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

MISKOLCI NAP

Már közlekednek a buszok
a felújított Kazinczy utcán,
ahová mostantól a tömeg-
közlekedési jármûveken kívül
csak a taxik, valamint az en-
gedéllyel rendelkezõ autók
hajthatnak be. Az utca átala-
kítása a belváros megújítását
célzó, több mint másfél milli-
árd forintos program utolsó
elõtti eleme. 

Hiába a tiltó tábla, több autós
is behajtott csütörtökön a
Kazinczy utcára. Egy-két nap tü-
relmi idõ után a rendõrök és
közterület-felügyelõk szigorúan
ellenõrzik és büntetik majd az en-
gedéllyel nem rendelkezõ autó-
sokat. A cél ugyanis az, hogy az
utca átalakításával tehermente-
süljön a belváros forgalma, ezért
az ötszáz méteres útszakasz egy
forgalomcsillapított zóna. 

A Kazinczy utca felújítása júli-
us közepén kezdõdött és csak-
nem 150 millió forintba került. 

A már meglévõ buszmegálló-
val szemben alakították ki az új
várót, itt csak a 14-es és 34-es áll
meg. Több autóbusz a meghir-
detettel ellentétben egyelõre nem
áll meg a Hõsök terén, azonban
a tömegközlekedési eszközök
az MVK Zrt. által kijelölt útvona-

lon és menetrend szerint közle-
kednek a november másodikai
üzemkezdettõl. Továbbra is mû-
ködik majd az úgynevezett vil-
lanyrendõri lámpás keresztezõ-
dés. Változás, hogy a taxisok
nem az Arany János, hanem a
Szemere utcában, az Arany János

– Uitz Béla utca közötti szakaszon
várakoznak. 

A Regionális Operatív Program
keretében tovább folynak a mun-
kák a Hõsök tere átalakításával.
Az építkezést várhatóan 2007 ta-
vaszára fejezik be.

K. A. 

Civil összefogással újra
megépítik az Avason a haj-
danvolt Rákóczi-kilátót. Mint
olvasóink is emlékezhetnek
rá, ez az elképzelés már az
„Európa kulturális fõvárosa
2010” cím elnyeréséért be-
nyújtott pályázatban is sze-
repelt.

Az aktualitást most egy jeles
dátum adja: idén száz esz-
tendeje, hogy a nemzeti sza-
badságharc emigrációban el-
hunyt vezetõjének, II. Rákóczi
Ferenc és bujdosótársainak
hamvai Kassára érkeztek. 

Dr. Barkóczi István – aki az új-
jáépítés egyik mozgatója – el-
mondta, a 100 éves jubileumra
ugyan nem sikerült valóra válta-
ni a tervet, de egy év múlva állni
fog az emlékhelyként is funkcio-
náló kilátó.

Amikor II. Rákóczi Ferenc fe-
jedelem és bujdosótársai hamvait
1906-ban Kassa felé szállítva a
szerelvény megállt, a miskolciak
különleges módon tisztelegtek

annak a fejedelemnek az emlé-
ke elõtt, aki 1704-ben Magyar-
ország fõvárosává tette Miskolcot.
Ez pedig egy hatalmas, geren-
dákból összeácsolt kilátó volt,
amelynek a tetejére és oldalára
Rákóczi zászlóit, jelvényeit pa-
kolták ki, ágyút is fölcipeltek a te-
tejére, majd fáklyákat gyújtottak.
A miskolciak leemelt föveggel és
ágyúlövéssel köszöntötték a fe-
jedelem tovatûnõ koporsóját.

Most, 100 évvel késõbb a
miskolci vállalkozók összefo-
gásának eredményeként újra
megépül a kilátó. 

– Igaz ugyan, hogy ez idõ
szerint még csak a tervek ké-
szültek el, és bírjuk a város ve-
zetõinek jóváhagyását, de sze-
retnénk, ha legkésõbb egy év
múlva már állna a Rákóczi-ki-
látó – nyilatkozta lapunknak dr.
Barkóczi István. Megtudtuk, az
adományokat a miskolciak az
Avasért Alapítvány számláján
gyûjtik majd, és a tervezõ, a ki-
vitelezõ ingyen, illetve önkölt-
ségi áron vesz részt a munká-
ban.
Puskás Péter építész készítet-

te el a kilátó terveit, és mint el-
mondta a korabeli építményrõl
fennmaradt két fotó adta a terv
kiindulópontját. Külsejében tehát
hasonlít majd az új a 100 évvel
ezelõttire, de dr. Dobrossy István
levéltár igazgató és dr. Dobrik
István, a Miskolci Galéria igazga-
tója javaslatai alapján az alsó két
szinten – amely téglából épül –
emlékszoba lesz.

2003-ban csaknem négyez-
ren, két évvel ezelõtt több mint
hatezren, az elmúlt évben
pedig több mint tízezren, idén
pedig tizennégy ezren utaz-
hatnak az ez évi Mikulás-vo-
naton a Dorottya utcától
Lillafüredig és vissza. 

Az óvodások és kisiskolások
számára nem csupán a földíszí-
tett vonat élménye, hanem a vég-
állomáson õket fogadó jelme-
zes mesefigurák és az általuk
szervezett helyszíni játékok (in-
teraktív mesejáték) szerezhet-
nek kellemes két órát az év utol-
só, ünnepekkel tûzdelt hónap-
jában. Minden kocsiban jel-
mezbe öltözött középiskolás di-
ákok várják a gyerekeket, akik
az utazás alatt – játékos for-
mában – felkészítik a résztve-
võket a lillafüredi feladatokra.
Lillafüreden a Mesebirodalom
kapujánál maga a Mikulás várja
a kicsiket. 

Miskolc Város Közgyûlése
ismét támogatta a Mikulás-
vonat indítását. Így az egyéni
képviselõi körzetek kiválasztott
óvodásai, kisiskolásai november
27-e és december 17-e között hét-
köznapokon, két szerelvényen
utazhatnak a Tündérországba in-
duló mesevonattal. A városlakók
elmúlt évi kéréseit is figyelembe
vették a Mikulás-vonat szervezõi,
a Diósgyõrért Közhasznú Alapít-
vány aktivistái azzal, hogy ebben
az évben több járatot indítanak.
Ezek a szerelvények hétközna-
pokon 13 és 16 órakor indulnak a
Dorottya utcai végállomásról, és
csak elõre megváltott, úgyneve-

zett támogatói jeggyel vehetõk
igénybe. Szombaton 10.20, 12.40
és 16, vasárnap pedig 10.20, és
12.40-kor szintén a családok, mun-
kahelyi közösségek, kollektívák
utazhatnak az ünnepi vonaton.

Mint azt F. Tóth Gézától, az ala-
pítvány elnökétõl megtudtuk:
ebben az évben minden koráb-
binál nagyobb összefogás való-
sul meg, hogy három héten át az
ünnepekhez méltóan közlekedjen
a Mikulás-vonat. A LÁEV dolgo-

zói, 17 miskolci középiskola és
több gazdálkodó szervezet együt-
tes munkája eredményeként za-
katolhat a diósgyõri Mikulás-
vonat.

Néhány hasznos tudnivalót is
elmondott a kuratórium elnöke.
Lényeges, hogy a városlakók szá-
mára indított szerelvényekre elõre
kell váltani támogatói jegyet. A
www.mikulasvonat.hu internet
címen a jegyértékesítésre kattint-
va lefoglalható a hely, idõpontra,

kocsira és ülõhelyre lebontva. A
foglalás elfogadásáról és a jegy
átvételének lehetõségérõl 24 órán
belül kap tájékoztatást az utazni
vágyó. Elhangzott az is, hogy
Mikulás-hívogató verspályázatot is
hirdettek a szervezõk. A pályázatot
kiírók által legjobbnak ítélt vers-
írókat megjutalmazza majd a
Mikulás, valamint a legjobb verset
fogják a gyerekek az utazás al-
kalmával megtanulni, és ezzel
fogják elõcsalogatni a Mikulást. A

pályázaton bárki részt vehet, min-
den korosztály bátran kipróbál-
hatja magát, a versírásban sem-
milyen megkötés nincs. A verse-
ket a Diósgyõrért Alapítványhoz
kell eljuttatni, melynek címe: 3535
Miskolc Móra Ferenc u. 1. Mind a
verspályázaton, mind pedig a fa-
díszítésben a legeredményeseb-
ben teljesítõket az Eötvös József
Szakközépiskola színháztermé-
ben jutalmazzák majd egy gála-
mûsor keretében december 4-én.   

Mindenszentek és halottak
napja: az emlékezés ünne-
pei. Ilyenkor mindenki virágot
visz, és gyertyát gyújt elhunyt
hozzátartozóinak sírjánál. A
miskolci temetõk is nyitott ka-
pukkal várták a megemléke-
zõket az ünnep tiszteletére. 

Becslések szerint az országban
hozzávetõleg tízmillió gondozott
sír van a több mint 3000 önkor-
mányzati fenntartású, valamint a
felekezeti és a katonai temetõk-
ben. Halottak napján a legtöbb-
re friss virág kerül. A miskolci te-
metõkben már délelõtt nagy volt
a forgalom, ami estére tovább nõtt.
A temetõk környékén rendõrök
irányították a forgalmat, hogy el-
kerüljék a túl nagy tumultust. 

A mindenszentek ünnepe, azaz
november elseje az a nap, ami-
kor gyertyát gyújtunk halottaink
emlékének adózva. A hagyo-
mánynak mély gyökerei vannak
hazánkban is. A keresztény or-
szágokban mindenszentekkor
eredetileg azon szentekre emlé-

keztek, akiknek nincs külön em-
léknapjuk. Az ünnep 741-ben, III.
Gergely pápa idején jelent meg
elõször a megemlékezés napja-
ként, egyetemes ünneppé IV.
Gergely pápa tette 844-ben.
Magyarországon 2000-tõl mun-
kaszüneti nap a halottak napja.

A magyar kultúrában ez az
emléknap a római katolikus egy-
ház ünnepéhez, a mindenszen-
tekhez kapcsolódik. Sokan még
ma is pontatlanul ismerik a fo-
galmakat és a dátumokat. A min-
denszentek ünnepe november
elseje, és november 2-a a halot-
tak napja. Utóbbi elõestéjén, azaz
mindenszentekkor gyújtunk gyer-
tyát, adózva halottaink emléké-
nek.

Az ünnep egyházi gyökere ter-
mészetesen ma is létezik, mára
azonban jelentõsen kibõvült és ál-
talánosabbá vált. A mindenszen-
teket és a halottak napját ugyan-
is mindenki megünnepli világné-
zeti és felekezeti hovatartozás
nélkül. Ilyenkor emlékezünk ha-
lottainkra, azokra, akik sajnos
már nem lehetnek közöttünk.

Idén is megrendezik a Szo-
ciális munka hetét Miskolcon. A
változatos programokról Szûcs
Erika alpolgármester és a város
szociális szervezeteinek, intéz-
ményeinek vezetõi tartottak tá-
jékoztatót. 

Szûcs Erika bevezetõjében el-
mondta, a városi szociális tevé-
kenységet bemutató rendezvény-
sorozatot múlt évben rendezték
meg elõször. A Szociális munka he-
tének egyértelmûen jó visszhang-
ja volt, s ez is igazolta azt az el-
képzelést, hogy évente meg kell
rendezni. Szûcs Erika kihangsú-
lyozta: a szociális tevékenység na-
gyon széles réteget érint, érinthet,
s érdemes rá, hogy évente egyszer,
legalább egy hét erejéig kicsit „ref-
lektorfénybe” állítsák. A november
6-án kezdõdõ rendezvénysorozat-
tal idén is ennek a területnek a je-
lentõségére, az itt folyó szakmai
munka mibenlétére szeretnék fel-
hívni a figyelmet, a miskolci szoci-

ális intézmények közremûködésé-
vel. Az elmúlt év tapasztalatait ele-
mezve az alpolgármester asszony
fontos feladatnak nevezte a válla-
latok, gazdálkodó szervezetek ed-
diginél szélesebb körû bevonását
a szociális tevékenységbe.

Szilágyi Gizella, a Dr. Hilscher
Rezsõ Közalapítvány a Miskolci
Családokért kuratóriumának elnö-
ke jelentõs fejlõdésnek nevezte a
tavalyi évhez képest, hogy most a
civil szervezetekkel szorosabb
együttmûködésben szervezték a
programokat, s ki is „nõtték” a ko-
rábbi kereteket: idén két hét szól
Miskolcon a szociális munkáról, a
rendezvénysorozatot követõen, a
második héten a területen mûkö-
dõ intézmények mutatkoznak majd
be. 

Földessy Judit, a Miskolci Csa-
ládsegítõ Központ igazgatója arról
szólt, hogy kezdeményezésük or-
szágosan is egyedülálló, ezzel
Miskolc ismét precedenst teremtett.
Az igazgatónõ azt is elmondta,
hogy a szociális szolgáltatások

rendszere nem csupán a segé-
lyeket jelenti, hanem sok más olyan
tevékenységet, amelyekkel meg
kell ismertetni a társadalmat, hiszen
bárkivel elõfordulhat, hogy a gon-
doskodó szervezetek támogatá-
sára szorul. Másrészt pedig javíta-
ni kell a szociális munkások társa-
dalmi presztízsén, megítélésén. 

A Szociális munka hete novem-
ber 6-án kezdõdik, amikor szociá-
lis információs napot rendeznek a
Miskolc Plazában. November 7-én
szociális munkások sportnapjára
kerül sor, november 8-án pedig a
Miskolci Szociális Háló elnevezé-
sû szakmai konferenciára. Novem-
ber 9-én rendezik meg a Jó gya-
korlatok Miskolcon nevet viselõ ta-
pasztalatcserét és fórumot, majd
kerekasztal-beszélgetést tartanak.
November 10-én hagyományosan
a szociális munka napját rendezik
meg Miskolcon is. November 13–17
között pedig nyílt napokat ren-
deznek a  városi szociális és gyer-
mekvédelmi intézményekben.

