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Fokozott készenlét az ügyeleteken

Marad a hármas
szintû hõségriadó
Hétfõ éjféltõl lépett életbe, és
elõreláthatólag a jövõ hét
kedd éjfélig tart a hármas fokozatú hõségriadó hazánkban.
Ezt a szintet akkor rendelik el,
ha a napi középhõmérséklet
várhatóan legalább három
egymást követõ napon eléri a
27 fokot.
A szinte elviselhetetlen hõségre elsõsorban izzadással válaszol
az emberi szervezet, az így elvesztett folyadékot azonban nem
elég vízzel pótolni. A szervezetünkbõl kicsapódott sót levesekbõl, enyhén sós italokból nyerhetjük vissza – figyelmeztet a

tisztiorvosi szolgálat. A nagy melegre különösen érzékenyek lehetnek a kisgyermekek, az idõsek,
a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedõk, illetve a fizikai munkát végzõk, de a késõ
délelõtti, kora délutáni órákban tapasztalható erõs UV-B sugárzás
miatt a napozóknak, strandolóknak sem árt az óvatosság.
Az egészségügyi intézmények
és a mentõszolgálat is fokozott figyelemmel és megerõsített ügyeleti ellátással végzi munkáját, a
rendkívüli esetekrõl pedig jelentést kell készíteniük a tisztiorvosi
szolgálatnak.
 FOLYTATÁS A 2. OLDALON.

Hétfõn hivatalosan is átadták
a Semmelweis Kórházban létesült, április óta már mûködõ
térségi diagnosztikai szûrõközpontot. Az ünnepséget
megtisztelte Gyurcsány
Ferenc miniszterelnök és
Horváth Ágnes egészségügyi
miniszter is.
 KOVÁCS JUDIT

A MIVÍZ ivóvizet biztosít a járókelôknek.

Fotó: Juhász Ákos

Dr. Koleszár Lajos, a kórház fõigazgató fõorvosa köszöntõjében
az 1930-as évek elejét idézte,
amikor báró Botlik István és hitvese a „beteg gyermekek hajlékául” szolgáló épületet ajándékozott az akkor még Erzsébet királynéról elnevezett kórháznak. A
ház azóta igen sok profilnak adott
otthont, s most megújulva, egyfajta uniós ajándékként, egy tér-

Pajkos János bizakodva várja a nyitányt

A BAJNOK ELLEN KEZD A DVTK
A labdarúgás elsõ vonalában a
hét végén kezdõdik a
2007–2008-as pontvadászat. A
DVTK együttese hazai környezetben mutatkozik be szurkolóinak, a sorsolás értelmében a
pályaválasztói jog felcserélése
következtében a bajnoki cím védõje, a Debrecen lesz a pirosfehérek ellenfele. A találkozó vasárnap 18 órakor kezdõdik.
 DOROS LÁSZLÓ

Diósgyõrött a nyári holtidényben
jelentõs változások történtek.
Nyolcan távoztak az együttestõl,
közülük hárman stabil kezdõnek számítottak az Avas alján: Foxi és Sadjo jelenleg már az Újpestet erõsíti,
Farkas Viktor pedig Pápára igazolt.
Persze, a bevétel oldal sem maradt üres, hiszen Vámosi, Farkas
Norbert, Fodor, Köteles, Lakatos és
Kállai bõvíti a kínálatot. Sõt, a héten
egy argentin labdarúgó, Navarrete
is csatlakozott a kerethez! Kíváncsiak
voltunk Pajkos János vezetõedzõ rajt
elõtti véleményére, ezért kerestük
meg a DVTK vezetõedzõjét, aki
három héttel a nyitány elõtt foglalta el a piros-fehér kispadot.
– Miért mondott igent a hívó szóra?
– Kellemes emlékek kötnek a városhoz. Most dolgozhatok itt harmadik alkalommal, jól érzem
magam, s a játékosok hozzáállására sem lehet panasz. Túlságosan
sokat nem gondolkoztam, amikor
Sallói István megkeresett.

– Mivel töltötte az utóbbi fél évet?
– Egyáltalán nem szakadtam el a
sportágtól, jártam a pályákat. Megfordultam Gyõrben, Diósgyõrben,
Budapesten, figyelemmel kísértem
a bajnokság mérkõzéseit. Tavasszal
pedig egy hetet Angliában töltöttem,
ahol az elsõ osztályban szereplõ
Reading edzéseit tekintettem meg.
– A keret még nem teljes. Mennyire
van önben hiányérzet?
– Valóban lehetnénk többen is,
hiszen két-három sérülés alaposan
felborítaná terveinket. Egyelõre
várjuk a három kameruni és egy
libériai játékost, õk a hiányposztokat töltik majd be. Van közöttük
egy-egy védekezõ és támadó középpályás, valamint két
csatár.
– A vasárnapi nyitányon a
bajnok Debrecen látogat
Diósgyõrbe. Mire számít?

– Debreceni vagyok, érthetõ,
hogy ilyenkor más érzések dúlnak
az emberben, mint általában, s egyáltalán nem közömbös az összecsapás! Biztos vagyok abban, hogy
színvonalas mérkõzést láthatnak a
szurkolók, s tagadhatatlan, hogy a
DVSC kiemelkedik az itthoni mezõnybõl. Ennek ellenére sem adjuk
fel, ha minden labdarúgóm képes
lesz a maximumot nyújtani, akkor
nem lehet kizárni a meglepetést
sem.
A DVTK utolsó elõkészületi mérkõzését szerdán az Egri FC ellen (0–0)
játszotta. Pajkos János a következõ
kezdõ tizenegyet küldte pályára:
Köteles–Hegedûs. Vámosi, Elek,
Fodor–Rebecsák, Lakatos,
Katona, Lipusz, Vitelki–
Simon. Aligha kétséges, hogy
a vasárnapi erõsen hasonlít majd erre!

Pajkos János (kis fotónkon) irányításával kezdik a bajnokságot.
Fotó: Juhász Ákos

ségi diagnosztikai szûrõcentrum
kapott itt helyet. A beruházás
közel 2 milliárd forintba került,
melybõl 150 milliót az önkormányzat biztosított. – Azt gondolom – hangsúlyozta a fõigazgató –, senki nem vitatja a
centrum szükségességét, hiszen 8 ezer ember hal meg ma
Magyarországon tüdõrákban.
Szûréssel mindössze 2000 em- Az ünnepség résztvevôi Káli Sándor polgármester köszöntõjét
Fotók: Juhász Ákos
bert tudnak kiemelni a bete- hallgatják.
gek közül.
szágot elõre viszi. Sokszor kérdezésbõl” meg lehet újítani MaDr. Koleszár Lajos megköszönzik tõlem: mi a reform? Az, hogy
gyarországot – jelentette ki. Vitából,
te mindazoknak, akik a pályázat
az ember képes befektetni a holpörlekedésbõl, kiabálásból meg fümegírásától a tervezésen át a kinapba. Hogy beruházásokkal és
tyülésbõl nem – címezte ez utóbvitelezésig segítették a munkát. –
fejlesztésekkel, eddigi szokásaink
bi mondatát annak a maroknyi
Pályáztunk, megnyertük, és most
megváltoztatásával létrehozunk
csoportnak, akik próbálták az ünitt a gondunk – utalt a jövõ felegy új minõségû világot. Ezt hívnepséget megzavarni.
adataira. – Itt ez a létesítmény, amit
juk reformnak, melynek során a
Káli Sándor polgármester azt a
mûködtetni szeretnénk, olyan
gyógyításból egyre inkább áthenagyszabású programot emelte ki,
szakmai programot írtunk le,
lyezõdik a súlypont a megelõzésamely az elmúlt idõszakban a
amelynek megvalósítása, finanre. A világ legmodernebb diagSemmelweis Kórház dolgozóinak
szírozása bizony gondot okoz majd
nosztikája áll az itt élõ emberek
támogatásával indult, és nagy siaz elkövetkezendõ idõszakban.
rendelkezésére, már csak haszkert aratott a lakosság körében: a
Gyurcsány Ferenc avatóbeszénálatba kell venni, ki kell használni
mobil szûréseket.
dében hangsúlyozta, a tervezés és
 FOLYTATÁS A 3. OLDALON.
a lehetõséget. Ebbõl az „építkea bátor cselekvés az, ami az or-

A NANOTECHNOLÓGIAI KUTATÁSOKÉRT

Orosz–magyar vegyesvállalat
Szerdán megalakult a miskolci
székhelyû, orosz–magyar nanotechnológiai vegyesvállalat,
a Nanovo Kft.
 SZEPESI S.

Az alapító okiratot július 18-án
írta alá Káli Sándor polgármester,
dr. Halmai Gyula, a Miskolc Holding
Zrt. igazgatóságának elnöke, Viktor
Bykov akadémikus, az NT-MDT
Nyrt. vezérigazgatója és Anatolij
Sukhporov, az Angstrem-T vezérigazgatója. Az eseményen jelen voltak a magyar és orosz szakminisztériumok képviselõi is.
A magyar és az orosz szakminiszter már korábban, Vlagyimir
Putyin orosz elnök múlt évi, magyarországi látogatásakor aláírta a
két ország nanotechnológiai
együttmûködési programjáról és
a miskolci innovációs központ létrehozásáról szóló megállapodást.
Az 1,8 milliárd forintos költségvetésû, külföldi bírálók által értékelt
kétfordulós pályázatot dr. Kaptay
György, a Miskolci Egyetem akkori
dékánja, illetve az általa koordinált, vezetõ kutatókból álló csoport nyerte meg. A projekt célja,
hogy a világpiacon hasznosítható kutatási eredményekkel, sza-

