szombat–va-
sárnap) kemencés sütés a Völgy
vendégháznál. Ugyanitt íjászati le-
hetõség. Információ: Pollák István,
Szanticska, Völgy u. 7. www.szan-
ticskavv.hu 

Októbet 14–15. (szombat–va-
sárnap) bor és gasztronómia,
idegenvezetés Tarcalon a Pataky
borportán. Információ: Pataky
Sándor Ákos, Tarcal, Klapka u. 20.
www.patakyborporta.hu

Október 14–22. (szombat–va-
sárnap) bográcsolás, pincelá-
togatás, szüret idegenvezetõvel,
a kézmûvesség kedvelõinek
üvegfestés az Ádám vendég-
háznál Tolcsván. Információ:

Király Mihályné, Tolcsva, Dózsa
Gy. u. 44. 

Október 17–18. (kedd–szerda)
délelõtt 10.00 órától a sajóke-
resztúri pincesor megtekintése,
12.00–16.00 óráig bográcsgulyás
a Frekvencia vendégháznál
Sajóecsegen. Gyülekezõ 17-én és
18-án 9.30–10.00 óra között az
alábbi címen: 3793 Sajóecseg,
Széchenyi út 35. 

A programokról részletes in-
formáció a www.fatosz.hu és a
www.baztour.hu oldalakon.

Mintegy az Akcióhét „felveze-
tésének” tekinthetõ az a prog-
ram, melyet a Baranya Megyei
Falusi Turizmus Szövetség szer-
vezett október 7-én Hosszú-
hetényben Falusi Vendégfo-
gadók 1. Országos Sütõ-Fõzõ
Fesztiválja címmel. 

A versenyben a megyei falusi
turizmus egyesületek, szövetsé-
gek ötfõs csapat nevezésével ve-
hettek részt, s a helyszínen ka-
pott nyersanyagcsomagból kellett
elkészíteni egy igazi falusias me-
nüsort. A verseny résztvevõi a 19
megyei egyesületen kívül a Falusi
és Agroturizmus Országos Szövet-
sége budapesti irodájának csa-
pata, valamint egy erdélyi és egy
horvát vendégcsapat volt. A ver-
seny mellé egésznapos szabad-
téri fesztivált rendeztek a szerve-
zõk, s a zsûrizés után a helybé-
liek kóstolhatták és fogyaszthat-
ták el az elkészült finomságokat.

A mesterszakácsokból álló
zsûri az elkészített étkek ízén, tá-
lalásán, elkészítési módján túl ér-
tékelte a terítést, a házias jelleget,
a kapott nyersanyagok felhasz-
nálását és esetleges kiegészíté-
sét is. A versenyben Borsod-
Abaúj-Zemplén megye III. helye-
zést ért el. A sikeren felbuzdulva
azt tervezik, hogy 2 év múlva me-
gyénkbe invitálják a hagyomá-
nyossá váló gasztronómiai ren-
dezvényt.
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Beruházásokhoz, fejlesztésekhez kérik a hitelt
Idén szeptember 30-ig 564 esetben nyújtott garanciát 14 mil-

liárd forint hitelhez kapcsolódva az Agrár-vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány. Ez a teljesítmény idõarányosan meghaladja a múlt
évit – hangzott el az alapítvány nyilvános kuratóriumi ülésén. Az
alapítvány szakértõi szerint a jövõben számolni kell azzal, hogy
a hiányzó források egy részét a közvetlen termelõi támogatá-
sok pótolják, ezért fõleg beruházásokhoz, egyéb fejlesztések-
hez vesznek igénybe hitelt a vidéki vállalkozók. 

Az idei hitelek között kiemelkedõ volt a 1–10 millió forint kö-
zöttiek száma, de a korábbi idõszakhoz képest jóval több hitelt
garantált az alapítvány a 10–20 milliós sávban. A 100 millió fo-
rint feletti hitelek garanciája alig 3 százalék, amely a teljes hi-
telösszeg mintegy 22 százalékát tette ki. A legnagyobb garan-
tált hitel 310 millió forint volt, ezt idén egy vendéglátóiparban
tevékenykedõ kft. vette fel. 

Részlegesen feloldják a tilalmat
Az orosz mezõgazdasági minisztérium részlegesen feloldja a

magyar baromfi behozatalára korábban, a madárinfluenza miatt
elrendelt tilalmat. A részlegesség azt jelenti, hogy a tilalom ér-
vényben marad a Bács-Kiskun, a Baranya, a Tolna, a Fejér, a
Pest, a Jász-Nagykun-Szolnok, valamint a Csongrád megyébõl
származó szállítmányokra. Az importrendelkezések nem csupán
az élõállatra, hanem a tojásra, a baromfihúsra és a belõle fel-
dolgozott, de nem hõkezelt termékekre, továbbá a baromfitápra
és az állatok tartása, nevelése során alkalmazott berendezésekre
is vonatkoznak. 

Nem érnek rá tüntetni
Elhalasztotta legközelebbi demonstrációját a Magyar Gaz-

dakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. Obreczán Ferenc,
a szervezet fõtitkára úgy nyilatkozott: a mezõgazdasági mun-
kák miatt kell elnapolniuk a tiltakozó akciókat. A mezõgazda-
ságból élõk elsõsorban a Gyurcsány-csomag, valamint az álla-
mi földek eladása ellen tiltakoznak. A fõtitkár elmondta, hogy
az állam 100, 200 és 300 hektáros földterületeket értékesít, a
magyar gazdáknak azonban nincs akkora tõkéjük, hogy ekko-
ra földeket meg tudjanak venni. Obreczán Ferenc hozzátette:
õszi teendõikkel az idõjárástól függõen október végén vagy no-
vember közepén végeznek, ekkor folytatják demonstrációju-
kat. 

Olasz–magyar borpiac
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szerint tavaly Magyar-

országra valamivel több, mint 60 ezer hektoliter bor érkezett, ebbõl
több mint 40 ezer hektoliter Olaszországból, míg a magyar bor-
kivitel mintegy 600 ezer hektolitert tett ki.  

A Gourmet’s Italia Budapest 2006 sajtótájékoztatóján el-
hangzott: Olaszország Magyarország harmadik legnagyobb ke-
reskedelmi partnere, részesedése a teljes exportból 8 százalék,
míg az importban 13 százalék körül mozog. Az agrárkereske-
delemben a magyar kivitel összértéke a múlt évben elérte a 280
millió eurót, szemben az elõzõ évi 214 millió euróval. A magyar
behozatal értéke 2005-ben 135 millió euró volt, szemben a 2004-
es 110 millió euróval. Az agrár-külkereskedelem egyenlege
Olaszországgal szemben a múlt évben 144 millió eurós pozití-
vumot mutatott, a 2004-es 104 millió euróhoz képest.