Sz. S. 

A SZOCIÁLIS MUNKA HETE

Széleskörû együttmûködés

ÁTADTÁK A KAZINCZY UTCÁT

Civil összefogással készül el a fejedelem elõtt tisztelgõ emlékhely

ÚJRA MEGÉPÜL A RÁKÓCZI-KILÁTÓ

Tízezren látogatták meg tavaly a Mikulást.

MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA

Halottainkra
emlékeztünk

ISMÉT ZAKATOL A MIKULÁS-VONAT…



Az Önkormányzati és Te-
rületfejlesztési Minisztérium min-
den régióban társadalmi vitát
folytat a helyi Regionális Ope-
ratív Programról (ROP) az uniós
követelményeknek megfe-
lelõen. Az észak-magyaror-
szági vita helyszíne a miskolci
városháza volt csütörtökön,
melyen részt vett dr. Lamperth
Mónika önkormányzati és te-
rületfejlesztési miniszter is.

A társadalmi vita november 6-
áig tart, ezután összegzik a be-
érkezett véleményeket. A kormány
döntését követõen Brüsszelben
kerülnek a regionális programok
végleges jóváhagyásra. 

A többiekhez hasonlóan régi-
ónk is önálló fontossági sorren-
det határozott meg. A legfonto-
sabbnak a térség gazdaságfej-
lesztését tartja az itteni ROP-os
anyag, hiszen Észak-Magyaror-
szág az utolsó helyen állt 2003-
ban az egy fõre jutó GDP tekin-
tetében. Ennek a fõ oka a magas
munkanélküliség és az aprófalvas
településszerkezet, ezért a fej-
lesztésekben elsõsorban a helyi
adottságokat szeretné a régió ki-
használni. Megteremteni a hazai
vegyipari és a mechatronikai ipar-
ág versenyképességét. Szerepel
még az anyagban a kis- és kö-
zépvállalkozások támogatása.
További fontos célként jelenik
meg a turisztikai fejlesztések meg-
valósítása, kiemelt cél a telepü-
lések rehabilitációja. A humán
infrastruktúra: az egészségügyi
alapellátás, a szociális és oktatá-
si intézmények színvonalának
emelése szintén a fontos célok kö-
zött szerepel.

– Ezek a régiók, valljuk meg
õszintén, még nem alakultak ki,
hiszen történelmileg a megye-
rendszer az, ami a fogalmainkban
van, viszont az unió elvárása az
más. Miskolc ebbõl természetesen
ki karja venni a részét, ez a nyolc-
ezer milliárd a megyében 250-260

milliárdot fog jelenteni – mondta
el Káli Sándor polgármester.

Az Európai Unió a 2007 és
2013 közötti következõ közösségi
költségvetési ciklusban egyéb-

ként összesen 22,4 milliárd euró
fejlesztési támogatási keretet biz-
tosít hazánk számára. Ezt a mint-
egy hatezer milliárd forintos ösz-
szeget Magyarország további

ezermilliárddal egészíti ki, az
agrárprogramokra és vidék-
fejlesztésre elnyerhetõ újabb
1300 milliárddal együtt ebben
az idõszakban összességé-
ben több mint nyolcezer milli-
árd forintra nyílik pályázati le-
hetõség. Ez persze csak le-
hetõség, az elnyeréséhez meg-
felelõ pályázatokra van szük-
ség.

– Ha tudják Észak-Magyaror-
szágon, az itteni régióban
Miskolctól Salgótarjánig, hogy
az innováció, a versenyképes
ipar fejlesztése, és az új mun-
kahelyek a legfontosabbak,
akkor találják meg a tervezés
során az adekvát eszközöket,
amivel leginkább tudnak ezen
segíteni. Ez az elsõ kérdés,
hogy legyenek jók a tervek –
mondta dr. Lamperth Mónika.
A délelõtti társadalmi vitát kö-

vetõen a miniszter asszony meg-
tekintette a Szinva-teraszt, és
aztán indult tovább Debrecenbe
az ottani partnerségi találkozóra.

A Miskolc Holding Önkor-
mányzati Vagyonkezelõ Zrt.
megalakulásáról, mûködésé-
rõl tartott sajtótájékoztatót no-
vember 3-án dr. Halmai Gyula
(képünkön), a holding igaz-
gatóságának elnöke. 

A miskolci közgyûlés júliusi ülé-
sén alapította meg a kilenc ön-
kormányzati társaságot magá-
ban foglaló Miskolc Holding Zrt.
vállalatcsoportot. A várható szak-
mai hatások között egyebek mel-
lett említésre került, hogy ilyen
módon javul a vállalatok mûkö-
désének hatékonysága, kihasz-
nálhatók lesznek a közös mû-
ködésbõl eredõ megtakarítások,
javul a lakosság számára nyúj-

tott szolgáltatások színvonala,
valamint létrejön a vállalatok stra-
tégiai irányítása és kontrollja.
Emellett az egységes irányítás lé-
nyegesen leegyszerûsíti az Ön-
kormányzat feladatát, a testüle-
teknek nem tucatnyi, hanem csu-
pán egy gazdasági társaság te-
vékenységét kell felügyelni.
Csökken az önkormányzattal
szembeni támogatási igény is, a
vállalatcsoport alkalmassá válik
új önkormányzati befektetések,

vállalkozások feltételeinek meg-
teremtésére, pályázati lehetõsé-
gek igénybevételére, projekt-
szemléletû mûködésre.

Dr. Halmai Gyula tájékoztató-
jában részletesen elemezte a
holdingot alkotó vállalatok gaz-
dasági helyzetét, a célokat, az
egységes irányítás várható elõ-
nyeit, a holding szerkezeti, szer-
vezeti felépítését. Mint hangsú-
lyozta, a tagvállalataik által nyúj-
tott szolgáltatások minõségének
központba állításával jelentõsen
szeretnének hozzájárulni a
Miskolcon élõk általános és tár-
sadalmi közérzetének javulásá-
hoz. Dr. Halmai Gyula arról is
szólt, hogy nyitott és érdemi
média-kommunikációt kívánnak
folytatni a holding tevékenységét
illetõen. 

A dr. Halmai Gyulával készült
interjúnkat lapunk következõ szá-
mában olvashatják. 

Sz. S. 
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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.

Mindenkit érhet jogeset

TOVÁBB TART A SULINETES
ÁRENGEDMÉNY!!!

Rohamosan közeledik az év vége, ezzel
megszûnik a sulinetes adóvisszatérítés. Az
Arany Corvin Üzletházban található Szoftver
ABC-ben folytatódik az októberben elindított
akció, november 20-ig a vételárból további 4%
árengedményt biztosítanak!

Néhány tudnivaló: sulinetes számítógépet bárki vásárolhat, viszont adóvisszatérítésre az
a személy jogosult, akinek van befizetett személyi jövedelemadója, és éves jövedelme a 
4 millió Ft-ot nem haladja meg. A vásárolt számítógép árának 50%-át, de maximum 60 000
Ft-ot visszatérít az adóhivatal. Ezeken kívül is részletes tájékoztatást kap a hozzánk betérõ ér-
deklõdõ. Segítséget nyújtunk a megfelelõ konfiguráció kiválasztásához. Nálunk a kedves ügy-
fél 60-féle asztali számítógép és 30-féle notebook közül választhat. Tudni kell, hogy suline-
tes terméket csak az erre kijelölt üzletben vásárolhatnak! Amennyiben számítástechnikában
járatlan még a kedves vásárló, mindenképpen a döntés elõtt kérje ki véleményünket!

Áruhitelre is vásárolható számítógép Sulinetben, így gyakorlatilag készpénz nélkül elvihe-
tõ a gép, s a visszatérített adó a törlesztõrészletekre is fordítható! 

Az ünnepek közeledtével az ajándékozási ötletekhez szeretnénk segítséget adni! Feltûnõ
az áresés a mobil adathordozók terén! Az 1GB kapacitású USB 2.0 szabványú PenDrive már
6000 Ft alatt beszerezhetõ! Akinek még ez sem elegendõ, kapható már 2 GB méretû is, 9500
Ft-ért.

A beépíthetõ merevlemezek piacán is érezhetõ az árverseny leszorító hatása, az egy éve
még horribilis árú 250 GB-os, SATA II-es HDD mindössze 19 900 Ft! 

Feljövõben a PDA! Mi is ez? Marokszámítógép? Vagy okos-
telefon? Ma már alig lehet különbséget tenni. Sõt a mûholdas
navigációról sem szabad megfeledkezni! Ma már mindezek a
funkciók egyetlen tenyérnyi eszközben megtalálhatók. A mobil
eszközök iránti növekvõ kereslet miatt ezen eszközök választé-
kát is bõvítettük. A kínálat a jól bevált HP/Compaq gépeken kívül
a Yakumo, ASUS, Acer és a Fujitsu-Siemens PocketLoox N500,
N520-as gépéig. Ezek a gépek 55 000Ft-ról indulnak, s beépí-
tett GPS mûholdas navigációt is tartalmaznak. Összegezve ab-
szolút ideális választás azoknak, akik sokat vannak úton, és nem
akarnak magukkal notebookot hordani, de szükségük van egy
sokoldalúan felhasználható mobil eszközre. 

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

VEGYEN ÚJ SUZUKIT BESZERZÉSI ÁRON 
FIX HAVI TÖRLESZTÕRÉSZLETTEL:

116 26 2334 Ft/4 Ft/
hó-tólhó-tól

Hétfõn zárul a társadalmi vita

BRÜSSZEL ELÉ KERÜL A ROP

Dr. Lamperth Mónika és Káli Sándor a Szinva-teraszon.

Hegedûs Andrea, a 3. számú választókörzet szocialis-
ta önkormányzati képviselõje november 7-én 17 és 18 óra
között lakossági fogadóórát tart a szirmai Radnóti Miklós
Közösségi Házban (Erkel Ferenc u. 47.). Minden érdeklõdõt

tisztelettel és szeretettel vár!

Képviselôi fogadóóra

Fedor Vilmos, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere
november 8-án 14 órától alpolgármesteri fogadóórát tart a
városházán. Sorszámosztás 13 órától a titkárságon. Minden
érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

ALPOLGÁRMESTERI
FOGADÓÓRA

Képviselõi felhívás
Tisztelt diósgyõriek, kicsik és nagyok!

Mindannyiunk örömére tavasszal elkészült az új játszótér. Kisgyerekes
szülõk és nagyszülõk sürgették, javaslatokat tettek, amikor e tervek
elkészültek 

A város vezetése átadta a közel harmincmilliós beruházást és nagy
volt az öröm: reggeltõl estig tele a játszótér és mégis keserûség ve-
gyül érzéseink közé.

Az elsõ naptól megjelentek a rongálók, akik rendszerint éjjel jön-
nek (a többség úgy gondolja, – az itt élõ nagyobb gyerekek keserí-
tik meg a kicsik örömét)! Letörték a szemeteseket, leszakították a kö-
télpályát, felszedték a rugalmas ágyazatot, megbontották a kerítés-
elemeket, oda nem tartozó tárgyakat vittek a játszótérre.

Állítsuk meg a randalírozókat! Egyeztetést kezdeményeztem a rend-
õrõrssel, közterület-felügyelõkkel, polgárõrökkel. A helyreállítás után
fokozottabb figyelmet fordítanak a játszótérre. 

De nem ez a megoldás! Az ott élõk segítsége nélkül nem megy! 
Felhívunk minden segítõ szándékú és vállalkozó szellemû diósgyõrit,

vállaljon szerepet a polgárõrség munkájában! 
A diósgyõri polgárõr csoport vezetõje, Kökényné Kormos Sarolta

várja jelentkezésüket! Elérhetõsége: 30/619-2451.
Dr. Tompa Sándor, Diósgyõr országgyûlési képviselõje

VESZÉLYESHULLADÉK-
GYÛJTÕ AKCIÓ

Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala az AVE
Miskolc Kft., a Zöld Akció
Egyesület, valamint a Városgazda
Kht. együttmûködésével – az el-
múlt évek hasonló akciójának
sikerét figyelembe véve – lakos-
sági veszélyeshulladék-begyûj-
tési akciót szervez november-
ben. 

Az akció során a lakosság – a
háztartásokban keletkezõ meny-
nyiség nagyságrendjéig – díj-
mentesen leadhatja az alábbi ve-
szélyes hulladékokat: szárazele-
mek, ólomakkumulátorok, elekt-
ronikai hulladékok, gumiab-
roncsok, festékek, gyanták, tinták,
ragasztók maradékai, illetve ezek
csomagolóanyagai, lejárt szava-
tosságú gyógyszerek, izzók, fény-
csövek.

A begyûjtés helye és menet-
rendje:

November 7.: Gyõri kapu,
Smatch áruház melletti parkoló 

November 11.: Hejõcsaba, köz-
lekedési felügyelet bejárata kö-
zelében 

November 14.: Ládi fatelep,
buszmegálló

November 17.: Martin-Kertváros,
Kisfaludy ABC melletti parkoló

November 21.: Miskolctapolca,
Enyedi utcai parkoló 

A begyûjtéshez több konté-
nert, illetve tárolóedényt helyez-
nek ki, melyekbe a hulladékot
szakmai felügyelet mellett lehet el-
helyezni.

A tárolóedények – az elõzõek-
ben megjelölt helyszíneken és na-
pokon – 8 és 17 óra között állnak
rendelkezésre.

