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Hetvenöt európai nagyváros-
ban végzett felmérést az
Európai Bizottság azt vizsgál-
va: az adott városban élõk
mennyire elégedettek az élet-
körülményeikkel.

�� JUHÁSZ ISTVÁN

Hazánkból a fõvárosban és a
Miskolcon élõk véleményére vol-
tak kíváncsiak. Az összesített ered-
mények alapján Miskolc a har-
mincnyolcadik, Budapest a hat-
vanegyedik helyet foglalhatta el az
elégedettségi ranglistán.

Hazánkban a Magyar Gallup
Intézet végezte az „Eurobaro-
méter” elnevezésû felmérést:
az emberek saját városukról ki-
alakított képére voltak kíváncsi-
ak.  Mind a hetvenöt városban
ötszáz, telefonnal rendelkezõ
helyi lakost kerestek meg, és hu-
szonkét terület fejlettségi szint-
jérõl érdeklõdtek: mennyire elé-
gedett városa tömegközlekedé-
sével, iskolai, kórházi, orvosi el-

látásával, a munkalehetõségek-
kel, a közterületek állapotával stb.
Miskolc az összesített válaszok
alapján végzett a harmincnyol-
cadik helyen.

Fedor Vilmos alpolgármester
szerint ez az eredmény azt jelenti:
sok olyan nagyvárost elõztünk
meg, amelyekre mi, miskolciak is
felnézünk. A realitás talaján ma-
radva azonban kijelentette,
Miskolcon még nagyon sok a
megoldásra váró feladat.

A felmérésbõl kiderült, hogy a
miskolciak 67%-a elégedett vá-
rosával, de erõs kritika érte az el-
helyezkedési lehetõségeket, a
köztisztaságot, közbiztonságot.
Az ügyfélszolgálati ügyintézésrõl
vagy a város pénzgazdálkodásá-
ról alkotott véleményük elõkelõ
helyet vívott ki Miskolcnak. A
mezõny elsõ negyedében szere-
pelt Miskolc a lakhatás és a tö-
megközlekedés területén, de a
megkérdezettek szerint javítani
kellene az iskolák helyzetén.

�� JUHÁSZ I.

MIntegy 11 millió éves lehet az
a 16 szál, még mindig álló hely-
zetben lévõ mocsári ciprusfa, mely
egykoron a Pannon tenger partját
díszítette. Megmentésükön a

Herman Ottó Múzeum mun-
katársai dolgoznak.

A bükkábrányi bányaterü-
lethez hasonlatos üzem jó
néhány akad a világon. Ám a
nagyjából egy hónappal ezelõtt
munka közben talált, még a tu-
dósok számára is felbecsülhetet-
len értékû leletegyüttes örökre be-
írta Bükkábrány nevét az emberi-
ség történetébe. 

A bányabõvítés során bukkant
a felszínre az egyelõre 16 fából álló,
sokmillió éves, felsõ miocén kori
erdõrész. A Kárpát-medence akkor
még sokkal alacsonyabban feküdt,
és hazánk területén a Pannon
tenger hullámzott. 

Veres János, a Herman Ottó
Múzeum vezetõ régésze szerint
ilyenrõl álmodni sem mer egy ré-
gész. Az ölünkbe hullott ez a kincs,
de nemcsak a régészek, hanem a

természettudósok és az egész or-
szág számára is. A világ vezetõ
nagyhatalmai ugyanis dollár-száz-
milliókat költenek a sarkvidéken
jégmag-fúrásra – részletezte a
munkálatokat vezetõ szakember –
ebbõl próbálnak következtetni a
klímaváltozás adataira. Most vi-
szont csak meg kell köszönni
Mata Tibor bányaigazgatónak és
csapatának körültekintõ munká-
jukat. 

Szomor László bányatechnoló-
gus élénken emlékszik az egy hó-
nappal ezelõtt történtekre: 

„Elõször csak a kíváncsiság haj-
tott minket, hogy vajon mi bukkan
majd a felszínre. Majd amikor lát-
tuk, hogy ez nem egy, hanem több

fa lesz, akkor kis kotrógépekkel kör-
beástuk a fákat.”