Viktor Bykov és dr. Halmai Gyula aláírást követô kézfogása.
Fotó: Dobrik Rezsô
badalmakkal és prototípusokkal
álljanak elõ a hazai és az orosz
ipar fejlesztése érdekében, s a pályázatban meghatározott kutatási témákban. A nanotechnológiai
központ kutatási témaköreit a
magyar és az orosz fél már korábban rögzítette.
A Nanovo Kft. ügyvezetõje magyar részrõl Pónus Ferenc, a Miskolc
Holding igazgatósági tagja, orosz
részrõl pedig Andrej Schleining, a
Lenbiz Kft. igazgatója lesz. A létrejövõ vegyesvállalat munkáját 12
tagú tanácsadó-testület segíti, melybe az orosz és a magyar fél egy-

aránt 6-6 tagot delegál. Az alapító okirat aláírása elõtt a jelenlévõ
orosz és magyar szakemberek, vezetõ minisztériumi tisztségviselõk
a nanotechnológiának, a jövõ iparágának fontosságát hangsúlyozták. Újságírói kérdésre Hajtó János
professzor, a Nanotechnológiai
Program koordinátora úgy nyilatkozott: a kezdeti idõszakban projekt-kutatás, fejlesztés történik
Miskolcon, ezt piackutatás követi,
s az eredmények függvényében dõl
majd el, milyen volumenû és munkaerõ-igényû termelõ tevékenységre nyílik lehetõség.
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Marad a hármas szintû hõségriadó
 FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

vezményes belépõvel látoA teljes készenlétre mingathatók.
den okuk megvan a mentõElkezdõdött a villamossísöknek, hiszen a kánikulai nanek locsolása is, mivel azok
pokban átlagosan 30 százahõmérséklete eléri, vagy
lékkal több riasztás fut be hozmeghaladja az 50 Celsius
zájuk, és a halálozási arány is
fokot. A szakemberek szemagasabb ilyenkor.
rint a hõségben érezhetõA rosszullétek elkerülése éren csökkent a közúti fordekében a MIVÍZ Kft. targalom, ám akik hosszabb
tályautóból ivóvizet biztosít a
útra indulnak autóval, ajánjárókelõknek – a belvárosban
lott a fokozott óvatosság. Egy
a villanyrendõri Szinva-hídon
órányi vezetés a nagy me– délelõtt 10 órától délután
legben a reakcióidõ lassu5 óráig mindaddig, amíg a 3.
lását okozhatja, mivel a
A strandok kedvezményes belépôvel és meghosszabbított nyitva tarfokú hõségriadó érvényben
hõség olyan hatással van az
tással üzemelnek.
Fotó: Juhász Ákos
marad! (Az ivóvíztartály felemberi szervezetre, mintha
Káli Sándor, Miskolc polgárzatú hõségriasztás visszavonásátöltésérõl idõnként újra gondosa sofõr megivott volna egy pohár
mestere a helyi védelmi bizottig – Miskolcon az önkormányzat
kodni kell, ezért ebben az idõsört.
ság vezetõjeként arról döntött,
által üzemeltetett strandok toszakban kb. 30 perces szünet várA forróság elõl sokan menehogy csütörtöktõl – a III. fokovább tartanak nyitva, és kedható a vízosztási akcióban.)
kültek vízközelbe, így Miskolcon
és környékén is zsúfolásig megteltek a strandok és a bányatavak partjai. A selyemréti strandot
és a Barlangfürdõt üzemeltetõ
Helyszíni bejárást kezdeményezett szerdán a perecesi részönrakás, valamint az, hogy néhány
VFV Miskolc Zrt. vezérigazgatókormányzat az illegális szennyvízelvezetések, szemétlerakók felhelyi lakos a patakba vezeti a házja, Dömötör Zoltán szerint az álszámolása érdekében.
tartási szennyvizet. A hónap eletaluk mûködtetett fürdõk forjétõl – amikor egy közmunkaés a polgármesteri hivatal szakgalma az átlagos napokhoz ké SZEPESI SÁNDOR
csapat megkezdte a Perecesemberei, valamint közterület-felpest duplájára nõtt. Mindemellett
patak medrének, mellékágainak,
A fõként a Pereces-patakot és
ügyelõk és a mezõõrök is.
továbbra is népszerûek a bányavízelvezetõinek kitisztítását –
környezetét érintõ akcióban részt
Perecesen is visszatérõ probtavak, amelyek egy részén azonismét jó néhány ilyen házilag barvettek a MIVÍZ, a Városgazda Kht.
lémát okoz az illegális szemétleban tilos a fürdõzés, ahol pedig
kácsolt csatorna került a napvimeg szabad mártózni, ott sem árt
lágra. Bazin Géza, a perecesi részaz óvatosság, hiszen az ilyen
önkormányzat vezetõje elmondtavak hirtelen mélyülnek, és
ta: minden rendelkezésükre álló
egyes részeiken a víz is sokkal hieszközzel véget kívánnak vetni
degebb lehet, mint például a
ennek a környezetszennyezéspartközelben.
nek, amely a helyi vízbázis tiszA szakemberek szerint a nagy
taságát is veszélyezteti. A MIVÍZ
meleg ellen mindenkinek védeszakemberei hamarosan egyenkeznie kell, elsõsorban az elveként is feltérképezik majd ezeket
szített folyadék állandó pótlásáaz illegális szennyvízelvezetõket,
val, bõ, szellõs ruházat viseléséa tulajdonosok pedig felszólítást
vel, illetve az arc és a fej, valakapnak, hogy haladéktalanul
mint a szabad bõrfelületek foszüntessék be a patak szennyekozott védelmével. Tizenegy és
zését. Amennyiben nem tesznek
délután három óra között leheeleget a felszólításnak, komoly bírtõség szerint kerülni kell a napságra számíthatnak. Felszámolják
Fontosnak tartják a helyi vízbázis tisztaságát. Fotó: Juhász Ákos
sugárzást, a vízparton és napoés rendszeresen ellenõrzik a tezás közben pedig minél magarületen az illegális szemétlerakósabb faktorú naptej használata
Lakossági fogadóóra
kat is.
ajánlott.

SOK A PISZOK PERECESEN

Balogh Zoltán önkormányzati képviselõ tisztelettel
meghívja a Martin-Kertvárosban élõket lakossági fogadóórájára. Idõpontja: 2007. július 23., (hétfõ) 18.00 óra,
helyszíne: Martin-Kertváros, Balassa u. 27.

HANGULATKELTÉS
VAGY DEMONSTRÁCIÓ?
 SZEPESI S.

Az elmúlt kedden a B.-A.-Z.
Megyei Közgyûlés nevében a
Városház térre meghirdetett, több
száz fõs rendezvény – ahol más
egészségügyi szakmai szervezetek
és intézmények vezetõi mellett, a
reformokat bírálva felszólalt a
Magyar Orvosi Kamara, valamint az
Egészségügyi és Szociális Ágazatban
Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének vezetõje is – sajátos utóéletet él.
A megyei közgyûlés MSZP-frakciója a rendezvényt követõ sajtótájékoztatón sajnálatos politikai
hangulatkeltésnek nevezte a történteket, és a szakmai egyeztetések fontosságát hangsúlyozta.
Dr. Ódor Ferenc ezen a héten
hétfõn sajtótájékoztatón sorolta fel
mindazokat a nehézségeket, amelyekkel az orvosoknak, betegeknek
a reformok következtében szembe
kell nézniük: vizitdíj, sorban állás,

Frantisek Knapik (jobbról), Kassa polgármestere sétát tett
Miskolc belvárosában is.
Fotó: Juhász Ákos

GYORSFORGALMIN
KASSÁRA?
Kassa legfontosabb partnerének nevezte Miskolcot
Frantisek Knapik, múlt pénteki itt-tartózkodásakor.
 SZ. S.

A felvidéki város fõpolgármestere hivatalos látogatásán felkereste
a város néhány kulturális intézményét, sétát tett a belvárosban,
majd megtekintette a visegrádi országok népmûvészetét bemutató
tárlatot is, a Herman Ottó
Múzeum Papszer utcai épületében. Frantisek Knapik tárgyalásokat folytatott Káli Sándorral a két
város jövõbeni együttmûködésé-

rõl, majd együtt nyitották meg a
hagyományos Kaláka Fesztivált.
Káli Sándor a látogatás kapcsán
hangsúlyozta: a két ország kormányai közötti megállapodás értelmében hamarosan megépülhet
a Kassa–Miskolc gyorsforgalmi út,
s Miskolc a kultúra területein is átadhatja a tapasztalatait. Frantisek
Knapik a két város történelmi
együttmûködését hangsúlyozta,
s örvendetesnek nevezte, hogy ez
ma is, az élet egyre több területén megvalósul. A kassai fõpolgármester elismerését fejezte ki
miskolci belváros megújulásával
kapcsolatban.

Mindenkit érhet jogeset
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 szerkesztôségünk címére: 3525 Miskolc,
Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”.
Lehetôségük van e-mailben is elküldeni kérdésüket, ezt az
info@mikom.hu címre várjuk. Jogi szakértôink, dr. Strassburger Gyula
és dr. Tulipán Péter ügyvédek állnak szíves rendelkezésükre.

Miskolctapolcai Nyár 2007
hétvégi programajánlat

A SAJTÓ ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

2007. július 21-én – szombaton –

Kíváncsiak a polgárok
véleményére

11–19 óráig GARAS SÉTÁNYON (a játszótér mellett)

HÁZI KEDVENCEINK

16 órakor Kalamajka Bábszínház
OKOSKA BOTOCSKA kesztyûbábos bábjáték

 VARGA VIKTÓRIA

várólisták, intézménybezárások, elbocsátások, magyar orvosok külföldre vándorlása... Elmondta, a kormány a konvergenciaprogramban
rögzítette, hogy 280 milliárdot kivon
az egészségügybõl. Ez történik most,
s a rendezvényen ennek káros hatásai, valamint a tb-vagyon fenyegetõ privatizációja miatt emelték fel
a szavukat.
– Ez a demonstráció nem szolgálta senki politikai céljait, csupán
a lakosság, a választóink érdekében
szerettük volna felhívni a döntéshozók figyelmét az egészségügyben
zajló káros folyamatokra – hangsúlyozta a megyei közgyûlés elnöke.

Az Európai Unió
nem tud és nem is
akar mûködni a
polgárok véleményének figyelembevétele nélkül –
hangzott el az
Európa Házban július 17-én megrendezett „A sajtó és
az Európai Unió” A rendezvényen a sajtó meghatározó szecímû médiatalál- repét hangsúlyozták.
Fotó: Juhász Ákos
kozón. Ennek szelnek célja, hogy az EU az uniós
lemében indul útjára az a korpolgárok igényeit az eddiginél
mányközi konferencia is, amit az
jobban kielégítõ szervezetté válEurópai Unió Tanácsa június 23jon. A keddi, miskolci tanácskoán látott el kézjegyével, és amelyzáson az elõadók hangsúlyozták
a sajtó meghatározó szerepét az
uniós polgárok informálásában az
európai közösség mûködésérõl.
Sajószentpéteren július 16-án megalakult az Ifjúsági KeresztényFontos feladat ez, mert az unió
demokrata Szövetség (IKSZ) Sajószentpéter–Sajóbábony–Kazincbarcika
állampolgárai csak megfelelõ isÖsszevont Térségi Szervezete. A tagok Bárdos Balázst (Sajószentpéter)
meretek birtokában alakíthatják
választották elnöknek, Király Lászlót (Sajóbábony) és Balla Gergelyt
ki a szervezettel kapcsolatos ál(Kazincbarcika) pedig alelnököknek.
láspontjukat.

MEGALAKULT AZ IKSZ

állatsimogató

19 órakor

Molnár Tamás klasszikus gitármûsora
19 órakor miskolctapolcai református templomban

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
Miskolctapolca harangjátékáért
2007. július 22-én – vasárnap –
16 órától az Anna teraszon

MISKOLCTAPOLCAI PROMENÁD
Beszélgetés a vendégváró Miskolctapolcáról
A Magyar Rádió Regionális Stúdiójának nyilvános adása
a beszélgetést vezeti: Jakab Mária
közremûködik: a SZÁMADÓ zenekar
17 órától az Akropolisz Szabadtéri Színpadon
3519 Miskolctapolca, Görömbölyi u. 23.