Holdingban hatékonyabban

A Kereszténydemokrata Néppárt Miskolc Városi Szervezete októ-
ber 30-án megtartotta tisztújító taggyûlését. A régi-új elnök személye:
Molnár Péter, õ volt az egyetlen jelölt. Kobold Tamás lemondása és
kilépése óta – 2005 nyara –, vagyis egy éve õ vezeti a KDNP miskol-
ci szervezetét. Jelenleg – 2006 óta – önkormányzati képviselõ, a KDNP
frakció-vezetõje a miskolci közgyûlésben. Az új elnökség tagjai:
Cseke Gábor, ifj. Feledy Péter, Garamvölgyi Attila, Horváthné Tóth Ildikó,
Váraljai Zoltán. A tisztújításra azért volt szükség, mert a KDNP alap-
szabálya szerint a tisztségviselõk megbízatása az önkormányzati vá-
lasztások után lejár. Így megkezdõdött a KDNP-ben a tisztújítás, a helyi
szervezetek után a megyei, majd az országos vezetés is megújul.

Tisztújítás a
kereszténydemokratáknál



Az idei telet is az életveszé-
lyessé vált pingyomi telephe-
lyen kell kihúznia a miskolci ál-
latmenhelynek, pedig a helyzet
már a nyáron is kritikus volt.
Kisfalvi Nyina, a Miskolci Állat-
segítõ Alapítvány elnöke la-
punknak úgy nyilatkozott, hogy
a hosszadalmas közigazgatási
procedúrák miatt legjobb eset-
ben tavasszal tudják elkezdeni
az építkezést, közmûvesítést az
önkormányzat által jelképes
összegért felajánlott, Sajószigeti
úti, másfél hektáros telken.

Mint ismeretes, a menhely tala-
ja a közelmúltban megsüllyedt, a
kennelek alatt keletkezett kis re-
pedés rövid idõ alatt méteres sza-
kadékká mélyült. A megsüllyedt
talaj a meleg nyári hónapokban
tönkretette a telep vízellátását, a
több mint 200 kutyának lajtos ko-
csival szállították az innivalót. A
problémák miatt a menhely gáz-
tartálya is használhatatlanná vált,
amelyre az ételek hõkezeléséhez
volt szükség. 

A menhelyet mûködtetõ alapít-
vány vezetõi hónapok óta vészha-
rangot kongatnak, rég ki kellett volna
telepíteni az állatokat az életve-
szélyessé vált helyrõl, de nem volt
hová menniük. A helyzet megol-
dása érdekében az önkormányzat
jelképes összegért felajánlott egy
másfél hektáros területet a menhely
céljaira, az építési, közmûvesítési
tervek is elkészültek, sõt, különbözõ
cégek felajánlásai folytán az épít-

kezés 40 milliósra becsült költsé-
geinek jó hatvan százaléka is együtt
van. Kisfalvi Nyina szerint mégsem
tudnak haladni a dologgal, az ön-
kormányzati terület birtokbavételé-
nek ugyanis rendkívül hosszadal-
mas és bonyolult közigazgatási pro-
cedúrái vannak, s nincs mese, ezt
ki kell várni. Az Állatsegítõ Alapítvány
elnöke igazságtalannak és mél-
tánytalannak érzi, hogy rájuk –
non-profit, azaz jótékonysági szer-
vezetre is – ugyanazok a szabályok
vonatkoznak ebben az esetben,
mint a nyereségérdekelt vállalko-
zásokra.

– Ezt a telet még a régi he-
lyen kell kihúznunk, ami egy-
általán nem lesz könnyû fel-
adat, de azon vagyunk, hogy
az állatok – ahogy eddig – ez-
után se érzékeljék a problé-
mákat, ne rajtuk csapódjanak
le a gondok – hangoztatta
Kisfalvi Nyina, aki szerint a zsú-
foltság is nehezítette és nehezíti
a helyzetüket. Az alapítvány el-
nöke szerint jól mutatja a hely-
zetet, hogy a 40 ezer lakosú
Szikszónak például ugyanúgy
egy állatmenhelye van, mint a
200 ezres Miskolcnak. Rá-
adásul errefelé az állatkínzások
is gyakoribbak, több állat szo-

rul ápolásra, védelemre. 
Mint megtudtuk, az új állatmen-

hely – vagy inkább komplexum –
európai mércével mérve is igen kor-
szerû lesz majd, de csak a teljes
felépülése után tudnak átköltözni,
hiszen sem az anyagi, sem a sze-
mélyi feltételeik nincsenek meg
hozzá, hogy egyszerre két men-
helyet üzemeltessenek, és foko-
zatosan vigyék át az állatokat.
Elõször a kennel-, a karantén sort,
illetve a kiszolgáló épületet szeret-
nék kialakítani a 150-180 férõhe-
lyesre tervezett, új telepen.             

Sz. S. 

Múlt pénteken köszönthették
a tízezredik látogatót a miskol-
ci Munkácsy-kiállításon. A kis-
gyermekkel érkezõ fiatalokat
Halmai Gyula, a kiállítást kez-
deményezõ MIK Zrt. igazgatója
köszöntötte, s ajándékozta meg
miskolci emléktárgyakkal. 

A Munkácsy-képek Amerikából
címû tárlat október 14-én nyílt meg
a Herman Ottó Múzeum központi
épületében, és a látogatók száma
már az elsõ négy nap során meg-
haladta az ezret. Hamarosan két
társkiállítás is nyílt Miskolcon,
Munkácsy és kortársai, valamint Mit
festene ma Munkácsy? címmel, a
dupla tárlatnak a múzeum Pap-
szeren lévõ épülete ad otthont.
Október 22-én pedig – Munkácsy
utolsó miskolci látogatásának 115.

évfordulóján – korabeli fotókat te-
kinthetett meg a közönség a fes-
tõrõl, ráadásképpen pedig, aki akar-
ta, közös, régi stílusú fényképen örö-
kíttethette meg magát Munkácsy
ma is Miskolcon élõ hasonmásá-
val, Valent Ede grafikussal, aki közel
két évtizeden át dolgozott a múze-
um munkatársaként. Halmai Gyula
lapunknak elmondta: nagy öröm
számára, hogy üzleti kapcsolatai-

kon keresztül sikerült Miskolcra
hozni ezt a kiállítást, amelyet eddig
közel 660 ezren tekintettek meg az
országban. A Pákh-gyûjtemény da-
rabjai elõször 2005 tavaszán a bu-
dapesti Magyar Nemzeti Galéria
„Munkácsy a nagyvilágban” címû
kiállításán voltak láthatók, majd kö-
vetkezett a debreceni Déri Múzeum,
a pécsi Janus Pannonius Múzeum,
a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum,

a szegedi Móra Ferenc Múzeum és
a békéscsabai Munkácsy Mihály
Múzeum. 

– Úgy gondoltuk, Miskolc sem
maradhat ki a sorból, hiszen
Munkácsy Mihálynak köztudo-
másúlag nagyon erõs kötõdése
van a városhoz és a megyéhez –
hangoztatta Halmai Gyula. –
Annak is örülünk, hogy a közön-
ség érdeklõdése felülmúlta a vá-
rakozásokat, minden valószínûség
szerint hamarosan köszönthetjük
majd a húsz- és az ötvenezredik
látogatót is. 

Herman Ottó Múzeum legutóbb
2003-ban rendezett Munkácsy mû-
veit – s relikviáit – felvonultató kiál-
lítást, s ez is az intézmény máig leg-
sikeresebb, leglátogatottabb tárlata
lett. Halmai Gyula elmondta, hogy
a MIK Zrt. a továbbiakban is foly-
tatni kívánja a mûvészetpártoló te-
vékenységét – hiszen a városfej-
lesztésnek fontos része a kultúra is
– bíznak benne, hogy hamarosan
újabb sikeres, színvonalas mûvészeti
rendezvényekkel, tárlatokkal lep-
hetik meg a miskolci közönséget.  

(szepesi)  
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Virággal, mécsesekkel borították a miskolciak Mancs kutya szob-
rát, halottak napján. Érlelõdik a gondolat, hogy elõbb-utóbb utcát
vagy teret is elneveznek róla. Ismerõsöm meséli, hogy egy vak
kislánnyal találkozott a szobornál. Akaratlanul is fültanúja volt, amint
a gyerek azt kérte felnõtt kísérõjétõl, hogy vigye oda egészen közel
Mancshoz, mert szeretné megnézni. Természetesen a simogatva
látó kezével. Közben azt mondogatta, hogy ha ilyen kutyája volna,
akkor bátran mehetne mindenfelé, és nem lenne sohasem egye-
dül. 

Akár el is gondolkozhatunk rajta, hogy mi táplálja Mancs két-
ségkívül növekvõ kultuszát városunkban. Hisz, ha nem is olyan
ügyesen, rutinosan, mint õ, számos kutya dolgozik ma is a kü-
lönbözõ mentõcsoportoknál, határon innen és túl. A kutyák vi-
selkedését kutató tudósok szerint pedig e négylábúak imádnak
szimatolni, keresni és a vérükben van, hogy segítsék, vagy ha kell,
mentsék az embert. Csak azért, mert az imádott gazdi fajtájához
tartozik. Mondhatni: az isten is mentõnek teremtette õket. 

Lehet, hogy ez mind így igaz, és mégis vannak e „szakmának”
mesterei és szürke munkásai a kutyák között. Mondanom sem
kell, hogy a mi Mancsunk az elõbbi csoportba tartozott. S ha jól
sejtem, nem azért, mert rendkívüli fizikai adottságokkal rendelke-
zett, hanem azért, mert olyan gazdát és tanítómestert, társat adott
neki jó sorsa, mint amilyen Lehóczki László és csapata. 

Õk azok, akik hívás nélkül is mentek, ha a világ bármely táján
árvíz, földrengés vagy más természeti csapás pusztított és segít-
ségre szorultak az emberek. És mindegy volt nekik, hogy milyen
a bõrszíne, vallása azoknak, akiknek fogytán volt a levegõje a romok
vagy az iszapáradat alatt. Ott teremtek, Mancs jelzett és már neki
is látott kikaparni az üregbõl a már alig lélegzõ embert. 

Mancs szobra ott áll a Szinva-hídon. Neki vitték a virágot, érte
gyújtottak mécsest a miskolciak. És egy kicsit azért is, mert segít
ébren tartani bennünk a hitet, hogy bármilyen kegyetlen, acsar-
kodó világban élünk, Mancs-módra is lehet embernek lenni.

(bekes)

Fújtató

MANCS-MÓDRA

PLAFONON VAGYUNK
Magyarországon elôször német techno-

lógiával szerelt exkluzív feszített plafon-
technika az N-Decke Kft.-tôl. Bemuta-
tóteremben megtekinthetô.

Érdeklôdni: 06-20-381-3847. www.n-decke.hu

Régóta esedékes felújítás-
nak értek a végére a héten a
miskolci Szent Anna-templom-
nál. Szarvas Péter plébános és
Üveges Lajos egyházközségi
gondnok elmondása szerint a
múlt év õszén kezdõdött mun-
kálatok keretében teljesen
megújult a templom tornya, az
épület külsõ vakolása, tetõze-
te, ereszcsatornája, külsõ jár-
dája is. 

A beruházás összköltsége meg-
haladta a 22 millió forintot, ez az
összeg saját erõbõl, önkormányzati,
érsekségi támogatásból, adomá-
nyokból állt össze. 

Mint megtudtuk, az 1828-ban
épült templomot négy-ötezren lá-
togatják rendszeresen, és sok olyan
közösség, csoport is kötõdik a helyi
plébániához, amelyek számára
biztosítani tudják a mûködési fel-
tételeket. A templomépület utolsó

nagy tatarozása az 1920-as évek
elején történt, a külsõ vakolás
pedig 1960 körül volt kijavítva. Az
elmúlt idõszakban tehát nagyon
idõszerûvé vált már az átfogó,

külsõ tatarozás, a tetõszerkezet
javítása, az ezzel összefüggõ bá-
dogosmunkák elvégzése. A mun-
kálatok a gyakorlatban már 2003
õszén elkezdõdtek: ekkor az észak-
nyugati homlokzaton annyira élet-
veszélyessé váltak a párkányok,
hogy a látogatók épségének meg-
óvása érdekében mindenütt visz-
sza kellett õket bontani. Ezután kö-
vetkeztek a hosszas engedélyez-
tetési folyamatok – hiszen mûem-
lék-jellegû épületrõl van szó – a fel-
újítás hivatalosan 2005 augusztu-
sában kezdõdhetett el.

Szarvas Péter elmondása sze-
rint az anyagi lehetõségek függvé-
nyében tervezik még a belsõ villa-
mos hálózat teljes felújítását, a fû-
tési rendszer modernizálását, a
templomkert és a kerítés rendbe-
tételét is. A felújított Szent Anna-
templomot november 5-én, 10 órá-
tól dr. Seregély István egri érsek
szenteli fel. 

Sz. S.

Miskolci állatmenhely

A TÉLEN MÉG A RÉGI HELYEN

Malejkóné Nagy Lúcia egyéni – s mint mondta, remélhetõleg pél-
daértékû – módon szeretné segíteni a Miskolci Állatsegítõ Alapítvány
tevékenységét. Születésnapjára ötven vendéget hívott meg a város
egyik ismert szórakozóhelyére, s azt kérte, ne neki hozzanak aján-
dékot, hanem az alapítványnak, illetve az igen nehéz körülmények
között mûködõ pingyomi állatmenhelynek. Kutyatápot, konzerve-
ket, etetõedényeket – bármit, aminek hasznát vehetik az igen nehéz
körülmények között dolgozó állatvédõk.

A hölgy lapunknak elmondta, hogy férjével építési vállalkozást
mûködtetnek, ez a cég építi majd fel az állatmenhely új, könnyû-
szerkezetes épületét az önkormányzat által biztosított telken. Nagy
állatbarátok, maguk is négy kutyát tartanak otthon, s nagyon meg-
rázták õket azok a körülmények, amelyek között az állatmenhely
jelenleg mûködni kénytelen. 