AGRÁRHÍREK

A gyerekek a gyakorlatban leshették el a komposztálás fortélyait.

Országos kampány

KOMPOSZTÁLTAK A GYEREKEK 

A FALUSI TURIZMUS

Jócskán benne vagyunk a
befõzés, a télre való raktáro-
zás idejében. A Búza téri pia-
con jó minõségû zöldségeket,
és különféle gyümölcsöket kí-
nálnak a termelõk, az árak vi-
szont magasabbak, mint ta-
valy.

A tavaszi, csapadékos idõjárás
miatt ez év õszén is emelkedtek
a szezonális zöldségek, gyü-
mölcsök árai. A sok esõ miatt a

termelõk késõbb kezdték az ül-
tetést, így egyes zöldségek –
gyümölcsök is késve jelentek
meg a piacok termékpalettáin. 

– Szezonális árak vannak, tehát
amibõl kevés van, az drága, ami-
bõl szezonális csúcs van, abból
meg olcsóság van, vagy lega-
lábbis elfogadható ár – adott
helyzetképet a Búza téri piacon
Baranyi Levente termelõ.

A krumplin lehet igazán észre-
venni, hogy az idõjárás miatt va-
lamivel drágább, mint tavaly volt.

A megszokottnál késõbb ért be
a paprika és a paradicsom is,
ezért sokáig magasabb áron kí-
nálták termékeiket az eladók. 

A háztartások elõre felkészül-
nek a télre, nagyobb mennyi-
ségben vásárolnak ilyenkor a be-
fõzéshez, téli elrakásokhoz zöld-
ségeket, krumplit, almát. 

Azok, akik nem vásárolnak be
nagyobb mennyiséget télire, álta-
lában tárolási nehézségekkel küz-
denek, ez a panellakásokban élõ-
ket érinti elsõsorban. M. B. L.

TOVÁBBI CSÖKKENÉS
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 viszonyít-
va 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 áprili-
si összeírás óta az állomány
219 ezerrel gyarapodott. Az anya-
kocák száma tavaly augusztus-
hoz képest 10 ezerrel, 285 ezer-
re csökkent, április óta 7 ezer-
rel 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 mil-
lióval kevesebb az egy évvel ko-
rábbinál. Az áprilisi összeírás-
hoz viszonyítva az állomány
nagysága 1,9 millióval maga-
sabb. A tojóállomány az egy
évvel korábbival lényegében
megegyezik, az elmúlt négy
hónap alatt 1,6 millióval kisebb
lett, így augusztus 1-jén 13,2
millió volt. A libaállomány 2006.
augusztusban 3,1 millió volt, 100
ezerrel haladta meg az egy évvel
korábbit. A kacsaállomány 1,3
millióval kisebb, a pulykaállo-
mány 144 ezerrel nagyobb volt,
mint egy évvel ezelõtt. A kacsák
száma 3,5 millió, a pulykáké 4,1
millió volt.

Piaci körkép

DRÁGÁBB SZEZONÁLIS ZÖLDSÉGEK



Október 12-én, csütörtökön
a belvárosi görög katolikus
templomban vette kezdetét a
XIII. Egyházzenei Kórustalál-
kozó. 

A négynapos találkozó még
hátralévõ programjai: október 14-
én, szombaton 16 órakor a hejõ-
csabai református templomban a
Laudate Énekegyüttes lép fel,
(Szent Anna templom), vezényel:
Tavasné Gyarmati Gabriella.

A Putnoki Református Kórus
elõadásában Húsvéti szekvencia.
Vezényel: Kun Zsuzsanna.

A Miskolci-Hejõcsabai Refor-
mátus Gyülekezet Kórusa, vezé-
nyel: Andrássyné Mátyus Gab-
riella.

A miskolci Esterházy Kórus
elõadásában Esterházy Pál:
Zengje nyelvünk, Esterházy Pál:
Magasztallak téged, Isten. Ve-
zényel: Szuhánszki Tamás és
Szuhánszkiné Ladócsy Erzsébet.

A Cantus Firmus Énekkar, ve-
zényel: Szûcs Sándor.

A Forrás Kamarakórus, vezé-
nyel: Balásné Molnár Ildikó.

A Miskolci Cardinal Mind-
szenthy Kórus. Vezényel: Gergely
Péter Pál.

Gárdonyi Zoltán: Mondjatok di-
cséretet. Az összkart vezényli:
Gergely Péter Pál. Orgonán kísér:
Mátyus Gabriella.

Október 15-én, vasárnap 16
órakor a mûemlék avasi refor-
mátus templomban a selyemré-
ti Szent István templom kórusa.
Vezényel: Gomány Nóra.

A Szirmai Református Gyüle-
kezet Énekkarának elõadása.
Vezényel: Dr. Farkasné Sajó Márta. 

A Szent Ferenc Kórus elõadá-
sában Victoria: Ave Maria,
Schubert: Salve Regina. Vezényel:
Regõs Zsolt.

A Mindszenti Énekegyüttes.
Vezényel: Balázs Ferenc.

A Magis Kórus (A Fényi Gyula
Jezsuita Gimnázium Kórusa).
Vezényel: Herpainé Velkey Klára.

Az avas-déli Ige Templom Kó-
rusának elõadása. Vezényel: Zó-
lyomi Ernõ.

A Cédrus Kórus elõadásában
Ephraim: Gyöngéd, szeretõ

Mária. Vezényel: Herpainé Velkey
Klára.

A Miskolci Esterházy Kórus.
Vezényel: Szuhánszki Tamás.

A Cantus Firmus Énekkar elõ-
adásában Melchior Franck: Also
hat Gott die Welt geliebt. Vezényel:
Szûcs Sándor.

A Miskolci Cardinal Mindszenti
Kórus elõadásában Kodály: A
magyar nemzet. Vezényel: Ger-
gely Péter Pál.

Gárdonyi Zoltán: Mondjatok di-
cséretet. Az összkart vezényli:
Szûcs Sándor. Orgonán kísér:
Mátyus Gabriella.

A hangversenyek díjtalanok.
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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 for-
radalom és szabadságharc miskolci emlékhelyeit rejtettük el. A tíz megfejtést
egyben, egy levelezõlapon legkésõbb október 26-a (!) éjfélig juttassák el a
Miskolci Kommunikációs Kht. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A he-
lyes megfejtéseket beküldõk között az Arany Könyvesbolt (Miskolc, Arany Corvin
Üzletház, Arany János út. 11–13.) által felajánlott könyvet sorsolunk ki.

