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

MISKOLCI NAP

Napok óta foglalkoztatják
Miskolc lakosságát a város
tömegközlekedési rendszeré-
vel kapcsolatban tervezett vál-
tozások, szerkesztõségünk is
számtalan megkeresést kap
ezzel kapcsolatban.

A Miskolc Városi Közlekedési
Zrt. vezetõi november 21-én saj-
tókonferencián ismertették a vál-
lalat helyzetét, a tervezett racio-
nalizálási intézkedéseket, me-
lyekrõl a miskolci közgyûlés
mondja majd ki a végsõ szót, no-
vember 30-án.

Mint elhangzott, a miskolci tö-
megközlekedési rendszert a je-
lenlegi formájában sem az ön-
kormányzat, sem közvetlenül a la-
kosság nem tudja hosszú távon
finanszírozni. A racionalizálási in-
tézkedések végrehajtása nélkül az
utasoknak 80 százalékos tarifa-
emelést kellene vállalniuk január
1-jétõl, ellenkezõ esetben két
éven belül összeomolhat a város
tömegközlekedési rendszere. 

Az indoklásban egyebek mel-
lett elhangzott, hogy az MVK Zrt.
a hasonló nagyvárosok közleke-
dési cégei közül a legalacso-
nyabb költségszinten üzemel,
szolgáltatásait a legolcsóbban
állítja elõ. Ennek következtében
pedig rendkívül kevés belsõ tar-
talékkal rendelkezik. Nehezítik a
vállalat helyzetét a gazdasági vál-
tozások is, az ország költségve-
tési helyzetének javítását elõse-
gítõ intézkedések. A társaságnak
többek között ki kell gazdálkod-
nia az általános forgalmi adó
emelésébõl adódó vesztesége-
ket, a jogszabályváltozások elle-
nére elmaradt tarifaemelés miat-
ti bevétel-csökkenést. Számol-
nia kell a csökkenõ, illetve a hely-
közi nyugdíjas bérletek eseté-
ben megvont támogatásokkal.
Negatívan befolyásolja az MVK
Zrt. gazdálkodását az is, hogy a

fogyasztói árkiegészítésrõl szóló
törvény nem változott, így az igé-
nyelhetõ fogyasztói árkiegészítés
bruttó értéke változatlan. A racio-
nalizálási intézkedéseket indo-
kolja továbbá, hogy évrõl évre
csökken Miskolcon az utasszám,
az MVK Zrt. közlekedési rend-
szerének kihasználtsága nem éri
el a 30 százalékot. A többi ma-
gyarországi nagyvárossal össze-
vetve, a felkínált és igénybevett
szolgáltatások tekintetében Mis-
kolcon a legalacsonyabb a köz-
lekedési rendszer kihasználtsága. 

Az MVK Zrt. szakemberei ki-
hangsúlyozták, hogy az átszer-
vezések következtében nem vál-
tozik Miskolc tömegközlekedési
lefedettsége, az ellátási terület,
biztosítva lesznek az eljutási le-
hetõségek. Ahogy eddig, úgy
ezután is el lehet jutni a város bár-
mely pontjáról bármelyik másik-
ra, maximum két átszállással.

Nõ a villamos járatsûrûsége,
csúcsidõben átlagosan 2 percet
kell majd várni az 1-es villamos-
ra. Az átlagos utazási idõnöve-
kedés mindössze 5 százalékos
lesz. Csökken a környezetterhe-
lés, a gerincvonalakon ütemes
közlekedés jön létre, a mért ada-
tok alapján a követési idõket

pontosítani fogják, a valós igé-
nyeknek megfelelõen. 

A tervezett intézkedéseket ille-
tõen november 30-án dönt a mis-
kolci közgyûlés. Amennyiben a
képviselõk jóváhagyják az átszer-
vezéseket, az MVK Zrt. széleskö-
rûen tájékoztatja majd a lakossá-
got a változásokról.     (szepesi)

Valamivel kisebb területen,
ám a megszokott szolgáltatá-
sokkal várja a miskolciakat jövõ
év januárjától az ideiglenes piac
a Búza téren. A parkolóban ki-
alakított elárusítóhelyek elõre-
láthatólag 2008 tavaszáig fo-
gadják a vásárlókat, ekkor ter-
vezik átadni a megújult, euró-
pai színvonalú Búza téri piacot
és vásárcsarnokot. 

A miskolci közgyûlés július 6-i ülé-
sén döntött a piac régióközponthoz
méltó, uniós elõírások szerinti re-
konstrukciója mellett, melyet a város
külsõ tõke bevonásával kíván meg-
valósítani. A miskolci önkormányzat
és az IKERON Zrt. vezetõi szep-
tember közepén írták alá a  piac
megújítására és mûködtetésére
alakult Miskolci Piac Fejlesztõ és
Üzemeltetõ Zrt. társasági szerzõ-
dését. A 2,6 milliárdos felújítási
munkálatok elõreláthatólag jövõ év
tavaszán kezdõdnek, s a tervek sze-
rint nagyjából egy évig tartanak
majd. Széni Nándor, a Búza téri pi-
acot jelenleg mûködtetõ Város-
gazda Kht. általános igazgatóhe-
lyettese lapunknak elmondta, hogy

az ideiglenes helyszín valamivel ki-
sebb lesz a piac jelenlegi területé-
nél – nagyjából a háromnegyede
– de a jövõ év elejétõl a megszo-
kott szolgáltatásokkal várja a vá-
sárlókat. Lesz pavilonsor, fedett és
szabad elárusítóhely, a pecsenye-
sütõk pedig erre a célra kialakított
konténer-bódékban mûködnek.
Egyedül tõkehúst nem fognak áru-
sítani az ideiglenes területen. 

Széni Nándor hangsúlyozta,
hogy az ideiglenes helyszínre is be
kellett szerezni minden olyan ha-
tósági engedélyt, ami a piac-üze-
meltetéshez szükséges, semmivel
sem enyhébbek a feltételek ilyen
esetben. 

Mint megtudtuk, a karácsonyi-
szilveszteri ünnepkör bevásárlásai-
nak zökkenõmentes lebonyolítása
érdekében a Búza téri piac de-
cember végéig marad a jelenlegi he-
lyén, január 2-tól végzik folyamato-
san az átköltöztetést. A bérleti díjak
nem változnak, az elfoglalt parko-
ló helyett pedig a Szeles és a
Huszár utca keresztezõdésénél ala-
kítanak ki újat a piacrekonstrukció
idõszakára. Ez elõreláthatólag de-
cember 1-jétõl kezdi meg a mû-
ködését.                             Sz. S.

Jövõ év márciusától meg-
szûnik a szülészeti ellátás a
Diósgyõri Kórházban, ezt 105
ágyon, Miskolc egész területét
illetõen a Semmelweis Kórház-
ban biztosítják majd. Errõl, és a
két városi kórházat érintõ egyéb
átszervezésekrõl, ezek hatása-
iról Szûcs Erika alpolgármestert
kérdeztük.

– Mi indokolja az átszervezése-
ket?

– A miskolci változásokat látha-
tóvá teszi az egészségügyi kapa-
citások szabályozásáról szóló tör-
vény. Ez tulajdonképpen annak a
szabályozását jelenti, hogy hány
ágynak, illetve járóbeteg-szakórá-
nak a fenntartását finanszírozza az
egészségbiztosító pénztár egy
adott térségben. Ha röviden akar-
juk jellemezni a miskolci problé-
mákat, a városra is érvényes: az el-
múlt másfél évtized, az egészség-
ügy szakmai fejlõdése olyan tech-
nikákat, technológiákat hozott be,
amelyeknek a hatására a kórhá-
zakban történõ fekvés, a kórházi be-
avatkozásoknak a kockázata, és a
gyógyulás ideje lényegesen lerö-
vidült. A betegségek gyógyításá-
nak a súlypontja áthelyezõdött a já-
róbeteg-, illetve a háziorvosi szek-
torba. A mi intézményeink fekvõ-
beteg-kapacitása nem követte eze-
ket a változásokat a kellõ mérték-
ben, de ugyanez országosan is jel-
lemzõ. A magyar egészségügy
sok tízmilliárd forintot elpazarolt
olyasmire – a fekvõbeteg-ágyka-
pacitás fenntartására – amibõl ke-
vesebb is elég lett volna, s emiatt
máshol nagy hiányok keletkeztek. 

– A városi kórházak statisztikái mit
mutattak?

– A két miskolci kórház adatai-
nak elemzése során egyértelmû-
en be lehetett azonosítani azokat
a szolgáltatási egységeket, ame-
lyeknek a mûködése jelen pilla-
natban nem kifizetõdõ. A Sem-
melweis Kórház esetében ez a szü-
lészet és a belgyógyászat, a
Diósgyõri Kórháznál pedig a szü-
lészet és a sebészet. A kialakított
racionalizálási elképzelések arról
szólnak, hogyan lehet ezt a hely-
zetet megváltoztatni. Jelen pilla-
natban a finanszírozási rendszer
szigorodása különösen gyors vál-
toztatásokat tett szükségessé. Az
eredeti elképzelésünk az volt, hogy
mindkét kórházban meghagyjuk a
szülészeti osztály mûködését, míg
el nem készül az új szülészeti-nõ-
gyógyászati beruházás, a finan-
szírozási helyzet romlása azonban
arra kényszerített bennünket, hogy
elõrehozzuk a változtatásokat. 

A mai struktúrában a két kórház
durván átlagosan havonta száz-
millió forintos hiánnyal küszködik,
ez évente 1,2 milliárd, aminek a fi-
nanszírozását önkormányzati ol-
dalról nem tudjuk megoldani. A
szakemberek elemzései jelen eset-
ben azt mutatták, hogy mind a két
városi kórház szülészete veszte-
séges, s körülbelül 60 százalékos
az ágykihasználtság mindkettõ-
nél. Hozzáteszem, hogy egy ágy
fenntartási költsége öt és fél millió
forintba kerül évente, akár van rajta
beteg, akár nincs, a meglévõ ágy-
számhoz ugyanis biztosítani kell a
szakmai feltételeket, személyze-
tet, ügyeletet, nõvért, szakorvost,
stb. Ha az ágy ki van használva,
akkor visszatérül ebbõl valami, ha
viszont nincs, akkor csak a kiadás
jelentkezik.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Kevés az MVK Zrt. belsõ tartaléka

„ÚJ UTAKON” A MISKOLCI TÖMEGKÖZLEKEDÉS

Januárban
költözik a piac

Feczesin góljára Sipeki vá-
laszolt, a folytatásban pedig
betalált még Szögedi (11-
esbõl), Douva és Simon is, így
a DVTK labdarúgócsapata fö-
lényes biztonsággal vette szer-
dán a Sopron elleni Magyar
Kupa nyolcaddöntõ visszavá-
góját és kettõs gyõzelemmel,
6–2-es összesítéssel került be
a legjobb nyolc közé.

A mérkõzés teljesen eltérõ fél-
idõket hozott! Az elsõ 45 percben
a hazaiak szinte csak tébláboltak
a pályán, a kapura semmi veszélyt
nem jelentettek, ugyanakkor a
soproniak agilisan vetették ma-
gukat a küzdelembe, és megér-
demelten szerezték meg a veze-
tést is. A szünet után óriási for-
dulat következett be, amikor pedig
Bagoly kiállítása miatt 10 fõre fo-
gyatkozott a vendégcsapat, egy-
oldalú lett a játék. Mindazonáltal
a mérkõzést követõ sajtótájé-
koztatón felettébb érdekesen fo-
galmazott Csank János:

– Az elsõ félidõben kívülálló
okok miatt fejben nem volt iga-

zán a pályán a csapat, nem tud-
tunk felpörögni, ráadásul a
Sopron jól játszott. A játékrész
végén, az öltözõbe menet kicsit
korán jött a fütty a közönség ré-
szérõl, amit furcsának találtam,
mert az elmúlt hetek játéka alap-
ján nem ezt érdemeltük. Arról
nem is beszélve, hogy oda-visz-
szavágós kupameccsen nem 45
perc dönt a továbbjutásról. A má-
sodik félidõben pontosabb lett a
játékunk, gördülékenyebbek vol-

tunk, s amikor belelendültünk, jöt-
tek a gólok is – mondta a diós-
gyõriek szakvezetõje.