A napvilágra került lelet vízzel te-
lített szivacsos állagú, ezért a régé-
szek számára roppant bonyolult fel-
adat, hogy szállíthatóvá és késõbb
a nagyközönség számára is láto-
gathatóvá tegyék. Ám addig is a
Mátra Erõmû bükkábrányi bányá-
ja vezetõségének nem áll módjá-
ban mindenki számára biztosítani
a mocsári cipruserdõ maradványa-
inak megtekintését, tekintettel arra,
hogy veszélyes bányaterületen ta-
lálható. De a cél természetesen az,
hogy a vizsgálatok után a miskolci
Herman Ottó Múzeumban min-
denki megtekinthesse a világ leg-
régebbi erdejének maradványait.

Akár Kinizsi Pál vagy Mátyás ki-
rály legendás fekete seregének
katonái is koptathatták valami-
kor azt a kõküszöböt, amely –
más falmaradványokkal, tárgyi
emlékekkel együtt – napvilágot
látott Diósgyõrben.

�� SZEPESI SÁNDOR

A Lovász Emese régész vezette
csoport június közepétõl dolgozik
a XV. századi „elõvár” vagy „hu-
szárvár” maradványainak feltárásán,
amely annak idején a várkatonák
és lovaik elszállásolására szolgált. 

A szakemberek régóta sejtik: az
alaposan feltöltött udvar ezen része
rejt valamit. Kiderült, amikor befe-
jezõdött a diósgyõri vár feltárása, a
várudvar nyugati kerítését középkori
falakra építették. Ezt azonban nem
dokumentálták megfelelõen, s több
mint 30 év elteltével új ásatásokkal
kellett igazolni, hogy a kerítés alatt
valóban ott a középkori fal, amely
a huszárvárhoz tartozhatott. Ahogy
haladtak az ásással a kerítéstõl az
udvar felé, kirajzolódtak a merõle-
ges falak és az átjárást biztosító aj-
tónyílások, küszöbök, padlók ma-
radványai. A feltárás jelenleg körül-
belül 400 négyzetméteren folyik. A
napvilágra került helyiségek kis
alapterülete komoly fejtörést okoz
a régészeknek. Lovász Emese sze-
rint ugyanis a földszinten voltak a
lóistállók, ezek a helyiségek azon-
ban méretüknél fogva nem lehet-
tek erre alkalmasak – de kaszár-
nyának sem. Egyelõre az is rejtély,
emeletes volt-e az épület. Ami bi-
zonyos: a diósgyõri huszárvárat az
1600-as évektõl már úgy emlege-
tik a feljegyzések, hogy „elpusztult”,
„megsemmisült”. Nagy valószínû-
séggel leégett, a feltárás során ta-
láltak elszenesedett gerendákat, ki-

égett padlómaradványokat. A XVII.
századtól szemetesgödörnek hasz-
nálhatták a romokat, ahonnan szép
számmal kerültek elõ kerámiama-
radványok, csontok. 

– Az eddigi leletek alapján úgy
gondolom, hogy a huszárvár „L”
alakú építmény volt. Az is valószí-
nû, hogy utoljára az 1500-as évek
végén játszott komoly szerepet,

amikor többször betörtek ide az egri
török csapatok, s a környékbeli fal-
vak lakói a várba menekültek – fejti
ki Lovász Emese, miközben a re-
konstruált alaprajzokat nézegetjük. 

A jövõ év második felében – a
megfelelõ állagmegóvási munkák
után – már a nagyközönség számára
is szeretnék megnyitni a diósgyõri
huszárvár romjait.

Augusztus 2-án kezdõdött és
14-én ér véget a Diósgyõri
Várszínházi Esték rendezvény-
sorozat Miskolcon. A 16. alka-
lommal megrendezett kultu-
rális kavalkád ebben az évben
új koncepcióval lép a nagykö-
zönség elé, hiszen az eddigi
helyszín – a diósgyõri vár – a
belvárosba költözött.

�� JUHÁSZ I.