Ismeri Ön az 1956-os forradalom
miskolci emlékhelyeit?

A Miskolc TV
heti mûsora

2006. október 16–2006. október 22.

A XVII. század második felétõl
számos feljegyzés utal arra, hogy
a Dõry család tagjai értékesítették
itt a környéken termett boraikat.
Dõry-korcsma elnevezés a legko-
rábbi neve az itt állt elõdépít-
ménynek, amely 1775-ben lett
uradalmi ingatlan. Az ekkori ér-
tékbecslés azt írta róla, hogy „a
város közepén áll a Dõry-féle
korcsma, vagy Tambur, amely
néhai Dõry Andrásé volt, jelenleg
restaurálás alatt áll. Van istállója,
kocsiszínje, s benne egy kamra.
Hossza 14 öl, szélessége 4 öl 2 láb,
zsindely fedi, tartós állapotban
van. Fallal körülvett udvara és
deszkával kerített kertje” a Derék
piactól lenyúlik a Pece patakig.

1782-ben már Arany Korona a
neve a fogadónak, amelyben 6
vendégszobában szállhattak meg
a vendégek. Mint különös értéket
emelték ki, hogy minden szobá-
ban cserépkályha biztosítja a fû-
tést. A fogadónak tágas boltoza-

ta, saját borospincéje volt. Nyom-
talanul eltûnt viszont az ekkor
emlegetett bejárat fölötti cégér,
amely minden bizonnyal egy át-
tört fémtáblán a koronás magyar
címert ábrázolta. (Ez onnan sejt-
hetõ, hogy a korona a szálloda XIX.
század végi – XX. század eleji
céges levélpapírjain fellelhetõ.) A
szálló udvarán faoszlopokon álló,
zsindelytetõs kocsiszínt építettek,
bedeszkázott oldalakkal. 1802-tõl
ebben a „hodályban” léptek fel a
„Nemzeti Játszó Társaság” szí-
nészei, s hozták a magyar szót a
sokféle nyelvet beszélõ, vásárai-
ról messze híres uradalmi tele-
pülésközpontba. Ahogy a kocsi-
színben véget ért az elõadás, a
vendéglõs szállással és étellel fi-
zette meg a színészeket, akik
aznap este fellendítették a forgal-
mat, az étel-italfogyasztást.

1798-ban a korszak legnevesebb
városi építésze, Klír Vencel új ala-
pokra építette fel az új szállodát. A

fennmaradt tervrajz szerint az épü-
let ekkor még négyzetes alaprajzú
volt. Kosáríves, kõkeretes, kerék-
vetõvel, zárókõvel ellátott barokk ka-
puja a keleti sarkon volt. (Ez a be-
járati megoldás a Városház tér va-
lamennyi ekkori, vagy késõbb eme-
letes épületét jellemzi.) A kapu a gya-
logos- és a szekérforgalmat egya-
ránt lebonyolította. Az épület észa-
ki szárnyában alakították ki a ven-
dégszobákat, a déli (utcai) részen
volt a vendéglõ, az ivó és a ven-
déglõs lakása. Az 1832–1833-ban
készült összeírásban azt olvassuk,
hogy „az uradalomnak ez a legje-
lentékenyebb miskolci ingatlana.
Az épület már emeletes, és a telek
nyugati oldalán szárnyépülettel
egészült ki. A vendégszobákban fa-
zekas mesterremek kályhák, ké-
nyelmes berendezés és függõ csil-
lár található, amelyekben gyertyák
szolgáltatták az esti fényt. A fõ- és
melléképületek zsindelytetõvel vol-
tak ellátva. (A XIX. század elsõ har-
madának végén a fazsindely volt
még az elterjedt fedõanyag, kõpa-
la-fedése csak nagyon kevés köz-
épületnek volt. Egy-egy tûz után
ezért egész utcasorokat kellett új-
jáépíteni.) A mai építészeti tömbnek,
amely a Városház tér és Kossuth
utca közötti szakaszt jelenti, ez volt
a legnagyobb telke, 1430 négy-
szögöl, amelyen nemcsak a szál-
ló-fogadó, a kocsibeálló, de egy je-
lentõs, gyümölcsfával beültetett
kert szolgálta a vendégek kényel-
mét.

Az 1880-as években vetõdött fel
a Korona ismételt felújítása, átala-
kítása. Az ekkor már közel évszá-
zados „fõépület” azonban olyan
összeget emésztett volna fel, hogy
lebontása mellett döntöttek. Az új
terveket Adler Károly készítette
1893-ban, s a következõ évben át-
adták az akkori város legnagyobb
szállodáját. A mai leromlott állapo-
tában látható emblematikus épület
tehát 112 év terhét is mutatja az arra
kíváncsi szemlélõdõnek.

Dobrossy István 

A Széchenyi I. u. 1. szám alatti Avas szálloda épülete helyén egy-
kor a diósgyõri koronauradalom szálló-vendégfogadója állt. A telek
és építményeinek története visszanyúlik a XVI. századig. Az ura-
dalom ispánja itt gyûjtötte össze a jobbágyi kilencedbõl szárma-
zó terményeket. Az egykori magtár és szérûskert helyén a követ-
kezõ évszázadokban számos tulajdonos vagy bérlõ emelt, illetve
alakított ki újabb építményeket.

OKTÓBER 16., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.20 Emlékezés ’56-ra
18.25 Magazinmûsor (élõ), ben-
ne: beszélgetés Káli Sándor pol-
gármesterrel 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.25 Vidék Világa, mezõ-
gazdasági magazin 19.45 Merrõl
jöttünk, merre tartunk? – be-
szélgetés Kiszely István antro-
pológus-õstörténész profesz-
szorral 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Levél a
halálsorról, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

OKTÓBER 17., KEDD
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.20 Emlékezés ’56-ra
18.25 Magazinmûsor (élõ), ben-
ne: Sport 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.25 DVTK – Vác élvonalbeli lab-
darúgó-mérkõzés közvetítése
felvételrõl 21.00 Börtönbosszú,
amerikai film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

OKTÓBER 18., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.20 Emlékezés ’56-ra
18.25 Magazinmûsor (élõ) 19.00
Miskolc Ma (ism.)  19.30 Buxa,
pénzügyi magazin  20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Nem mind arany, ami fénylik, spa-
nyol film (h) 23.00 A Hálózat mû-
sora.