A tréner nem elõször céloz
külsõ körülményekre. Értesülé-
sünk szerint az öltözõben egyre
több szó esik a fizetési csúszá-
sokról. A labdarúgók az utóbbi
hónapokban csak az alapfizeté-
süket kapták meg, a reklámszer-
zõdésekbõl õket megilletõ ösz-
szegre, valamint a prémiumra
hiába várnak. Kétségtelen, ilyen

körülmények között nem
egyszerû feladat motiváltan
pályára lépni, ezeket a ne-
hézségeket azonban eddig
sikerült áthidalni. Remél-
hetõleg a gondok hama-
rosan megoldódnak.

A sikeres kupafellépést
követõen egy pályaválasz-
tói jog felcserélése miatt ma
újból hazai környezetben
szerepel a DVTK, amelynek
a Gyõri ETO FC lesz a ven-
dége (a Rába-partiak sta-
dionjában folyó átépítési
munkálatok miatt nem lehet
kiemelt kockázatú mérkõ-
zést játszani). A találkozó-

nak pikáns ízt kölcsönöz, hogy a
vendégek kispadján az a Pajkos
János ül, aki az elmúlt bajnok-
ságban még a piros-fehéreket di-
rigálta.

Csank János szerint adott az
esély az újabb gyõzelemre.
Ezúttal a szakvezetõ már szá-
míthat Mogyorósi Józsefre (letelt
a védõ eltiltása), s remélhetõleg
Foxi combizom-húzódása is rend-
be jön szombatig. A mérkõzés 16
órakor kezdõdik.           (doros)

ÁTSZERVEZÉSEK A VÁROSI KÓRHÁZAKBAN

Egységesített ellátások

DVTK: a kupában a nyolc között!

CSANK JÁNOS: KORAI VOLT A FÜTTY

A Kispest elleni bajnoki mérkôzés elôtt a játékosok együtt emlékeztek
Puskás Ferencre. A találkozó végén itt is a piros-fehérek örülhettek.



Miskolc MJV Önkormányzata
tervezi a hatályos Miskolci Építési
Szabályzat (MÉSZ) módosítását a
repülõtér keleti oldali részének
gazdasági hasznosítása érdeké-
ben. A változás célja a város gaz-

dasági tevékenységének növelé-
se, új munkahelyek teremtése. A
tervezett módosítás megtekinthe-
tõ ügyfélfogadási idõben 2006. no-
vember 25– 2006. december 25.
közötti idõszakban a Polgármesteri
Hivatal Fõépítészi Csoportjánál
(Miskolc, Városház tér 8.)
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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

ELADÓ INGATLANOK MISKOLCON
A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. kétfordulós nyílt versenyeztetési eljárás (írásos ajánlat + meghívásos versenytárgyalás)

útján történõ értékesítésre hirdeti meg az alábbi ingatlanokat:

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

Ajánlatot az nyújthat be, aki az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációkat a MIK Zrt. Ingatlanforgalmazási Irodájában 
bruttó 12 000 Ft-ért megvásárolja s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának 

határidejét megelõzõen. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül.
Az ingatlanokról bõvebb tájékoztatás a MIK Zrt. honlapján www.mikrt.hu, valamint az 516-283, és az 516-421-as miskolci telefonszámokon kérhetõ. 

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevõkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül 
határozatlan idõre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa.

ÉPÍTÉSI TELEKEGYÜTTES, MELY CSAK EGYBEN VÁSÁROLHATÓ MEG

Ingatlan címe Helyrajzi szám Terület Nettó induló ár Bánatpénz Ajánlatok beadásának Ajánlatok bontásának Fizetési határidô
(m2) (Ft) (Ft) idõpontja idõpontja

8315/90 1534

8315/91 1759

Aulich utca
8315/92 2471

138 160 000 Ft 8 289 600 Ft 2006. 12. 01., 9.00 2006. 12. 01., 9.30 2006. 12. 20.
8315/93 2740

8315/99 724

8315/100 1039

ÜZLETHELYISÉG

Kuruc u. 47. 30519/23 370 45 000 000 Ft 2 700 000 Ft 2006. 12. 01. 9.00 2006. 12. 01. 9.30 2006. 12. 20.

GÉPI FÖLDMUNKA
Alap-, árokásás, tereprendezés.

Hótolás 
kedvezõ áron!

20/221-1507

Szûcs Erika, a 6. számú választókörzet önkormányzati képviselõ-
je, dr. Bistei Attila, a 7. számú választókörzet önkormányzati képvise-
lõje, dr. Varga Zoltán, a 8. számú választókörzet önkormányzati kép-
viselõje, Fodor Zoltán, a 9. számú választókörzet önkormányzati kép-
viselõje értesíti az Avas városrész lakosságát, hogy a megváltozott
közlekedéssel kapcsolatban fórumot szerveznek az MVK Zrt. képvi-
selõjével november 27-én (hétfõn) 17 órától az Avasi Gimnázium au-
lájában. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel várnak!

Bírósági ítélet mondja ki, hogy
az AVE Miskolc Kft. a kötelezõ-
en igénybe veendõ, kizáróla-
gos hulladékkezelési közszol-
gáltatója mindazon társashá-
zaknak, lakásszövetkezetek-
nek, amelyek korábban a
Cirkont Zrt.-vel kötöttek szerzõ-
dést – tájékoztatta szerkesztõ-
ségünket Marozsák Péter (fo-
tónkon), az AVE Miskolc Kft.
ügyvezetõ igazgatója.

Nézzük az elõzmé-
nyeket. A  Legfelsõbb
Bíróság jogerõs ítéletével
már 2004. december 9.
napján kimondta, hogy
a Cirkont Zrt. és a vele ko-
rábban lakossági hulla-
dékkezelésre, szállításra
szerzõdést kötött vala-
mennyi miskolci társasház, lakás-
szövetkezet 1997. elõtt kötött ösz-
szes szerzõdése megszûnt, jogi-
lag ellehetetlenült. A Cirkont Zrt.-
vel szerzõdéses kapcsolatban álló
miskolci társasházak, lakásszö-
vetkezetek kizárólag a Miskolcon
rendeletileg kijelölt közszolgálta-
tóval, az AVE Miskolc Kft.-vel kell,
hogy kötelezõen szerzõdést kös-
senek a lakossági települési szilárd
hulladék kezelése, szállítása, ár-
talmatlanítása tárgyában. A
Legfelsõbb Bíróság jogerõs ítéle-
tének indokolásában ugyanakkor
iránymutatást is adott a Miskolci
Városi Bíróságnak, hogy a kijelölt
közszolgáltató AVE Miskolc Kft. és
valamennyi, addig Cirkont-os tár-
sasház, lakásszövetkezet között a
törvény erejénél fogva ítéletével
hozza létre a közszolgáltatói szer-

zõdéseket (ha ezen társasházak,
lakásszövetkezetek ezt önként,
azonnal nem teszik meg). 

Eredetileg az AVE Miskolc Kft. (il-
letve jogelõdje, az RWE Umwelt
Miskolc Kft.) 55 miskolci társas-
házzal, lakásszövetkezettel és a
Cirkont Zrt.-vel szemben indított
pert. Mára azonban már 18 lakás-
szövetkezet, társasház önként jog-
követõ magatartást tanúsítva meg-
kötötte az AVE Miskolc Kft.-vel, ki-
zárólagos közszolgáltatóval a köz-
szolgáltatói szerzõdéseket. Így a fo-

lyamatban levõ perben
37 társasház, lakásszö-
vetkezet áll a Cirkont Zrt.
mellett, amely szerzõdés
hiányában, jogszerûtle-
nül szolgáltat.

A Miskolci Városi
Bíróság – helyt adva az
AVE Miskolc Kft. kere-

setének – 2006. november 23.
napján ítéletével létrehozta a köz-
szolgáltatói szerzõdést a maradék
37 Cirkont-os társasházzal és la-
kásszövetkezettel. Magyarán: ezen
37 társasháznak, lakásszövetke-
zetnek – a bíróság ítéleténél fogva
is – kötelezõ igénybe vennie az AVE
Miskolc Kft. kizárólagos miskolci
közszolgáltató  hulladékkezelési
közszolgáltatását. Az ítélet nem jog-
erõs.

Az AVE Miskolc Kft. mint kizá-
rólagos hulladékkezelési közszol-
gáltató kész az ítéletben és az ön-
kormányzati rendeletben foglaltak
szerint ellátni ezen a területen is a
közszolgáltatást – mondotta
Marozsák Péter, az AVE Miskolc Kft.
ügyvezetõ igazgatója. A hulla-
dékszállításban fennakadás nem
lesz – tette hozzá.

Szerkezetkész állapotban
van a Széchenyi-negyed elsõ,
„A” épülete, melyben 40 lakás,
7 üzlet és 1 iroda lesz. A laká-
sok kilencven százalékát, és az
összes üzletet sikerült már ér-
tékesíteni, így csütörtökön az
alapkõ letételével elkezdõ-
dött a második, „B” épület
építése is.

Az egykori Bazár tömb helyén
megvalósuló Széchenyi-negyed-
ben még folynak a munkálatok az
„A” épületben, illetve a közel-
múltban elkezdett parkolóház-
ban, de már lerakták a „B” épü-
let alapkövét is. Ebben 27 lakás
és 6 üzlet található majd. 

Káli Sándor polgármester az
alapkõletételen örömét fejezte ki,
hogy a Széchenyi-negyedben
épülõ üzletek iránt nagy a keres-
let.

– Azok a vállalkozók, befekte-
tõk, akik eddig idegenkedtek a
belvárostól, most másképpen
fogják látni. Ez a beruházás meg-
változtatja a város képét – jelen-
tette ki a polgármester, aki külön
megköszönte a befektetõnek,
hogy tartja azokat a határidõket,
amelyet megígért.

Elly Sosinsky, a Miskolc Bel-
város Fejlesztési Kft. ügyvezetõje
elmondta, ez a harmadik alap-
kõletétel tíz hónapon belül. Az
elsõ épület készültsége kilenc-
ven százalékos és 2007 márci-
usában szeretnék átadni a ve-
võknek. A „B” épület munkála-
tai a jövõ héten kezdõdnek el és
2007 év végén szeretnék átad-
ni majd. A második épület laká-
sainak és üzleteinek a huszon-
öt százalékát már a „tervezõ-
asztalról” eladták. A harmadik
ütem építését jövõ nyáron-õsz-
szel szeretnék elkezdeni, mi-

közben ezekkel párhuzamosan
épül a parkolóház is.

Molnár Zoltán, a MIK Zrt. gaz-
dasági és beruházási igazgató-
helyettese a Széchenyi-negyed
kapcsán elmondta, a cég évek-
kel ezelõtt kezdte meg a terület
fejlesztési munkáját a közmûvek
cseréjével, és a közelmúltban
Nagy Imre utcára keresztelt belsõ
utca burkolásával. Ezt követték a

tárgyalások, majd az építési mun-
kák, melyhez kapcsolódik a
Széchenyi utcai épületek hátsó
traktusának a felújítása is. 

A Széchenyi-negyedben a sé-
tálóutcás környezet miatt nem
épül a társasházak alá mélyga-
rázs, az itt lakók és az idelátogatók
parkolási igényeit a több mint 300
férõhelyes parkolóház szolgálja
majd ki.

TOVÁBB ÉPÜL A SZÉCHENYI-NEGYED

Lelkisegély
Ha gondod, problémád van, 
amihez szeretnél segítséget

kapni, ingyenesen hívhatod az
„Esély” Lelkisegély-szolgálatot 

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

Káli Sándor (balról) és Elly Sosinsky (jobbról) kézjegyükkel lát-
ták el a terveket, amik az alapkôbe kerültek.

ÉPÍTÉSISZABÁLYZAT-
MÓDOSÍTÁS

Kizárólagos hulladékkezelési közszolgáltató

PERT NYERT AZ AVE

Dr. Mokrai Mihály, a 11. számú egyéni választókörzet
önkormányzati képviselõje fogadóórát tart az ITC-székház
(Miskolc, Mindszent tér 1.) 205. számú szobájában november
28-án (kedden) 17.00 órától. Minden érdeklõdõt tisztelettel

és szeretettel vár!