AZ OROSZLÁNKIRÁLY MESÉJE
- gyermekmusical Belépõdíj: gyermekeknek (3–14 éves korig) 500 Ft
kísérõknek 700 Ft a Barlangfürdõ**** elõtti színpadon
17.30 órától

AZ ENCSI NEMZETKÖZI GITÁRTALÁLKOZÓ
GÁLAKONCERTJE
olasz és lengyel gitármûvészek közremûködésével
19 órától
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Átadták a térségi szûrõcentrumot

„BEFEKTETNI A HOLNAPBA”
 FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

Ennek segítségével a prevenciót, a megelõzést az iskolákba, a mûvelõdési intézményekbe is elvihetik.
Biztosíthatják azokat a szûréseket, amelyek sok ezer
polgárnak nyújtanak segítséget, hogy tisztában legyenek
egészségi állapotukkal. – Ez
a centrum vezérlõje lesz

A miniszterelnök a modern szûrõberendezést tanulmányozza.

nemcsak a város,
hanem a megye
egészségügyi szûrõbázisának is, ezáltal
idejében felfedezhetik, és eredményesen gyógyíthatják a betegségeket –
mondta a polgármester.
Horváth Ágnes
egészségügyi miniszter kiemelte: az
egyén választása,
hogyan él. Megfelelõen táplálkozik-e, mozog,
esetleg cigarettázik. De mellette ott kell állnia az egészségügynek, amely ha baj van,
képes kiszûrni a betegségeket,
képes ellátni minket. Errõl szól
ez a ház, amely akkor válik igazán intézménnyé, amikor elkezdõdik benne a munka, – ha
az itt élõk valóban igénybe veszik a szûrõcentrum szolgáltatásait.
Az ünnepélyes szalagátvágás
elõtt a miniszter asszony dr.

A szûrõcentrumban jelenleg mûködõ rendelések
Tüdõszûrõ: mindennap 7–19 óráig. Vérvétel: mindennap 8–19 óráig (vizitdíj- és beutaló-köteles). EKG+légzésfunkció: mindennap 8–14 óráig (vizitdíj- és beutaló-köteles). Csontsûrûség: sarok mindennap 7–15
óráig; alkari mindennap 8–12 óráig (vizitdíjas). Klimax: mindennap 12.30–15 óráig (vizitdíjas).
Nõgyógyászat: hétfõtõl péntekig 8–12 óráig (vizitdíjas). Hétfõ 13–18 óráig, kedd 13–15.30 óráig, szerda
13–15.30 óráig, csütörtök 13–18 óráig, péntek 13–14 óráig. Szájüregi rákszûrés: mindennap 12–13 óráig.
Urológia: mindennap 11–12 óráig (vizitdíjas). Proktológia: szerda 8–12 óráig (vizitdíj- és beutaló-köteles), péntek 8–12 óráig (vizitdíj- és beutaló-köteles). Táplálkozási tanácsadás: mindennap 11–12 óráig.

IGAZOLVÁNYT KAPHATNAK A JOGOSULTAK

Kedvezmények az MVK járatain
Korábban már megírtuk: július 1-jétõl változtak Miskolcon
a helyi tömegközlekedésben a
bérlet- és jegyárak, valamint
módosult a díjtalanul utazók
köre, és átalakult a kedvezményrendszer is.
 H. I.

Több olvasónk is érdeklõdött
szerkesztõségünkben, hogyan és
pontosan mikortól vehetik igénybe a kedvezményeket a vakok és

Ideiglenes
útvonalon
a 68-as busz
Az MVK Zrt. tájékoztatása
szerint a 68-as autóbusz a bükkszentlászlói gázvezeték építési
munkálatai miatt 2007. július
23-tól elõreláthatólag 3 hónapig
ideiglenesen módosított útvonalon közlekedik. Az Újgyõri fõtér felõl indulva csupán a Bükkszentlászló elágazás megállóhelyig tudnak közlekedni, és onnan
indulnak vissza az Újgyõri fõtérre.
A járatok a menetrendhez képest 5 perccel késõbb indulnak
a Bükkszentlászló elágazás megállóhelyrõl.

hallássérültek, a súlyosan fogyatékosok, illetve a kedvezményben részesülõk kísérõi. A kedvezményezettek körét a 85/2007. (IV. 25.) kormányrendelet szabályozza. Az MVK
Zrt. azzal könnyíti meg a kedvezményre jogosultak utazását, hogy július 1-jétõl arcképes igazolványt
vezetett be. Így nem kell minden
papírt magukkal vinniük az utazások alkalmával, amelyek igazolják
a kedvezményre való jogosultságukat. Elég egyszer bemenni a

közlekedési vállalat közönségszolgálati irodájába, ahol száz forint ellenében – igazolványkép szükséges
– elkészítik az okmányt. Késõbb
már csak ezt kell felmutatni az utazás alkalmával. Braun Csaba, az
MVK Zrt. marketing osztályvezetõje
érdeklõdésünkre elmondta: ez természetesen nem kötelezõ, csupán
egy lehetõség. Az igazolványt évenként érvényesíteni kell, amelyhez
a jogosultságot ismételten igazolni
szükséges.

Lámpa irányítja a forgalmat

Cseh László önkormányzati
képviselõ avatta fel csütörtökön
délelõtt az új közlekedési lámpákat a Nagyváthy–Meggyesalja
utak keresztezõdésben. Ez volt
Miskolc egyik legveszélyesebb csomópontja, ahol sok tragédia tör-

tént már. A városi közgyûlés 14
millió forintot szavazott meg a beruházásra, a munkálatok körülbelül három hétig tartottak. A keresztezõdésben három, az utak fölött pedig négy forgalomszabályozó lámpa irányítja a forgalmat.

Koleszár Lajos fõigazgatónak, több
évtizeden át tartó, kimagasló szakmai munkássága elismeréseként a
legmagasabb miniszteri kitüntetést,
a Batthyány-Srattmann Lászlódíjat adományozta.

KÉTMILLIÁRDOT TERVEZNEK KASTÉLYFELÚJÍTÁSRA

Edelény a „Kelet Fertõdje” lehet
Már az õsszel megindulhat az
edelényi L’Huillier-Coburgkastély rekonstrukciója. A kétmilliárdosra tervezett beruházással a térség igazi turisztikai
központtá válhat.
 SZEPESI S.

A megye és a régió kiemelt idegenforgalmi fejlesztési projektjeirõl: a tokaji fesztiválkatlanról, a
poroszlói ökocentrumról, fõként
az edelényi L’Huillier-Coburgkastély rekonstrukciójáról esett
szó azon a sajtótájékoztatón, melyet Gúr Nándor országgyûlési

képviselõ, a Regionális Fejlesztési
Tanács tagja és Varga Kálmán, a
Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága igazgatója tartott a héten.

SZIGORÚ VIZSGÁLATOT
KÉR A FIDESZ
Szigorú vizsgálatot kérnek a
miskolci közgyûlés fideszes
politikusai, és személyi felelõsség megállapítását kezdeményezi a Városgazda Kht.-ra
kiszabott, több mint harmincmilliós örökségvédelmi bírság
ügyében.
 SZ. S.

A Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal az átalakítás alatt álló Búza
téri piac területén tavasszal, a
Városgazda Kht. által lebontatott
pecsenyesütõ bódésor miatt szabta ki a bírságot. Arra hivatkozva,
hogy a terület mûemléki védelem
alatt áll, s a munkálatok idõpontjában nem volt érvényes bontási
engedély.
Az üzemeltetõ vállalkozók a
bontás ellen a helyszínen tiltakoztak, késõbb bírósághoz fordultak. Juga György és Lenártek
András fideszes önkormányzati
képviselõk sajtótájékoztatójukon
hangsúlyozták: õk idõben, a bontás elõtt levélben kérték Káli
Sándor polgármestert a kialakult
helyzet vizsgálatára, tisztázására,
jogszerû rendezésére, ez azonban
nem vezetett eredményre. A városvezetés nem tisztázta a helyzetet, Juga György szerint a
Városgazda Kht. érvényes engedély nélkül rendelte el a bontást,
ami most súlyos bírsághoz vezetett.

Nem ez az elsõ eset, hogy
Miskolc jelenlegi vezetése bizonyos
„magasabb közösségi érdekekre”
hivatkozva a törvényeken felül állónak képzeli magát és úgy is cselekszik – jelentette ki Juga. A politikus jelezte: a Miskolc Holding
Zrt. felügyelõ-bizottsági tagjaként
az ügy szigorú kivizsgálását és a
személyi felelõsség megállapítását
kezdeményezi.
A sajtótájékoztató után lapunk
megkérdezte: hogyan reagál az önkormányzat ezekre a felvetésekre?
– Az önkormányzat és természetesen a Városgazda Kht. is vitatja az örökségvédelmi hivatal határozatát – hangsúlyozta Veres
László, a Városháza szóvivõje –,
és túlzónak is tartja a 32 millió forintos bírságot. Addig, amíg ez a
jogvita le nem zárul, mert hogy
errõl van szó, addig sem Miskolc
polgármestere, sem az önkormányzat nem kíván ebben az
ügyben nyilatkozni – hangsúlyozta a szóvivõ.

A Regionális Operatív Program
fejlesztései között nagyjából kétmilliárd forinttal szerepel a Coburgkastély régóta tervezett felújítása.
Az ezzel kapcsolatos pályázat a múlt
heti kormányülésen a legkedvezõbb
minõsítést kapta, a végsõ szót õszszel mondják majd ki a támogatásról. A létesítmény felügyelete, felújítása, hasznosítása a Mûemlékek
Nemzeti Gondnokságához tartozik.
Varga Kálmán igazgató elmondta:
a világörökség kapuja projekt keretében hosszú ideje szorgalmazzák a rekonstrukciót, mely révén
Edelény a „Kelet Fertõd”-jévé válhatna. Gúr Nándor eredményes
lobbitevékenységének köszönhetõen most komoly haladás történt
az ügyben, a programot támogatja a Regionális Fejlesztési Tanács.
A tervek között szerepel a kastély
környezetében kiegészítõ, kiszolgáló
egységek létrehozása, valamint a
megközelíthetõséget segítõ úthálózat fejlesztése is.

Hastánc
Miskolcon rendezik meg az I.
Nascera Hastánc Gálát az ITCszékház színháztermében július
21-én szombaton délután 4 órától. A hagyományteremtõnek szánt
gálán miskolci, ózdi és egri tánckörök mutatkoznak be Pallai
Krisztina oktató irányításával.

CSALAFINTA TÚRA

APRÓHIRDETÉS
Miskolci Stop Shopba augusztusba nyíló papír-írószerüzletünkbe munkatársakat keresünk számítógépes ismerettel (CorelDraw, PhotoShop, Power
Point). Elôny a multifunkciós gépek kezelése, valamint papír-írószerben való jártasság. Fényképes önéletrajzokat kérem az alábbi e-mailre küldeni: penzugy@royaloffice. Telefon: 06-1-454-1508.

Tréfás, csalafinta feladványokat
kellett megoldania Sütõ Enikõnek
és Kautzky Armandnak abban a
filmben, amelyet hétfõn forgattak
Miskolcon. A Csalafinta túra célja
az, hogy a sztárok segítségével
könnyed, humoros formában mutassa be a borsodi megyeszékhely
legszebb tájait és nevezetességeit. A színésznek és az egykori modellnek rövid versikék alapján
kellett felismernie többek között
a Deszkatemplomot, a Nemzeti

Színházat és a Barlangfürdõt. A
Csalafinta túra címû filmsorozat
Miskolcot bemutató epizódját õszszel vetíti a Hálózat Televízió.