– Egy Miskolc méretû városnak nagyon nagy szüksége van egy
tágas, jól felszerelt állatmenhelyre, ahogy tudjuk, jelenleg csak az
autópálya-felügyelettõl napi 5-6 telefont kapnak, elhagyott, kitett ku-
tyák miatt – hangsúlyozta Malejkóné Nagy Lúcia. – Ezt a kis szü-
letésnapi akciót figyelemfelkeltésnek szánom, s bízom benne, hogy
mások is követik majd a példát, próbálnak segíteni.   

Ajándék a menhelynek

A menhely munkatársa a megcsúszáskor keletkezett árokban.

MEGÚJULT A SZENT ANNA-TEMPLOM

Munkácsy-kiállítás

TÖBB MINT TÍZEZER LÁTOGATÓ

Halmai Gyula (jobbra) és a múzeum képviselôje adta át az aján-
dékot a tízezredik látogatónak.



Újra pályázhatók az Agrár-
és Vidékfejlesztési Operatív
Program (AVOP) keretén belül
a vidéki térségek fejlesztésé-
re szánt LEADER-források ok-
tóber 25-tõl egy hónapig.

A Mezõgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal közleményé-
ben hangsúlyozza: az agrártárca
és a kormányzat eltökélt célja,
hogy minden vidékfejlesztésre
szánt forintot felhasználhassa-
nak az akciócsoportok. Ezért az
AVOP irányító hatósága no-
vember 24-ig ismét lehetõ-
vé teszi a helyi pályáztatást,
hogy egyetlen LEADER-fo-
rint se vesszen el a magyar
vidéktõl. 

A tájékoztatás szerint a
LEADER elsõ fordulójában,
2006 tavaszán hetven ak-
ciócsoport vidékfejlesztési
terve nyert egyenként 90-100
millió forintos támogatást. A
szeptemberben zárult má-
sodik fordulóban az akció-
csoportok gesztorszerveze-
teinek helyi pályázatokat
kellett kiírniuk a tervek meg-
valósítására. Az akciócso-
portok döntõ többségéhez
már eddig is elegendõ pá-
lyázat érkezett be ahhoz,
hogy teljesen fel tudja hasz-
nálni a pályázati keretet.

A közlemény kiemeli,
hogy a LEADER bonyolult
eljárásrendszere ellenére az
egyik legsikeresebb uniós

pályázat volt az elmúlt évben.
Magyarországon korábban még
nem volt példa arra, hogy hely-
ben szervezõdõ, önkormányza-
tokból, civil szervezetekbõl és vál-
lalkozókból álló akciócsoportok
pályázhassanak helyi vidékfej-
lesztési terveik megvalósítására. 

Az Európai Falu táblával jelzett
LEADER-települések mintegy
harmadát érintheti ismét a pá-
lyázat. Az idén 960 település ré-
szesülhet majd LEADER-forrá-
sokból, és általuk több mint
másfél millió vidéki lakos élet-

feltételei és lehetõségei javul-
hatnak.

A közlemény szerint, ahol nem
sikerült nagy biztonsággal lefed-
ni az elsõ körben a teljes keret-
összeget, most ismét lehetõségük
lesz az akciócsoportoknak a pá-
lyázásra. A pályázat sikere bebi-
zonyította, hogy a magyar vidék
önszervezõdõ képessége révén
képes lesz a 2007 és 2013 között
rendelkezésre álló mintegy 60-70
milliárd forintnyi LEADER-pén-
zek lehívására is – fogalmaz köz-
leményében az FVM.

A mezõgazdaság nem tar-
tozik a legjövedelmezõbb
ágazatok közé manapság.
Nem árt, ha több lábon áll a
gazdálkodó. Így van ezzel a
bükkaranyosi dr. Nagy József,
aki ribizli mellett villamos ára-
mot termel, s még merészebb
tervei is vannak.

A Miskolc vonzáskörzetében,
a Bükk déli nyúlványai között,
Bükkaranyos határában talál-
ható a Nagy-Ferenczi Kft. te-
lephelyének otthont adó tanya.
Szép ház, gazdasági épületek,
hangulatos tó, ribizliültetvény, s
ami szokatlan: a ház mellett
egy modern, áramtermelõ szél-
kerék. Pár száz méterre pedig
jóval nagyobb társa áll, vagyis
forog.  Dr. Nagy József és Sinyei
Marianna mégsem tûnik Don
Quijoténak. 

– A felsõ völgyzáró gátas ta-
vunkba naponta 80 m3 110 °C-os
tiszta víz jön a forrásokból, ami-
ben a pisztrángjaink jól érzik ma-
gukat. Ebbõl a tóból mikrocse-
pegtetéssel öntözzük a feketeri-
bizli-ültetvényünket. Azt az ültet-
vényt, amelynek a termését évek
óta csak önköltség alatt tudjuk el-
adni, hasonlóan más mezõgaz-
dasági termékeinkhez – pana-
szolja dr. Nagy József. Majd áttér
másik tevékenységükre. Nem így
van ez azonban az energiater-
meléssel. A hazai támogatással
megvalósult napelemrendsze-
rünk, a 2,5 kW-os BP Solar rend-

szer 5 év óta kifogástalanul mû-
ködik és segíti a gazdaság elekt-
romos energiával való ellátását.
Hasonlóan gazdaságosan mû-
ködik a magyar gyártmányú 150
kW-os biomassza-tüzelésû kazán.
Kis 10 kW-os cseh szélerõmûvünk
is hasznosan dolgozna, ha konst-
rukciós hibái miatt nem állna
olyan gyakran – derül ki, hogy egy
kis üröm is került az örömbe. De
van másik!  

– Az energiatermelési ered-
ményeinket elemezve 2003-ban
úgy döntöttünk, hogy hazai és
EU-s társfinanszírozású támo-
gatással megépítjük a Dunán
innen az elsõ nagy szélerõmû-
vet, egy 225 kW-os, dán gyárt-
mányú Vestast, amely kezdettõl

fogva kifogástalanul mûködik.
Számításaink beváltak és a dá-
niai szélbesorolásnak megfele-
lõen közepesnek minõsíthetõ
telephelyünkrõl elég sok villamos
energiát értékesítettünk a helyi
áramszolgáltatónak. Elmond-
hatjuk, hogy a bizonytalan szél-
bõl nyertük a legbiztosabb be-
vételeinket – tette hozzá dr. Nagy
József.

Egy különleges, Kelet- és
Közép-Európában példa nélküli
kezdeményezést is szeretnének
megvalósítani Bükkaranyoson,
hidrogénfalvat kialakítani, amely
minden energiát magának termel
meg, mégpedig a szélenergiára
alapozott elektrolízises vízbon-
tásból keletkezõ hidrogénnek kö-

szönhetõen. Ezt a hidrogént ipari
célra, sõt idõvel gépjármûvek
hajtására is fel lehet majd hasz-
nálni. 

– Saját ivóvízellátó és szenny-
vízkezelõ rendszerrel, a fenti szél-
hidrogén üzemmel, 200 hektár
földterülettel, egy önellátó, háló-
zatfüggetlen, energiatermelõ új tí-
pusú települést kívánunk meg-
valósítani, amely saját oktatási-
kutatási-fejlesztési központtal
szolgálja a megújuló energiafor-
rások használatának elméletét és
gyakorlatát. Az 1,6 km-es szervizút
és a völgyzárógátas tó már meg-
épült hozzá – ismertette a tervet
és az elsõ lépéseket dr. Nagy
József.

Cs. L.
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Végéhez közeledik a szüret
Csaknem teljesen befejezõdött az idei szüret, már csak a szõ-

lõterület néhány százalékán nem végeztek a gazdálkodók. A Hegy-
községek Nemzeti Tanácsának információi szerint várhatóan 500
ezer tonna szõlõt dolgoznak fel az idén, és hárommillió hektoliter
bor kerülhet a pincékbe. Ez 20-25 százalékkal elmarad az átlagos
évjáratoktól. A szakemberek szerint az idei bor jó minõségû, íz-
és zamatanyagokban, savakban és cukorban is gazdag lesz.

Feloldott tilalom
Az orosz mezõgazdasági minisztérium részlegesen feloldja a ma-

gyar baromfi behozatalára korábban, a madárinfluenza miatt el-
rendelt tilalmat. A részlegesség azt jelenti, hogy a tilalom érvény-
ben marad a Bács-Kiskun, a Baranya, a Tolna, a Fejér, a Pest, a
Jász-Nagykun-Szolnok, valamint a Csongrád megyébõl szárma-
zó szállítmányokra. Az importrendelkezések nem csupán az élõ-
állatra, hanem a tojásra, a baromfihúsra és a belõle feldolgozott,
de nem hõkezelt termékekre, továbbá a baromfitápra és az álla-
tok tartása, nevelése során alkalmazott berendezésekre is vonat-
koznak.

AGRÁRHÍREK

Dr. Nagy József feleségével a völgyzárógátas tó elôtt, háttérben
az energiát szolgáltató szélkerék.

Hidrogénfalva Bükkaranyoson?

RIBIZLI MELLETT ÁRAMOT TERMEL

Az agrártárca szakállam-
titkára szerint ütemesen halad
a magágy-elõkészítés, az õszi
vetés és a betakarítás is.
Benedek Fülöp hangsúlyozta:
a magágy elõkészítését vár-
hatóan 1,7 millió hektáron
végzik majd el, a munka több
mint 77 százalékával már vé-
geztek a gazdálkodók. 

Az õszi mélyszántást a tervek
szerint mintegy 2,25 millió hek-
táron kell elvégezni a tavaszi ve-
tésû növények alá. Ennek a mun-
kának jelenleg valamivel több
mint 23 százaléka teljesült.

A kedvezõ idõjárásnak kö-
szönhetõen az õszi vetési mun-
kák ütemesen haladnak. Az õszi
káposztarepcét eddig mintegy
233 ezer hektáron vetették el. Ez
mintegy 9 ezer hektárral na-
gyobb területet jelent, mint amit
a vetési szándék elõzetesen jel-
zett. Az õszi árpa magja 187 ezer
hektáron kerül a földbe. Ez mint-

egy 10 ezer hektárral több a ta-
valyinál. 

Az õszi búzát elõreláthatólag
1,12 millió hektáron vetnek a
gazdálkodók. Ez több mint 38
ezer hektárral nagyobb, mint a
2006-ban betakarított terület
nagysága. 

A napraforgó betakarításával
már csaknem végeztek a gaz-
dálkodók, a terület mintegy 97
százalékáról betakarították a ter-
mést. A magot mintegy 537 ezer
hektárról kell a magtárakba vinni.
A termésátlag mintegy 2,2 tonna
hektáronként. Így összesen mint-
egy 1,1 millió tonna kerül majd
a magtárakba. 

A kukoricát 1,2 millió hektárról
kell learatni, csaknem ugyan-
olyan területrõl, mint tavaly. Eddig
az össztermés mintegy harma-
da került a tárolókba. A termés-
átlag hektáronként 6,96 tonna.
Így várhatóan kukoricából 8,3
millió tonna kerül a magtárakba.
Ez a mennyiség alatta marad a
tavalyi 9 millió tonnának. 

Burgonyából mintegy 22 ezer
hektáron kell felszedni a ter-
mést. Ez csaknem 3 ezer hek-
tárral kevesebb termõterületet
jelent, mint a múlt évben. A
krumpli átlagtermése hektáron-
ként 25 tonna körül mozog. Ez
több mint 500 ezer tonnás ter-
mést jelent, ami fedezi a belföl-
di szükségletet. 

A szõlõ szüretelésével a gaz-
dálkodók már 90 százalékban
végeztek. A mennyiséget a szak-
államtitkár gyenge közepesnek
nevezte, az évjáratot viszont ki-
tûnõnek. Így fajtától függõen a
fehér szõlõért kilogrammonként
50-70 forintot adnak a felvásá-
rolók, míg a kék szõlõ kilójáért
80-120 forintot fizetnek. Az idei
várható bormennyiség 3,1 millió
hektoliter körül alakul. 

Almából 450 ezer tonna körül
lesz a várható termésmennyiség.
A léalmáért 25-30 forintot adnak
a felvásárlók, míg az étkezési
alma ára minõségtõl és fajtától
függõen 55-80 forintba kerül.

ÚJRA LEADER-PÉNZEK

AZ IDÕJÁRÁS KEDVEZÕ

Jól haladnak az õszi munkák

Egyre nagyobb gondot je-
lentenek a felhalmozódott in-
tervenciós gabonakészletek
hazánkban. A két évvel eze-
lõtti termést még csak most
kezdték elszállítani a raktá-
rakból. Az európai uniós sza-
bályozás miatt ugyanis csak
ennyi ideig tárolható a ter-
mény.

A 7 millió tonnát is meghalad-
ja az intervenciós gabonakészlet
mennyisége hazánkban. Ez je-
lentõsen megterheli a költségve-
tést, mert nem elég tárolni a ter-
ményt, hanem a minõség meg-
õrzésérõl is gondoskodni kell. A
magyar gazdák felkészültek erre

is, így nincs gond a 2004-es ter-
méssel sem, amelyet nemrég
kezdtek elszállítani a magtárakból.

– Itt minõségi romlásról nem
lehet beszélni, abszolút korrekt tá-
rolást, szolgáltatást végzünk, tehát
minden szükséges eszközünk
rendelkezésre áll, a silóhõmérõk-
kel tudjuk érzékelni a hõmérsék-
letet, tudjuk forgatni, adott eset-
ben tudjuk gázosítani a terménye-
ket. Tehát én azt gondolom, hogy
a korábban betárolt termény mi-
nõségét maximálisan, száz szá-
zalékosan meg tudtuk óvni, és ezt
bizonyítja a mostani kitárolás is –
mondta el Pataki László, az
Agrocenter Rt. vezérigazgatója.

Pataki László szerint a minõ-
séggel késõbb sem lesz gond.