Beatrix királyné egykori jegy-
ajándéka, a diósgyõri vár már 16.
alkalommal hívja Várszínházi

esték programsoro-
zatára az érdeklõ-
dõket augusztus
elején. De az eddig
megszokott helyszín
kibõvül: a fesztivál-
nyitó színházi estet
a belvárosban tar-
tották csütörtökön,
a Szinva teraszon.
Augusztus 2-án iga-
zi angolszász han-
gulatot varázsolt a
Shannon zenekar és
a Vagabond gólya-
lábasok segítségé-
vel a S.Ö.R., vagyis
a Shakespeare Ösz-
szes Röviden elõ-
adás Miskolc belvá-
rosában. Maguk az
állandó elõadók –
Kálloy Molnár Péter,
Kálid Artúr és
Gáspár Sándor –
által is szemtelennek nevezett
produkció nem kímélte a re-
keszizmokat. De ez még csak a
kezdet, hiszen a folytatásban
Federico Garcia Lorca balladá-
ját, a Vérnászt tekintheti meg a
nagyérdemû, ezt viszont már a
várban, a Ghymes zenekarból is-

mert Szarka Tamás zenéjével.
Maradva a zenénél: a Várszínházi
estek során megtekinthetik az
Imádok férjhez menni  címû
zenés vígjátékot, az ifjú és örök-
ifjú musicalrajongók pedig a
Dzsungel könyve elõadására ké-
szülhetnek.

Európai mezõnyfölényben Miskolc

KEDVEZÕEN ÍTÉLJÜK
MEG VÁROSUNKAT

A belváros megújítását célzó tö-
rekvések nem mindig egyeznek
meg a Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatal (KÖH) elôírásaival.

�� SZEPESI S.

Védett épületek esetén a szí-
nezés, az esetleges átépítés en-
gedélyezése, még a felhasznál-
ható anyagok is elõíráshoz kö-
töttek. A KÖH nemrégiben – or-
szágosan is rekordösszegû – több

mint harmincmilliós bírságot sza-
bott ki például a Városgazda
Kht.-ra, a Búza téri piac pecse-
nyesütõ bódéinak lebontása
miatt.

Dr. Simon Gábor képviselõ,
belvárosi fejlesztési biztos nem tit-
kolja: sok esetben igen megne-
hezíti a beruházások lebonyolítá-
sát, hogy a védelem alatt álló épü-
leteken gyakorlatilag semmilyen ér-
demi változtatást, építészeti mun-

kát nem lehet végezni a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal engedé-
lye nélkül. Tapasztalataik szerint a
KÖH nyomban elindítja a védetté
nyilvánítási eljárást, ha kiszivárog,
hogy valamelyik jelentõs épület
felújítását tervezik. A fejlesztési biz-
tos leszögezte: természetesen
megértik és méltányolják a kul-
turális örökségvédelem jelentõ-
ségét. 

� FOLYTATÁS A 3. OLDALON.

TIZENEGYMILLIÓ ÉVES FACSOPORTOT TALÁLTAK 

Egyedülálló lelet Bükkábrányban

Most már a régészeké a terep. Veres János
(képünkön jobbról) vezeti a feltárást.

Fotó: Dobrik Rezsõ

Közel egy hónappal ezelõtt, napi munkájuk során sötét folto-
kat vettek észre a megmozgatott földterületen a Mátra Erõmû
bükkábrányi bányájának munkatársai. Akkor még senki sem
gondolta, hogy a világon egyedülálló leletegyüttes bukkant a
felszínre.

Belvárosi felújítások

KÖZBESZÓL A MÛEMLÉKVÉDELEM...

Lassan kirajzolódik az elôvár alaprajza.     Fotó: Juhász Ákos

Az elsô elôadást a Szinva teraszon tar-
tották.                         Fotó: Dobrik Rezsõ

KINIZSI KATONÁI IS MEGSZÁLLHATTAK ITT

Folyik a huszárvár feltárása

VÁRSZÍNHÁZ A BELVÁROSBAN



Liberális politikusokat és
szimpatizánsokat látogatott
meg hétfõn Kóka János, a sza-
baddemokraták pártelnöke
Miskolcon. Beszélt a városok
és a régiók fontosságáról,
Miskolc lehetõségeirõl és érté-
keirõl, illetve a reformokról is.

�� HORVÁTH I.

A politikus a találkozót meg-
elõzõ sajtótájékoztatóján kije-

lentette: Miskolcot a csúcstech-
nika és a fiatalok városának te-
kinti. Arra törekednek, hogy
megerõsödjön, hiszen ehhez
minden adottsága – autópálya,
képzés, Kassa közelsége – meg-
van. A szabaddemokraták és a
kormány közös szándéka, hogy
igazi technopolisszá váljon. A
pártelnök hangsúlyozta: az
SZDSZ a városokat, a régiókat
kívánja képviselni,Miskolcnak az

európai városok versenyében is
helyt kell állnia. A fiatalokról szól-
va kiemelte: õk lesznek az or-
szág építõi, õk döntik el a kö-
vetkezõ választást. Pártelnökként
jövõre ötszáz aktív liberális fia-
talra szeretne építeni a politi-
kában. 