Középvállalkozás

gyakorlott könyvelôt,
kontrollert keres.
Pályázatokat a 3561 Felsôzsolca Pf. 1. címre várjuk.

4

RIPORT/KULTÚRA

IV. évfolyam 29. szám

Ôstermelôk kontra multik

Fújtató

VÁROSON MÁR NEM SPÁJZOLNAK...
Sétálgatunk a Búza téri
ideiglenes piacon, nézegetjük az áruk színkavalkádját, s persze az árcédulákat is.
 SZEPESI S.

A fagykárok és a korai nagy
meleg miatt érezhetõ a drágulás a piacokon, de korántsem akkora mértékû, mint
amivel tavasszal riogattak.
Legalábbis ez volt a véleményük a Búza téren az általunk
megkérdezett vásárlóknak –
mégsem nagyon láttunk példát arra, hogy kilószámra öntötték volna a kosárba a gyümölcsöt. Pedig a hagyományok szerint itt lenne az ideje
a befõzéseknek, lekvárkészítésnek.
Egy középkorú hölgy szilvát, barackot mér két vásárlónak,
iszik egy kis frissítõt a melegben,
majd fáradtan sorolja a tapasztalatait. Városon ma már csupán az
idõsebb háziasszonyok vállalkoznak a befõzésre, a többiek csemegének vásárolják a gyümölcsöket, kisebb tételekben – mondja. A fiatalok, ha éppen el akarnak tenni télire, a fagyasztóládába „spájzolnak”, de itt ez sem igazán jellemzõ, hiszen a hipermarketekben szinte egész évben kapható „mediterrán” – spanyol,
görög – gyümölcs.
– Olyan is az! – sétál közelebb
az egyik szomszéd árus. Kóti
István keresetlen szavakkal emlékezik meg a bevásárlóközpontok
követhetetlen eredetû, de annál
íztelenebb zöldség-gyümölcs kínálatáról, amely a piaci árakat, forgalmat is lenyomja. Elmennek az
emberek élelmiszert, kenyeret,
húst venni ezekbe a „marketekbe”, s ha már ott vannak, helyben megveszik a zöldséget, gyümölcsöt is, nem mennek a piacra – vezeti le az ok-okozati láncolatot.
Fiatal nõ nézelõdik elõttünk, kb.
két kiló gyümölccsel a szatyrában.
Mádai Józsefné gyakori piaclátogató, de befõzni õ sem szokott.
– Annak éri az meg, akinek a
saját kertjében terem a gyümölcs
– mondja. – Mire beszerzem a befõtthöz a hozzávalókat, cukrot,
gyümölcsöt, tartósítószert, annyiba kerül, hogy inkább megveszem
akciósan a boltban a gyümölcskonzervet. Nagyobb tétel befõt-

Kevesen vásárolnak nagyobb tételekben.
tet nem is nagyon tudnánk tárolni a panelban.
Létai Péterné paprikát, paradicsomot vásárol.
– Itt a finom lecsónak való, már
csak egy kis szalonna, kolbász kell,
és lehet készíteni! – próbálunk tippet adni.
– Á, nem – mosolyog a hölgy
–, lecsót majd augusztusban fõzünk, ha olcsóbb lesz a hozzávaló!
Nem jellemzõ, hogy valaki lekvár- vagy paradicsomfõzés céljára vásárolna nagyobb tételben

Fotók: Juhász Ákos

árut. Összességében azonban
nem igazán kifogásolják az árakat, különösen, hogy a tavaszi jégverések után a hõség miatt riogattak a szakemberek.
– Nem olyan méregdrága ez, és
végsõ soron van minden – mondja Mádainé. A dinnye meg nagyon
olcsó 80 forintért.
A dinnyetermés Hajdu Péter
kertészmérnök, agrárkutató szerint
igen bõséges és jó minõségû.
Idén várhatóan 200-220 ezer
tonna dinnye terem Magyarországon, ami 50-70 ezer tonná-

Ránézésre is finom, kovászolni való uborka kínálja magát kilónként 150 forintért, van beérett paradicsom 200-250-ért, hagyma
150-200-ért, s igen jófajta burgonyát ajánlgatnak 160 forintért. A
paprika ára elég széles skálán mozog, van olyan csípõs-hegyes, amelyikbõl négyet adnak 150-ért, és olyan töltenivaló is, amelyikbõl
220 egy kiló. Van fõzõtök 200-ért, míg fokhagymát darabonként
láttunk 70 forintért. Átlagban 150 forint kilója a fejes káposztának,
200 a karfiolnak.
„Gyümölcsfronton” is van minden, mi szem-szájnak ingere: 200
forint a szilva, 250-300 az õszi-, illetve a kajszibarack – ez utóbbit
csak egy-két helyen láttunk, azt is az apróbb fajtából. Õszibarackból
viszont ökölnyi is van, 500-ért kilónként, 200-ért adják a sárga-,
80-ért a gyönyörû, csíkos héjú görögdinnyét.

val több az elõzõ évinél. Az idei idõjárás
sajátosságai miatt
most a hazai termés
egy idõben érkezett a
fõ konkurensekével
Európa piacaira. A
spanyol, görög és olasz
szezon 2-3 hetet csúszott, a magyar pedig
ugyanennyivel korábban kezdõdött, ami
túlkínálatot, tehát áresést eredményezett.
A kutató szerint a jégés fagykárok miatt valóban jelentõs veszteség érte a magyar gyümölcspiacot, a szilvatermelõk
például
mintegy 50-60 százalékos terméskiesésre
számíthatnak. Az almaültetvényeken a megszokotthoz
képest feleannyi a termés, és komoly, bár az ország egyes területein eltérõ mértékû kárt szenvedtek a cseresznye-, málna-,
szamóca-, kajszi- és õszibaracktermesztõk is. A mérnök úgy véli,
a tûrhetõ fogyasztói árak annak
köszönhetõk, hogy a hirtelen jött
meleg miatt korábban beért a
hazai termés, így piacon vannak
még a tavaszi import mediterrán
gyümölcsök is.

Már 28. alkalommal találkozhattak a folk, a tradicionális népzene és a világzene kedvelõi a
Kaláka zenekar diósgyõri várban
rendezett egyedülálló zenei hétvégéjén. Négy európai országból,
hazánkból és az Egyesült Államokból érkezõ fellépõk a több generáción keresztül megörökölt
zenei hagyományaikat, gyûjtéseiket mutatták be a nagyérdemûnek.
Hosszú évek próbálkozása után
– magyar mintára – Szlovákiában
is elindult a táncmozgalom. Az
abban élen járó együttes, a Muzicka zenekar koncertje vezette be
a szép számú közönséget a folkzenék világába. A Kaláka Fesztivált
a házigazda város polgármestere,
Káli Sándor és Kassa fõpolgármestere, Frantisek Knapik nyitotta meg egybecsengõ gondolatokkal: a jelen pillanatai azt mutatják, hogy a népzene oldhatja fel

MEG AKARTÁK FÚJNI AZ ORGONASÍPOKAT

 PETRUSKÓ N.

A tolvajok több helyen felfeszítették és felszaggatták a tetõfedõ rézlapokat és teljes hoszszában letépték az ereszcsatornát is. Leszerelték
a Sárospatakról ideszállított tízregiszteres orgona sípjait is, majd összetaposták és félbehajtották õket, hogy beleférjenek egy közepes méretû kartondobozba, amelyben nyilvánvalóan a MÉH-telepre akarták szállítani õket
a többi zsákmányolt színesfémmel együtt. A
dobozt és tartalmát a vandálok végül nem tudták elszállítani, az orgona sípjait azonban már
nem lehet megjavítani.
A színesfém-tolvajok összességében mintegy 10-12 millió forintnyi kárt okoztak az épü-

A belsõ burkolatot felszakították, az
ereszcsatornáknak hûlt helye.
Fotó: Dobrik Rezsõ

 BEKES DEZSÕ

Ha a vasárnapi ebéd után szinte kötelezõ szunyókálásomból riaszt fel, vagy a fürdõkádból rángat ki a telefon, akkor bizony olykor
elkap az indulat. De annyira soha, hogy durva szavakkal utasítsam
el az ügynököt, más néven üzletkötõt. Pedig egyik-másik elvárja, hogy
én magyarázkodjak, miért nem kívánok kedvezményes áron üdülni
az ajánlott hotelben, miért nincs szükségem hõtárolós edényre, és
miért nem rendelem meg azonnal a többkötetes kiadványt, amibõl
kiolvashatnám a vállalkozásokra vonatkozó összes jogszabályt.
Mindig azzal nyugtatgatom magam, hogy az ügynöki munka – így
telefonos változatban is – roppant fárasztó lehet. Az, aki a vonal túlsó
oldalán van, sok-sok visszautasítás után is kénytelen újra meg újra
erõt gyûjteni a munkához. Nem úri passzióból teszi, hanem azért,
mert nagy szüksége van arra a pénzecskére, amit jutalék formájában kap. Jóravaló, például állás nélkül maradt és anyagi gondokkal
küszködõ embereket sejtek a nyugalomûzõ telefonok mögött.
Bár egyes ismerõseim szerint ügynökösködni nem is olyan rossz
bolt, mint ahogyan én elképzelem, s a telefonálgatókat tanfolyamon
képezik ki arra, hogy kell behízelgõ hangon, ugyanakkor nagyon határozottan elejét venni, hogy az elsõ szóra lecsapjam a készüléket.
Így többnyire akkor sem teszem, ha a fürdõvíz tócsába gyûlik körülöttem, mire kinyöghetem, hogy nem alkalmas az ajánlat. Arról nem
is beszélve, hogy minden porcikám tiltakozik a tukma-dumától, azaz
attól, hogy valaki meggyõzõdésem ellenére rám dumáljon valamit.
A „tukma-duma” elnevezést egyébként Schéner Mihálytól, a kitûnõ festõmûvésztõl hallottam elõször, õ használta a vele készült tévéinterjúban. Arra utalva, hogy ki nem állhatja azokat, akik mindenáron rá akarják dumálni embertársaikat valamire. Szerinte ezek dilemma nélkül élõ öntelt alakok, akiknek semmi kétségük sincs afelõl, hogy véleményük tökéletes, csakis azok járnak jó úton, akik õket
követik. Gondolkodás nélkül persze!
A mûvész aligha a telefonos üzletkötõkre gondolt. Remélem, önök
sem. Vagy ha mégis, akkor talán dilemmáznunk kellene ezen még
egy kicsit. Hogy mást ne mondjak, érdemes lenne megtudakolni,
hogy mi vár bennünket az ajánlott út végén. Mert ha csak a fáradtság, az bizony kevés.

A népzene népeket köt össze

Már semmi sem szent?

Hiába a kerítésre kitett „Belépni tilos”
tábla, az egyelõre félkész Gyõri kapui
templom területére néhány hónapja
mégis behatoltak. És nem csak bementek az épületbe, hanem jelentõs kárt is
okoztak. Megrongálták többek között az
épület tetejének színesfém-borítását is.