OKTÓBER 19., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma , hír-
mûsor 18.20 Emlékezés ’56-ra
18.25 Magazinmûsor (élõ) 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Az öt-
venhatos forradalom Miskolcon,
1. rész 20.30 Hírháló (h) 21.00
Csoda a mélyben, német film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

OKTÓBER 20., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.20 Emlékezés ’56-ra
18.30 Múzsa, kulturális magazin
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Klick, innovációs magazin 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00 Mámor, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

OKTÓBER 21.,  SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Kép-
újság 15.00 Miskolci Jegesmed-
vék – Alba Volán élvonalbeli jég-
korong-mérkõzés közvetítése fel-
vételrõl 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00  Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.25 Az ötvenhatos for-
radalom Miskolcon, 2. rész 19.30
Kéznyújtásnyira, a fogyatékkal
élõk magazinja (ism.) 20.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.00 Végzetes erõ 2., amerikai
film (h) 23.00 A Hálózat mûsora.

OKTÓBER 22., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Kép-
újság 15.00 DVSC–DVTK élvo-
nalbeli labdarúgó-mérkõzés köz-
vetítése felvételrõl 17.00 A Hálózat
mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Krónika,
heti hírösszefoglaló magazin
18.30 Az ötvenhatos forradalom
Miskolcon, 3. rész 19.30 Múzsa,
kulturális magazin (ism.) 20.00
Krónika (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.00 A szeretet ajándéka, ame-
rikai film (h) 23.00 A Hálózat mû-
sora.
A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

A MEGÚJULÓ BELVÁROS (27).

SZÁLLODA AZ ARANY KORONÁHOZ

„In memoriam Veczán Pál”

XIII. EGYHÁZZENEI KÓRUSTALÁLKOZÓ

Várostörténeti sorozatunkban
írtunk többször Rácz Kálmán,
néhai miskolci cukrászmesterrõl.
Rácz Kálmán lánya, Jakabné
Rácz Valéria a következõ kiegé-
szítéseket osztotta meg lapunk-
kal, a pontosabb történeti hûség
céljából:

Rácz Kálmán cukrászmester
1945-tõl 1951 szeptemberében
bekövetkezett államosításig tu-
lajdonosként mûködött a volt
Trillhaas, Doro cukrászdában
(Thrillhaas-nál tanulta a szak-
mát). A háború alatt költözött haza
húsz évi külföldi tartózkodás után,
ahol szakmai sikereket ért el.
Megkapta a Párizs Város Arany-
fokozatú Érdemrend Keresztjét
(1937).

Államosítás után a Miskolci
Vendéglátó Vállalatnál dolgozott,
mint cukrászüzem-vezetõ nyug-
díjáig (1962). Utána a Miskolc-
Tapolcai Pénzügyõri Üdülõben
dolgozott. A miskolci KISOSZ fel-
keresésére 15 évig az Észak-ma-
gyarországi Cukrász Mestervizsga
Bizottság elnöke volt.

Végig Miskolcon lakott, igaz, a
Városház térrõl elköltözött 1962-
ben a Széchenyi utcába. Buda-
keszin, kórházban halt meg 1974-
ben, mert Budán élõ testvérénél
volt látogatóban, és ott lett rosz-
szul (született Miskolcon 1896-
ban). A miskolci evangélikus
mindszenti temetõben lett elte-
metve, ahol jelenleg is nyug-
szik.

Rácz Kálmán cukrászmester

EZOTERIKUS NAP
Október 21-én szombaton im-

máron negyedik alkalommal ren-
dezik meg a Diósgyõri Ady Endre
Kulturális és szabadidõ Központ-
ban a Hangolódj ránk ezoterikus
napot.

A programok délelõtt 10 órától
kezdõdnek, ahol kiállítók és vá-
sárosok várják egész nap az ér-
deklõdõket. A Lélekszoba elõ-
adásaiban szó lesz az akupresz-
szúra otthoni alkalmazásáról, lé-
lekgyógyászatról és arról, hogy
vajon létezik-e kommunikáció az
angyalokkal? Ennek apropóján 15
órától Zemeth (Németh Erika) az
„Univerzum fényei” címû kiállítá-
sa nyílik meg. Az érdeklõdõk ki-
próbálhatják magukat egy sze-

mélyiségfejlesztõ tréningen és
megismerkedhetnek az asztro-
nómiával. Ezeken túl különbözõ
masszázsokkal, például jume-
hio, talp, thai kényeztethetik ma-
gukat mindazok, akik lazulni
vágynak. Az alternatív mozgást
kedvelõinek kínál kitûnõ lehetõ-
séget a jóga és a thai-chi. Az
egész napos rendezvényre Bu-
dapestrõl érkezik számmisztikus,
grafológus, asztrológus és
Gyöngyösi Szilvia kineziológus,
aki az one brain módszerrel is-
merteti meg az érdeklõdõket.
Bartos Tibor aura-fotói feltérké-
pezik a belsõ energiaszintjeink ál-
lapotát. Minden érdeklõdõt sze-
retettel várnak a szervezõk.

Október 17-én a Siketek és
Nagyothallók Szövetségének és
a Hello Afrika Egyesület produk-
cióját tekinthetik meg az érdek-
lõdõk a Mûvészetek Házában,
amelynek keretében egy ghánai
tánccsoport, az African Footprint
International lép föl. A produkció
több szempontból is érdekes:

egyrészt afrikai törzsi táncokról
van szó, másrészt pedig a cso-
port nem csupán egészséges
fiatalokat tömörít tagjai közé,
hanem gyengén halló és siket fia-
talokat is. Az elõadás arról a cso-
dáról szól, hogy hogyan is képe-
sek alapértelmezett hallás nélkül
felfogni a zene rezdüléseit. 

Különleges produkció



Eleinte sokan csak megmo-
solyogták õket, aztán mindezt
szép lassan felváltotta az elis-
merõ fejbólogatás. A Miskolci
Floorball Egyesület mindössze
háromesztendõs múltra tekint-
het vissza, bajnoki mérkõzésen
2004-ben mutatkoztak be,
igaz, akkor még csak a har-
madik vonalban tették tudá-
sukat mérlegre. A baráti tár-
saságban jobbára egyetem-
városi fiatalok szerepeltek.

Csak a történeti hûség kedvé-
ért jegyezzük meg: az elsõ évben
azonnal feljebb kerültek, legu-
tóbb pedig a sportág második vo-
nalában szereztek ezüstérmet és
ezzel a legjobbak mezõnyébe ju-

tottak. A floorballosok fejlõdési le-
hetõségének azonban évek óta
volt egy gátja, nevezetesen a
megfelelõ saját palánk hiánya.
Éppen ezért hazai bajnoki mér-
kõzéseiket Egerben játszották.