A felsõoktatási reform kap-
csán Kóka János elmondta, cél-
juk, hogy modern, a XXI. szá-
zadnak megfelelõ intézmények
jöjjenek létre. Az egészségügy-
ben is folytatódik a munka, sze-
retnék, ha szeptemberre a par-
lament elé kerülne az egész-
ségügyrõl szóló törvény módo-
sítása.

IV. évfolyam 31. számKÖZÉLET2

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÔ KFT.

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.

Tel.: 303-4738 • Fax: 303-4744 • http://www.observer.hu

Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében 85 000 példányban, térítésmentes. Kiadó: Miskolci Kommunikációs Kht. Felelôs kiadó: Karosi Imre ügyvezetô.
Olvasószerkesztô: Kovács Judit. Felelôs szerkesztô: Horváth Imre. Fômunkatárs: Szepesi Sándor. Fotó: Dobrik Rezsô, Juhász Ákos. 

Marketingigazgató: Horváth Edit: 30/6634-425. Terjeszti az Inform Média Kft. Terjesztéssel kapcsolatos információ: 46/503-501/100. Tördelés: MiGraf. Nyomda: Színeskép Nyomda.
Szerkesztôség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. Telefon: 46/503-506. Fax: 46/358-200. E-mail: minap@mikom.hu. Hirdetés: 46/503-509.  ISSN 1785-6590

LEGYEN A HÉT MINDEN NAPJÁN COOP-ÜZLETEINK VÁSÁRLÓJA!

HERZ BUDAPEST SZALÁMI 1 KG 1999 FT

KAISER EREDETI MAGYAR KOLBÁSZ,
PAPRIKÁS KOLBÁSZ 75 G 239 FT

Egységár: 3187 Ft/kg

SÁGA SELYEMSONKA VG. 110 G NYEREMÉNYJÁTÉK 239 FT
Egységár: 2172,72 Ft/kg

KÜLÖNLEGES VAGDALTHÚS 130 G 129 FT
Egységár: 992 Ft/kg

COOP SAJTTAL TÖLTÖTT PULYKAHÚS 1 KG 999 FT

IMPORT TRAPPISTA SAJT 1 KG 999 FT

COOP LIGHT MARGARIN 500 G 119 FT
Egységár: 238 Ft/kg

UNIVER KETCHUP 470 G 299 FT
Egységár: 466 Ft/kg

GYÕRI ÉDES KISMACKÓ PISKÓTA 30 G 69 FT

BIOPON TAKARÉKOS KOMP. MOSÓPOR 2 KG 669 FT
Egységár: 334,50 Ft/kg

FORRÓ NYÁRI NAPOKON HÛSÍTSE MAGÁT AKCIÓS TERMÉKEINKKEL:
KRÉMKÖNNYÛ JÉGKRÉM 1000 ML 449 FT

COOP ÁSVÁNYVÍZ 1,5 L 49 FT
Egységár: 32,66 Ft/l

PEPSI-COLA, PEPSI TWIST SZÉNS. ÜDÍTÕ 2,5 L 279 FT
Egységár: 111,60 Ft/l Nyereményjáték!

HEY-HO GYÜMÖLCSITAL 12% ALMA, NARANCS 1 LIT. 99 FT

AUGUSZTUS 1-JÉTÔL 13-IG ÚJABB ORSZÁGOS COOP-AKCIÓ

VÁRJA VÁSÁRLÓINKAT COOP-ÜZLETEINKBEN!

AKCIÓ!

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

KIHAGYHATATLAN 
AJÁNLATOK!

augusztus 4-tôl augusztus 18-ig

AKCIÓS KOMPLETT
KONFIGURÁCIÓ!!!