TUKMA-DUMA

letben, amelynek konstrukciós munkálatai tíz
évvel ezelõtt kezdõdtek, a folyamatos pénzhiány miatt azonban máig sem fejezõdtek be.
A megrongált tetõ, ereszcsatorna, villamos
rendszer és orgona után nem fizet a biztosító, mivel a rendõrség elfogta az elkövetõket,
akiken viszont nem tudják behajtani az okozott kárt. Az építõk így most az eredetileg a
nyílászárókra szánt pénzbõl kénytelenek elvégezni a javításokat.
Színesfém-tolvajok rongálták meg a Gyár
utcai ravatalozó tetejét is. A vandálok itt egyelõre csak az ereszcsatornákat tépték le és vitték magukkal, de aligha kell sokat várni
ahhoz, hogy visszajöjjenek majd a tetõt borító alumíniumlemezekért is, hiszen a MÉHben azokért is jó pénzt adnak. A református
templom esetében egyébként, mielõtt elfogták volna õket, a tolvajok háromszor is viszszatértek az épületbe, hogy újabb és újabb épületrészeket dézsmáljanak meg. A megrongált
ravatalozó és templom esete jól mutatja:
egyeseknek már semmi sem szent...

A Fonó zenekar is fellépett a Kaláka fesztiválon.
Fotó: Juhász Ákos
azt a több évtizedes távolságtartást, amit a két ország eddig nem
tudott megtenni. A fesztiválon fellépõk koncertjeikkel bizonyították,
hogy a két nép közös gyökerei ott
élnek a falvakban, a gyönyörû
népdalokban. A hétvége záróakkordja ebben az évben is a Kaláka
zenekar koncertje volt, akik ezúttal is magyar költõk verseinek
átiratait szólaltatták meg. Az 1900as évekre, esetenként még korábbra visszanyúló népzenék autentikus elõadói, pl. a Koló és a
Fonó együttes, a chicagói blues
alapjait megmutató Jeanne Caroll

és a nagy muzsikus dinasztiák leszármazottaiból álló Técsõi banda
mellett világzenei produkciók,
mint a Peca, a Besh-o-drom, a
Napra együttes és a Lovasi
Andrással felálló Csík zenekar
koncertjei szólították a diósgyõri
várba a tradicionális zenék kedvelõit. Az óceánon túli blues
zene, a Balkán és hazánk hangjai mellett az „igazi zenék” 2007ben is igényes elõadásokkal olvasztották egybe a világ dallamait a diósgyõri várban rendezett 28.
Kaláka Nemzetközi Folkfesztiválon.

Rendkívüli „esküvõ”
A Miskolci Mozgássérültek
Senior Klubja és a Kistokaj
Ezüstfény Nyugdíjas Klub
rendhagyó „esküvõ” keretében örök barátságot kötött.
A szertartást Bajor Józsefné,
Kistokaj polgármestere vezette
le, aki ünnepi beszédében elmondta: mennyire nagy szüksége van az idõs embereknek
a szeretetre, az egymás megértésére, a megbecsülésre, a szabadidõ tartalmas és hasznos eltöltésére. Ez utóbbit szem elõtt

tartva mozgássérült klubtagok
részt vettek a 25. Országos
Siófoki Mozgássérült Találkozón,
ahonnan különbözõ sportágakban nagyon sok érmet
hoztak el (arany, ezüst, bronz),
öregbítve ezzel a klub hírnevét.
Megmutatták, hogy a sérült
emberek is milyen teljesítményre képesek. Köszönet a
sportverseny résztvevõinek!
A Miskolci Mozgássérült
Egyesület elnöke,
Braun János és a Senior
Klub vezetõsége

MÛSOR/KÖZÉLET

2007. július 21.

Ismeri Ön
a nyári programokat?

Bírósági pert fontolgatnak a szirmaiak

A TORONY MARAD A HELYÉN?
Tiltakoznak a szirmaiak, mert
bázistornyot épített az egyik
mobilszolgáltató otthonaik tõszomszédságába – írtuk pár
hete. Akkor úgy tûnt, megoldódhat a probléma, mostanra
azonban kiderült: a torony
marad a helyén.

KAMARAI SEGÍTSÉG
A GAZDASÁGFEJLESZTÉSHEZ
A régió fejlõdése szempontjából kulcskérdésnek tartja a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a térség gazdasági és
politikai szereplõinek az érdemi párbeszéden alapuló, átgondolt gazdaságfejlesztését –
mondta Bihall Tamás, a BOKIK
elnöke a legutóbbi kamarai
sajtóklub-megbeszélésen.
M. V. ZS.
Odafigyelnek a kis- és középvállalkozások hatékony fejlesztésére és a szakképzés valós igényeken alakuló megfogalmazására.
A kamarai infrastruktúra hatékony segítséget tud nyújtani többek között az idegenforgalom
fejlesztéséhez is. A foglalkoztatás
terén közvetlen kapcsolatot építenek ki a helyi önkormányzatokkal. Mintegy száz önkormányzat vesz részt a BOKIK keretén
belül létrehozott önkormányzati
szekció munkájában, így támaszkodva a már meglévõ kistérségi
programokra, és az európai uniós
források megszerzése is eredményesebb lehet. Új típusú együtt-

Nincs vérhiány
A nyári forró napokon is fogad
véradókat a Miskolci Területi Vérellátó. Az idei nyáron nincs vérhiány, ám az egyenletes ellátás érdekében szükség van arra, hogy
minél többen segítsenek. A rendszeresen visszatérõket a kánikula se
tudja elriasztani szándékuktól, sõt
vallják, hogy a vér levételét követõen néhány hétig frissebbnek érzik
magukat, mint azt megelõzõen. A
vérellátó továbbra is várja a véradókat a területi állomáson, munkanapokon, 8 és 15 óra között.

mûködést kíván kialakítani a megyei kamara a helyi politikai döntéshozókkal is annak érdekében,
hogy valós programokkal járulhassanak hozzá a gazdaságfejlesztéshez, különös tekintettel a
kis- és középvállalkozásokra.

Lakossági fórumot szervezett a
Szirmai Baráti Egyesület pár hete,
ahol a Pannon GSM hálózatépítésért felelõs igazgatója, Kiss Attila
is megjelent. Az igazgató a tanácskozás végén ígéretet tett
arra, mérlegelik a torony áthelyezésének lehetõségeit, és tíz
napon belül közlik, hogyan döntöttek. A városrész lakói attól félnek, hogy a létesítmény által kibocsátott rádióhullámok károsak lehetnek az egészségre, és azt
szeretnék elérni, hogy a tornyot
ne helyezzék üzembe. Sérelmezik
azt is, hogy az építményre az engedélyt úgy adta ki a szakhatóság, hogy õket meg sem kérdezte, ugyanakkor a családi házas
övezettõl az elõírt 1200 méteres
távolság sincs meg. Éppen ezért
fellebbezést adtak be a törvényességi határidõn belül – még a
szolgáltató válasza elõtt – a bázistorony engedélye ellen. Több
hiba is történt annak kiadásakor
– mondja Tirpák Tibor, az egyesület titkára.
Nos, a szolgáltató válasza nem
volt pozitív, az egyesületet levélben értesítették: a torony marad
a helyén. Az áthelyezés ellen szól
– a levél szerint –, hogy gyengülne a teljesítmény, és így a vétel
minõsége, illetve anyagilag nagy
hátrányt jelentene a cégnek.
Megküldték a mérési adataikat is,
amelyek szerint a megengedettnél alacsonyabbak a torony értékei, így nem jelent veszélyt. A szirmaiak ezt nem fogadják el, és bírósági pert fontolgatnak. Tirpák
Tibor hozzátette: nem áll azon-

Pöttyös kapitány
Miskolcon járt

HETI MÛSORA
2007. július 23–2007. július 29.

Július 23., hétfõ
06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
08.30 Képújság 17.00 Stílus, életmódmagazin (Hálózat TV) 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Szelek szárnyán, kisfilm a miskolci repülõsökrõl (ism.)
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az idegen, amerikai film (Hálózat TV)
23.00 Képújság.

 HORVÁTH IMRE

Tisztelt olvasó! Ismeri Ön a miskolci nyári programokat? Hamarosan
kiderül! Hétrészes keresztrejtvény-játékunkban nyári programokat rejtettünk el. A megfejtéseket együtt, egy levelezõlapon legkésõbb augusztus
16-a éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Kht. címére: 3525
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A helyes megfejtést beküldõk között az Arany
Könyvesbolt (Miskolc, Arany Corvin Üzletház, Arany János út 11–13.)
által felajánlott könyveket sorsolunk ki.
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Július 24., kedd
06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Veled is
megtörténhet, dokumentumfilm
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.25 Autósmagazin
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Sportpercek, a Miskolc TV sportmûsora 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.25 DVTK–DVSC labdarúgómérkõzés 23.00 Képújság.

Július 25., szerda

A helyiek féltik a gyermekeiket a rádióhullámoktól.
Fotó: Juhász Ákos
ban még minden adat a rendelkezésükre, hogy elég tisztán lássanak, és az egyesület anyagi le-

hetõségei is kizárnak egy hosszú
vagy eleve vesztes pert, így errõl
még késõbb döntenek.

Meghosszabbították a határidõt

PEDAGÓGUSOK ÁTKÉPZÉSE
Meghosszabbították azt a határidõt, amíg átképzésre jelentkezhetnek a munkájukat –
a rendszerátalakítás miatt –
elvesztõ pedagógusok.
 HORVÁTH I.

Eredetileg június 30-ai határidõvel írták ki a pályázatot, de sokan
nem feleltek meg a szigorú feltételeknek. A Pedagógusok Szakszervezete a Budapesti Kommunikációs
Fõiskolával kötött képzési szerzõdést, az érdekvédõk ugyanis átképzéssel szeretnék segíteni az elbocsátott tanárokat. A szervezet
miskolci irodájába sokan adták le

jelentkezésüket, elegen a képzések beindításához. A kitöltött adatlapok közül azonban a minisztérium csak azokét fogadja el, akik
2007-ben vesztették el az állásukat, és felmentési idejüket töltik.
Makár Barnabásné, a Pedagógusok
Szakszervezetének titkára azt
mondja, bár minden intézményi
titkárnak és az önkormányzatnak
is eljuttatták az értesítést a határidõ kitolásáról, így is kérdéses,
hogy minden érintett tud-e a lehetõségrõl. Ugyanakkor sokan vannak, akik a napokban tudták meg,
hogy felmentik õket, ezért is a meghosszabbított határidõ.

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
08.30 Képújság 17.00 Színházi magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Díszelgõ Alegységek Fesztiválja, kisfilm a
tavalyi programokról (ism.) 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Ablak
Európára, uniós magazin 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(Hálózat TV) 21.00 Halálos felvételek, amerikai film (Hálózat TV)
23.00 Képújság.