Ebbõl a szempontból 2006 is jó
évnek bizonyult. A kalászosok és
az ipari növények – így a napra-
forgó, a repce – esetében is a ko-
rábbinál magasabb árat fizettek
a jó minõségû terményért.
Azonban a mennyiség már nem
volt ilyen kiemelkedõ, fõként a
Hernád völgyében, ahol idén is
az árvíz okozott jelentõs károkat.
Volt olyan terület, ahol a termés
100%-a kipusztult. Gondok le-
hetnek még a kukorica inter-
venciós felvásárlásánál, ugyanis
az új – november 1-jétõl életbe
lépõ – európai uniós szabályok
szerint csak akkor fizetik ki a ga-
rantált árat, ha egy hektoliter
kukorica tömege eléri a 73 kilo-
grammot.

Tizenhárom településen több
milliárdos értékben indulhat-
nak meg beruházások a kö-
zeljövõben, a Tokaj Világ-
örökség Terv jegyében. Májer
József, a programot összefo-
gó Tokaj Mikrorégióért Ala-
pítvány elnöke elmondta: a
napokban egyre több helyen
kezdõdnek el építkezések. 

A legtöbb a borral, a kultúrával,
a szabadidõ eltöltésével, valamint
információs szolgáltatásokkal
kapcsolatos. A beruházások meg-
valósulásával némileg bõvül a tér-
ségben a foglalkoztatás, színe-
sebbé és szélesebbé válik a tu-
risztikai kínálat. Eddig az jelentette
a térségben a legnagyobb prob-
lémát, hogy a Tokaj-Hegyaljára lá-
togató vendég csupán két-három
napra talált magának elfoglalt-
ságot. A mostani beruházások
azonban lehetõséget kínálnak ki-
rándulásra, kulturális programok
lebonyolítására, valamint termé-
szetesen borkóstolásra is. Csak

néhány kiragadott példa a meg-
valósuló elképzelések közül:
Tokajban és Tarcalon borok házát
alakítanak ki, Szerencsen világ-
örökségi kaput és turisztikai fo-
gadóépületet építenek, Sáros-
patakon történelmi panoptiku-

mot és szabadtéri színpadot hoz-
nak létre. Sátoraljaújhelyen a lát-
ványszökõkutat a közelmúltban
már át is adták, itt rövidesen fel-
épül még egy turisztikai centrum,
míg Széphalomban a Magyar
Nyelv Múzeumát hozzák létre. 

FELHALMOZÓDOTT KÉSZLETEK

Világörökségi terv Tokajban

Az agrártárca megtiltotta a Little
Man Zimtinos Cinnamon-Break-
fast ropogós, fahéjízû gabonafa-
latkák forgalmazását, mivel a ter-
mék az egészségre ártalmas. Az
élelmiszert Magyarországon egy
áruházlánc forgalmazta, a kész-
leteket zárolták. 

A Földmûvelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium (FVM) Ál-
lategészségügyi és Élelmiszer-el-
lenõrzõ Szolgálata az EU gyors-
riasztási rendszerén keresztül ér-
tesült arról, hogy Magyarországon
is forgalomba került az a gabo-
napehely, amelyben a német szak-

hatóság a gyártó ellenõrzésekor
a megengedett határértéknél ma-
gasabb kumarinszintet mutatott ki
– tájékoztatott az agrártárca saj-
tóosztálya. A kifogásolt termék
neve: Little Man Zimtinos Cinna-
mon-Breakfast ropogós, fahéjízû
gabonafalatkák 500 grammos cso-
magolásban. Az FVM felhívja a fi-
gyelmet, hogy aki a szóban forgó
tételbõl vásárolt, ne fogyassza el.
A kifogásolt termékbõl a készle-
tet zárolták. Forgalmazását a ma-
gyar állategészségügyi szolgálat
megtiltotta, és a termék visszahí-
vását elrendelte.

Betiltott gabonafalatkák



Dombormûvet avattak a
B.-A.-Z. Megyei Kórház ká-
polnájában. Az intézeti lel-
készség emblémáját ábrázo-
ló oltárkép a Tiszáninneni
Református Egyházkerület
ajándéka. Az új faragott díszt
négy keresztény felekezet ve-
zetõi áldották meg. 

A megyei kórház Isteni Irgal-
masság nevû ökumenikus ká-
polnájában orvosok, nõvérek és
betegek felekezeti hovatartozás-
tól függetlenül lelki békét talál-
hatnak, és erõt gyûjthetnek a min-
dennapokban. A kápolna falai
azonban eddig üresen álltak.

– Az, hogy elhatároztuk egy
évvel ezelõtt, hogy legyen kápol-
na, egy fontos lépés volt, de ezt
fel kell öltöztetni, és felöltöztetjük
most egy református szimbólum-
mal, a református egyház aján-
dékaként. Késõbb majd jön a
római katolikus egyház ajándéka
is, és ez így megy majd tovább az
összes felekezeten, míg elérjük a
végsõ szépségét – mondta Csiba
Gábor fõigazgató fõorvos. 

Az új motívumról lelkészek és
a kórház vezetõsége közösen
döntött. A betegágy mellett ülõ
Jézust ábrázolja a kórház lel-
készségének a pecsétje is. 

– Mikor felavattuk a kápolnát,
akkor itt a püspöktársakkal meg-
egyeztünk, hogy az ökumenikus
kápolnában nem oltárkép lesz,
klasszikusan katolikus, nem iko-
nosztáz, klasszikusan görög, nem
is egy fehérre meszelt fal, klasszi-
kusan református, hanem talál-
junk ki valamit, és ebbõl az egyez-
tetésbõl született meg, hogy legyen

egy dombormû. A véletlenszerûség
mûve az, hogy van egy tényleg az
istentõl megáldott kezû munkatár-
sunk a Sárospataki Református
Kollégiumban, aki hobbiszerûen
farag – tette hozzá Csomós József
református püspök.

Az oltárkép Bálint István fafa-
ragó mûvész alkotása és aján-
déka. A dombormûvet ünnepé-
lyes keretek között négy keresz-
tény felekezet vezetõi szentelték
meg.

lénárt
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2006. november 6. (hétfõ): 07.00–08.00
Híróra, összefoglaló a hétvége legérdeke-
sebb eseményeibõl.
2006. november 7. (kedd): 08.00 Az aktuális

kül- és belpolitikai események elemzése. Vendég: Juhász Tamás po-
litológus.
2006. november 8. (szerda): 07.00 Vendég: Szinay Attila, a Fidesz
frakcióvezetõje. 08.00–09.00 Diósgyõri Mozaik. Vendég: Simon Gábor,
az MSZP frakcióvezetõje. Õsz a Vadasparkban – Pilz Olivér, a Miskolci
Vadaspark igazgatója. Újra Mikulás-vonat – Boda Péter szervezõ.
Programajánló.
2006. november 9. (csütörtök): 08.00 Téli teendõk a városban. Vendég:
Kertész Béla, a Miskolci Városgazda Kht. mûszaki igazgatója.
2006. november 10. (péntek): 07.30 Vendég: dr. Tompa Sándor or-
szággyûlési képviselõ. 08.00 „Mancs”. Vendég: Lehóczki László, a Spider
Mentõcsapat vezetõje.
2006. november 11. (szombat): Esti mûsor: 16.00–20.00 Rádió
Aktív.
2006. november 12. (vasárnap): Esti mûsor 18.00–20.00 Retro.
20.00–22.00 Rockinform.

Továbbá a Rádió Diósgyõr óránként országos, félóránként pedig helyi
hírekkel jelentkezik. Ezen felül pedig érdekességekkel, aktualitásokkal
várja a hallgatókat.

A Miskolc TV
heti mûsora

2006. november 6.–2006. november 12.

A Széchenyi u. 11. számú telket
és építményét 1521-ben említik elõ-
ször, s tulajdonosai – kisebb meg-
szakításokkal – de nyomon kö-
vethetõek az 1768–1790 közötti
görög kereskedõ átépítésig.
Zsámbék Tamás itt nyitott „görög”
kávéházat, az emeleten pedig la-
kását alakította ki. A kávéház he-
lyén 1819-ben gyógyszertár nyílt,
amely nemcsak a korai alapítású
ilyen intézményeink közé tartozik,
hanem figyelmet érdemel azért is,
mert a patika az épület lebontásáig
üzemelt. Számos gyógyszerésze
körül a tudós Csáthy Szabó István
(1835–1903) emelhetõ ki, aki ma-
radandó érdemeket szerzett a
miskolci villamos közlekedés meg-
szervezésében és elindításában is. 

1948-tól, az üzlet államosításá-
tól 19/41-es számmal jelölték a
Magyar Korona utódját. A bon-
táskor az épület az 1921-ben tör-
tént átalakítás állapotát, jegyeit
õrizte. Ekkor Árva Pál (1887–1935)
úgy változtatta meg a homlokza-
tot, hogy a bécsi szecesszió for-
makincsét sajátosan miskolcivá
alakította. A koszorúpárkányzatot
háromszögû timpanonnal, meto-
pékkal és triglifekkel látta el. Ezzel
lényegesen magasabb építmény
látszatát keltette, mint a Széchenyi
u. 13. számú, s valamelyest köze-
lített a kétemeletes Pannónia szál-
loda második emeleti párkány-
magasságához.

A Széchenyi u. 13. számú telek
és építményei története is a XVI.

század elejéig nyúlik vissza.
Néhány újjáépítés után a XVIII. szá-
zadban itt is görög kereskedõ
építkezett, a földszinten kereske-
dõüzlettel, az emeleten lakóhelyi-
ségekkel. A kereskedõ a Fazola-féle
mûhelybõl hozatta üzletének ajtó-
és ablakrácsait. A kétszárnyú vas-
ajtók az épület lebontásáig szol-
gáltak, majd a múzeum gyûjte-
ményébõl a Színház és Színé-
szettörténeti Múzeumba kerültek.
A kereskedõbolt ólomba foglalt szí-
nes üvegkarikái a bükki huták ter-
mékei voltak, s a helyszínen ké-
szített belõlük ablakot egy jókezû
asztalosmester.

A görögöt zsidó kereskedõ vál-
totta az üzletben és a házban
egyaránt. Ez a copf stílusú mû-
emlék épület Ferenczi-házként ke-
rült be a köztudatba. 1845-ben itt
nyitotta meg a város elsõ könyv-
és papírkereskedését Heilprin
Mihály (1822–1888 New York).
Heilprin 1853-ban költözött el
Miskolcról, s üzletét Fraenkel-
Ferenczi Bernátra hagyta. A le-
gendának tûnõ feljegyzés szerint
üzletében négy világnyelven négy-
ezer kötetet kínált vásárlóinak.
Halála után, 1889-tõl fia vette át az
üzletet, de a cégér és cégtábla vál-
tozatlan maradt. Ferenczi Károly
számos köztestületben vállalt fel-
adatot, s az 1930-as években õ volt
a Kereskedelmi és Iparkamara el-
nöke.

A kettõs telken 1964-ben emelt
földszint + 4 emelet + tetõtér be-
építéses épület alapvetõen lakó-
ház, üzletek csak a földszinti trak-
tusokban váltották egymást.
Jelenleg a Rossmann illatszerbolt
mûködik benne. A két elõdépít-
mény hangulatát itt a homlokzat
teljes megváltoztatásával sem
lehet visszaidézni, de egy jó terv
beillesztheti a szomszédos épü-
letek közé és a fõutca hangula-
tába.

Dobrossy István

1963-ban a fõutca „megújulásának” két különleges, egy-
emeletes épület esett áldozatul. Mindez akkor történt, amikor az
egyiket, az úgynevezett Ferenczi-házat nem sokkal ezt meg-
elõzõen mûemlékké nyilvánították. Az Északterv 25 éves törté-
netérõl 1975-ben megjelent kiadványban olvassuk, hogy a
Széchenyi u. 11–13. sz. alatti „foghíj-beépítés” kivitelezése
Horváth Béla építész-tervezõ elképzelései szerint 1964-ben meg-
történt. Ezt a beépítést a szakemberek ma a belváros egyik sé-
rülésének tartják. A MIK Zrt. megbízásából a homlokzatfelújítás
terveit Mándoky József készítette el. Az épület 35,8%-a önkor-
mányzati tulajdon. A tervek ismerete nélkül a telek korábbi épü-
leteinek történetét mutatom be.

NOVEMBER 6., 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 18.25 Magazinmûsor (élõ)
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25
Vidék Világa, mezõgazdasági
magazin 19.40 Múltkor, tallózás
a Miskolc Televízió archívumában
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Pokoli alku,
amerikai film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

NOVEMBER 7., 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 18.25 Magazinmûsor (élõ),
benne: Sport 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.25 DVTK–Tatabánya
labdarúgó-mérkõzés (ism.) 21.00
Végzet a segédem, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

NOVEMBER 8., 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 18.25 Magazinmûsor (élõ)
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Kéznyújtásnyira, a fogyatékkal
élõk magazinja 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Indíték: elõítélet, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora. 

NOVEMBER 9., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 13.00 Miskolc Város Köz-
gyûlésének közvetítése felvétel-
rõl 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor
18.25 A közgyûlés közvetítésé-
nek folytatása (Amennyiben a
közgyûlés hamarabb ér véget,
mint 23 óra, visszakapcsolunk a
Hálózat TV mûsorára) 23.00 A
Hálózat mûsora.

NOVEMBER 10., 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 18.30 Múzsa, kulturális
magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.30 A fejedelem, a Miskolc
Televízió kisfilmje II. Rákóczi Fe-
renc újratemetésének 100. évfor-
dulója alkalmából rendezett kas-
sai ünnepségrõl (ism.) 20.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.00 Mentõosztag, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora. 