Vásárolja MA a HOLNAP technikáját a TEGNAP árain.
Az árak a 20% áfát tartalmazzák. Amíg a készlet tart, raktárról.

www.computerplanet.hu

ASROCK AM2NF6G
ALAPLAP,

AMD 3200+ AM2 PROCESSZOR
512 MB DDR2 667 MHz MEMÓRIA, 160 GB MAXTOR SATA HDD

LG H44N DVD-RW +/- DL ÍRÓ, Asus Ati Radeon X300-X/TD 128 MB PCIE, 420 W HÁZ,
BILLENTYÛ, EGÉR, HANGFAL, 19" NOVITA LCD MONITOR, (3 ÉV GARANCIA)

MP3 lejátszó 512 MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4990 Ft
MP3 lejátszó 1 GB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5990 Ft
MP3 lejátszó 1 GB + FM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6990 Ft
MP4 lejátszó 1 GB + FM + video  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9990 Ft

Egyéb AKCIÓS
ajánlataink:

HP D1360 NYOMTATÓ  9500 Ft HELYETT 4750 Ft
(patronnal együtt) A FENTI KONFIGURÁCIÓ VÁSÁRLÁSAKOR.

9999  999900  FFtt  (Az ár már tartalmazza a 20%-os áfát)

Kormánytagok arcképeit helyez-
ték el megyei fenntartású kórhá-
zakban a vizitdíj-automatákon,
illetve a betegfelvételi helyeken.
Dr. Ódor Ferenc, a megyei köz-
gyûlés elnöke kérte ezt a kórhá-
zak vezetõitõl. 

�� HORVÁTH I. – BUDAI G.

Gyurcsány Ferenc miniszterel-
nök, dr. Molnár Lajos volt és dr.
Horváth Ágnes jelenlegi egész-
ségügyi miniszter fotóit ragasztot-
ták ki a vizitdíj-automaták mellé,
illetve a betegfelvételi helyeken. A
betegek felháborodása a vizitdíj fi-
zetésekor gyakran az egészségü-
gyi alkalmazottak felé irányul, ezért
fontos tájékoztatni a betegeket
arról, hogy a jogszabályt nem a dol-
gozók alkották, õk csak teljesítik
kötelezettségüket – mondja Ódor
Ferenc. Dolgozóikat szeretnék
ezzel megvédeni a betegek ha-
ragjától, és megszüntetni a biza-

lomvesztést, ami a beteg-orvos
kapcsolatban kezd kialakulni.
Hangsúlyozta: ez nem utasítás,
csak kérés volt, nem gondolta,
hogy ekkora vihart kavar.

A miskolci Szent Ferenc
Kórházban nincsenek vizitdíj-auto-
maták, ám fizetni itt is kell. Náluk a
betegregisztrációnál helyezték ki a
fényképeket. Dr. Kása Miklós, a kór-

ház igazgatója a Miskolc Televízió hír-
adójában azt mondta: fontosnak tart-
ja a tájékoztatást, ezért a közgyûlés
elnökétõl kapott ajánlás szerint járt
el. A B.- A.- Z. Megyei Kórházban
több vizitdíj-automatát is telepítet-
tek, amelyeken szintén láthatók a
fényképek.

Kóka János, a szabaddemokraták
elnöke miskolci látogatásakor kije-
lentette: a kommunista pártpolitika
legsötétebb korát idézi, ahogy poli-
tikai csatatérré változtatják a kórhá-
zakat. Az egészségügyi reform két
fontos eleme az ellátás javítása és a
hálapénz megszüntetése. Szerinte a
betegeknek sokkal kellemetlenebb
az orvosok zsebébe csúsztatni több
tízezer forintot, mint kifizetni a há-
romszáz forintos vizitdíjat.

Az MVK Zrt. tájékoztatása szerint
2007. augusztus 6-tól a Gábor Áron
utcában zajló közmûépítési mun-
kálatok befejezéséig terelt útvona-
lon közlekedik a 33-as autóbusz. 

A Gábor Áron út helyett a
Schweidel J. utcán közlekedik
majd, ennek megfelelõen a
Tímármalom úti megállót is át-
helyezik. 

Vizitdíj mellé tájékoztató plakát. Fotó: Juhász Ákos

A BETEGEK HARAGJÁTÓL VÉDIK DOLGOZÓIKAT...

„Politikus” vizitdíj-automaták

Fiatalokra építenek

EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY
SZEPTEMBERBEN

TERELT ÚTVONALON
A 33-AS BUSZ

Ebben az évben is folytatódik
Miskolcon a nagy forgalmú
gyûjtõutak, valamint a tömeg-
közlekedési útvonalak aszfalt-
burkolatának felújítása.