Július 26., csütörtök
06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
08.30 Képújság 17.00 Biztonsági
zóna (Hálózat TV) 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Oktatási magazin 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.25 Boltív, építész magazin (ism.) 19.45 Kedvenceink, az állatbarátok magazinja 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat
TV) 21.00 Véres játék 4., amerikai
film (Hálózat TV) 23.00 Képújság.

Július 27., péntek
06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
08.30 Képújság 17.00 Öko-házak
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.25 Gyöngykagyló,
gyermek- és ifjúságvédelmi magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Múzsa, kulturális magazin 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(Hálózat TV) 21.00 Gúzsba kötve,
német film (Hálózat TV) 23.00
Képújság.

Július 28., szombat

A Pöttyös Kaland részesei lehettek a miskolci gyermekek is
július 14–15-én, amikor is elérkezett hozzájuk az Országjáró
Szupertúra. Sok más érdekes program mellett meghallgathatták
Pöttyös kapitány legújabb kalandjait, igazi Pöttyös ágyúkkal
lõhettek, élõ társasjátékot játszhattak.
Fotó: Juhász Ákos

Mozimûsor
Kossuth mozi: július 26–augusztus 1. között 16.30,
20.30 órakor Noé bárkája, magyar filmdráma,
18.30 órakor Leszámolás – terror, orosz akciófilm.
Hevesy filmklub: július 26–augusztus 1. között, 17,
19, 21 óra órakor Rize, amerikai–angol dokumentumfilm.
Mûvészetek Háza Béke terem: július 26–augusztus 1. között, 16
órakor T4xi, francia akció-vígjáték, 18, 20 óra, Hidegzuhany, francia filmdráma.
Mûvészetek Háza Uránia terem: július 26–augusztus 1. között,
17 órakor A Karib-tenger kalózai – A világ végén, 20 óra Candy, romantikus dráma.

07.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
09.30 Képújság 17.00 Szent Ivánéj – dokumentumfilm (Hálózat TV)
17.30 Képújság 17.55 Mûsorismertetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor
18.25 Magazinmûsor, válogatás a
hét témáiból 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.25 Ablak Európára, uniós
magazin (ism.) 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV)
21.00 Házibuli Attilával és vendégeivel – showmûsor (Hálózat TV)
22.00 Virágzó Magyarország (Hálózat TV) 22.30 Bence-show (Hálózat
TV) 23.00 Képújság.

Július 29., vasárnap
07.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
09.30 Képújság 15.00 DVTK–DVSC
labdarúgó-mérkõzés (ism.) 17.00
Maksavízió (Hálózat TV) 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló magazin 18.30 Magazinmûsor,
válogatás a hét témáiból 19.00
Krónika (ism.) 19.30 Múzsa, kulturális magazin (ism.) 20.00 Krónika
(ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV)
21.00 Piranha, amerikai film (Hálózat TV) 23.00 Képújság.
A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!
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HIRDETÉS

IV. évfolyam 29. szám

Audi, Volkswagen, Skoda és Volkswagen haszonjármûvek egy helyen

ERRE? ARRA? – TERRA!
Csütörtök este megnyílt ÉszakMagyarország legnagyobb gépjármû-márkakereskedése, a Terra
Autó Kft. Az átadóünnepségen
jelen volt Káli Sándor, Miskolc polgármestere, Eppel János, a
Porsche Hungária ügyvezetô igazgatója, a vendégek szórakoztatásáról pedig Zorán gondoskodott.
A három márkát képviselõ cég szalonjaiban az érdeklõdõk a Skoda, a
Volkswagen, az Audi és a Volkswagen
haszonjármûvek típusai közül válogathatnak, utóbbinak így a régióban egyedül itt, Miskolcon, a Lorántffy utcán lesz
márkaképviselete. Kósa Bertalan, a Terra
Autó Kft. egyik tulajdonosa lapunknak
elmondta, az egykori Wicha Autóházat
vásárolták meg, abból alakították ki a
3000 m2-es Skoda-kereskedést, alig egy
fél év alatt pedig felépítették mellette
a másik két szalont. Ezek közül az Audiképviselet 680, a Volkswagen pedig 860
m2 alapterületen helyezkedik el, az
ügyfelek magas színvonalú kiszolgálásáról
pedig ötvenfõs személyzet gondoskodik majd. Az értékesítõk mellett vevõszolgálati munkatársak segítik a szalonba betérõket, és teljes banki-, illetve hitelügyintézéssel is állnak a leendõ vásárlók rendelkezésére. Természetesen
mûszaki vizsgáztatás, teljes szervizelés,
vagy használtautó-vásárlás okán sem kell

Akik a szalonokat felavatták: Kósa Bertalan, Eppel János, a Porsche Hungária Kft. ügyvezetô-igazgatója, Gulyásné Sinka Erika, Káli Sándor, valamint a márkák igazgatói.
Fotók: Dobrik Rezsô
fajta „autós bevásárlóközpontnak” tekinthetõ, hiszen egy helyen négy nagy
nyugati márka kínálatából – köztük
olyan újdonságokból, mint a Volkswagen
Golf Variant, az Audi A5, vagy éppenséggel a megújult Skoda Fábia – is válogathatnak az érdeklõdõk.
Miskolc legújabb autószalonjaival
kapcsolatban Gulyásné Sinka Erika és
Kósa Bertalan, a Terra Autó Kft. két

többen várják majd az ügyfeleket. A
bõvítésre a három szalon impozáns
alapterülete mellett azért volt szükség, hogy a vásárlókat valóban teljes
körû, európai színvonalú kiszolgálással, valamint gyors és hatékony ügyintézéssel tudják fogadni. Az új, miskolci Audi-márkakereskedés esetében
fontos azt is megemlíteni: amellett,
hogy a szalon a nagy német autó-

Zorán fergeteges mûsort adott.

majd más kereskedés után kutatni a miskolciaknak.
A Terra Autó Kft. új szalon-komplexuma a maga nemében egyedinek, egy-

ügyvezetõje lapunknak elmondta azt
is, hogy az értékesítés és a szervizszolgáltatások területén az eddiginél
pontosan egy tucatnyi szakemberrel

márka egyetlen képviselete az északmagyarországi régióban, Magyarország legnagyobb exkluzív Audiszalonja is egyben. A Terra Autó Kft.
törekvéseit pedig talán még meg is
könnyíti, hogy az Audi nem kisebb célt
tûzött ki maga elé, mint hogy 2010–
2012-re a prémium kategória vezetõ szereplõjévé váljon, aminek érdekében sort kerítenek egy dizájnváltásra, és huszonegy gyártott modellel próbálják majd elcsábítani az

ügyfeleket. A dizájnváltás a szalonokban a bútorzat megjelenésében
is érzékelhetõ, amit már a miskolci
szalonban is megtapasztalhat bárki.
Az igényes külsõ és belsõ tér kialakítása persze jelentõs költségekkel járt, a kft. vezetõi azonban
nem sajnálják az
erre fordított mintegy félmilliárd forintot, mivel ahogy
mondják, „az
ügyfelek így végre
megkapják azt a
minõséget mind
a kiszolgálásban,
mind a méltó környezetben, ami az
Audival jár”.
Az új autószalonok impozáns
méreteihez persze
teljes körû szolgáltatások dukálnak,
amelyekben a Terra Autó leendõ ügyfelei nem is szenvednek majd hiányt.
Jövõre indul be a telephelyen történõ
mûszaki vizsgáztatás, itt végzik a környezetvédelmi és az eredetiség-vizsgálatokat. Természetesen valamennyi,
a forgalmazott márkákhoz kapcsolódó szervizszolgáltatás igénybe vehetõ
lesz a Lorántffy utcai telephelyeken.
Ráadásul a cég munkatársai azokra is

gondolnak, akik nem engedhetnek meg maguknak egy új
gépkocsit, de szeretnének egy
megbízható, jó állapotú használt
Audit, Volkswagent vagy Skodát.
A Terra Autónál ugyanis a használt autókra is tudnak elõnyös
hitelkonstrukciót biztosítani, így
már nagyon kedvezõ, néhány
ezer forintos havi részlettel bárki
vásárolhat egy bár használt, de
szép, és mûszakilag is rendben
lévõ fiatalabb, vagy kicsit idõsebb
német autót.
További használtautó-tulajdonosokra gondolva kidolgozott
kedvezményük, hogy négyévesnél idôsebb kocsik esetében a A város prominensei – köztük Farkas
munkadíjból 20 százalékos, az al- László, az FK Raszter vezérigazgatókatrészárból pedig 5 százalékos ja és dr. Halmai Gyula, a Miskolc
Holding Zrt. elnök-igazgatója – is
kedvezményt adnak. És ezzel
megtisztelték a rendezvényt.
még nincs vége a meglepetérántffy úti szalonokban, ahol két napon
seknek, hiszen a Terra Autó Kft. nyiát gokartozhatnak és paintballozhattási akciójának keretében – egészen aunak az ezek iránt érdeklõdõk, a megusztus 20-ig – állja az elsõ 1500 km
részebbek kipróbálhatják a rodeóbibenzinköltségét, vagy átvállalja az elsõ
kát, a rock and roll szerelmesei pedig
15 000 km szerfergeteges Elvis-show-ban gyönyörvizköltségét mindködhetnek. A családi nap azonban
azoknak, akik
nem lenne teljes anélkül, hogy az imnáluk vásárolják
máron a Muhi útról is megközelíthegépkocsijukat.
tõ autószalon környékén bárki kipróArról pedig,
bálhassa az Audi, a Skoda, vagy a
hogy az új keresVolkswagen neki tetszõ modelljeit.
kedések és a forgalmazott márkák
ténylegesen beTerra Autó Kft.
lopják magukat a
Miskolc, Lorántffy u. 30/a
miskolci családok
Tel:+36 46/530-030
szívébe, július 21Fax:+ 36 46/530-031
én és 22-én csaláWeb: www@terraauto.hu
di nap gondoskoE-mail: titkarsag@terraauto.hu
dik majd a Lo-

HIRDETÉS
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ÉJSZAKAI FÜRDÕSHOW
a miskolctapolcai Barlangfürdõben
július 28-án, szombaton 21-tõl hajnali 2 óráig!
Fellépõk: Miskolci Dixieland Band, Varga Ferenc, Balássy
Betty, Rokker Zsolti, és a Blue Line szalonzenekar.
Programok: divatbemutató, Miskolctapolca Szépe szépségverseny, Füles rejtvényfejtõ verseny, tombola, fürdõzés, tánc.

Belépõdíj fürdõzéssel együtt: 2200 Ft
www.barlangfurdo.hu

Felsõfokú szakképesítések:
- Pénzügyi szakügyintézõ 2 év
- Számviteli szakügyintézõ 2 év
- Költségvetési gazdálkodási szakügyintézõ 2 év
- Banki szakügyintézõ
- Jogi asszisztens

(OKJ 55 3436 01)
(OKJ 55 3436 02)
(OKJ 55 3436 05)
(OKJ 55 3441 01)
(OKJ 55 3452 01)

Mind az öt szakképesítésnél szakirányú továbbtanulás esetén 7 pont felvételin, valamint
kreditbeszámítási lehetõség a Budapesti Gazdasági Fõiskolán.