Most végre óriási fordulat tör-
tént! Gál Tamás csapatvezetõ
minderrõl a következõket mond-
ta lapunk olvasóinak:

– Egy nyári torna miatt hívtam
fel telefonon az egri csapat veze-
tõjét, aki azzal kezdte beszélge-
tésünket, hogy Svédországból
küldenek nekünk palánkot. Elõ-
ször el sem akartam hinni, de
gyorsan kiderült, hogy nem tré-
fál. A Koltenas nevû svéd együt-
tes immáron évek óta Mezõköves-
den edzõtáborozik. Az alakulat
székhelye Södertalje, s mivel a

svéd 6. ligában szereplõ együttes
csapatvezetõje, Lennart Rendik tu-
domást szerzett hosszú idõ óta va-

júdó problémánkról, felajánlotta
segítségét.

A felek kapcsolatba léptek, a ta-
lálkozót egyeztetés követte, s ki-
derült, hogy az északiak azért tud-
ják átadni a miskolciaknak a pa-
lánkot, mert õk kaptak egy újat az
önkormányzattól. Úgy vélték, hogy
a régi Miskolcon jól szolgálja
majd a sportág fejlõdését. A pa-
lánk egyébként a múlt héten ka-
mionnal érkezett meg Budapestre,
onnan kedden került Miskolcra. A
szerdai edzésen, a Zrínyi Ilona
Gimnázium tornatermében pedig
már ki is próbálták.

Az igazi vizsga azonban va-
sárnap lesz: az MFE délután négy
órától története során elsõ alka-
lommal játszik majd a miskolci vá-
rosi sportcsarnokban – végre
saját palánk elõtt. (doros)

A válogatott Európa-bajno-
ki selejtezõi miatt két hétig szü-
netelt a hazai elsõ osztályú
labdarúgó-bajnokság, most
azonban itt a folytatás. A DVTK
együttese ezúttal szombaton
délután szokatlanul korai idõ-
pontban, 14 órától lép pályá-
ra, hazai környezetben fogad-
ja az újonc Vác gárdáját.

A szünetet a piros-fehérek az
edzések mellett hírverõ mérkõzé-
sekkel töltötték. Encsen tizenkét,
Emõdön nyolc góllal terhelték
meg alacsonyabb osztályú ellen-
feleik hálóját, mindez arra jó lehet,
hogy helyrebillenjen a játékosok
önbizalma és éles szituációban se
remegjen meg a kapu elõtt a
lábuk.

Mindenesetre ma délután min-
denképpen nyerni kell! Ebben
azonos a véleménye a szakveze-
tésnek, a játékosoknak, valamint
a szurkolóknak is. A Kaposvárott

aratott siker nagyon jókor jött,
emberhátrányban nem is nagyon
lehetett ilyen bravúrra számítani,
de a jelek szerint az afrikai duó
kezdi beváltani a szerepléséhez fû-
zött reményeket. De nézzük, mi-
lyen várakozással tekint a mér-
kõzés elé Halgas Tibor, aki két
évvel ezelõtt a csapat húzóem-
berének számított, mostanság
azonban jobbára csak beugróként
szolgálja a piros-fehér alakulatot:

– Az utóbbi idõben valóban
meglehetõsen ritkán jutottam szó-
hoz. Nagyon remélem, hogy ez a
tendencia hamarosan megfordul,
márpedig ebben az esetben igyek-
szek élni a lehetõséggel. A Vácról
annyit tudok, hogy stabil, egysé-
ges csapat, jó közösség, igazi ba-
ráti társaság egy remek edzõvel.
Gyermekkori legjobb barátom,
Palásthy Norbert a vendégek csa-
társorát erõsíti, de ennek ellené-
re biztos hazai gyõzelmet várok. 

Lipusz Norbert a tehetséges fia-
talok egyike. Õ is gyõzelemre szá-

mít a Vác ellen. A játékos szerint
a kaposvári siker után megjött az
önbizalmuk, s alig várják, hogy sok
nézõ buzdítsa õket a szombat dél-
utáni találkozón. 

A mérkõzés pikantériáját Csank
János személye jelenti. A bajuszos
diósgyõri tréner korábban egy
bajnoki aranyat, két ezüstérmet
szerzett a Duna-parti gárdával,
három alkalommal pedig elvezet-
te õket a Magyar Kupa döntõjébe
is! Vajon milyen érzés lesz a kis-
padon ülni?

– Pályafutásom egyik legemlé-
kezetesebb korszaka az, amit
Vácon töltöttem. Kétszer dolgoz-
tam a csapat mellett, elsõ alka-
lommal hat-, másodszorra egy
évig. Számos sikert értünk el, baj-
noki címet, két ezüstöt szereztünk,
és kupadöntõk sorát játszottuk.
Furcsa lesz egy kicsit, ugyanis
visszagondolva az elmúlt eszten-
dõkre, azt mondhatom, hogy tá-
vozásom óta nem „játszottam” a
Vác ellen, a szombati lesz az elsõ
alkalom. Több, korábbi labdarú-
góm is szerepel a csapatban,
mindig szurkoltam nekik, de szom-
baton félre kell tenni az érzelme-
ket, hiszen egy célunk van: le-
gyõzni a Vácot!

Doros László
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Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara Oktatási Központ
3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.

Õsszel induló szakképzések:
Okleveles könyvvizsgáló
Okleveles adószakértõ

(nemzetközi adózás- 
és forgalmiadó-szak)
indul október 27-én

Adótanácsadó 
indul október 20-án

Mérlegképes könyvelõ 
indul október 19-én

Pénzügyi-számviteli ügyintézõ
indul október 18-án

Könyvvizsgáló-asszisztens
indul október 27-én

Tanúsítványszám:
01-0588-04

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

www.mkvkok.hu

60 000 FT VISSZAJÁR!
Az év végén megszûnik a suline-

tes vásárlás utáni adóvisszatérítés!
Ezzel kapcsolatosan érdeklõdtünk
Miskolc méltán közkedvelt számítástechnikai szaküzletében, az Arany
Corvin Üzletházban található Szoftver ABC-ben.