Nyírõ Pál, a 15. számú választókörzet szocialista ön-
kormányzati képviselõje és dr. Ignácz Dávid, a jogi és ügy-
rendi bizottság tagja, november 27-én (hétfõn) 17 órától
fogadóórát tartanak a Jókai Mór Általános Iskolában.

Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel várnak!

Cseh László, a 16. számú választókörzet szocialista ön-
kormányzati képviselõje tisztelettel értesíti a körzetében élõ-
ket, hogy november 27-én (hétfõn) 15–17 óráig  a Nagyváthy
u. 38. szám alatt (rendõrpihenõ) lakossági fogadóórát tart.

Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA

Fórum a közlekedésrõl
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Ne vegyék dicsekvésnek, de nekem van a legnagyobb órám
Miskolcon. Igaz, hogy nem karra vagy zsebbe, hanem templomtoronyra
való. Szobám ablakából pont odalátok a Szent Anna-templom tor-
nyára, és bármikor kényelmesen leolvashatom, mennyi az idõ.
Természetesen van nekem karórám is, de ahhoz, hogy megpillant-
sam a számlapját, fel kell húznom az ingem ujját, és ha belefeledke-
zem a munkába, olvasásba az íróasztalomnál, olykor még ez az apró
mozdulat is nehezemre esik. 

Minek is bajlódnék vele, amikor elég néhány fokkal balra fordíta-
nom a fejem, és máris ott készségeskedik a szemem elõtt a szép nagy
óra. Pedig ki sem érdemeltem e szolgáltatást, mivel nem vagyok tagja
a templom gyülekezetének. A hívek egyébként – mint hallom – anya-
gi áldozatot is vállaltak azért, hogy az elmúlt hónapokban tetõtõl tal-
pig megújuljon Miskolc egyik legpatinásabb temploma, melynek Anna-
napi búcsúi már az 1800-as években is híresek voltak. Nekem pedig
azért is kedves ez a ház, mert családom nõtagjai közül többen is ezt
a szép nevet viselik. Talán nem veszi zokon senki – égen és földön –
ha a névnapot betöltõ harang- és énekszó egy részét képzeletben
mindig továbbítom nekik, mint egy szív küldi szívnek adást.

Még azzal együtt is jó nekem ez a szomszédság, hogy a temp-
lomhoz tartozó temetõ mellett vezet el utam naponta többször. Amikor
még új volt az otthonunk, barátaink kötelességszerûen megkérdez-
ték: meg lehet szokni, hogy a sírkert látványa minduntalan betolak-
szik a képbe?

Megnyugtattam õket: nem tolakszik az sehova. Lakóitól mi sem
áll távolabb, mint a tolakodás, törtetés. Õk már végleg megbé-
kéltek a világgal és magukkal. Így aztán semmi sem zavarja a kap-
csolatunkat. Éppen ellenkezõleg! Hálás vagyok nekik, mert ha oly-
kor feleslegesen elkap az igyekezet (egy kis szerzésvággyal fû-
szerezve), szótlanul is arra intenek: butaságot csinálok. Mi végre
ez a törtetés, kapkodás? Hisz az a nagy óra ott fönn a tornyon
éjjel-nappal méri az idõt. Az idõmet.                            (bekes)

Fújtató

A NAGY ÓRA

– Milyen szempontok érvénye-
sültek az átalakítási döntéseknél?

– Hangsúlyozni kívánom, hogy
egyes híresztelésekkel ellentétben
nem az osztályokon folyó munka
esetleges minõségbeli eltérése mo-
tiválja a döntést, hogy melyik kór-
ház szülészete szûnik meg, és me-
lyik mûködik tovább. Szó sincs
errõl, Miskolc mindkét kórházában
magas színvonalú szakmai munka
folyik. Ez a történet egyszerûen arról
szól, hogy a Semmelweis Kórház
szülészeti osztályán 90 ágy van, a
Diósgyõrién pedig 45. Ezek jelen-
legi kihasználtsága mindkét helyen
60 százalékos, s a számítások azt
mutatják, hogy 90 ágyon teljes
mértékben el lehetne látni Miskolc
szülész-nõgyógyászati feladatait.
Persze, sehol nem lehet ezt ponto-
san, száz százalékosan „bemérni”,
ezért azt mondjuk, hogy a 60 szá-
zalékosan kihasznált 135 ágyból –
ami a két kórházban jelenleg van
– takarítsunk meg 30-at. A jelenle-
gi adatok szerint 105 ágyon nagy
biztonsággal meg lehet oldani a
város szülészeti-nõgyógyászati el-
látását. Ezen ágyak mûködtetését
pedig a nagyobb kapacitással ren-
delkezõ Semmelweis Kórházban
lehet oly módon végezni, hogy ez-
által ne sérüljenek más, jól bejára-
tott ellátások. A Semmelweis
Kórházban az ideggyógyászat szû-
nik meg, ezt is egységesítjük, és át-
helyezzük a Diósgyõri Kórházba. Ez
a folyamat, hogy egyfajta ellátást
egy kórházban nyújtsanak – ott vi-
szont nagyon jól – országos trend,
és nem csupán a szülészeteket
vagy a városi kórházakat érinti. 

Elsõdleges feladatunknak te-
kintjük annak biztosítását, hogy az
átszervezés során és következtében
ne sérüljön a szakmai munka szín-
vonala – hogy a diósgyõri hölgyek,

kismamák a továbbiakban is minél
több nõgyógyászati ellátáshoz hoz-
zájussanak a megszokott környe-
zetben és a megszokott orvosuk-
nál. Ugyancsak biztosítani kívánjuk,
hogy a megszûnõ osztály dolgozói
lehetõleg a Diósgyõri Kórházban,
vagy Miskolc egészségügyi ellátó
rendszerében továbbra is foglal-
koztatva legyenek. Úgy gondolom,
mindennek érdekében egy olyan
rendszer került kidolgozásra, amely
ma Magyarországon kifejezetten
méltányosnak tekinthetõ.

– Konkrétan?
– A Diósgyõri Kórházban meg-

marad a szülészet-nõgyógyászati
járóbeteg-szakellátás, s létrejön az
úgynevezett egynapos sebészet. Az
ilyen beavatkozások 60-70 száza-
léka nõgyógyászati jellegû, vagy
úgy is mondhatjuk, hogy a nõ-
gyógyászati beavatkozások 80 szá-
zaléka az egynapos sebészeti el-
látás kategóriájába tartozik. Ilyen
módon elmondható, hogy az in-
tézmény környezetét érintõ szülé-
szeti-nõgyógyászati ellátások döntõ
hányada továbbra is a Diósgyõri

Kórházban történik. Emellett meg-
állapodás született a két kórház kö-
zött, hogy a Diósgyõri Kórház or-
vosa is levezethet szülést a
Semmelweis Kórházban, illetve el-
végezhet nagyobb nõgyógyászati
mûtéteket is, ha egyes hölgyek
vagy betegek ragaszkodnak a meg-
szokott orvosukhoz. Magyarán: a di-
ósgyõri hölgyek ezt követõen is a
Diósgyõri Kórházban kapják a nõ-
gyógyászati ellátások nagyobb há-
nyadát, azt a beavatkozást pedig,
amelyre ott nincs mód, a másik in-
tézményben is a diósgyõri orvo-
sukkal végeztethetik. 

Valamennyi, az átszervezésben
érintett szakdolgozónak, ápolónak
munkát tudnak ajánlani a Diósgyõri
Kórházon belül, az átszervezések-
kel felszabaduló ágyak ugyanis
nem leépítésre, hanem átalakítás-
ra kerülnek – úgynevezett krónikus
ellátásra. Persze az érintett dolgo-
zók emberi, személyi, szakmai mér-
legelésétõl függ, hogy élnek-e a fel-
kínált lehetõségekkel. A speciális
képzettségû szülésznõkre, cse-
csemõgondozókra a Semmelweis

Kórház tart igényt, és a három szü-
lészorvosnak is állást ajánlanak az
intézményben. 

Mint már említettem tehát, a szü-
lészet áthelyezése következtében
felszabaduló ágykapacitással Diós-
gyõrben a rehablilitációt fogják fej-
leszteni, az intézmény fõ profilját je-
lentõ stroke-ellátás, illetve az ideg-
gyógyászat ugyanis olyan beteg-
ségcsoportokkal függnek össze,
amelyek esetében a gyógyulás
nem megy magától, különbözõ ke-
zelések, terápiák szükségesek. A
Semmelweis Kórházban ugyanak-
kor – az ideggyógyászat áthelye-
zése miatt felszabaduló ágyakon –
az ápolási tevékenységet fogják bõ-
víteni. Erre komoly igény van, a ta-
valy elkészült, 35 ágyas ápolási osz-
tályra majdnem százan jelentkez-
tek.

– Mikortól mûködik az új rendszer,
és milyen gazdasági hatásokkal
számolnak? 

– A változásoknak jövõ év már-
cius 31-ig kell lezajlaniuk. Ez az át-
rendezés a Diósgyõri Kórház ese-
tében közel 240-260 millió forintos
pozíciójavulást jelent – részben
veszteség-csökkentést, részben
plusz-bevételt – a Semmelweisben
pedig 40-60 millióst. Számításaink
szerint 300 és 350 millió forint közé
tehetõ az a gazdasági haszon,
amely a két kórházban közösen,
éves szinten ezen lépések követ-
keztében megjelenik.

Hangsúlyozom: ezeket az át-
szervezéseket nem politikusok ta-
lálták ki, nem õk készítették elõ,
hanem olyan egészségügyi és gaz-
dasági szakemberek, akiknek fele-
lõssége intézményeink gazdaságos
mûködtetése. Sikerrel pályáztunk az
egészségügyi minisztériumnál az
átalakítások támogatására, aktívból
krónikussá alakított ágyakhoz,
egyenként egy-egy milliós támo-
gatást kapunk, amit vissza tudunk
forgatni a hatékony mûködésbe. 

(szepesi)

Novembertõl márciusig fel-
függeszti az ingatlangazdálko-
dó a lakáskiürítéseket Miskolcon.
A folyamatban lévõ eljárások
ezen idõszakban sem állnak
meg, de tekintettel a téli idõ-
szakra, senkit nem lakoltatnak ki.

A MIK Zrt. fontosnak érzi, hogy
olyan lehetõségeket biztosítson a
miskolciaknak, ami kiutat jelenthet
a nehéz helyzetbõl, mondta el Veres
Gábor, a cég kommunikációs ve-
zetõje, aki hozzátette: számukra
minden bérlõ fontos, és szeretné-
nek mindenkit benntartani a laká-
sában. 

Dr. Balog Henriett bérlakásgaz-
dálkodási irodavezetõ elmondta,
nem egy rövid folyamat az, ami
végül kilakoltatáshoz vezethet. Az
elsõ lépés a felszólítás, ha ezt kö-
vetõen sem rendezi valaki a díjtar-
tozását, akkor felmondják a szer-
zõdését, és per indul az ügyben. Ez
akár éveket is igénybe vehet, ám ha
pont kerül a végére, a jogerõs íté-
let esetén jöhet a végleges kiüríté-
se a lakásnak. Ugyanakkor dr. Balog
Henriett szerint az országban egye-
dülálló módon Miskolcon van le-
hetõség a bérleti jogviszony visz-
szaállítására még a kiürítés elõtt is,
ha a bérlõ rendezi a tartozását. 