NOVEMBER 11., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Kép-
újság 15.00 MJJSE – FTC jég-
korong-mérkõzés 17.00 A Hálózat
mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.30 Az iparjog-
védelem és a szabadalmi eljá-
rások, a Gyöngyös Televízió mû-
sora 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.30 A gyár, a Miskolc Televízió
kisfilmje 3. rész, A barátság és
az emberi kapcsolatok 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00 Irány a Gryzzly-hegy,
amerikai film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

NOVEMBER 12., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Kép-
újság 15.00 MJJSE–FTC jégko-
rong-mérkõzés (ism.) 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Krónika, heti hírösszefoglaló ma-
gazin 18.30 Forrásbevonás, a
Gyöngyös Televízió mûsora 19.00
Krónika (ism.) 19.30 Múzsa, kul-
turális magazin (ism.) 20.00 Kró-
nika (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Óvakodj a sütitõl!, angol film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

A megújuló belváros (30.)

Foghíj-beépítés és homlokzatfelújítás

DOMBORMÛ A KÁPOLNÁBAN

Kossuth mozi: november
9–15. között 16.30 órakor
Vadkaland – animációs film.
November 9–15. között 18
órakor Ponyvaregény – film-
szatíra. Francia Filmhét – no-
vember 9–15. között 20.30
óra Vadászpilóták – akciófilm. 

Hevesy filmklub: novem-
ber 9–14. között 17, 19, és 21
órakor Amin a muszlimok rö-
högnek – feliratos amerikai
vígjáték. November 15-én 17
és 21 óra Bizonyítás – felira-
tos amerikai romantikus film. 

Mûvészetek Háza Uránia
terem: november 9–15. között
15.30 órától Zsinóron – feli-
ratos animációs film. No-

vember 9–15. között 17.45 és
20 órakor Ede megevé ebé-
dem – magyar filmdráma.

Mûvészetek Háza Béke
terem: november 9-én 16, 18
órakor A kullancs –  feliratos
francia vígjáték.

November 9–10-ig: 20 óra,
november 11–15. között 18, 20
órakor Tapas – feliratos spa-
nyol–argentin–mexikói vígjá-
ték. November 10-én 16, 18 órá-
tól Hidegzuhany – feliratos
francia filmdráma. November
11–13-ig: 16 órakor, november
15-én 16 órától Pingvinek ván-
dorlása – francia dokumen-
tumfilm. November 14-én 16
órakor Világok arca: Baraka –
amerikai dokumentumfilm.

Az elmúlt tíz hétben kereszt-
rejtvény-játékunk megfejtéseiben
az 1956-os forradalom és sza-
badságharc miskolci emlékhelyeit
kerestük. A helyes megfejtések a
következõk voltak: Zsolcai kapui
óvoda, megyei rendõrfõkapi-
tányság, Elesett Hõsök Emlék-
mûve, Széchenyi-emléktábla,
Hõsök temetõje, Romek-emlék-
oszlop, Szabó Lõrinc-emléktáb-

la, Miskolci Egyetem, Digép-em-
léktábla, Misley Emese-emlék-
tábla.

Ezúttal is sok megfejtés érke-
zett, a szerencse Fodorné Csorba
Márta miskolci olvasónknak ked-
vezett, aki az Arany Könyvesbolt
könyvajándékát veheti át szer-
kesztõségünkben. Következõ já-
tékunkat lapunk jövõ heti szá-
mában indítjuk!

KERESZTREJTVÉNY-JÁTÉK

MOZIMÛSOR
MISKOLCON

A kápolna dombormûvét a négy történelmi egyház képviselôi ál-
dották meg.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Önkormányzat, a II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtár fenntar-
tója pályázati támogatásból felú-
jíttatja az épületet. Ennek kereté-
ben sor kerül a nyílászárók cse-
réjére, a villamos hálózat a és fûtés
korszerûsítésére, valamint helyre-
állító festésre. A munkálatok no-
vember 6-án kezdõdnek, a befe-
jezés határideje pedig 2007. június
30. Ez idõ alatt a könyvtár egyes
területeit ideiglenesen lezárják,
így az olvasói terek csak részle-
gesen használhatók. Teljes bezá-
rásra is sor kerülhet, de csak rö-

videbb idõszakokra. A felújítás
zajjal jár, amely a helyben olvasást
megnehezíti, a kölcsönzést ez idõ
alatt is folyamatosan biztosítják. 

November 6-tól a második
emelet nem látogatható, az itt el-
helyezett dokumentumok az elsõ
emeleten, a tájékoztató könyvtá-
rosoktól kérhetõk. December 24.
és január 2. között a könyvtár
zárva tart. Erre az idõszakra a rak-
tári könyvek lejárati határideje is
meghosszabbodik. A zárva tartás
idejére szükség esetén a köl-
csönözhetõ könyvek darabszáma
tízre növekedhet.

A rendsze-
resen jelentke-
zõ elõadások
és beszélgeté-
sek sorozatá-
ban november

6-án este 6 órakor Bagdy Emõke
(képünkön) pszichológussal ta-

lálkozhatnak a nézõk a Miskolci
Nemzeti Színház Kamaraszín-
házában, aki Élet-Erõ-Forrásaink
címet adta elõadásának. 

Bagdy Emõke pszichológus a
relaxációs módszerek és az egész-
ségmegõrzés, a lelki önkarban-
tartás jeles hazai képviselõje. 

Felújítják a könyvtárat

SZEMÉLYES VALÓSÁGUNK

November 12-én, vasárnap 10
órakor az Ifjúsági és Szabadidõ
Házban (3531 Miskolc, Gyõri
kapu 27.) a nagysikerû Süsü, a
sárkány, a Micimackó meséi és
Hófehérke meg a törpék címû elõ-

adások után a Fogi Art Produkció
közremûködésével Fekete Ist-
ván–Bor Viktor–Lénárt László:
Vuk címû gyermekmusical látha-
tó, mely sok kedves dallal és já-
tékkal kedveskedik mindenkinek. 

Vuk az Ifiházban

A Társadalmi Egyesülések
B.-A.-Z. Megyei Szövetsége és
a Pax Corporis Természetes
Életmód Egyesület egészség-
napot szervez az Egészségügy

az egészségünkért téma-
körben. Idõpont: november
11., 10 órától 18 óráig. Helyszín:
ITC-székház Miskolc, Mindszent
tér 1.

EGÉSZSÉGNAP



A vetélkedés már pénteken
megkezdõdött a Diósgyõri
uszodában, a folytatásra ma
kerül sor. Mégpedig – ezúttal
rendhagyó módon – két hely-
színen. Diósgyõr mellett
ugyanis a házigazdák igény-
be veszik a kazincbarcikai
uszodát is, erre az a magya-
rázat, hogy a mezõny kinõt-
te a megyeszékhely egyetlen
létesítményét.

Mindezt azon a sajtótájékoz-
tatón tudtuk meg, amelyet a ver-
seny elõtt tartott a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Úszó Szö-
vetség és a Miskolc Városi Úszó
Szövetség. A vetélkedés egyben
a XII. Testvérvárosok-kupájának
is számít. A viadalon nyolc or-

szágból háromszáznál is több
úszó lép rajtkõre, többek között
Kassa, Katowice, Marosvásár-
hely, Tampere és Zenta képvi-
seletében, de nagy a valószínû-
sége, hogy cseh, német és ukrán
fiatalok is indulnak.

– Elõször 1985-ben rendeztük
meg a versenyt, s ezzel tiszte-
legni akartunk Miskolc város
úszó olimpikonjának az emléke
elõtt. Ugyanakkor igyekszünk
emléket állítani Vígh Józsefnek,
Miskolc város örökös úszó-
edzõjének, valamint két, fiatalon
elhunyt kiváló miskolci úszónak,
Pászti Csabának és Kriston
Orsolyának. A két nap alatt hu-
szonkét számot rendezünk, s mi-
után több korcsoportban vetél-
kednek a résztvevõk, hetvennél
több eredményhirdetésre kerül
sor – újságolta érdeklõdésünk-
re Hölcz Péter, a megyei szö-
vetség fõtitkára.

Megtudtuk azt is, hogy a me-
zõnyben lesznek 2000-es szü-
letésûek is! A mindössze hat-

esztendõs apróságok versen-
gése bizonyára érdekes látniva-
lót kínál, hiszen nem túl régen ta-
nultak meg úszni. Pénteken
egyébként az emlékszámokat
bonyolították le a Diósgyõri uszo-
dában, az indulók a 200 és a 800
méteres távokon vetélkedtek
egymással. Szombatra maradtak
a rövidebb számok, a 100 mé-
teres futamok. A szövetség ve-
zetõi minden megyei egyesüle-
tet meghívtak az eseményre,
akik a külföldiekkel szemben
mérhetik le, hol tartanak ver-
senyzõik.

Rittenbacher Éva fõrendezõ el-
mondta, szombaton mind a két
helyszínen délelõtt 10 órától kez-
dõdnek a versenyek. A 800 mé-
teres fiú, illetve leány gyors-
úszásban szintidõt állapított meg
a versenybizottság, ez egyfor-
mán 11 perc 30 másodperc. A do-
bogósok éremdíjazásban ré-
szesülnek, a négy emlékszám
gyõztese egy évig õrizheti a
vándorserlegeket.            D. L.

November 3-án, pénteken kez-
dõdött meg a lengyelországi
Poznanban az idei junior vívó
Európa-bajnokság. Az ifjú höl-
gyek között szombaton lép pást-
ra a diósgyõri Bukócki Bianka, aki
magabiztosan harcolta ki a konti-
nensvetélkedõn való részvételt.
Az egyik felnõtt válogatón har-
madik lett, és ez olyan sok pon-
tot jelentett a számára, hogy egyet-
len pillanatig sem volt vitás uta-
zása. Bianka az elutazás elõtt azt

nyilatkozta, hogy mindenképpen
tovább akar jutni, mint tavaly, a
Tapolcán megrendezett verse-
nyen, ahol a harmincadik helyen
végzett. Ez egyébként a második
Európa-bajnoksága, s miután az
eltelt egy év során sok tapaszta-
lattal gazdagodott, nem remény-
telen a jó szereplés. A szombati
egyéni viadalt követõen hétfõn
még vár a Diósgyõri Vívó Egyesület
sportolójára egy feladat: akkor
csapatban Izsó Katalinnal, Tóth
Annamáriával és Szeile Ritával
igyekeznek majd helytállni.
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A hét elején úgy tûnt, ismét
felhõk gyülekeznek a DKSK
nõi kosárlabdacsapata fölött.
Történt, hogy a Magyar Kosár-
labdázók Országos Szövetsé-
ge nõi tagozatának intézõ bi-
zottsága, karöltve a verseny-
bizottsággal, közös, jogértel-
mezõ összejövetelt tartott.

A két bizottság tagjait Török
Zoltán hívta össze, aki szerint erre
azért volt szükség, mert a ver-
senybizottság október 10-én ho-
zott határozata ugyan jogerõre
emelkedett, ám azóta furcsa fej-
lemények következtek be. Azok a
csapatok, akiknek az elmúlt idõ-
szakból tartozásaik halmozódtak
fel, megkapták az új kosarasok

szerepeltetéséhez nélkülözhe-
tetlen játékengedélyeket. Török
szerint (aki egyébként intézõ bi-
zottsági tagsága mellett a sopro-
ni nõi kosárlabdacsapatot mû-
ködtetõ gazdasági társaság ügy-
vezetõ igazgatója), a bajnokság-
ban elfogadott nevezéssel ver-
senyzõ tizennégy csapat mind-
egyikére vonatkozik a versenyki-
írás, amelynek 24.6-os pontja
egyértelmûen fogalmaz:

„Amennyiben egy sportszer-
vezet kosárlabdázókkal, edzõkkel
és egyéb sportszakemberekkel
szemben egy korábban keletke-
zett, már elismert tartozását a baj-
nokság megkezdéséig kifizetés-
sel nem rendezi, mindaddig ki-
zárja magát a játékosigazolás és
edzõszerzõdtetés lehetõségébõl,
amíg a teljes tartozást ki nem
egyenlíti.”

Török Zoltán úgy gondolta,
nincs különösebb jelentõsége
annak, amit a Diósgyõr és a
Pécs csapatai cselekedtek: a
nyáron szerzõdtetett sportolóik já-
tékengedélyének kiadása érde-
kében az egyszer már elismert
tartozásaikat vitatott követeléssé
próbálták meg átalakítani, és pol-

gári peres eljárást kezdemé-
nyeztek volt játékosaikkal szem-
ben. Az intézõ bizottság alelnö-
ke szerint a tartozást felhalmozó
csapatoknak kiadott játékenge-
délyek jogellenesen kerültek az
érintett klubokhoz.

Nos, a fentiek alapján arra le-
hetett következtetni, hogy a ver-
senybizottság kedden megtar-
tott ülésén újabb szankciókkal
sújtja az érintett együtteseket.
Nem ez történt, Szabó István IB-
elnök arról adott tájékoztatást,
hogy a nõi tagozat irodája jog-
szerûen adta ki a Diósgyõr, a
Pécs, és a Szolnok számára a já-
tékengedélyeket. A korábbi gya-
korlat szerint jártak el, ugyanis
amikor a klubok játékengedély
iránti kérelmüket benyújtották,
már nem vonatkozott rájuk a
24.6-os pont, hiszen az adott
idõpontban vitatott tartozásuk
volt korábbi játékosaikkal szem-
ben (ezt bírósági beadványokkal
dokumentálták). A DKSK háza
táján tehát (idõlegesen?) meg-
nyugodhatnak, s az új kosarasok
a bajnoki folytatásban is Tapodi
Péter vezetõ edzõ rendelkezésére
állhatnak.                    (doros)

Újabb fordulót rendeznek az
asztalitenisz-csapatbajnokságban.
A miskolci együttesek közül kettõ
szerepel hazai környezetben, kettõ
pedig idegenben kísérli meg a
pontszerzést. Ma délután 15 órá-
tól a Tanoda SE nõi élvonalbeli
együttese a Görög Katolikus Ál-

talános Iskola tornatermében
(Soltész Nagy Kálmán utca) fo-
gadja a Mezõtúr gárdáját. A Borsod
Volán NB II-ben szereplõ második
csapata a Szemere Szakközép-
iskola tornatermében csap össze
Nyírmada együttesével, ez a mér-
kõzés ma 11 órakor kezdõdik. A
Borsod Volán NB I-es elsõ csapata
ma Apagyon, a Diósgyõri ASE
pedig Szegeden igyekszik meg
szaporítani eddig begyûjtött pont-
jainak a számát.