Mindent tudunk már errõl a lehetõségrõl?
– Bár több éve létezik a Sulinet, ennek ellenére sokan nem tudják,

mi is ez valójában – válaszol Diószeghy Ferenc termékfelelõs. – Gya-
korlatilag sulinetes számítógépet bárki vásárolhat, viszont adóvissza-
térítésre az a személy jogosult, akinek van befizetett személyi jövede-
lemadója, és  éves jövedelme a 4 millió Ft-ot nem haladja meg. A vá-
sárolt számítógép árának 50%-át, de maximum 60 000 Ft-ot visszaté-
rít az adóhivatal. Ezeken kívül is részletes tájékoztatást kap a hozzánk
betérõ érdeklõdõ. Segítséget nyújtunk a megfelelõ konfiguráció kivá-
lasztásához. Nálunk a kedves ügyfél 60-féle asztali számítógép és 30-
féle notebook közül választhat. Tudni kell, hogy sulinetes terméket csak
az erre kijelölt üzletben vásárolhatnak! Amennyiben számítástechniká-
ban járatlan még a kedves vásárló, mindenképpen a döntés elõtt kérje
ki véleményünket! A továbbiakban nem érheti így kellemetlen megle-
petés Önöket. Olcsóbb gépet az igényekhez fejleszteni utólag nem biz-
tos, hogy kifizetõdõ! Áruhitel igénybevételére is lehetõség van, üzletünkben
20 perces hitelbírálati idõ után a számítógép vihetõ is. Amely gép nem
található készleten, 2-3 nap átfutási idõvel megérkezik. Korábbi évek
tapasztalata, hogy év végére a  kereslet 3-4-szeresére növekszik. Ezért
mindenképp a mostani idõszak ajánlott a kényelmes vásárláshoz.
Semmiképp ne hagyják kihasználatlanul ezt a lehetõséget, akinek je-
lenleg nincs is jártassága az informatikában, csak idõ kérdése, mikor
lesz elengedhetetlenül szükséges! Ragadják meg az alkalmat, üzletünkben
október hónapban ezen cikk felmutatójának a sulinetes számítógép árá-
ból automatikusan 4% kedvezményt adunk! Várjuk Önöket!

MMiinnddeenn  tteerrmméékküünnkk  
1100%%--ooss  kkeeddvveezzmméénnnnyyeell

BBoolltt,,  mmûûhheellyy::  

MMiisskkoollcc,,  DDéérryynnéé  uu..  1122..
((aa  sszzíínnhháázz  mmeelllleetttt  lléévvôô  uuttccaa))

SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  

kkeeddvveess  vváássáárrllóóiinnkkaatt!!
AAzz  aakkcciióó  ookkttóóbbeerr  3311--iigg  ttaarrtt!!

CCssóóttaaii  éékksszzeerr

TTeell..//ffaaxx::

((4466))  

334444--888811

Szolnoktól kb. 10 km-re
fekvõ, iparvágánnyal 

rendelkezô telepünkön 
összesen 16 000 m2

alapterületû 
fedett raktárban

(1000–5000 m2, 
7 m belmagasság), valamint

betonozott, fedetlen 
tárolóterületeken 

igény szerint 
bértárolást és egyéb 

szolgáltatást vállalunk, 
illetve a kapacitást 

egyben vagy részenként
bérbe adjuk.

Bôvebb információkért 
a 30/212-1748 

telefonon várjuk hívását.

Lapzártánk után, pénteken
este megkezdte a menetelést
a DKSK nõi kosárlabdacsapa-
ta a hazai bajnokságban. A
piros-fehérek tegnap hazai
környezetben, a miskolci vá-
rosi sportcsarnokban fogadták
ellenfelüket, a Kanizsai Vad-
macskák gárdáját.

Nézzük, hogyan hangolt az
alakulat a bajnoki nyitányra! Az el-
múlt héten kétszer is pályára lé-
pett Tapodi Péter vezetõ edzõ csa-
pata a szlovákiai Rózsahegyen. Az
elsõ mérkõzésen 82–69-es vere-
séget szenvedett, a második ösz-
szecsapást hatalmas fölénnyel
nyerték meg a rózsahegyiek,
99–56 volt az eredmény. A DKSK
együttesét menti, hogy Borecká
pályára sem lépett, mert az egy
nappal korábbi találkozón kézujj-
törést szenvedett, Fodor pedig fél
percet töltött a pályán – akkor
ugyanis ütést kapott a fejére és
nem tudta folytatni a játékot.

A DKSK Miskolc-Oldies Rádió
házatáján azért volt ok az izga-
lomra – még a hazai bemutatko-
zás elõtt is. Szerdán például még
nem lehetett tudni, hogy a nyáron
szerzõdtetett új játékosokra szá-
míthat-e a nyitányon Tapodi Péter?
A Diósgyõrt (és még három másik
csapatot) ugyanis korábban ki-
zárták az átigazolásokból, mert az
elõzõ idényben foglalkoztatott já-
tékosait, edzõit nem fizette ki.

Mindenesetre Hollie Tyler, Kovács
Krisztina, Tereza Brantlová, Irena
Borecká, Sárközi Georgina és
Szávuly Réka nem rendelkezett a
pályára lépéshez elengedhetet-
lenül szükséges játékengedéllyel.

Nos, a Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetsége berkein
belül mûködõ nõi tagozat intézõ
bizottsága csütörtökön ülést tar-
tott, hogy értelmezze a verseny-
kiírás 24.6-os pontját, amely így
szól: „Ha egy sportszervezet ko-
sárlabdázókkal, edzõkkel és
egyéb sportszakemberekkel
szemben egy korábban keletke-
zett, már elismert tartozását a baj-
nokság megkezdéséig kifizetés-
sel nem rendezi, mindaddig kizárja
magát a játékosigazolás és edzõ-
szerzõdtetés lehetõségébõl, amíg
a teljes tartozást ki nem egyenlí-
ti”. A döntésre a diósgyõrieken
kívül a Pécs, a BEAC és a Szolnok
is várt, ugyanis az említetteknek
jelentõs tartozásaik vannak.

– A szabály egyértelmûen fo-
galmaz: a kluboknak fizetniük
kell, ha új játékosokat akarnak iga-
zolni – közölte érdeklõdésünkre
dr. Nyíri Dezsõ, a bizottság elnö-
ke. 

– Késõn kezdtük a felkészülést,
mivel az elõzõ évad elég kaoti-
kusan zárult: tulajdonosváltás,
egyebek, és mire tisztázódtak a
körvonalak, sok idõ eltelt. Az iga-
zolásaink is késõn történtek meg,
ehhez képest, úgy érzem, a ren-
delkezésünkre álló idõkeretet si-
került jól felhasználnunk. A csa-
pat most is javában alakul, de
nemhogy mérkõzésünk, még
edzésünk sem volt a mai napig
olyan, amelyen mindenki részt
vett volna – adott rövid helyzet-
jelentést Tapodi Péter, aki a pén-
tek estére kisorsolt elsõ bajnoki
találkozón egy fiatalokkal alapo-
san megtûzdelt gárdát vezé-
nyelhetett. D. L.