Az eljárás alatt bármikor van le-
hetõség a díjhátralék rendezésé-
re, amelyhez többféle segítséget
is igénybe lehet venni. Az egész-
ségügyi és szociális osztályon a
Petõfi utca 39. szám alatt lehetõ-
ség van lakásfenntartási és lak-
bértámogatás igénylésére, ami a
még hátralékkal nem rendelkezõ,
de nehéz helyzetben lévõknek je-
lenthet segítséget. A Családsegítõ
Szolgálat az adósságkezelési és
konszolidációs programon ke-
resztül nyújt segítséget a díjhát-
ralékosok számára, õket a Szilvás
és az Aba utcán lehet megtalálni.
A Díjhátralékosokat Segítõ Ala-
pítvány a szociálisan rászorultak-
nak tud segíteni az adósságren-
dezõ programjával és krízistámo-
gatásával, õket a Szemere utca 5.
szám alatt, a MIHÕ ügyfélszolgá-
latán lehet keresni. Ugyanakkor a
MIK Zrt. is biztosít lehetõséget

részletfizetésre húsz százalék be-
fizetése mellett 18 hónapra. Errõl
a házkezelõségeken a Gyõri kapu
53., a Szilvás u. 23–25. és a Szé-
chenyi u. 60. szám alatt lehet ér-
deklõdni. 

Veres Gábor hozzátette, 5000-
5500 bérleményben 13-15 ezren
élnek Miskolcon. Ennek a nyolc
százalékával vannak problémák,
ami nagyjából 500 bérleményt
érint. Ezek között vannak pár ezer
forintos, és milliós nagyságrendû
díjhátralékok is. Az eljárások évi 20-
30 esetben végzõdnek lakáski-
ürítéssel. Veres Gábor szerint gya-
kori a bérlõk között a fals infor-
máció, egymást biztatják nemfi-
zetésre a bérlõk az adósságren-
dezésben bízva, vagy abban, hogy
nem kerül sor kiürítésre. A kom-
munikációs vezetõ azonban fel-
hívta rá a figyelmet, hogy minden
hátralék esetén lépni fognak.

Átszervezések a városi kórházakban

EGYSÉGESÍTETT ELLÁTÁSOK

A Semmelweis Kórház szülészetén is lesz lehetôség a Diósgyôri
Kórház orvosai mellett szülni.

Nem könnyû egyetlen kötet-
ben bemutatni ezt a megyét, hi-
szen nagy is, változatos is. Bács-
Kiskun után Borsod-Abaúj-
Zemplén az ország második
legnagyobb területû (7248 km2)
megyéje, sõt, a települések szá-
mát (355) tekintve a legna-
gyobb. Rendkívül sokarcú az it-
teni táj: a síkságtól – sõt, a vi-
lágörökséggé lett barlangoktól
– a magas hegyekig megtalál-
ható itt számtalan felszíni forma,
ugyancsak eltérõek a különbö-
zõ vidékek szokásai, hagyomá-
nyai is. A Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében élõk szá-
mára is fontos lehet, hogy minél
jobban ismerjék ezt a megyét,
tisztában legyenek gazdagsá-
gunkkal, természeti kincseink-

kel, építészeti ér-
tékeinkkel. Csak
így érezhetjük itt-
hon magunkat, és
csak így tudjuk
igazán jó szívvel
ajánlani másoknak
is az itteni neveze-
tességeket, pihe-
nési, szórakozási
lehetõségeket.

Ahogy a kirán-
dulókat sem állít-
hatja meg a
megye, illetve az
országhatár, ez a
kötet is kilép a mai
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
területérõl. A Felvidéki kirándu-
lások címû fejezetben szere-
pelnek azok a szlovákiai tele-
pülések, ahová nemcsak a kö-
zelség, de a történelmi, kulturá-
lis kapcsolatok miatt is szívesen
ellátogatnak a turisták. Mert aki
például Zemplénben jár, és meg-
nézi Sárospatakon a Rákóczi-
várat, vagy az újhelyi múzeum-
ban II. Rákóczi Ferenc egykori
ábécés könyvecskéjét, az szí-
vesen elmegy a néhány kilo-
méternyire lévõ, ma Szlovákia te-
rületén található Borsiba, hogy
felkeresse Rákóczi szülõhelyét,
majd Kassára, hogy fejet hajtson
a nagyságos fejedelem végsõ
nyughelyénél is. Ugyanígy vezet
át a határon az elsõ aszú ké-
szítõjeként is emlegetett Szepsi
Laczkó Máté, a gömöri urakat

megkapáltató Mátyás király, vagy
a Hanván elhunyt pap-költõ,
Tompa Mihály, és persze a Sajó,
a Hernád, a Bodrog, de még a
barlangok is – Aggtelekrõl mu-
száj átmenni Domicára, Domi-
cáról Aggtelekre…

A kötet újdonsága az is, hogy
minden tájegység bemutatása
után a szálláskereséshez, étke-
zéshez, ajándékvásárláshoz is
kap tippeket az utazó.

Akiknek már meglenne ennek
a könyvnek a korábbi változata,
azoknak is érdemes megvenni-
ük az újabb kiadást, hiszen
ebben már szerepelnek az újabb
látnivalók is, így például a mis-
kolci Szinva-terasz, a Mûvésze-
tek Háza, a kulturális központ-
ként mûködõ tokaji zsinagóga,
vagy az aranyosi Simándy-em-
lékház is.

A MI MEGYÉNK – KÖTVE, FÛZVE
ÖTÖDSZÖR IS LÁTNIVALÓK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN

Megjelent a Well-PRess Kiadó népszerû, Magyar-
ország megyéit bemutató VendégVáró-sorozatá-
nak legújabb tagja, a Látnivalók Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében címû útikönyv ötödik, javított,
bõvített kiadása. A kötet egyik újdonsága, hogy
elkalauzol határainkon túli területekre is.

Többféle segítség díjhátralékosoknak

TÉLEN NINCS LAKÁSKIÜRÍTÉS

A Lyukószén Bányászati Befektetési Kft. (Miskolc) megbízásából a
Mendikás Mérnöki Környezetvédelmi Kft. (Miskolc) elkészítette a
Lyukóbánya telepen inert hulladékfeltöltéssel hasznos terület nyeré-
se tárgyú elõzetes vizsgálati dokumentációt, mely megtekinthetõ 2006.
december 12-ig a Polgármesteri Hivatal Építési és Környezetvédelmi
Osztályán (Miskolc, Városház tér 8. sz., III. udvar, I. emelet) ügyfélfo-
gadási idõben (hétfõ 13–16, szerda 8–17 és péntek 8–12 óra között),
valamint az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõségen (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.).

Elõzetes vizsgálat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyûlése 2006. november 30-án (csü-
törtökön), délelõtt 9 órától közmeghallgatást tart a Petõfi u. 1–3. sz.
alatt, a III. emeleti konferencia-teremben. A közmeghallgatáson a város
polgárai és a helyben mûködõ szervezetek képviselõi közérdekû kér-
dést és javaslatot tehetnek. Felhívják a figyelmet, hogy a közmeg-
hallgatás elõtt a kérés, javaslat írásban is eljuttatható dr. Mészáros
Miklós jegyzõhöz. (Miskolc, Városház tér 8.)

Közmeghallgatás novemberben

Adásszünet
A Miskolc Televízió értesíti a né-

zõket, hogy december 4-én
(hétfõ), adókarbantartás miatt az
adás 10–16 óráig szünetel!



A Fiatal Gazdák Európai
Tanácsa értékelése szerint az
„Újítások, mint a versenyké-
pesség növelésének eszközei
az agrárszektorban” címmel
meghirdetett verseny elsõ he-
lyezettje Papp Péter debre-
ceni fiatal gazda lett.

A díjat az Európai Bizottság
mezõgazdasági és vidékfejlesz-
tési fõbiztosa, Mariann Fisher
Boel adta át. A 30 esztendõs fia-
talember szarvasmarha-tartás-
sal és takarmánynövény-ter-
mesztéssel foglalkozik. 

Papp Pétert a Fiatal Gazdák
Magyarországi Szövetsége ne-
vezte be a versenybe, ahol hu-
szonnyolc – a különbözõ nem-

zeti szervezetek által delegált –
gazdálkodóval mérhette össze
tudását. A verseny legfõbb célja
az volt, hogy a fiatal gazdák mun-
káin keresztül bemutassák és fel-
hívják a figyelmet arra, hogy ko-
runkban miként lehet létrehozni
egy fejlõdõképes, környezetba-
rát gazdaságot s ennek mûkö-
dését hogyan kell magas szín-
vonalon megtartani.

A héttagú, független szakér-
tõkbõl álló bizottság különösen
a gazdaságok fenntarthatósá-
gát, környezetvédelmi szem-
pontokat, gazdasági teljesítmé-
nyüket, a vidéki társadalom fej-
lesztésébõl való feladat vállalá-
sát értékelte magas pontszám-
mal. Papp Péter 30 gazdaságá-
ban 670 szarvasmarha van,

ebbõl 400 db a tejelõ tehén. A
takarmányok java részét 300
hektár földön saját maga termeli
meg. Elérendõ céljai között – az
állatlétszám növelése mellett –
egy tejfeldolgozó üzem beindí-
tása, és a gazdaságát saját elõ-
állítású energiával ellátó biogáz-
üzem megépítése szerepel. A
debreceni fiatalember a kitünte-
tést a CEJA (Fiatal Gazdák
Európai Tanácsa) novemberi
konferenciáján vehette át az
Európa Bizottság mezõgazda-
sági és vidékfejlesztési fõbizto-
sától. 
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LEJÁRNAK A MEZÕGAZDASÁGI PÁLYÁZATOK

Év végéhez közeledve lejár a mezõgazdasági pályázatok be-
nyújtásának határideje. Ezzel együtt végéhez közeledik az elmúlt
hat év európai uniós mezõgazdasági támogatási rendszerének
idõszaka is. A régióban, ebben a tervezési idõszakban, csaknem
kilencmilliárd forintra pályázhattak a mezõgazdasági termelõk. 

Az év vége az európai uniós, hatéves tervezési idõszak zárá-
sát is jelenti a mezõgazdaságban élõk számára, két Saphard-elõ-
csatlakozási pályázat tekintetében. A régióban, azaz Borsod, Heves,
és Nógrád megyében 400 pályázati helyen, 8,7 milliárd forint el-
nyerhetõ összeget nyújtott az unió ez irányú támogatási rendszere. 

– A mezõgazdasági gépberuházáshoz kapcsolódó pályázatok
voltak nagyobb számmal, a legnagyobb támogatási igénnyel.
Lényegében azt lehet mondani, hogy ezeknek a pályázatoknak
a hatvan százalékát a mezõgazdasági gépberuházások tették ki
– mondta Mészáros Péter, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal B.-A.-Z. Megyei Kirendeltségének vezetõje. 

Emellett népszerûek voltak az épületberuházáshoz, a mezõ-
gazdasági alapanyag-termeléshez, valamint az élelmiszeripari be-
ruházásokhoz kötõdõ pályázatok. A következõ hat évben az ed-
digihez közel azonos feltételekkel juthatnak uniós támogatáshoz
a gazdák.

AGRÁRHÍREK

Környezetbarát, mégsem
gazdaságos a biomassza, amit
energiatermelésre használnak
egyre több helyen. A szak-
emberek szerint a legjobb
megoldást a megújuló ener-
giaforrások, a nap, a szél je-
lentik – hangzott el egy miskolci
fórumon.

Hazánkban hosszú évekig egy-
általán nem használtak biomasz-
szát energiatermelésre. Az erõmû-
vek kizárólag a környezetkárosító
szenet használták tüzelésre addig,

amíg az erdészek fel nem ajánlot-
ták a jóval környezetkímélõbb fát,
mint tüzelõanyagot. A biomassza
szerepét a szakemberek szerint túl-
értékelik, el kell dönteni ugyanis,
hogy a termõföldeken élelmiszert,
vagy energiatermelésre alkalmas
növényeket termesztenek. 

– A legfõbb megújuló energia-
forrás, amit ma Magyarországon
felhasználnak, az a fa, aminek
meg is lett a következménye: a
harminc-negyven százalékos ár-
emelés, ami éppen a társada-
lomnak azt a rétegét sújtja, akik
szegényebbek, és csak ezzel tud-

tak tüzelni. Ezeket a hatásokat
végül is elég komolyan meg kel-
lene fontolni, komolyan felmerül a
területi korlátok miatt az energe-
tikai és az élelmiszer célú mezõ-
gazdaság területi rivalizációja –
mondta Gyulai István, az Ökoló-
giai Intézet igazgatója.

Gyulai István szerint, ha hazánk
egész területén csak erdõk len-
nének, akkor sem lehetne az or-
szág teljes energiaszükségletét fe-
dezni. Így maradnak a ki nem
apadó energiaforrások, mint a
nap és szél, és esetleg a geoter-
mikus energia.