A Diósgyõri Természetbarát Sport Klub turistái november 5-én, vasár-
nap vezetik soron következõ programjukat. Találkozás reggel fél kilenc-
kor a Majális parkban. A távolság 17 kilométer, a szintkülönbség 360 méter.
Az útvonal fõbb állomásai: Majális park, Ortástetõ, Tiszarét, Varbó,
Fónagyság, Soros-tebrek, Csókás, Pisztrángkeltetõ. Túravezetõ: Popik
Mihály.

A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület tagjai is vasárnapra kí-
nálnak programot a természet szerelmeseinek. Találkozás reggel fél ki-
lenckor a Búza téri Volán-pályaudvaron, ahonnan Hollóstetõig utaznak a
résztvevõk. A gyalogtúra során felkeresik többek között Sugarót, a Rejtek-
tetõt, a Kecskeláb rétet, Jávorkutat, Sebesvizet, valamint Garadnát. A tá-
volság 13 kilométer, a szintkülönbség 200 méter. Túravezetõ: Nagy Judit.

A Miskolci VSC természetjárói sem tétlenkednek a hét végén. Vasárnap
reggel fél kilenckor találkoznak a Búza téri Volán-pályaudvaron, ahonnan
a Bükkszentkeresztre tartó busszal utaznak Rókafarmig. Innen indulva
felkeresik a Dorongóst, az Ilona-házat, Sügérkutat, Tebét, Csúnya völ-
gyet és Pénzpatakot. A távolság 14 kilométer, a szintkülönbség 250 méter.
Túravezetõ: Lugosi Judit.

TOVÁBBRA IS SZEREPELHETNEK AZ ÚJAK
XIX. Bitskey Zoltán úszó-emlékverseny

NYOLC ORSZÁGBÓL
HÁROMSZÁZAN

Nem büntették a DKSK-t

BÜKKI TÚRÁKVasárnap délelõtt 9 órától
a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Asztalitenisz Szö-
vetség az ifjúsági korosztály-
ba tartozó sportolók részére
rendez versenyt. Az ese-
ménynek a Kilián-délen ta-
lálható Könyves Kálmán Ál-
talános Iskola tornaterme ad
otthont. A szövetség a ki-
emelt ifjúsági egyéni és páros
versenyre a megye valameny-
nyi szakosztályából vár indu-
lókat, akik a testület díjáért
lépnek majd az asztalokhoz.

IFIK AZ
ASZTALNÁL

MINI-SPORTKIÁLLÍTÁS
Érdekesnek és látványosnak ígérkezik az a mini-sportkiállítás, ame-

lyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet ren-
dez. Az eseménynek az intézet tanácsterme ad otthont, a megnyitóra
november 7-én, kedden délután 3 órakor kerül sor. A kiállítást dr. Mészáros
János, ötdanos karatemester és Kis Virág, kétdanos karatemester sport-
pályafutásának anyagából állították össze. A kiállításon Pataki János
festõmûvész, egydanos karatemester karatealbumához készült eredeti
képekbõl is látható lesz néhány darab. A kiállítást dr. Mészáros János,
a Nemzeti Sportszövetség alelnöke, a Magyar Karate Szakszövetség
elnöke nyitja meg. A kiállítás díszvendége: Pataki János festõmûvész.

Itthon a Tanoda

Újra Avas Old Boys és Senior
Teremlabdarúgó Torna az Avasi
Gimnázium tornatermében. A baj-
nokság 2006. november 19. és
2007. március 30. között kerül le-
bonyolításra. A tornára nevez-
hetnek azon csapatok, melyeknek
tagjai 1971. december 31. (Old
Boys), vagy 1961. december 31.
(Senior) elõtt születtek. Nevezés
2006. november 13-ig. Sorsolás és
technikai megbeszélés 2006. no-
vember 15. (szerda) 17 óra a
Fortuna Étteremben (Miskolc,
Régiposta út 20.) Bõvebb felvilá-
gosítás Csató Sándornál: 20/218-
0464-as telefonszámon.

CSAPATOKAT
VÁRNAK

Bukócki az Eb-n vív

Suzumis BT.
Suzuki- és nyugati

autóalkatrészek
Miskolc, Jókai u. 9–11.

(a Petôfi tértôl 200 m)

Tel./fax: 46/359-452
Mobil: 20/377-3923

Nyitva:
hétfô–péntek: 8–17,

szombat: 8–13

NOVEMBERI AKCIÓK:
TÉLI GUMI, FELNI

Vezérlés- és fékalkatrészek.
Ablaktörlô lapátok, karosszéria.

olajok, szûrôk, adalékok, Suzuki-
sárfogógumik és gumiszônyegek.

SZÜLETÉSNAPI AKCIÓ!!!
November 22-én minden 

termékünkbôl 
10% árengedmény!
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Suzuki Váradi
3527 Miskolc, József A. út 88.

Tel.: 46/412-435, 506-126

Érv : 

a készlet

erejéig

ELÉRHETÕ LAKBERENDEZÉS
CSÜTÖRTÖKÖN NYÍLIK A SCONTO MISKOLCI LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZA

Van a SCONTO ajánlatánál kedvezõbb? Ha megta-
lálja, fizetünk Önnek! Ez a lényege a SCONTO Bútor
Kft. egyik akciójának, amellyel hamarosan a miskolciak
is megismerkedhetnek. Az árgarancia névre keresztelt
akció tulajdonképpen az áruházlánc üzletpolitikája is.
Vagyis arról szól, amit a SCONTO hirdet, ugyanazt a
terméket, a legkedvezõbb áron a SCONTO-ban lehet
megkapni.  Ha például valaki már vásárolt náluk pél-
dául 10 000 forintért és 8 napon belül megtalálja ugyan-
azt a terméket ugyanazon szolgáltatás mellett jobb áron,
mondjuk 8000 forintért és ezt igazolni tudja, akkor az
árkülönbözet, vagyis 2000 forint 120%-át, 2400 forintot
megkapja a SCONTO-tól vásárlási utalvány formájában. 

A klasszikus szolgáltatások mellett, mint a kedvez-
ményes házhoz szállítás és a raktárkészletbõl azonna-
li kiszolgálás mellett, a SCONTO Bútor Kft. a magyar pia-
con egyedülállóan vezette be a TOP CARE szolgálta-
tást. Ennek az a lényege, hogy a kárpitozott bútorokat
egy speciális folyadékkal bepermetezik, amely védõré-
teget alkot a felületen, és megvéd a folyékony szennye-
zõdésektõl, például a vörösbor nem szívódik be, ezál-
tal nem tud nyomot hagyni a bútoron. A TOP CARE  ke-
zelés után a bútorok sokkal ellenállóbbak a szennye-
zõdésekkel szemben, így maga a bútor is tovább szép
lehet. A kezelésre 2 év garanciát vállal a SCONTO.

A miskolci SCONTO áruház megnyitása alkalmából
10 hónapos ingyenhitel-lehetõséget kínál, amelynek se-
gítségével vásárlóik könnyebben berendezhetik ott-
honukat. Amennyiben a vásárlás még várat magára,
akkor az új áruházban is igényelhetõ AURA SCONTO
MasterCard Electronic hitelkártya lehet a jó megoldás.
Az AURA hitelkártyán egy elõre meghatározott hitel-
keret áll a kártyabirtokosok rendelkezésére, amelybõl
a késõbbiekben igénye szerint vásárolhat, készpénzt
vehet fel, vagy átutalást kérhet, sõt élhet az áruvásár-
lási gyorshitel lehetõségével is! Így lehetõséget kap-
hat arra, hogy rendelkezésre álló hitelkerete terhére
akkor is megvásárolhassa a kívánt bútort vagy kie-
gészítõt, amikor pénztárcája már nem engedné.

A SCONTO lakberendezési áruház munkatársai

egyébként a tervezésben is segítenek. A vásárlóknak
csak néhány fõbb adatot kell magukkal vinniük a be-
rendezni kívánt szobáról, konyháról, vagy egy egész
lakásról. A méretek alapján a SCONTO munkatársai
segítenek a berendezésben.

A SCONTO Bútor Kft. miskolci áruházában 7 ezer négy-
zetméteren 10 000 termék közül választhatnak a vásárlók.
Két szinten megtalálható minden, ami akár egy kisla-
kás, akár egy családi ház berendezéséhez szükséges.
Az elõszoba-bútoroktól, a konyha-, nappali bútorokon,
kárpitos bútorokon át egészen az irodabútorokig min-
denfajta bútor megtalálható. A SCONTO ifjúsági szo-
baprogramja kész megoldásokat kínál, a hálószoba-be-
rendezések között pedig megtalálni a legkülönfélébb igé-
nyeket is kiszolgáló matracokat és ágyrácsokat. 

Észak-Magyarország legnagyobb bútor- és
egyben lakberendezési áruháza nyílik meg a déli
városkapunál – a CORA mellett. A SCONTO
Bútor Kft. vidéken elõször Miskolcon mutatko-
zik be. A SCONTO-t alacsony árairól, hatalmas
raktárkészletébõl azonnal elvihetõ bútorairól és
egyedülálló szolgáltatásairól ismerik. 

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

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

YAKUMO PDA deltaX 5 BT GPS raktárról AKCIÓBAN 74 990 Ft
YAKUMO TFT LCD MONITOROK 

17” és 19” méretben már 49 900 Ft-tól

MP4 LEJÁTSZÓ-AKCIÓ!!! 
1GB MP3-MP4 videolejátszó+FM rádió 16 990 Ft

GAINWARD VIDEOKÁRTYÁK RAKTÁRRÓL: 7600 GS, 7600 GT és 7950 GT

25 konfiguráció között válogathat SULINETES AKCIÓNKBAN!!! Már csak december 31-ig.
.....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

HHHHÖÖÖÖLLLLGGGGYYYYEEEEKKKKNNNNEEEEKKKK,,,,     UUUURRRRAAAAKKKKNNNNAAAAKKKK

VVVVéééégggg lllleeeeggggeeeessss     sssszzzzôôôôrrrr tttteeee lllleeeennnn íííí ttttééééssss     fffféééénnnnyyyysssseeeebbbbeeeessssssssééééggggggggeeee llll
CHROMOLITE-IPL-SMARTLITE technológia.

A test bármely területén maximálisan 
hatékony és biztonságos!
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HÖLGYEKNEK, URAKNAK
– wellness hajszabás Jaguár TC melegollóval
– amerikai satírtechnikák
– göndör hajak tartós egyenesítése

HÖLGYEKNEK, URAKNAK
– porcelán- és zselés mûkörömépítés
– manikûr, pedikûr

PPPPiiiitttttttt iiii     SSSSzzzzééééppppsssséééégggghhhháááázzzz

BBBBeeeejjjjeeeelllleeeennnnttttkkkkeeeezzzzééééssss::::     44446666////333355553333----111111114444,,,,     MMMMiiiisssskkkkoooollllcccc,,,,     SSSSzzzzéééécccchhhheeeennnnyyyyiiii     uuuu....     11112222....     

Lelkisegély
Problémákkal küzdõ, 
krízishelyzetben lévõ 

személyeknek 
ingyenesen hívható az

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

napon 19–7 óráig.

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

Az Új Bányamécs Baráti Kör
(3518 Miskolc, Tárna tér 7.,
adószáma: 19065368-1-05) ez-
úton is köszöni támogatóinak
a személyi jövedelemadó 1%-
ából 2005. évben befolyt 131
134 forint bevételt, melyet a
helyi hagyományok ápolására,
különféle rendezvények (hely-
történeti vetélkedôk, bányász-
megemlékezések, egyéb kul-
turális programok) szervezésére
és felújítási költségre fordított.

KERESSE A COOP-ÜZLETEINKET ÉS VÁSÁROLJON NOVEMBER 2-TÕL
2000 FT FELETT, HOGY MEGNYERHESSE

A 11-11 DB 150 000, 75 000, 50 000 FT-OS
COOP-VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYOK EGYIKÉT. SORSOLÁS 2007. JANUÁR 17-ÉN.

LECSÓKOLBÁSZ 1 KG 399 FT
VÉNUSZ ÉTOLAJ 1 LIT. 245 FT
COOP SERTÉS VAGDALTHÚS 130 G 79 FT

Egységár: 608 Ft/kg

SAMYELI TÖLTÖTT KEKSZ 190 G 99 FT
Egységár: 521 Ft/kg

UNIVER MAJONÉZ 450 G + 50 G AJÁNDÉK NYEREMÉNYJÁTÉK 369 FT
Egységár: 738 Ft/kg

AROMÁK (VANÍLIA, CSOKOLÁDÉ, RUM) 30 ML NYEREMÉNYJÁTÉK 66 FT
OMNIA KÁVÉ 2 X 250 G-OS 769 FT/CS.
OLYMPOS ITALOK (MANDARIN, SÁRGARÉPA-NARANCS, VÉRNARANCS) 
1,5 L 12%-OS NYEREMÉNYJÁTÉK 199 FT

Egységár: 133 Ft/l

COOP PAPÍRZSEBKENDÕ 3 RÉT. 200 DB 139 FT
ULTRA MOSÓKRÉM 68 500 G 269 FT

Egységár: 538 Ft/kg

TOMI KRISTÁLY KOMPAKT MOSÓPOR 400 G 259 FT
Egységár: 648 Ft/kg

VALAMENNYI COOP-ÜZLETÜNKBEN

NOVEMBER 2–13-IG AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ:
AKC

IÓ!