Új palánkot kaptak a floorballosok

JÓL JÖTT A SVÉD SEGÍTSÉG
DKSK: KIZÁRVA AZ ÁTIGAZOLÁSBÓL

Váratlan buktató

Két meccsen húsz gólt szerzett a DVTK

CSANK ELÕSZÖR A VÁC ELLEN

A miskolci floorballosok vasárnap délután a városi sportcsarnokban
saját palánk elõtt fogadják ellenfelüket.

Értelmi fogyatékos fiatalok regionális atlétikai versenyét rendez-
ték Miskolcon a stadionban szerdán.

Sportban egyenlõként

INGATLANKÖZVETÍTÕ MAGAS KE-
RESETTEL MUNKATÁRSAKAT KE-
RES NEM ÜGYNÖKI MUNKÁRA.
TEL.: 30/687-8627, 30/640-1180.

Gyakorlattal rendelkezõ, szakkép-
zett eladót keresünk Miskolc bel-
városi papír-írószer üzletünkbe. Tel.:
46/340-934.



2006. október 14. HIRDETÉS 7

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

KIHAGYHATATLAN AJÁNLATOK!
SULINETES AKCIÓINK (MÁR CSAK DECEMBER 31-IG)!!!

Albacomp Activa-Eco Mobil Traveller V2 hordozható
számítógép, 15“ XGA TFT kijelzõ, Intel Pentium M
1.6GHz/2MB processzor, 512MB memória, 60GB HDD,
Dual DVD-író, 2 év garancia. + AJÁNDÉK NYOMTATÓ

169 990 FT –60 000 (SULINET) = 109 990 FT

Albacomp Activa-Eco Express RSR042 számí-
tógép, VIA P4M266A chipset, Celeron 2.8GHz
processzor, 512MB memória, 80GB HDD, Dual
DVD író, fehér ház, billentyûzet és egér, Linux
operációs rendszer, 17“ TFT-LCD monitor, 2 év
szerviz és ebbõl 1 év helyszíni garancia. 

+ AJÁNDÉK NYOMTATÓ

134 990 FT – 60 000 (SULINET) =  74 990 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

A MIVÍZ Kft. nyilvános ajánlatkérési eljárást hirdet az alábbi feladat elvégzésére:

5 db szennyvíz-szerelvényakna építési munkái 
Ajánlati dokumentációk ára: 5000 Ft+áfa, azaz ötezer forint+áfa.

Ajánlat beadásának határideje: 2006. október 18. (szerda) 10.00 óra.
Ajánlat bontása: 2006. október 18., (szerda) 10.00 óra, beruházási csoport.

Az ajánlati dokumentáció a MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. Beruházási csoportjánál
vásárolható meg 2006. október 11-tõl minden munkanap 8.00–12.00 óráig

az alábbi címen: Miskolc, József Attila u. 78., 301. szoba, telefon: 06-46/519-337. 
MIVÍZ Kft.



Az Autonóm Szakszerveze-
tek Szövetsége (ASZSZ) me-
gyei fórumokon vitatja meg a
munkavállalók helyzetét érin-
tõ kérdéseket. Október 5-én
Miskolc volt a helyszín, ahol az
összegyûlt érdekképviseleti
megbízottak elõtt dr. Borsik
János (képünkön), az ASZSZ el-
nöke elemezte a helyzetet.

Mint elhangzott, az Országos Ér-
dekegyeztetõ Tanács (OÉT) elõtt is-
mertetett megszorító csomag- és
konvergencia-program tartalmában
már döntött a kormány. Ezek az in-
tézkedések súlyos csapást jelente-
nek a munkavállalókra, mind kere-
setükben, mind életfeltételeikben,
mivel csökkentik a nettó keresete-
ket, növelik a járulékokat. Ebben a
helyzetben kezdõdnek meg ha-
marosan az OÉT-ben és a munka-
helyeken a bértárgyalások – a szak-
szervezetek az elmúlt évekhez ké-
pest a legnehezebb egyeztetés
elõtt állnak.

Dr. Borsik János, az Autonóm
Szakszervezetek elnöke kifejtette:
tudni szeretnék, mit hajlandóak
tenni a munkavállalók a saját ér-
dekükben és azt is, hogy a szövet-
ség mindezt hogyan tudja beemelni

a kormányzattal
folytatott tárgya-
lásokba.  

– A megszorí-
tásokból a na-
gyobbik részt rá-
tukmálta a kor-
mány a munka-
vállalókra és a lakosságra, amely
egyszerûen igazságtalan és elfo-
gadhatatlan. Másrészt felhívjuk a
figyelmet, hogy van, amit köz-
pontilag, tehát az országos tár-
gyalásokon el tudunk rendezni és
van olyan, amit helyben kell meg-
beszélni a munkáltatóval – hang-
súlyozta az elnök. – Ilyenek pél-
dául a konkrét bérmegállapodá-
sok, amelyek helyi szinten köt-
tetnek. Az Autonóm Szakszerve-
zetek Szövetsége ehhez is igyek-
szik segítséget nyújtani – tette hoz-
zá dr. Borsik János.

Sz. S. 

Az eseményen többek között
tapasztalatot cseréltek és gya-
korlati tanácsokkal látták el egy-
mást az együttmûködõ felek. Az
ENSZ 1989-ben nyilvánította ok-
tóber második szerdáját a ter-
mészeti katasztrófák elleni véde-
kezés világnapjává. A jeles nap-
ról Miskolcon is minden évben
megemlékeznek a szakemberek.  

Az idei ülésen olasz és szlovák
katasztrófavédõk vettek részt. A
határon túli együttmûködés azon-
ban nem újkeletû, hiszen a
Miskolc Térségi Polgári Védelmi

és Katasztrófa Védelmi Szövetség
még tavaly nyert pályázati támo-
gatást, melybõl a külföldi együtt-
mûködést koordinálják, és tanul-
mányutakat szerveznek. 

– Olaszországban sokkal fonto-
sabb szerepet kapnak a régiók, míg
Magyarországnak ezen a területen
fejlõdnie kell, de jó úton halad az
ország. Nálunk erõs a regionális és
tartományi függetlenség, így haté-
konyabban mûködik a katasztró-
favédelem is – mondta Mariougli
Bruschini, az olasz Emilia-Romagna
Régió törvényszéki szakértõje.