A palackozott magyar
borok kedvelõit várták Szik-
szóra a Magyar Hegyi Borok
Házába. A bormustrán az
északi hegyvidék több mint tíz-
fajta nedûje mutatkozott be.

A szervezõk célja az volt, hogy
vendégeikkel megismertessék és
megszerettessék a híres, minõsé-
gi magyar borokat és az ehhez járó
gasztronómiai élvezeteket is. 

Édes és száraz, vörös és fehér.
Ízük, zamatuk és illatuk mind kü-
lönbözõ, egy azonban hasonló,
mind a világszerte ismert magyar
bortermelõ vidékek pincészeteibõl
származnak. A szikszói bormust-

rán Villány, Eger és Hegyalja pin-
cészetei sorakoztatták fel legízle-
tesebb boraikat. A program fran-
cia vendége is szívesen kóstolta a
hungarikumokat.

Szikszón régóta foglalkoznak
bortermeléssel, ami a mai napig
hagyomány. Mutatja ezt a tele-
pülés határában lévõ több hek-
tár szõlõ és a kisebb magánpin-
cék is.

A jó bor mellé pedig étel is dukál.
A kóstolgatás közben rétes, cso-
koládé és az elmaradhatatlan sajt
várta a vendégeket. A szervezõ, fi-
atal vállalkozók elõször, de ha-
gyományteremtõ szándékkal hív-
ták össze a borászokat és borba-
rátokat a szikszói hegytetõre.

Nagyon nyomott áron veszik
meg a tejet a termelõktõl,
akik azt mondják, egyre in-
kább veszteséges tejet ter-
melni, de egyelõre kivárnak.

Balogh Zsoltot, a Megyaszó-
Mag Kft. állattenyésztési ága-
zatvezetõjét kérdeztük arról, mi-
lyen lehetõségek vannak ma a
szarvasmarha tenyésztésben.

– Egy 1200 darabos szarvas-
marha állományunk van, van tej-
hasznú tehenészet, õshonos
szürkemarha-állomány és hús-
hasznú állomány. 

– Van különbség a tejelõ és a
húsmarha között?

– Elég sok különbség van.
Tejelõ marhának a magyar hol-
stein frízt tenyésztjük, a tejhozam
folyamatos javításával próbáljuk
a mai tejpiaci helyzetet túlélni,
ezeknél az állatoknál csak a tej-
termelés a fõ célunk. A húsala-
pú tenyészetnél a célunk a kis-
és nagysúlyú bikák és exportáruk
elõállítása, folyamatos értékesí-
tése. Ennek jelenleg még na-
gyon az elején tartunk, a jövõben
szeretnénk minél inkább növelni
a létszámot. A szürke marhákat
inkább csak hobbicélból tartjuk,
és a késõbbi vidékfejlesztési cél-
jainkban szerepel. 

– Mi a helyzet a vágómarhával,
megfelelõ-e a tenyész- és a vágó-
kapacitás?

– A húsállományunk tenyész-
tését 2002-ben kezdtük el itt a cé-
günknél. 305 tenyészállatból álló
állományunk van két fajtából,
mellyel igyekszünk megfelelni a
minõségi igényeknek. Ezek olyan
húsfajták, amelyek jó eredmé-
nyeket produkálnak, amivel a pi-
acon jelen lehet lenni. A hús-
marha-piacon úgy néz ki, hogy
korlátlan exportlehetõségeink van-
nak, keresnek minket a kereske-
dõk mind kisebb, mind nagyobb
súlyú export bikákért. Úgy látjuk,

hogy jelenleg az állattenyésztésen
belül a húsmarha-ágazat az, ami
leginkább perspektivikusabb.
Éppen ezért szeretnénk a legrö-
videbb idõ alatt a legnagyobb lét-
számot elõállítani, és a lehetõ leg-
jobb minõséget tartani. Úgy néz
ki, hogy az EU országai nagy
mennyiségben is fel fogják venni
ezt a minõségû tenyészbikát és
exportáru-alapot. 

– Milyen a helyzet most a tej-
piacon?

– Nem túl kedvezõ, elég nyo-
mottak tejárak, melyek ma a pi-
acot jellemzik. Ez a megélheté-
sünket nagyjából biztosítja, de

a lehetõségeink nem túl jók, a
költségeink csak részben van-
nak elfogadva ezen a nyomott
tejáron. Próbáljuk ezeket az éve-
ket túlélni és a jövõ felé orien-
tálódni. A fejlesztéseket ha-
lasztjuk, és várjuk a vidékfej-
lesztési és egyéb támogatási le-
hetõségeket, amivel próbálunk
a piacon maradni. 

– Van támogatás a tejterme-
lésre?

– Igen, van, literenként 8,2 fo-
rint a támogatási kvóta.

– De ezzel együtt is alacsony
a tej ára?

– Ezek a támogatások nem
kompenzálják a jelenlegi piaci
árakat. Egyelõre tehát a húsálla-
tokra koncentrálunk, és kivárunk
a tejpiacon.

Húsmarhát éri meg inkább tenyészteni

NEHÉZ HELYZETBEN A TEJTERMELÕK

Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye északi részén a dombol-
dalak szinte alkalmatlanok a
mezõgazdasági hasznosításra.
A lankák viszont kiválóan al-
kalmasak az állattartásra. Egy
családi gazdálkodó hétköz-
napjaiba pillanthatunk be, aki
különleges, – hazánkban ép-
penséggel nem õshonos álla-
tok – tartására is vállalkozott,
nem kis sikerekkel.

Veres Imre családi gazdálkodó
rengetegféle állatot tart, a lótól
kezdve a juhokon, szarvasmarhán,
szürke marhán át a szamárig.
Legbüszkébb azonban talán az
egyik díjnyertes lovára.

– Alice 14 éves, mondhatom azt,
hogy Magyarország egyik leg-
szebb lova, Észak-Magyarorszá-
gon rajta kívül nincs is ilyen ló.
1995-ben Kaposváron volt egy
nemzetközi tenyészszemle és ott
lett második. Nagyon jó tulaj-
donságú ló, mindent tud, kocsi-
zás, tenyésztés szempontjából is
elsõ osztályú, vagy osztályon fe-
lüli – mondta róla Veres Imre. 

– Ön rideg tartással tartja a lo-
vakat, ez mit jelent?

– Ez gyakorlatilag azt jelenti,
hogy a 300 hektár bérelt legelõn
mindig oda megyünk, ahol az idõ-
járásnak megfelelõen a legtöbb le-
gelni való van. Ezt a területet bé-
reljük itt közel Ormosbányához, a
bányához, most a lovak egy hó-
napig itt vannak, és ezt követõen
megyünk egy olyan helyre, ahol
a téli legelõ megfelelõ a lovaknak.
Ezek az állatok csak vizet és sót
kapnak, takarmányt egyáltalán
nem. Vannak kitéve szénabálák ki-
segítésképpen, de még azokhoz
se nagyon nyúlnak, mert a ter-
mészet még biztosítja számukra
az élelmet. Ha az idõ ilyen marad,
akkor valószínûleg csak január-

február körül kerülnek be az is-
tállóba az ellés idõszakára. 

– Mit lehet kezdeni ennyi lóval?
– Most elég nehéz helyzetben

vagyunk a lovakkal. A tehenek, a
juhok most elég jól mennek, de
a lovakkal az a helyzet állt elõ,
hogy képzett ló kellene az em-
bereknek. Ennek viszont az a ne-
hézsége, hogy nincs szakember.
Mi azért próbáljuk képezni a lo-
vakat, vannak bekocsizott lovaink,
és olyan is, ami lovagolható. Ez
egy elég nehéz helyzet, várjuk a
szebb jövõt, de mi, családi gaz-
dálkodók szívesen tartjuk az ál-
latokat. Az volna a szerencsés, ha
a piac is úgy alakulna, hogy tud-
nánk boldogulni, anyagi oldalról
jobban tudnánk a családi gaz-
dálkodást segíteni. 

– Ön közgazdász, mérnök-
ember volt korábban itt Ruda-
bányán, hogyhogy ilyenre adta a
fejét?

– Én parasztcsaládból szár-
mazom, édesapámnak nyolc hold
földje volt, már általános iskolás
koromban is feladatom volt az ál-
lattenyésztésben, és nagyon sze-
rettem, azóta is szeretem. Buda-

pesten dolgoztam, kényelmes
helyem volt, de nekem az nem
volt jó, nekem a falu, a természet
a mindenem. Ez a családi vállal-
kozás nekünk nem könnyû, itt se
szombat, se vasárnap, se éjsza-
ka, de ezt csináljuk, mert ezt sze-
retjük. 

– Úgy tudjuk, szamárügyben is
jelentõs tevékenységet folytatott.

– Ezelõtt pár évvel olvastam
egy lapban a Földmûvelésügyi
Minisztérium illetékesétõl, hogy ha
lenne is megfelelõ háttér a sza-
marak tenyésztésére, akkor se
tudnák megoldani, mert nincs
egyesülete, szervezete a sza-
mártenyésztõknek. A cikk elol-
vasása után megkerestem az il-
letékeseket, hogy meg akarom
alapítani a Szamártartók Egyesü-
letét. A fõvárosiak elõször fur-
csállták, hogy itt Rudabányán
alakulna meg egy ilyen, de aztán
lejöttünk, és megalakult az egye-
sület, mûködik, van már nagyjá-
ból ötven tagja az egész or-
szágban. Nagy hiba, hogy nem
támogatott a szamártenyésztés,
és az egyesület egyik fõ célja,
hogy ezt elérjük. 

A TERMÉSZETBEN, ÁLLATAIVAL ÉRZI JÓL MAGÁT

Lovak közt a lankákon

BIOENERGIA VAGY ÉLELMISZER?

December elejére visszaállhat
a rend a 37-es számú fõút
Felsõzsolca és Gesztely közöt-
ti szakaszán. Az útszakasz négy-
sávúsítása miatt az elterelés
nyár elejétõl tart. Bár a teljes fel-
újítás csak jövõ nyáron fejezõ-
dik be, a forgalmat a tervek sze-
rint már jövõ hónap elején visz-
szaterelik az eredeti útvonalra.

Felsõzsolcától a gesztelyi kör-
forgalomig nemcsak szélesebb
lesz az út, de több sávban is ha-
ladhatnak majd az autósok, és
megújulnak a hidak, vasúti fe-
lüljárók is. A forgalmat a felsõ-
zsolcai elágazásnál már tavasz
óta Onga irányába terelik. 

Ezen az útvonalon nemzet-
közileg is jelentõs a személy- és
áruforgalom. Ez ráadásul évrõl
évre növekszik, emiatt az út
négysávúsítása sürgõs feladat.

A kivitelezõk most azon dol-
goznak, hogy az új út egy sza-
kaszát visszaadhassák a for-
galomnak, vagyis hogy a köz-
lekedés visszaállhasson az ere-
deti rendbe. 

A rekonstrukcióra csaknem
hétmilliárd forintnyi európai
uniós forrás áll rendelkezésre. A
mintegy 8 km-es szakasz elké-
szülte után, a távlati célok kö-
zött szerepel a 37-es fõút további
rekonstrukciója.

VISSZAÁLL
A REND A 37-ESENBormustra Szikszón

MAGYAR GAZDA LETT A LEGJOBB

Rátky József, az Állattenyész-
tési- és Takarmányozási Kutató-
intézet (ÁTK) fõigazgatója szerint
a magyar állattenyésztésben éven-
te 350-500 millió forintot kellene
fordítani kutatás-fejlesztésre. Ez a
beruházás a vállalkozásoknak a
kutatók számítása szerint akár tíz-
szeres hasznot hozhatna azáltal,
hogy a magyar állati eredetû ter-
mékek versenyképesebbé válná-
nak az európai és a világpiacon.

A fõigazgató tájékoztatójában rá-
mutat: a magyar állattenyésztés-
ben a mennyiségi szemléletet mi-
elõbb fel kell váltania a minõségi
szemléletnek. Ez csak úgy tör-
ténhet – véli a fõigazgató –, ha az
állattenyésztés folyamatát, azaz a
tartástechnológia, a takarmányo-
zás, az élelmiszer-feldolgozás és
az élelmiszerbiztonság moderni-
zálását komplex módon kezelik a
jövõben. 