Új sorozatunkban Fecske
Csaba író beszélget pálya-
társaival költészetrõl, magán-
életrõl, közéletrõl, az irodalom
fontosságáról. Ezen a héten
Serfõzõ Simont (képünkön)
kérdezte.

– Hogyan kezdõdött irodalmi
pályád, mi késztetett versírásra?

– A késztetés két irányból ér-
kezett. Elsõ versemet hetedik
osztályos koromban, a magyar-
tanárom születésnapjára írtam.
Szerettem volna köszönetemet ki-
fejezni vele, amiért felfigyelt rám.
Egyik szabadon választott dol-
gozatomat olyannyira feldicsérte,
jobbnak ítélve a legjobb tanuló-
kénál is, hogy az nekem szár-
nyakat adott. Ekkortól kezdtem
könyveket is a kezembe venni:
Móriczéit, Tamási Áronéit. Az õ re-
gényeik, novelláik mintájára sze-
rettem volna leírni olyan történe-
teket, mint amilyeneket õk írtak.
Hiszen mintha az én életemet is
írták volna! A tollpróbálgatások
ideje volt ez, az ösztönös kifeje-
zés vágyáé. Jó néhány évnek kel-
lett eltelnie ahhoz, hogy rádöb-
benjek, az írás felelõsség is.
Fõleg akkor, ha a versben nem
csak a játék lehetõségére figye-
lek, hanem arra is, hogy általa
meg lehet fogalmazni a kort,
amelyben élek, tehát az ötvenes,
hatvanas éveket: a jövõtlen idõ-
ket. S egyik legfontosabb fela-
datának azt tartom az irodalom-
nak, hogy egy adott kornak a le-
hetõ legpontosabb krónikása le-
gyen.

– Közéleti, sorskérdéseket fe-
szegetõ költészet a tiéd. Feladata-
e ma is a költõnek – mint Illyés
vallotta – a gyakorlati segítés? Po-
litizáljon-e az író? Politizálsz-e di-
rektben?

– Direktben nem. Ám úgy igen,
mint akármelyik hazámfia, akinek
véleménye van a világról, közü-
gyekrõl. S valamilyen véleménye
mindenkinek van. Nekem is! De
én azt nem csak kipanaszkodni
szoktam magamból, hanem
igyekszem megírni. Persze csak
akkor, ha valamely sérelem, tár-
sadalmi feszültség – mondjuk –
versbe sûríthetõ. Megtalálja a
formáját. Ha a gond többgyöke-
rû, nem megfogalmazható egyet-
len lendülettel, adott a többi mûfaj.
S én majd mindegyikben dol-
goztam. Írtam regényt, drámát, ri-
portot, tárcát, publicisztikát. Írás-
ra legtöbbször a kimondás vágya
indított, az igazság kimondásáé.
Ez indít ma is. Ne tûnjön fele-
désbe, hallgatásba. Egyetlen kö-
zösség sem élhet úgy, hogy sorsa
kibeszéletlen legyen. A költõ, író
dolga nem az, hogy közvetlenül

intézkedjen, az írással nem is
lehet. Közvetve azonban hozzá-
járulhat, hogy könnyítsen a ter-
heken, jó irányba történõ válto-
zásokat elõsegítsen.

– Több kitüntetés birtokosa
vagy. Inspirálnak-e ezek a dolgok,
fontos-e az alkotónak a szakmai,
társadalmi elismerés?

– Nagyon is fontos! Hiszen a
jó szóra is szükség van. Akárcsak
a barátságra, jó mosolyú köze-
ledésre. Az ember elismerésért
is dolgozik, nem csak fizetésért.
Inspirálja, hogy még többet te-
gyen a családjáért, közössé-
gért. Az elismerés a szeretet
egyfajta megnyilvánulásának is
tekinthetõ. A ragaszkodásénak,
hogy szükség van rá, nem hiá-
bavaló az élete ezen a földön.
Hozzáteszem, a kifejezés vágya
akkor is hajtana, ha semmilyen
kitüntetésben nem részesültem
volna. Csak éppen az életem
megkeseredettebb lenne, s ke-
vésbé hatékony minden bizony-
nyal.

– A Gyerekidõ regénytrilógiád
után a szintén gyerekkort idézõ
Varjúleves címû novellásköteted
tetted az olvasók asztalára. Olyan
fontos számodra a tanyasi gye-
rekkor, a múlt?

– A kérdésed-
bõl kifelejtetted,
hogy a Gyerek-
idõ címû köny-
vem után jelent
meg a Közel,
távol címû, negy-
ven évet átfogó
versgyûjtemé-
nyem, utána pe-
dig a Minden-
áron címû drá-
m a k ö t e t e m.
Ezekben a köny-
vekben a meg-
jelenített idõk a
mába átnyú-
lóak. Az igaz,
hogy a Varjúle-
ves újra a gye-
rekkort idézi, de
a múltba fordu-
lásomnak, úgy
érzem, jó oka
van. Az egyik,
hogy a regény

megjelenése után döbbentem
rá, hogy azokról az idõkrõl még
bõven van mondandóm, olyan is
talán, amely az újszerûség ere-
jével hat, vagy éppen ha az iro-
dalomból ismerõs is lehet egy-
egy történet, azt én más megvi-
lágításban tárom az olvasók elé,
a látképet pontosítani tudom. A
másik ok, s ez a lényegesebb:
olyan könyvet szerettem volna írni,
amelyet a fiatal olvasók is meg-
kedvelhetnek. Amely szerethe-
tõ, s amelyet jó olvasni. Tapasz-
talhatjuk, milyen nehéz az iroda-
lomnak új olvasókat toborozni. A
magam módján ehhez a tobor-
zó munkához szerettem volna
hozzájárulni.

– Hiányzik verseidbõl, s egyéb
munkáidból az Isten, és csak érin-
tõlegesen vannak jelen a nõk...

– Ha jól értem, a filozofikus meg-
közelítésekre célzol, az elvont
gondolati líra hiányára. A sterilitás
nem az én terrénumom, ebbe az
irányba csak elvétve kalandozom
el. Ez alkat kérdése, a tehetség ter-
mészetéé. Ami nem jelenti azt,
hogy istenes verseket nem fogok
írni. Eljön annak is az ideje, mint
mindennek, nem kerülhetem el.
Mint ahogy nem kerülhettem el a
szerelmet sem. Errõl az érzésrõl

annyit írtam, amennyit feltétlenül
megfogalmazásra érdemesnek
tartottam. Inkább földön járó, mint
romantikus lélek vagyok. Az ér-
zelmi életem kibeszélése ezért
tûnhet visszafogottnak.

– Min dolgozol most? Vannak-
e nagy ívû terveid?

– Újra verseket írok. Szüleimet
az elmúlt években temettem el.
Hiányukba máig beleborzongok.
Siratóversekben búcsúzom tõlük,
s a kortól, amelyben éltek. Amely
kevés örömmel szolgált nekik, in-
kább a gondot etette velük. Az ál-
landó hajszában fogytak el, szá-
radtak ki az idõbõl. A kötet jövõ-
re jelenik meg, akárcsak – terveim
szerint – életmû-sorozatom negye-
dik kötete, amely riportokat, esz-
széket, s velem készült nagyobb
terjedelmû interjúkat fog egybe.

– Mit tartasz életmûved csú-
csának?

– Az életmûvem még koránt
sincs készen.

– Úgy értem, az eddigi életmû-
vedé...

– Talán a Gyerekidõ. De legyen
ez az ítészek gondja.

Fecske Csaba
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A fûtésszezon kezdetének idején szokatlan, hogy a rengeteg motyó-
val nem kell készülõdnöm hazafelé Hernádkakról Miskolcra – az évnek
ebben az idõszakában eddig mindig elhagytuk a nyári lakot, és vissza-
költöztünk a távfûtött lakásba. Hordoztuk a két hely között a tévét, a mik-
rosütõt és sok más egyebet, tenger sok kisebb-nagyobb holmit, hely-
zetünk sosem engedte, hogy teljesen önállóan, függetlenül vezessünk
egymástól két háztartást.

Nyaraló már rég nincs, a föld színével tettük egyenlõvé, azaz még
attól is mélyebben kiszedtük ízét-porát a földbõl. Belaktuk az új házat,
amirõl ez idáig sose gondoltam volna, hogy ennyire fogom élvezni. Arra
számítottam, természetes lesz, hogy kedvelni fogom, hiszen alaposan
megdolgozom érte, majd elleszek benne és kész, szokásosan telnek a
napjaim, semmi különös érzés nem kerít a hatalmába, még akkor sem,
ha késõ délután beülök a nyugati fekvésû, néhány négyzetméteres elõ-
tetõ alá helyezett, szüleimtõl kapott lócára naplementét nézni. Tévedtem.
Azt hittem, az a giccses érzés, hogy az ember meg-megremeg a lenyugvó
nap látványától egy piros padon, sosem ér itt utol. Igaz, ezt a jelensé-
get sosem bámulhattam meg így innen, de nem csak azért, mert nyu-
gatra nem nyílott ablaka a nyaralónak, hanem mert október vége felé itt
már nem érdekelt a nézelõdés ezen módja.  

Azt az idõt, amit tavaly cuccolásra fordítottam, most tudatosan szem-
lélõdéssel töltöm. Azt mondom magamnak, na most kimegyek cuccol-
ni a déli teraszra vagy az elõtetõ alá, és pirospadozom, szemlélõdöm.
Bámészkodom, fülelek, beleszagolok a levegõbe, okosakat és szépe-
ket gondolok a világról és magamról. Két perc bambulás, buta nézés
kifelé a fejembõl, és olyan megelégedés tölt el, hogy végre a teljes õszt,
s majd a telet is folyamatosan vidéken élhetem, mint még soha azelõtt.
Télen esténként szaladtam ki a városból havat lapátolni, idén reggelen-
te is foghatom majd a szerszámnyelet. Muszáj is lesz, ha azt akarom,
hogy eljussunk a kapuig, amin szerencsére már csak befelé cuccolok.

Vass Tibor

CUCCOLÓ KUKKOLÓ

Elvan a gyerek„KÖLTÕK EGYMÁS KÖZT”

AZ ÍRÁS FELELÕSSÉGÉRÔL

Megújult és kibõvült a
Nemzeti Hírközlési Hatóság és
a Hírközlési Fogyasztói Jogok
Képviselõjének a hazai hír-
közlési piac valamennyi szol-
gáltatását bemutató portálja,
a TANTUSZ. 

A www.tantusz.nhh.hu címen
elérhetõ oldalt 2005 novembe-
rében hozták létre, a hatóság
ugyanis a piaci verseny élénkí-
tése és tisztaságának megõrzé-
se mellett kiemelten fontos fela-
datának tekinti a fogyasztók hi-
teles és alapos tájékoztatását. Az
oldal kezdetben a három ma-
gyarországi mobilszolgáltató ta-
rifái közötti eligazodást segítet-
te. A nagy érdeklõdés nyomán az
NHH 2006 tavaszán a TANTUSZ-t

szélessávkeresõ alkalmazással,
majd a turisztikai szezon kezde-
tére a roaming-tarifákat bemuta-
tó szolgáltatással egészítette ki.
Az eddig már több, mint kétmil-
lió alkalommal meglátogatott
www.tantusz.nhh.hu portál most
a vezetékes telefonszolgáltatók
tarifáit összehasonlító, illetve a ká-
beltelevíziós szolgáltatók elér-
hetõségét bemutató modulokkal
bõvült ki – és ezzel gyakorlatilag
a hírközlési szektor minden alap-
vetõ szolgáltatását, területét le-
fedi. A hatóság fontosnak tartja,
hogy elõsegítse a lakosság hi-
teles tájékozódását, hiszen így
nõhet a fogyasztói megelége-
dettség és csökkenhet a pana-
szok száma is.  Az új alkalma-

zások közül a TANTUSZ vezeté-
kes telefon tarifa-összehasonlító
a vezetékes telefonszolgáltatók
egyéni elõfizetõk számára nyúj-
tott csomagjait tartalmazza. A
program a mobiltelefonos tarifa-
összehasonlítóhoz hasonlóan az
egyes felhasználók saját telefo-
nálási szokásai, illetve a felhasz-
náló által bevitt forgalmi adatok
alapján végez költségbecslést
és keresi meg a legalacsonyabb
költségû csomagokat. A szintén
a napokban induló kábelteleví-
ziós szolgáltatáskeresõ segítsé-
gével a fogyasztó pontos képet
kaphat a saját lakóhelyén, az
adott településen, utcában elér-
hetõ kábeltelevíziós szolgálta-
tókról. 

INNOVÁCIÓS HÍREK

Minden a hírközlési szolgáltatókról

A kamarazenekar 1980-ban
alakult zenemûvészeti szakkö-
zépiskolás növendékekbõl Gál
Károly hegedûmûvész-tanár ve-
zetésével, majd a következõ év-
ben tartottak bemutatkozó hang-
versenyt, éppen 25 éve. 1986-ban
a zenekar felvette Reményi Ede
világhírû miskolci hegedûmûvész
nevét. Elsõ jubileumi koncert no-
vember 6-án (hétfõn) 19 órakor

kezdõdik az Avas-déli jezsuita
templomban (Miskolc, Fényi Gy.
tér 10.). Mûsoron: J. S. Bach: h-
moll szvit. Közremûködik: Siklósi
Tamás. G. Fauré: Requiem. Köz-
remûködik: Balog Emese, Szer-
dahelyi Pál, a Hassler Ének-
együttes. Karigazgató: Sándor
Zoltán. Mûvészeti vezetõ: Gál
Károly. Vezényel: Török Géza (a
belépés díjtalan).

25 ÉVES A KAMARAZENEKAR