!
Ó
I
C
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Középfokú szakképesítések:
- Pénzügyi számviteli ügyintézõ 1,5 év
- Logisztikai ügyintézõ 1 év
- Külkereskedelmi ügyintézõ 1 év

(OKJ 52 3432 04)
(OKJ 52 3435 02)
(OKJ 52 3433 01)

NAGYSZABÁSÚ AKCIÓ KEZDÕDÖTT
COOP-ÜZLETEINKBEN JÚLIUS 18–30-IG!
239 FT

KAISER KALOCSAI MIX 75 G
Egységár: 3186,66 Ft/kg

239 FT

KAISER ALPESI KOLBÁSZ 75 G
Egységár: 3186,66 Ft/kg

PICK SZÖGEDI TÁL SZEL., VF. 80 G

269 FT

Egységár: 3362 Ft/kg

MINNA DOBOZOS TEJ, 1,5% 1 L
MINNA BOCIS TEJFÖL 375 ML 12%

145 FT
145 FT

Egységár: 386,67 Ft/kg

999 FT

KRISTÁLYCUKOR 5 KG
Egységár: 199,20 Ft/kg

199 FT

MEDVE SAJT NATÚR 140 G
Egységár: 1421 Ft/kg

COOP SAJTTAL TÖLTÖTT PULYKAKORONG 1 KG
COOP DARÁLTHÚS-KONZERV 400 G

JUNIPERUS
Orvos-természetgyógyászati Gyógycentrum

$

$

 Fülakupunktúra  Reflexológia
 Homeopátia  Biorezonanciás állapotfelmérés  Életmódtanácsadás
Miskolc, h-sz-p 15–19 h-ig
Tiszaújváros, h-p 8–14 h-ig
3580 Tiszaújváros, Árpád út 3.
Tel.: 49/540-453
3500 Miskolc, József A. u. 57.
Tel.: 46/381-106

Aki ezt a hirdetés kivágja, 5 % kedvezményt kap!

899 FT
129 FT

Egységár: 323 Ft/kg

APRÓHIRDETÉS
Ingatlanközvetítõ magas keresettel munkatársakat keres nem ügynöki munkára. Tel.:
30/520-45-12, 30/640-15-80.
Miskolci munkahelyre keresünk gyakorlott hegesztõket, szerkezetlakatosokat, köszörûsöket. Kiemelt bérezés! Tel.: 70/329-5998.
CNC-gépkezelõket és hagyományos forgácsolókat keresünk azonnali kezdéssel.
Kiemelten magas kereseti lehetõség, szállás,
ill. szállítás biztosított. Tel.: 20/251-3813.

79 FT

COOP KAKAÓPOR 75 G
Egységár: 1053 Ft/kg

89 FT

LILLAFÜREDI ÁSVÁNYVÍZ 2 L, PET
Egységár: 44,50 Ft/l

SILAN BLUE DREAM ÖBLÍTÔ KONCENTRÁTUM 1 LIT.
3 DB VÁSÁRLÁSÁNÁL

319 FT

KERESSE A HÉT MINDEN NAPJÁN COOP-ÁRUHÁZAINKAT,
EGYES TERMÉKEK VÁSÁRLÁSÁNÁL ALSÓPÁHOKI NYARALÁST NYERHET!

RÉSZLETES PROGRAM
JÚLIUS 27., PÉNTEK

JÚLIUS 29., VASÁRNAP

Miskolc Városi Sport és Szabadidõközpont elõtti téren:
9.00: Helyszíni gyakorlás és fõpróba a csapatokkal
és zenekarokkal
18.00: MH támogató dandár
díszzászlóalj-bemutatója
18.30: Ünnepélyes megnyitó
Díszalegységek bemutatói
Összevont zenekari koncert
20.30: Big-band koncert.
Fellép: a MH Veszprém légierõ zenekara
22.00: Görögtûz

Miskolc Városi Sport és Szabadidõközpont elõtti téren:
11.30: A fesztivál zárásának és a katonazenekarok
koncertjének próbája
17.00: Díszelgõ alegységek bemutatói
18.00: A fesztivál ünnepélyes zárása
Õrségváltó bemutatók:
10.00: Tapolca, Kilián lakótelep, Avas
Az avasi haditechnikai parkban:
10.00: Katonazenekarok gyep-showja
10.00: Mobil toborzópont
Családi hadtörténelmi akadályverseny és
gyerekfoglalkozások
11.00: Magyar Huszár és Katonai
Hagyományõrzõ Szövetség bemutatói

Õrségváltó bemutatók:
16.00: Szinva terasz, Hõsök tere, Városház tér
Színháztorony:
22.20: „Kis éji zene” és kürtös takarodó

JÚLIUS 28., SZOMBAT
Miskolc Városi Sport és Szabadidõközpont
elõtti téren:
14.30–16.30 A HM Honvéd Kulturális Szolgáltató
Közhasznú Társaság
amatõr együtteseinek
bemutatkozása
19.00: MH Központi Zenekar koncertje
Õrségváltó bemutatók:
11.00: Szerencs, Görömböly, Szirma
17.00: Hõsök tere, Szinva terasz, Városház tér
21.15: Szinva terasz: utcabál

KIEGÉSZÍTÕ PROGRAMOK
„Század, vigyázz!” – Mezõ István karikatúráinak kiállítása az Ifjúsági
és Szabadidõ Házban július 20-tól augusztus 10-ig (a Kandia közben a rendezvény ideje alatt).
„Most jó lenni katonának” toborzó kiállítás a Vám- és Pénzügyõrség
Észak-magyarországi Regionális Parancsnokság aulájában.
Július 28-án, szombaton 9.00–13.00 órakor a magyar Szent Koronamásolat kiállítása a minorita templomban.
Veterán Autók és Motorok II. Miskolci Találkozója
július 28–29-én Miskolc belvárosában.
Borfalu – borászati bemutató a Városház téren
mindennap 10 órától.
Egész napos népmûvészeti bemutató és vásár.
Helyszínek: Szinva terasz, Kandia köz, Déryné utca,
Tudomány és Technika Háza elõtti tér és a Népkert.
Felvonulások: fúvószenekarok, miskolci majoretek és a Magyar
Huszár és Katonai Hagyományõrzõ Szövetség részvételével.
(Részletes tájékoztatás a programfüzetben)

FELSÕZSOLCA KÖZPONTJÁBAN MEGNYÍLT A

LA ROSA
PIZZÉRIA ÉS
KISVENDÉGLÕ
Saját készítésû pizzákkal,
olasz és magyar ételkülönlegességekkel
várjuk Kedves Vendégeinket.
 Állandó akciók
 Házhoz szállítás
(min. 1000 Ft megrendelés esetén:
Alsózsolca, Felsôzsolca, Arnót,
Onga ingyenes)

 Gyermekbarát környezet
 Rendezvények lebonyolítása
 Napi menü kedvezõ áron
590 Ft
 Internet-kapcsolat

RENDELÉSFELVÉTEL, ASZTALFOGLALÁS

06-46/784-141, 06-20/669-7742
Felsõzsolca Kassai u. 55. H–P: 10–22. SZO–V: 11–22
JÚLIUS KÖZEPÉTÕL HÉTVÉGENKÉNT GRILLTERASZ!
www.larosapizzeria.hu
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KÖZÉLET

IV. évfolyam 29. szám

KULTURÁLIS SEREGSZEMLE AZ AVASON

Levélrés

Pénzt kérnek a romák felzárkóztatásához
Színes és változatos programok várták mindazokat, akik
az elmúlt hét végén kilátogattak a Területi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat kulturális seregszemléjére, az
avasi kilátóhoz.
 SZEPESI SÁNDOR

A gyerekeknek játszóházzal és
különféle mûsorokkal kedveskedtek, a felnõttek pedig fõzõversenyen, közéleti fórumon, koncerteken, regionális „Ki mit tud”-on vehettek részt. A meghívott roma politikusok az összefogást, a határozottabb érdekérvényesítést, az
uniós pályázatok tervezésénél
pedig a legszegényebb, legelesettebb emberek megsegítését sürgették.
A rendezvényen hatvan településrõl csaknem kétezren vettek
részt. Jelen volt Kolompár Orbán,
az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) elnöke, Horváth Aladár
esélyegyenlõségi biztos, Ürmös
Andor, a szociális minisztérium fõosztályvezetõje és több más ismert
roma politikus is. Dancs Mihály, a
B.-A.-Z. Megyei Területi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnöke
sikeresnek és eredményesnek ítélte a rendezvényt, hiszen kiderült,
hogy az anyagi és egyéb nehézségek ellenére is meg lehet szólítani
a romákat, s lehet együtt gondolkodni velük a jövõrõl. Az elnök kiemelte: nagyon sok múlik azon,
hogy az uniós támogatásokból milyen módon részesülnek a romák,
illetve az õket érintõ programok,

Dancs Mihály arra is utalt: a
területi kisebbségi önkormányzat rendkívül nehéz helyzetbe került azáltal, hogy a megyei közgyûlés nem szavazta
meg éves munkatervük költségvetését. Így mûködésük
gyakorlatilag csak formális, ám
az a diplomás jogászokból, pedagógusokból, településfejlesztési szakemberekbõl álló,
15 fõs munkacsoport így is hamarosan megkezdi a mûködését. Egyebek mellett elkészíti,
menedzseli a helyi cigány önkormányzatok szakmai pályázatait, és segít megelõzni azokat a konfliktusokat, amelyek
roma diákokkal vagy azok
Jó hangulatban zajlott a kulturális seregszemle.
szüleivel kapcsolatosak a tanFotó: Juhász Ákos
intézményekben. A csoport
hiszen akár a hátrányos helyzetû
munkahelyteremtésrõl beszélünk,
tagjai ingyen, térítés nélkül vállalrétegek felzárkóztatásáról, akár
a romák a leginkább érintettek.
ták a munkát.

KEREKES TENISZEZÕK
Hét ország huszonkét játékosa méri össze erejét július
20–22-ig a hagyományos
Miskolci Szinva Net Cup
Nemzetközi Kerekesszékes
teniszbajnokságon.
A Miskolci Egyetem teniszpályáin zajló nemzetközi versenyen
világranglista-pontokat lehet szerezni. Az idei bajnokság részleteirõl
Gulyás Imre, a Szinva Net kereskedelmi igazgatója, Köteles Péter,
az egyetemi teniszklub elnöke, és
Braun János, a Kerék Világ SE el-

nöke tájékoztatta a sajtó képviselõit.
A mezõny kiemelkedõ alakjaként nevezték meg a cseh Miroslav
Brychtát, a világranglista 21. helyezettjét, a megyei versenyzõk
közül pedig Braun Jánost és Mézes
Jánost emelték ki. A nemzetközi
NEC Tour ez évben az Asia/Pacific
International Junior Camp-pel
vette kezdetét. Ezt követõen 30
országban több mint 100 világranglista-versenyt rendeztek. Az év
csúcs-eseménye a legjobb 8 férfi
és nõi játékost felvonultató NEC

Új magazinok a Miskolc Televízióban
Sikeres pályázatoknak köszönhetõen két új magazinmûsor
is indul a Miskolc Televízióban. Az egyik a város építészeti értékeivel, örökségével
foglalkozik, a másik pedig a
regionális képzési lehetõségekkel.
 SZ. S.