SZÜKSÉG LENNE
A KUTATÁSOKRA



Idén is megrendezte Mun-
kácsy Napok elnevezésû ren-
dezvénysorozatát november
22–23–24-én a Munkácsy Mihály
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény. A névadó mûvész-
rõl való megemlékezésnek most
külön aktualitást adott a Herman
Ottó Múzeumban látható, Pákh
Imre gyûjteményébõl összeállí-
tott Munkácsy-kiállítás. 

A rendezvénysorozat sajtótájé-
koztatójára érkezõ vendégeket
megelevenedett Munkácsy-fest-
mények fogadták az intézmény
aulájában: korhû kosztümökbe öl-
tözött diákok, régi tárgyak, bútorok
felhasználásával alkottak élõké-
peket. Láthattunk Köpülõ nõ-t,
Rõzsehordó-t, életérzést Munkácsy
asztalosinas korából, a mûvészre
jellemzõ szalonkép-hangulatot,
csendéletet. Csatlósné Halász
Ágnes szervezõ elmondása szerint
a Munkácsy Napok megnyitóján
különbözõ epizódokat is eljátsza-
nak a gyerekek a festõmûvész
életébõl: felidézik gyermekkorát,
miskolci emlékeit, asztalosinas-
éveit, egy jelenetet, amint szerel-
me kezét rajzolja, s az élményt, ami-
kor mûvészi pályája elején kikerült
a párizsi kiállításra. Mind a jelene-
tek, mind a kosztümök, berende-
zések élethûek, a rendezvények
szervezésében, rendezésében
részt vettek a Herman Ottó
Múzeum szakértõi is. 

A Munkácsy Napok keretében volt
még gyermekrajz-kiállítás, városi
rajzverseny, sportverseny, népzenei
koncert, megkoszorúzták a Munká-
csy-család sírját, bemutatkozhattak
diáktanárok, s vendégül láttak óvo-
dásokat is, akik tanítási órákon,
tánc-, számítástechnika-, sportfog-
lalkozásokon vettek részt. November
23-án – a városi pedagógiai intézettel
közösen – megyei oktatási konfe-
renciát rendeztek az intézményben,
november 24-én este pedig alapít-
ványi bál zárta a programokat.
Hatéves hagyomány, hogy az isko-
la egykori – közben mûvésszé érett
– tanulóinak munkáiból kiállítást

rendeznek az aulában: idén Tóth
Nikoletta iparmûvész munkáit te-
kinthették, tekinthetik meg az ér-
deklõdõk. 

Ugyancsak az intézményben
rendezik meg december 9-én a
Munkácsy és kora megyei mûvelt-
ségi vetélkedõ döntõjét, amelyre –
az elõzsûrizés után – tíz csapatot
várnak. Póczos Barnabás igazga-
tó a zsûri elnökének Máger Ágnes
festõmûvészt kérte fel. Rózsa Edit
kommunikációs szakértõ a sajtó-
tájékoztatón bemutatta azt a két exk-
luzív múzeumpedagógiai kiadványt
is, amelyek Munkácsy mûveivel, mû-
vészetével foglalkoznak.  Sz. S.

A Weidlich-palota a Széche-
nyi u. 19. sz. alatt a szomszédos,
négyemeletes bérházhoz ha-
sonlóan a belváros rangos épü-
letei közé tartozik. Az ideiglenes
védettséget élvezõ fõutcán ki-
zárólag eredeti állapotában ál-
lítható helyre. 

A MIK Zrt. elõírása szerint és a
Fõutca Plaza Projektnek megfele-
lõen a földszinten csak az épület stí-
lusához igazodó portálrendszer ala-
kítható ki. Az épületben az önkor-
mányzati tulajdoni hányad 44,56%,
a homlokzatfelújítás költsége közelíti
a 40 millió forintot. Az 1911-ben épült,
30 lakásnak és 24 üzlethelyiségnek
teret biztosító bérház az elsõ, fõ-
városi színvonalú építkezés volt a
belvárosban. Felújítására a tervek
szerint 2007 májusáig kerül sor.

A város legelsõ „áruháza” két kö-
zépkori telken épült. A bontás elõtt,
1905–1907 között készült fényképek
arról tanúskodnak, hogy az egyik
egyemeletes házban az Istvánffy-
testvérek hangszerkereskedése, míg
a színház felé esõ épületben nõika-
lap-szaküzlet mûködött. Ezt a házat
az 1880-as évek végén Adler Károly
(1850–1905) jeles miskolci építész ter-
vei alapján „illesztették” a fõutca ké-
pébe. A bontás és az új építkezés
befejezése között rövid két év telt
el. A kivitelezésében és külsõ meg-
jelenésében is impozáns épület ter-
vezõje Hajós Alfréd (1878– 1955) volt.

A bérpalota homlokzata a magyar
városi késõszecesszió stílusjegyeit
viseli magán, s töredékeiben õrzi
napjainkban is. A szimmetrikusan
komponált utcai homlokzatot mint-
egy megkoronázta – az 1960-as
években eltüntetett – lekerekített
sarkú toronypár. A tornyok közötti
részt törtíves timpanonnal lezárt
középrizalit töltötte ki. 

Az építtetõ Weidlich Pál volt, aki
az 1920/1930-as években a leg-
több adót fizetõ polgárok névjegy-
zékét vezette. Mint fiatal kereskedõ
bejárta a Közel-Kelet országait és

nagy kereskedõvárosait, majd
Bécsben szerzett szakmai ismere-
teket a Schwarzer Hund drogériá-
ban. Innen származik a legendás-
sá vált üzleti cégére, a fekete kutya.
A cégér az államosításig, a keleti tûz-
falra festett hatalmas cégreklám
pedig az 1960-as évekig hirdette egy
jeles miskolci kereskedõcsalád szak-
mai hírnevét.

A bérház átadásától négy évtize-
den keresztül a középre helyezett fõ-
bejárat jobb oldalán volt a fûszer-,

bor-, ásványvíz- és magkereskedés.
A Fekete kutya szomszédja – a föld-
szint nyugati helyiségeiben – a
Fehér galambhoz címzett nõi és fér-
fidivatáruk boltja volt. Ez az üzleti
jelleg megmaradt az államosítás
után is több mint három évtizedig.
A Weidlich „hivatalosan” 1983-ban
zárt be. A másik oldalon megma-
radt a divatáru-kereskedés, amely-
bõl a Fiatalok áruháza, majd sport
és divatáru-üzlet lett.

Dobrossy István
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Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön a miskolci art-mozikat? Hamarosan ki-
derül! Négy héten át tartó keresztrejtvény-pályázatot indítunk. A négy
keresztrejtvényben a miskolci art-mozi termek neveit rejtettük el. A négy
megfejtést egyben, egy levelezõlapon legkésõbb december 21-e éj-
félig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Kht. címére: 3525 Miskolc,
Kis-Hunyad u. 9. A helyes megfejtéseket beküldõk között az Arany
Könyvesbolt (Miskolc, Arany Corvin Üzletház, Arany János út. 11–13.)
által felajánlott könyveket sorsolunk ki.

Ismeri Ön az art-mozikat?

A megújuló belváros (32.)

A WEIDLICH-PALOTA

Munkácsy Napok

ÉLÕKÉPEKKEL, RENDEZVÉNYEKKEL
IDÉZTÉK A MÛVÉSZT

A Miskolc TV
heti mûsora

2006. november 27–2006. december 3.

NOVEMBER 27., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Képúj-
ság 17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Magazinmûsor (élõ) 19.00Miskolc
Ma (ism.) 19.25 Vidék Világa, me-
zõgazdasági magazin 19.45A Pa-
lotaszálló és Lillafüred 75 éve
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Botrányos sze-
relem, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

NOVEMBER 28., KEDD
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Képúj-
ság 17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.20
Magazinmûsor (élõ), benne: Sport
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25
DVTK – Gyõri ETO élvonalbeli lab-
darúgó-mérkõzés 20.30 Hírháló
(h) 21.00 Segítség, kutyául va-
gyok!, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

NOVEMBER 29., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Képúj-
ság 17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.)  19.30 Iránytû, gazda-
sági magazin  20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Vérbeli hajsza 2., amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora. 

NOVEMBER 30., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30Képújság 17.55Mûsorismer-
tetés 18.00 Miskolc Ma , hírmûsor
18.25 A Hõsök tere átépítése
18.35 Kamarai percek 18.45
Miskolc Város Közgyûlésének
közvetítése.

DECEMBER 1., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Képúj-
ság 17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Magazinmûsor, benne: Múzsa,
kulturális magazin  19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30Ha én gazdag len-
nék…, 2. rész – gazdasági talk-
show 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Pusztító
idegen, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

DECEMBER 2.,  SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 DVTK–Gyõri ETO élvonal-
beli labdarúgó-mérkõzés (ism.)
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.30
,,Munkácsy Miskolcon”, kisfilm a
Munkácsy Mihály-kiállításról 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.30 A prosz-
tata betegségei  20.00Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00 Az
istenek megint a fejükre estek,
amerikai film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

DECEMBER 3., VASÁRNAP
00.00Képújság 07.00Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 MJJSE–FTC élvonalbeli
jégkorong-mérkõzés 17.00A Háló-
zat mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Krónika,
heti hírösszefoglaló magazin 18.30
,,Az ezerarcú szépség bûvöleté-
ben” – portréfilm Szondy Sándor
fafaragó mûvészrõl 19.00Krónika
(ism.) 19.30 Múzsa, kulturális ma-
gazin (ism.) 20.00 Krónika (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 A 737-es
titka, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

MOZIMÛSOR MISKOLCON
Kossuth mozi: november 30–december 6. között 16,

18.15, 20.30 órakor Szabadság, szerelem, magyar filmdráma.

Hevesy filmklub: november 30–december 3. között 17, 19, 20 óra-
kor, december 4–5-én 19 és 21 órakor, december 6-án 10 órakor
Cseh álom, feliratos dokumentumfilm. 6. Lengyel Filmhét Miskolcon:
december 4-én 17 óra Csatorna, háborús filmdráma. December 5-
én, 17 óra Hamu és gyémánt, háborús filmdráma. December 6-án
17 óra Ma éjjel meghal egy város. December 7-én 17 óra Válogatás
a krakkói Etiuda&Anima fesztivál filmjeibõl. December 8-án. 17 óra
A múlt árnyai. Európa Filmklub: december 6-án 19 óra A szavak tit-
kos élete, feliratos filmdráma.

Mûvészetek Háza, Uránia terem: november 30–december 6.
között 15.40 órakor Animációs filmsorozat: Akira, feliratos animá-
ciós film. November 30–december 6. között 17.45 és 20 órakor Eladó
a szerelem, vígjáték. 

Mûvészetek Háza, Béke terem: november 30–december 6. kö-
zött 16 és 18 órakor Pedro Almodóvar-válogatás: Volver, feliratos víg-
játék. November 30–december 6. között 20 órakor Madárszabadító,
felhõ, szél, magyar játékfilm.

Klimatizált személygépkocsik, 
kisteherautók 

és mikrobuszok bérlése minden nap!
Egyedi tartósbérleti konstrukciók kidolgozása 

cégek és magánszemélyek részére!

Zenit-Auto Rent Autókölcsönzõ

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

autorent@t-online.hu 

A belvárosi Nyugdíjas Klub Egyesület köszönetét fejezi ki a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Idõsügyi Tanácsának az ál-
tala kiírt „Ezüstkaland és hagyomány 2006” pályázatért, melyben
részt vettünk és meg is nyertünk. Az elnyert összegbõl kellemes
kirándulást tettünk az õszi Bükkben, ahonnan egy jóízû ebéd után
felfrissülve, nagyszerû élményekkel gazdagodva tértünk haza ott-
honainkba. Köszönet érte! Kõvári Lajosné klubvezetõ

Levélrés

EZÜSTKALAND ÉS HAGYOMÁNY 2006
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20% kedvezmény
minden áruból

Bolt, mûhely: 
Miskolc, Déryné u. 12.
(a színház mellett lévô utca)
Karikagyûrû-vásárlás esetén

kérésre nevet és dátumot
ajándékba vésünk

Az akció november 30-ig tart!