Az együttmûködésnek fontos
eszköze lesz az a nemzetközi
mobil monitoring rendszer, ami
hamarosan Miskolcra is elérkezik.

A határon túli delegáció szak-
emberei példaértékûnek ne-
vezték a városban és a me-
gyében mûködõ összefogást,
valamint a katasztrófaelhárító
szakemberek munkáját, és a
további szoros együttmûködé-
sükrõl biztosították a borsodi ka-
tasztrófavédõket. 

A torony 105 méter magas, há-
romszor magasabb, mint egy 10
emeletes panelépület. Viszont ha
a lapátok valamelyike függõle-
gesen áll, akkor 150 méterre van
a föld a szerkezet csúcsától. A
csaknem 340 tonna súlyú erõmû
a Cervantes nevet kapta.

A teljesítménye fedezi Miskolc
teljes éjszakai közvilágításának
áramigényét, illetve Felsõzsolca
és Onga teljes áramellátását. A
konzorcium hamarosan meg-
kezdi egy újabb erõmû építését
is.

Az engedélyeztetést követõen
akár már idén megkezdheti a ter-
melést az új erõmû is, amely a
Cervanteshez hasonlóan az áram-
szolgáltató hálózatára kapcsoló-
dik majd. A szakemberek szerint az
elmúlt néhány évben nõtt a megú-
juló energiaforrások felhasználásá-
nak aránya, a jövõben pedig ez a
tendencia még inkább erõsödni fog.

Hazánkban jelenleg egy tucat
szélerõmû mûködik. A szakem-
berek szerint azonban pár év
múlva már 160 lesz a hasonló
szerkezetek száma.
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A katasztrófavédelem napja

Elmentem egy hétre otthonról, s hazafelé jövet, Felsõzsolca határá-
ban egy szélerõmû látványa fogadott. Elmentek ezeknek otthonról, jóval
több, mint egy hétre, gondoltam ijedtemben elõször, beépítenek
Felsõzsolca közepébe egy szélerõmûvet. Aztán ahogy haladtunk elõre,
ahogy kanyaradott az út, az objektum is egyre távolabb került a lakott
területtõl, a szem csalt, szerencsére nem is keveset. 

Nyáron Hollandiában és Belgiumban csodáltam óriás szélerõmû-par-
kokat, gondoltam, a mi környékünkön ilyen sose lesz, nemhogy park,
de egy szál torony se fog Miskolc határában állni. Itthon az emberek
szinte csak gyorsan megtérülõ befektetések után ácsingóznak, nem
akarnak, nem tudnak tíz évre elõre gondolkodni. Erre tessék, az ország
legnagyobb szélerõmûve épült fel a 37-es fõút mellett. Mintha a táj bú-
csúfiája, játék-szélforgója lenne, impozáns, magával ragadó látvány ez
a csendes õrült, ahogy áll egy szél, pardon, egy szál magában, neki-
feszülve az északi légáramlásnak, várva, hogy lapátkerekei egyszer csak
elindulhassanak, és végtelen nagy nyugalommal, megállás nélkül te-
kergõzzenek.  

Cervantes, így hívják ezt a szélerõmûvet. Gazdája – akit magamban
ezúton ünnepélyesen Felsõzsolca és Onga lovagjává avatok – jól dön-
tött, amikor nevet is adott neki, szeretetével mintha a széltõl is óvná. 

Hazánkban alig egy emberöltõvel ezelõtt még több száz szélmalom
õrölte a gabonát, majd a villamosítás miatt feledésbe merültek ezek a
szerkezetek. Az árak elszállása és a környezettudatos gondolkodás újból
elõtérbe helyezi a szél erejének felhasználását, annak ellenére, hogy
a megújuló energiaforrásokra épülõ beruházások támogatási rendszere
kialakulatlan még. A szélerõ velünk van, neki köszönhetjük, hogy Ongát,
illetve a környezõ településeket ma minden eddiginél gyakrabban em-
legeti a hazai sajtó, egyre több embernek már nemcsak arról lesz is-
merõs, hogy a település neve benne foglaltatik a szorongató szóban.
Bár szorongna-tolongna több ilyen építmény a környéken, élénkülne a
turizmus, megélne még egy új Sancho Panzió. Vass Tibor

Elvan a gyerek

LÉGÁRAM

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

Mintegy 750 millió forintos beruházással épült meg Magyar-
ország legnagyobb szélerõmûve Felsõzsolcán. Az erõmû képes
Felsõzsolca és Onga teljes áramszükségletének biztosítására és
Miskolc éjszakai közvilágításának ellátására.

Játékos és izgalmas feladatokkal vártak kicsiket és nagyokat az Avason
a generációs vetélkedõn. A feladatok megoldásakor eltûntek a kor-
különbségek, nagyik és gyerekek alkottak egy-egy csapatot a közös
célért, a sikerért, a gyõzelemért, a játék öröméért. A Generációs ve-
télkedõt a Miskolc Megyei Jogú Város Iránytû Avasi Szociális Szolgálat
Gondozási Központjában rendezték, melyen részt vettek az Áfonyás
Úti Óvoda csemetéi és az Avastetõi Általános Iskola tanulói is.

Elsõként Felsõzsolcán

CERVANTES TERMELI AZ ÁRAMOT

KOBAYASHI 
ÚJRA MISKOLCON

Október 23-án ünnepi kon-
certet ad a Miskolci Szimfonikus
Zenekar a világhírû Kobayashi
Ken-Ichiro vezényletével a
Mûvészetek Házában 19.00
órai kezdettel. A koncertre je-
gyek a Mûvészetek Háza jegy-
irodájában (Miskolc, Rákóczi u.
2., tel: 46/508-844, a Miskolci
Galéria épületében – bejárat a
Széchenyi u. felõl) válthatók.

ELÕADÁS
VETÍTÉSSEL
A Pax Corporis Természetes

Életmód Egyesület szervezé-
sében A Da Vinci kód (vetí-
téssel) címmel tart elõadást
Kövesi Péter szakíró. Október
19., (csütörtök) 16 órai kezdettel
a Civil Házban (Széchenyi u.
14.). Várják az érdeklõdõket.

Generációs vetélkedõ 

Szakszervezeti fórum

Október második szerdája a természeti katasztrófák elleni vé-
dekezés világnapja. Ebbõl az alkalomból tartottak fórumot a
miskolci és megyei szervezetek, valamint az „Együtt a bajban
határok nélkül” elnevezésû programban résztvevõ olasz és szlo-
vák szakemberek. 