A Boltív címû építészeti magazin elsõ adását július 18-án láthatták a nézõk. Az Építész Kamara
támogatásával létrejött mûsor fél
éven át, kéthetente szerdán jelentkezik, s elsõsorban azokkal az
építészeti értékekkel foglalkozik
majd, amelyek döntõ mértékben

meghatározták, meghatározzák a
régi és új városképet, gyökereket
jelentenek az itt élõknek.
Sike Gábor fõszerkesztõ szerint
egy városi televíziónak a lokálpatriotizmus erõsítése, a helyi értékek ápolása, felkarolása, közvetítése az elsõdleges feladata
ebben az értékválsággal küszkö-

EURÓPAI UNIÓS HÍREK

Sikeresen pályázott a Szatev
Az Európai Unió politikájában mindig is nagy hangsúlyt kapott a környezetvédelem, amelynek kiemelkedõen fontos eleme a megfelelõ hulladékkezelés és -gazdálkodás, legyen szó háztartási vagy szerves, például állati hulladékról.
 P. N.

A szikszói Szatev Zrt. az utóbbi ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozik, természetesen odafigyelve arra,
hogy az üzemben folyó munka
ne terhelje a környezetet.
A Szatev Zrt.-nek két telephelye mûködik, az egyik Szikszón, a másik pedig Zagyvarékason.
Ez utóbbin az elhullott állatok tetemeit ártalmatlanítják,
Szikszón pedig vágóhídi hulla-

dékot dolgoznak fel, ami azért
is fontos, mert az elkülönített
hulladékkezelés uniós követelmény.
A társaság nemrég sikeresen
pályázott a KIOP-hoz (Környezetvédelem és Infrastruktúra
Operatív Program), aminek
eredményeként a jövõben
három kiemelten fontos beruházást valósíthatnak meg: az
egykori dögtemetõ rekultivációját, a komposzttelep átalakítását és bõvítését, valamint egy
korszerû átrakócsarnok megépítését. A projekt teljes költsége eléri a 600 millió forintot,
amelybõl 391 milliót remél a
Szatev az EU-tól és a kormányzattól.
Az Európai Unióról
bôvebben
honlapunkon olvashatnak:

www.eu.mikom.hu



dõ világban. Az, hogy valóban adni
tudjon valamit a nézõinek.
– Ezek a félórás kisfilmek olyan
életutakat, alkotásokat mutatnak
be, amelyek példaértékûek, s
irányt adnak, a szó legnemesebb
értelmében. Ma a média inkább
az olcsó szenzációkat, az igénytelenséget tükrözi vissza – mondta el fõszerkesztõ –, a helyi televízióknak már csak ezért is igazi
értékeket kell közvetíteniük. A
Boltív elsõ adását Szeghalmy
Bálint egykori miskolci fõépítész
emlékének szenteltük.
Az Országos Foglalkoztatási
Alap támogatásával megvalósuló
másik mûsor „A tanuló régió“
címet viseli. Elõreláthatólag szeptembertõl lesz adásban, s bõ egy
éven át, havonta egy alkalommal
jelentkezik.
– Ebben a munkanélküliséggel
küszködõ, sokszor rosszkedvû, reménytelen régióban a magazinnal
azt szeretnénk hangsúlyozni, pozitív példákkal bemutatni, hogy tanulni soha nem késõ, és a megszerzett tudás a legnagyobb érték
– mutatott rá Sike Gábor.
A magazin készítõi azokat a tanulási, képzési, átképzési lehetõségeket járják majd körül, amelyek segíthetnek az elhelyezkedésben, a versenyképes tudás
megszerzésében, s kitörést jelenthetnek a reménytelenségbõl.

Wheelchair Tennis Masters lesz,
Hollandiában.
Most elõször, a háromnapos kerekesszékes bajnoksággal párhuzamosan nyílt teniszversenyt is hirdet az egyetemi klub. A rendezõk ezzel is fel szeretnék hívni a
figyelmet a sportágra, az ép és sérült sportolók teljesítményére, versenyére. A teniszverseny pénzdíjának egy részét felajánlják a miskolci székhelyû Kerék Világ SEnek, azzal a céllal, hogy az egyesület tagjai további nemzetközi tenisztornákon is részt tudjanak
venni. A szombati díjkiosztók
után bemutató játszmát is láthatnak az érdeklõdõk, melyen egy
ép, és egy kerekesszékes teniszezõ mérkõzik meg egymással.

Levélrés címû rovatunk célja az Önök szolgálata! Ha problémája, kérdése van, de nem tudja, kihez forduljon, írja meg
nekünk! Mi megkérdezzük, utánajárunk és megválaszoljuk, vagy
megkeressük azt, aki megválaszolhatja! Önnek nem kell mást
tennie, mint befáradni a Széchenyi utcai ügyfélszolgálatunkra,
ahol munkatársaink feljegyzik kérdését.
T. Varga Zoltán ügyvezetõ igazgató úr! (AVE)
A MiNap 2007. 07. 07-i számának 2. oldalán jelent meg az idézett „Arányos
díjemelés” Komplett hulladékgazdálkodás címû cikk. Anélkül, hogy elemezném a közölt interjút, tanulság céljából leírom a 2006. januártól 2007.
július elejéig kifizetett, illetve elõírt szemétdíj-számla összegeket: (6 db)
4874 Ft, 5083 Ft, 5083 Ft, 5151 Ft, 5601 Ft, 6336 Ft. Ezt is érdemesnek
tartanám leközölni a lapban.
Ha nem tévedek, akkor ez a növekedési „arány” mintegy 30%!!! Ez
is hozzátartozik, mit kapunk a megemelt szintû szolgáltatásért.
Tisztelettel: Bartha László
Tisztelt Bartha Úr!
A MiNap szerkesztõségéhez, illetve társaságunkhoz eljuttatott levelére hivatkozással az alábbi választ adjuk.
Ön 2002. 03. 29-én átvett 2 db 120 literes önkormányzati tulajdonú
edényt, (sorszámai: 002905 és 002906).
A számláinkat negyedévente utólag állítjuk ki, ezért a 2006. januárban fizetett számla a 2005. 10. 01–2005. 12. 31-ig terjedõ számlázási
idõszakra vonatkozott. Az ürítési díj 163 Ft/ürítés + 15% áfa volt a helyi
önkormányzati rendelet alapján.
2006. 01. 01-jétõl változott a nettó ürítési díj 163 Ft-ról 170 Ft-ra, az
emelés mértéke 4%.
2006. 09. 01-tõl az áfa mértéke 15%-ról 20%-ra növekedett, ezért
változott a negyedéves díj, (ez nem díjemelés).
2007. 01. 01-jétõl a 170 Ft-os nettó ürítési díjat 180 Ft-ra módosította a közgyûlés, (százalékos arányban ez 5,8 %-ot jelentett).
2007. 06. 01-jétõl történt a díj mértékének rendezése nettó 180 Ftról 255 Ft-ra. Ez valóban magasabb arányú az elõzõekhez képest, mely
a komplex Hejõpapi központú hulladékgazdálkodási rendszer megvalósulása miatt történt. Ön is igénybe veheti a szelektív hulladékgyûjtõ
szigetek nyújtotta szolgáltatásunkat, illetve a rövidesen átadásra kerülõ
hulladékudvarokban még több lehetõség lesz a lakosoknál keletkezõ különbözõ fajtájú hulladékok elhelyezésére. Lassan befejezõdik a Bogáncs
úti „szeméttelep” rekultivációja, így az arra közlekedõk már mindenhonnan
zöld területet láthatnak. Megkezdtük kísérleti jelleggel a zöldhulladék begyûjtését, melynek eredményességétõl tesszük függõvé a folytatást.
A gépjármûparkunkat folyamatosan bõvítjük, illetve cseréljük, melyek környezetkímélõk.
Az önkormányzat csak 60, illetve 120 literes hulladéktároló edényzetet szerzett be, melyet a lakosság részére térítésmentesen bocsátott rendelkezésre. Természetesen társaságunk rendelkezik nagyobb ûrtartalmú,
240 literes kukaedénnyel is, de ennek cseréje esetén bérleti díjjal növelt ürítési díj kerülne számlázásra, mely ürítésenként 556 Ft + 20% áfa.
A 2 db 120 literes edényt jelenleg 510 Ft + 20% áfa áron számlázzuk.
A nagyobb terjedelmû papírhulladékok, dobozok, PET-palackok, üdítõs, tejes dobozok elhelyezését a szelektív hulladékgyûjtõ edényekben
javasoljuk. A nagyobb méretû, feleslegessé vált háztartási eszközök, tárgyak elszállítására évente két alkalommal szervezünk ingyenes lomtalanítást elõre meghirdetett idõpontban.
Az esetlegesen keletkezõ többlethulladék gyûjtéséhez a piros „AVE
Miskolc Kft.” feliratú, 250 Ft-os egységáron megvásárolható zsák vehetõ igénybe, mely tartalmazza a zsák elõállítási költségét, illetve az elszállítás és ártalmatlanítás díját. A zsák beszerezhetõ a Coop Zrt. üzleteiben társaságunk pénztárában, valamint a szállítójármû vezetõjénél.
Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.
Varga Zoltán
ügyvezetô igazgató

FELHÍVÁS

Pataktisztítás összefogással
Kedves Természetszeretõ
Barátaink!
Örömmel adunk hírt arról,
hogy a miskolci ivóvízbázisok védelmében Bükkszentlászló önkormányzati képviselõje, a Miskolci Öko-Kör Környezetvédõ
Szervezet, a MIVÍZ Kft., a Miskolci
Városgazda Kht., valamint a
Miskolci Kommunikációs Kht., és
az AVE Miskolc Kft. vezetõi és
munkatársai közös összefogásával
nagytakarítást szervezünk Bükkszentlászló, Mexikó völgyben a
helyi lakosság teljes körû bevonásával.

Az akció idõpontja: 2007. július 21. (szombat), gyülekezés:
Bükkszentlászló, Fõ utca, Közösségi Ház 9.00 óra. Közlekedés:
Az Újgyõri fõtérrõl a 68-as jelzésû autóbusszal. Az indulás idõpontja: 8.40 perc
A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelõ Zrt. tagvállalatai munkatársainak aktív
segítségére, illetve közremûködésére is számítunk az akció sikeres megvalósításában.
A Miskolci Városgazda Kht. biztosítja a takarításhoz szükséges eszközöket, védõfelszereléseket, azon-

ban aki rendelkezik ilyen felszerelésekkel, kérjük, hozza magával!
A takarítási akcióban várjuk továbbá mindazon szervezeteket
és magánszemélyeket, természetvédõ egyesületeket, iskolákat, civil szervezeteket, akik közös
ügyünkért, Miskolc kristálytiszta
ivóvizének megõrzéséért szeretnék – jó hangulatban, és egy jó
csapatban – eltölteni a szombat
délelõttjüket!
A program további részleteirõl
tájékoztatás kérhetõ Bereznayné
Péntek Zsuzsannától a 20/5934603-os telefonszámon.

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