CCssóóttaaii  éékksszzeerr
Novemberi AKCIÓ

TTeell..//ffaaxx::

((4466))  

334444--888811

DIÓSGYÕRI LÁNYOK, ASSZONYOK, FÉRJEK,
APÁK, NAGYMAMÁK, NAGYPAPÁK!

Hozzátok szólunk, segítségeteket kérjük!
Közel 100 éve a környék lakosságáért akkor felelõs vezetõk már felismerték, hogy mennyire fontos a Vasgyári

Kórház létrehozása. Talán nincs olyan család a térségben, melybõl az itteni szülészeten ne született volna új élet.
Részeseivé váltunk a családok örömteli eseményeinek.

Jelenleg választott vezetõink ezt a lehetõséget akarják elvenni tõlünk – Önöktõl! Az egészségügy reformja
címén a Diósgyõri Kórház szülészet-nõgyógyászati osztályának bezárását tervezik. Ezt sem szakmai, sem erköl-
csi indokok nem támasztják alá. Közel ötvenezer, a térségben élõ nõ, anya, feleség, nagymama marad elérhetõ
közelségû szülészeti-nõgyógyászati ellátás nélkül.

BIZTOS, HOGY EZT SZERETNÉNK? TILTAKOZZUNK!
Kérjük, támogassa aláírásával, megjelenésével, hogy ne dönthessenek Önökrõl,

az Önök érdekeit semmibe véve.
November 28-án 14.30 órától békés demonstrációt szervezünk a városháza elé, ahová mindenkit várunk!

A szülészet-nõgyógyászati osztály dolgozói

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

ÉRDEKLÕDJÖN MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBEN
TESTRESZABOTT AKCIÓS  AJÁNLATUNKRÓL!
HOZZÁNK 
ÉRDEMES 
BETÉRNI!

Õszi kollekció, 
folyamatosan 

megújuló 
árukészlettel 

várjuk 
kedves vásárlóinkat 

Divat a jólöltözöttség 

36–52-es méretig.

Nôi Divat

MMiisskkoollcc,,  SSzzéécchheennyyii  uu..  2211––2233..  TTeell..::  4466//334488--559999  
((aa  sszzíínnhháázz  mmeelllleetttt,,  aa  DDéérryynnéé  ttéérr  ffeelléé))

AAAAzzzz     aaaakkkkcccciiiióóóó    aaaa    kkkkéééésssszzzz lllleeeetttt     eeeerrrreeeejjjjééééiiiigggg    vvvvaaaaggggyyyy     2222000000006666....     ddddeeeecccc....     33331111---- iiiigggg    ttttaaaarrrr tttt

KÁRPÁTIA
Kávéház és Pizzéria

(pizzák, saláták, tészták, nemzeti hangulat)
Miskolc, Csaba vezér utca 43.

Nyitva mindennap 12–22 óra között
Asztalfoglalás: 46/562-575
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COMPUTER PLANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ
Miskolc, Szinvapark I. emelet

KIHAGYHATATLAN 
AJÁNLATOK!

SULINETES AKCIÓINK!!!
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 számítógép, VIA P4M266A chip-
set, 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

MP3 AKCIÓ
512 MB MP3 lejátszó + FM rádió + pen drive 8490 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

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

dr. Koch Erzsébet fogszakorvos 
Gyermekmosoly Egészséges Fogakért

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

MEGELÕZÉSSEL AZ EGÉSZSÉGES MOSOLYÉRT!

Hazánkban a daganatos megbetegedések és
az általuk okozott halálozás kiemelkedõen sú-
lyos népegészségügyi probléma. Az emlõrák
a nõk egyik leggyakoribb és legtöbb halálozást
követelõ rosszindulatú daganata. A mellrák túl-
nyomó többsége tünet- és panaszmentesen ala-
kulhat ki, ezek az elváltozások mammográfiás
szûrõvizsgálattal már idõben felismerhetõk. A
korai felfedezéssel és a megfelelõen alkalma-
zott korszerû kezeléssel a halálozás jelentõs
mértékben csökkenthetõ. Az idõben felismert
esetek jó eséllyel gyógyíthatók.

Minden 45 és 65 év közötti nõ kétévente
meghívólevelet kap a mammográfiás szûrõ-
vizsgálatra. A rendszeres emlõ-önvizsgálat
mellett nagyon fontos a nõk rendszeres mam-
mográfiás vizsgálata, amely már hazánkban is
szervezett keretek között zajlik az emlõszû-
rõ-állomásokon. A mellek egészségének meg-
õrzése minden nõnek egész életre szóló fel-
adat. Kétévente érdemes egy napot rászánni
a szûrõvizsgálatra, az életünk megér ennyit ne-
künk, a családunknak, a környezetünknek!

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a szer-
vezett lakossági emlõszûrés második kétéves
ciklusában a meghívott hölgyek 51%-a jelent
meg a szûrõvizsgálaton, a miskolci asszonyok
megjelenési aránya csupán 40%-os volt, ez
messze elmarad az Egészség Évtizedének
Népegészségügyi Programja által célként meg-
határozott 70%-os megjelenési aránytól.

Az ÁNTSZ által kezdeményezett emlõszû-
rési program célja a miskolci megjelenési
arány növelése. A program ideje alatt – 2006
novemberében és decemberében – több mint
3000 miskolci asszony kerül meghívásra közel
50 háziorvosi körzetbõl.

Megyénk hátrányos gazdasági és szociális mu-
tatókkal rendelkezik, ezért kiemelten fontos,
hogy a szûrési és egészségvédelmi programok
folyamatosan a figyelem központjában legye-
nek.

Az ÁNTSZ szûrõprogramját a Novartis
Hungária Kft. támogatja.

Dr. Bodnár Judit megyei tiszti fõorvos

Miskolc, 2006. november 3.

Kerülje el a januári 

sorban állást, 

2007-es parkoló bérletét 

vásárolja meg decemberben!

2007-es parkolóbérletek 

árusítása december 4-tõl.

FELHÍVÁS
Árajánlat-adásra

AA  RRééggiióó  PPaarrkk  MMiisskkoollcc  KKfftt..
áárraajjáánnllaattoott  kkéérr  aa  vváárrooss  

tteerrüülleettéénn  mmûûkkööddôô  ffiizzeettôôppaarrkkoollóókk  
ttééllii  ssííkkttaallaannííttáássii  
ééss  hhóóeellttaakkaarrííttáássii  

mmuunnkkáállaattaaiinnaakk  eellvvééggzzéésséérree..

Információ:
személyesen

3530 Miskolc, 
Arany János u. 37. sz.

E-mail: muszaki@regiopark.axelero.net

Tel.: 
Farkas István mûszakvezetô

20/478-9993

Az árajánlat beadási határideje:
2006. december 1.

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

MiNap: – Talán már nem is kell bemutatni Piti
Péter Pálné mesterfodrászt az olvasóinknak, hi-
szen személye hosszú ideje garanciát jelent a
legmagasabb szintû szépségipari szolgáltatá-
sokban és a fodrász szakmában. Úgy tudjuk,
hogy Ön hosszú és sikeres versenyzõi múlttal
rendelkezik, jelenleg pedig eredményes tréner,
hiszen tanítványai mindig a dobogón állnak, amit
az ELTÉ-n megrendezett MOSZI versenyen elért
helyezések is bizonyítanak.
Piti Ari: – Jó emlékezni a saját eredményeim-

re, mint például az országos felnõtt összetett elsõ
helyezésre, vagy az országos mesterbajnokság
összetett elsõ helyére, s büszkeséggel gondolok
a Bécsben elért kisvilágbajnoki második helyre is.
Azonban ma már a tanulóim és a tehetséges fia-
tal fodrász kollégáim eredményeinek talán még
jobban örülök. Az említett nagyszabású országos
fodrászverseny november 5-én volt Budapesten,
ahol két tanítványom, és már kollégám ért el do-
bogós helyezést. Zádory Eszter címlapfotó kate-
góriában elsõ, menyasszonyi frizurában harma-
dik, Molnár Anett hajvágásban harmadik, meny-
asszonyi frizurában negyedik lett. 

Természetesen a sikeres felkészítésért nekem
is állandóan tanulni, fejlõdni kell, ezért például nyá-
ron Moszkvába repültem a világbajnokságot
megnézni, ahol több mint hatvan ország csapa-
ta képviselte hihetetlen magas szintû kreációk-
kal a fodrász, a kozmetikus és a mûköröm-építõ
szakmát. Az ott készített gazdag videó- és fotó-
anyag engem is hozzásegít a technikai tudásom
csiszolásához, és a 2007-es év legdivatosabb
irányzatainak megismeréséhez.

MiNap: – Már lassan hagyománnyá válik a
Pitti Szépségház évente megrendezett road
showja. Honnan jött az ötlet?
Piti Ari: – A Miskolci Operafesztivál már nagy

nemzetközi hírnévnek örvend sokoldalú rendez-
vénysorozatával, ezért jó alkalomnak kínálkozott
arra, hogy kollégáimmal elkalandozzunk a fan-
tázia világába, megcsillogtassuk tudásunkat, és
zenés, táncos keretbe foglalva bemutassuk azt.
Fantáziadús, extrém kreációinkkal a vendégein-
ket akartuk szórakoztatni, és ezzel is kedvesked-
ni szerettünk volna nekik, ezért csatlakoztunk a

város programjaihoz. 2007-ben újra meglepeté-
sekkel készülünk a road showra.

MiNap: – Az õszi, téli divat mintha változást
hozott volna a 2006-os tavaszi, nyári sima fri-
zurák után.
Piti Ari: – Igen, elég feltûnõ a változás, hiszen

hódít a retro stílus, amely szívesen használja lát-
ványelemként a göndör tincseket, persze ötvöz-
ve a sima, tépett vonalakkal, mert ettõl válik iga-
zán szuper trendivé. Az ország legnagyobb szép-
ségipari kiállításának és vásárának, a Beauty-nak
is a retro glamour volt a vezetõ témája. Ennek je-
gyében készültem én is arra a nagyszabású be-
mutatóra, amelyben az ország legismertebb fod-
rászai vehettek részt meghívásos alapon.
Számomra mindig izgalmas szakmai kihívás
együtt dolgozni a legjobbakkal, és nagyon szó-
rakoztató látni az adott téma kidolgozását egyén-
re szabottan, sajátos elképzelésekben. 

MiNap: – Úgy értesültünk, hogy részt vett
Csisztu Zsuzsa esküvõjén. Esetleg a szép kon-
tyot Ön készítette?
Piti Ari: – A férj, Norbert a családunk jó barát-

ja közel harminc éve, ezért kaptunk meghívást
erre az alkalomra, amirõl persze senki nem tudta
a valódi okot, mindnyájan azt a tájékoztatást kap-
tuk, hogy egy rendezvény háziasszonyaként lát-
hatjuk Zsuzsát, illetve a férj édesanyjának a szü-
letésnapját is ünnepeljük. Erre az alkalomra sze-
retett volna egyszerû vonalú, klasszikus feltûzést,
és arra kért, ilyet készítsek neki. Közben beszél-
gettünk, és persze érdeklõdtem a december 7-
ére kitûzött esküvõjérõl is, hogy a nagyszabású
álomesküvõre milyen frizurát szeretne, mire azt
mondta, hogy ez, amit most fésültem, nekik na-
gyon tetszik, ilyen tökéletes lenne arra az alka-
lomra is. Miután mi is elkészültünk, a megadott
idõben és helyen gyülekeztünk, bevezettek min-
ket egy csodásan feldíszített terembe, ahol már
ott állt az anyakönyvvezetõ is. A meglepetés tel-
jes mértékben sikerült, hiszen mindenki az öröm-
tõl bénultan állt, kevesen hiszik el, de a két tanún
kívül senki nem sejtett semmit, még az örömszülõk
sem. Ezután egy csodálatos, szûk körû, de na-
gyon bensõséges hangulatú vacsorával telt az
este. 

VVeerrsseennyyeekkeenn  iiss  ééllvvoonnaallbbaann
a Pitti Szépségház

IBUSZ
Az ön utazási irodája! 

Rendkívüli kedvezményes repülôjegyek
a világ bármely országába! 

AKCIÓ!!!! TTööbbbbeekk  kköözzöötttt::  
London, Milánó, Róma 1199  990000  FFtt--ttóóll  

Helsinki, Dublin, Lisszabon 2255  000000  FFtt--ttóóll  
New York 5599  990000  FFtt  

Miami, Orlando, Chicago 9944  990000  FFtt--ttóóll  
Toronto 8888  990000  FFtt--ttóóll  

Los Angeles 111144  990000  FFtt--ttóóll  

MMiinnééll  eellôôbbbb,,  aannnnááll  oollccssóóbbbb!!!!  
Fapados jegyek a Sky Europe, Wizzair 

és az Air Berlin járataira. 

AA  FFEENNTTII  ÁÁRRAAKK  BBIIZZOONNYYOOSS  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK  MMEELLLLEETTTT
ÉÉRRVVÉÉNNYYEESSEEKK,,  ÉÉSS  NNEEMM  TTAARRTTAALLMMAAZZZZÁÁKK  

AA  RREEPPÜÜLLÔÔTTÉÉRRII  IILLLLEETTÉÉKKEEKKEETT  ÉÉSS  AA  SSZZEERRVVIIZZDDÍÍJJAATT..  

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

Valutaváltás a legjobb árfolyamon, 
Western Union-pénzátutalás.

BBôôvveebbbb  ffeellvviilláággoossííttááss::
IBUSZ Utazási Iroda

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

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

GYÁSZ- ÉS
DIVATÁRU

3527 Miskolc,
Zsolcai kapu 22. (Katalin köz)

Nyitva tartás:
H–P: 8.00–16.00 óráig

Szo.: 9–13 óráig

FFEEKKEETTEE
TTUULLIIPPÁÁNN



A Miskolci Szimfonikus Zene-
kar fúvósaiból alakult kis együt-
tes mûködött közre a Mûvésze-
tek Háza „Mozart, a zseni” so-
rozat bérleti hangversenyén
(és két vendégmûvész, akik
Mozart kedvelt hangszerén,
bassetkürtön játszottak). A szó-
listavendég Kertesi Ingrid ének-
mûvész, a karmester Novák
József volt. 

Novák József a szó hagyomá-
nyos értelmében nem karmester,
bár erre a koncert alatt egyáltalán
nem gondoltunk. Õ pedagógus és
Mozart zenéjének alázatos rajon-
gója. Ez a rajongás és a salzbur-
gi komponista zenéjének kitûnõ is-
merete eredményezte azt az él-
ményt, amely valamennyiünket a
koncerten szinte az égbe „röpí-
tett”. Különösen a B-dúr szerenád
(„Gran Partita”) hallatán. Persze
egytõl egyig kiváló hangszerjáté-
kosok voltak a partnerei. Egy el-
mélyült mûhelymunka eredmé-
nye lett ez a gyönyörû koncert.
Ahogy a szerenád VI. (variációs)
tételében az oboaszólista (Soós

Levente) dallamát elindította, fel-
építette és lekerekítette, igazi meg-
rendítõ pillanat volt. Vagy a klari-
nétjátékos (Novák András) szóló-
jának megformálása a románc té-
telben, a hang minõsége, dina-
mikai intenzitása igazi élmény
volt. Sorolni lehetne a mû egé-
szének szépségét és a részletek
megoldásának finomságait, de a
mû maga is csodálatos. Ritkán
szólal meg (hál’ Istennek), mert
ilyen pillanatok megteremtéséhez
a feltételek csak személyes áldo-
zatok árán adódnak (értem eza-
latt a próbák más minõségû so-
rozatát). Különlegességekkel is
szolgált az este: a Don Giovanni
címû opera néhány részletének a
kisfúvós együttesre készített áti-
rat eljátszása – a mûsor elsõ fe-
lében – megalapozta az est han-
gulatát és sikerét. Hallottunk egy
nehéz és népszerû hangver-
senyáriát („Bella mia fiamma,
addio”) Kertesi Ingrid tolmácsolá-
sában. Az eredetileg szimfonikus
zenekari szólam átiratát Novák
András készítette, stílusosan és

mindenkor biztosítva az énekes-
nõ hangjának elsõbbségét. Kertesi
Ingrid gyönyörû hangja, mûvészi
tisztasága sajnos ritka jelenség
Miskolcon. Kevesebb önreklámmal
dolgozik, mégis mindig gyõzelmet
arat mûvészete. Produkciójában

hallottuk még az Alleluja tételt a
K. 165-ös motettából.  

A siker az est folyamán fokozó-
dott, az együttes a közönség lel-
kes vastapsát Don Juan virtuóz
„pezsgõ” áriájának átiratával kö-
szönte meg. Bócz Sándor

35 éve nem történt jelentõ-
sebb felújítás a Megyei
Könyvtárban, ahol egy átlagos
napon mintegy 1000 látogató
fordul meg. A könyveket ked-
velõk által megyeszerte jól is-
mert, közel 5000 négyzetmé-
ter alapterületû épületben sok
minden elhasználódott, ezért
a megyei önkormányzat költ-
ségvetésébõl 273 millió forin-
tot biztosított a felújításra.

Halász Mária, a B.-A.-Z. Megyei
Önkormányzat Oktatási és
Mûvelõdési Osztályának vezetõ-
je elmondta, minden nyílászárót
kiszerelnek, az épületben kor-
szerû hõszigetelt ajtókat és ab-
lakokat helyeznek el, szigetelik a
tetõt, korszerûsítik a fûtést és a
villamos hálózatot, kicserélik az
álmennyezetet és egy teljes fes-

tésre is sor kerül a könyvtár épü-
letében.

A könyvtárlátogatók ha nem is
a megszokott módon, de azért
hozzájuthatnak a kölcsönözni kí-
vánt könyvekhez. Ennek ellenére
bizonyos kényelmetlenséggel azért
számolniuk kell a könyvtárban.
Venyigéné Makrányi Margit, a II.
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
igazgatója lapunknak elmondta,
hogy a könyvtárban arra törek-
szenek, hogy a kölcsönzés a fel-
újítás ideje alatt is folyamatos és
zavartalan legyen és a helyben
használatot is biztosítani szeretnék.
Az olvasók most ugyan nem vá-
logathatnak a polcokról, a könyv-
tárosok azonban mindent hozzá-
férhetõvé tesznek, amire az olva-
sóknak szükségük van.

A május közepétõl június 30-
ig tartó teljes bezárás a vizsga-
idõszakot is érinti, ez idõ alatt az

egyetemi, illetve a városi könyv-
tárban lesz elérhetõ a megyei
könyvtár állománya. Az igényeket
elõzetesen is be lehet jelenteni.
A könyvtárosok összeszedik a kí-

vánt dokumentációkat, amelye-
kért személyesen is bejöhetnek
a látogatók. A tervek szerint 2007.
június 30-ára végeznek a megyei
könyvtár felújításával.
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Kuksi – noha csak egy kitalált név egy kitalált történetben – nem-
zedékek személyes ismerõse; egy elsiratott árva kisfiú. Most a mis-
kolci színházban találkozhattunk vele, a Valahol Európában címû
musical elõadásán. A bemutató elõkészületei közben olvasom:
„Hazánkban mintegy ezerkétszáz tizenévest keresnek a rend õrei.
Évente kettõ-négyezer fiatal eltûnését jelentik be a kapitányságo-
kon… akadnak köztük olyanok is, akik nem jószántukból váltak
köddé.” És tömve a gyermekotthonok. Pedig nálunk már nincse-
nek háborús árvák. De hány helyen vannak a világban! Mert vala-
hol mindig szólnak a fegyverek.

Mikor Dés László a darab zenéjét írta, éppen Jugoszláviában
dúlt a háború. Ma pedig… de hisz tudjuk. Közben gondolunk-e a
mi nemzeti kataklizmáinkra? Persze szeretnénk magunk mögött hagy-
ni minden tragikus eseményt, minden fájó emléket. Részint a szer-
vezet ösztönös védekezése ez, részint gyávaság, mert nem köny-
nyû a múltat bevallani. Talán úrrá lenne rajtunk a nagy kollektív am-
nézia, ha a mûvészetek nem ráznának fel bennünket.

Csaknem félszázaddal Radványi Gézáék emlékezetes filmje után
nagy invencióval született meg a Valahol Európában zenés válto-
zata, s ugyanezt mondhatjuk a Halasi Imre nevével fémjelzett mis-
kolci elõadásról is. A bemutató után egy hónappal már a házat min-
den alkalommal megtöltõ nézõk is igazolják ezt. 

A Valahol Európában kitûnõ zenei alapozású (Váradi Katalin, Regõs
Zsolt) nagyformátumú elõadás a színház összes szakmai erényei-
nek, mûvészi kvalitásainak, szcenikai, technikai lehetõségeinek fel-
mutatásával. A siker persze nem lenne igazi, olyan kitûnõ szólis-
ták, illetve karakterteremtõ színészek nélkül, mint Csengeri Attila
(Hosszú), Varga Andrea (Éva) és Kincses Károly (Simon Péter). A
kettõ közül ez csak az egyik szereposztás. Ebben Nagy Búza Bence
fogékonyságának lehettünk tanúi, aki Kuksi szerepében keltett fi-
gyelmet. De elismerést érdemel a több mint negyven gyereksze-
replõ is, s nem utolsósorban a „tömeget” mozgató, szervezõ já-
tékmesteri, koreográfusi munka. Ennek következtében valósulha-
tott meg az a rendezõi koncepció, melynek eredménye a – kor-
szakokon, eseményeken átívelõ egyetemes történet felmutatása –
a lírai hevületû és dinamikus produkció. (gyarmati)

Színházi esték

VALAHOL

A felújítás alatt is zavartalan a kölcsönzés

MEGÚJUL A MEGYEI KÖNYVTÁR

VASTAPS MOZART ZENÉJÉNEK

Tisztelt 
Olvasónk!
Ha bármilyen panasza,

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

Életmentõk, intézményve-
zetõk és kutyabarátok gyûltek
össze az ország minden tájá-
ról a miskolci Szinva-teraszon,
hogy megemlékezzenek az
életmentõ kutyáról, Mancsról.
A világszerte elismertté vált
négylábút virágokkal, koszo-
rúkkal és mécsesekkel bú-
csúztatták.

Az ország minden területérõl ér-
keztek kutyás mentõcsapatok,
hogy végsõ búcsút vegyenek a
nagyszerû négylábútól, aki a

Spieder Miskolci Speciális Mentõ-
csoport jelképévé vált, és nem-
csak a szakmabeliek körében,
hanem a világ több pontján is-
mertté vált. A bajbajutott emberek
életéért dolgozó Mancs 13 évig volt
a Spieder Mentõcsoport tagja, ez
idõ alatt nemcsak Magyarorszá-
gon, hanem külföldön is számos
emberéletet mentett meg. Mancs
az elmúlt években Miskolc szim-
bólumává is vált, ezért áll az élet-
mentõt ábrázoló Szanyi Borbála
bronzalkotása a város egyik leg-
forgalmasabb terén. A város ter-
vei között szerepel egy utca vagy
tér elnevezése a világszerte elis-
mert mentõkutyáról.

Szobránál emlékeztek az életmentô kutyára

BÚCSÚT VETTEK MANCSTÓL

Bel- és kültéri burkolatok, kádak, csaptelepek, 
masszázskabinok, fürdôszobai bútorok, kiegészítôk, 

térkövek, segédanyagok teljes köre.
Exluzív masszázskádjainkra 10% kedvezményt adunk!!!

Mosdócsaptelep 16 300 Ft, kádtöltô 20 200 Ft, 
zuhanycsaptelep 16 800 Ft, 

Hansgrohe csaptelep 21 350 Ft, bidé 17 300 Ft!

Laguna Fürdôszobaszalon
Nyitva: hétfô–péntek 8.00–17.00

Szombat: 8.00–13.00

Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 115. Tel.: 46/508-551. Fax: 46/508-552