A munkák 2007. augusztus 6-
án kezdõdnek és az idõjárástól füg-

gõen október közepén fejezõdnek
be. 

A kivitelezések elsõ szakaszában
– melyet közbeszerzési pályázaton
a Strabag Zrt. nyert el – az útvonalba
esõ aknafedlapok, víznyelõrácsok
felemelése, egyes szakaszokon sze-
gélykõcsere és az aszfaltmarás ké-

szül el. Ezt követõen az elõkészített
felületre új aszfaltréteget húznak. Az
útfelújítások költsége bruttó 182
millió Ft. Az építés idején részleges
forgalomkorlátozás és idõnként tor-
lódás várható. A program részeként,
a Hõsök tere átadásával egy idõben
már elkészült a Deák tér–Kazinczy
utca burkolatának felújítása.

A következõ felújítások ütem-
terve augusztus 6-tól augusztus 31-
ig: Dankó Pista u., Csabai kapu; au-
gusztus 13-tól szeptember 15-ig:
Mendikás dûlõ, Vologda u. –
Thököly u.; augusztus 13-tól szep-
tember 30-ig: Petõfi u. – Geró u.,
Ilona u. – Malomszög u.; szeptem-
ber 3-tól október 15-ig: Ferenczi
S. u. Az útfelújítások befejezése vár-
hatóan 2007. október 15.

A forgalomkorlátozás, részleges
útlezárás során a gépjármûvel köz-
lekedõk és a tömegközlekedési jár-
mûveket igénybevevõ lakosság tü-
relmét, megértését kéri az önkor-
mányzat.

Ducsai Sándor, a Fidelitas
Borsod megyei elnöke és
Konyári György miskolci elnök
sajtóközleményben reagált a
Kóka János SZDSZ-es elnök
miskolci látogatásán elhangzot-
takra.

Kóka János, az SZDSZ elnöke
miskolci látogatásán úgy fogalma-
zott: a borsodi megyeszékhely a fia-
talok városa. A fiatalok támogatá-
sával lehet sikeres liberális politi-
kát folytatni, hiszen a fiatalok azok,

akik a következõ választásokat el-
döntik. 

A Fidelitas Borsod megyei szer-
vezete cinikusnak tartja, hogy az
SZDSZ úgy próbálja beállítani,
mintha a kisebbik kormánypárt tá-
mogatná a fiatalokat, holott szinte
az összes beígért kedvezményt
megvonták tôlük.

Meggyõzõdésünk – írják –, hogy
az SZDSZ az MSZP-vel karöltve a
fiatalokra csupán mint szavazatok-
ra, és nem mint a jövõ nemzedé-
kére tekint.

BÍRÁL A FIDELITAS

FORGALOMKORLÁTOZÁSOK OKTÓBERIG

Útburkolat-felújítások Miskolcon



Elsõ alkalommal tartanak or-
szágos gyógynövénynapot au-
gusztus 11-én, szombaton
Bükkszentkereszten. A rendez-
vény a helyi önkormányzat, az is-
mert „füvesember”, Szabó Gyuri
bácsi és egy utazási iroda össze-

fogásának eredménye. A gazdag
programban szerepelnek egye-
bek mellett népi gyógyászattal
kapcsolatos elõadások, neves ter-
mészetgyógyászok és népi gyó-
gyítók adnak személyre szabott,
ingyenes tanácsokat, gyógynö-
vénytúrán vehetnek részt az ér-
deklõdõk. Megtekinthetik Gyuri
bácsi gyógynövénykertjét, ihatnak
teáiból. Díjmentes állapotfelmé-
rést, vérnyomás- és vércukorszint-
mérést is végeznek. A családos-
tul érkezõknek gyermekfelügye-
letet biztosítanak. 

� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

Véleménye szerint azonban
talán lehetne kicsit rugalmasab-
ban, a lakossági igényeket is fi-
gyelembe véve értelmezni az ide-
vonatkozó jogszabályokat. Igen
sokan kifogásolják pél-
dául a felújított Széchenyi
utca egyes épületeinek
színét, amelyek kiválasz-
tásához szintén a KÖH
hozzájárulása szükséges. 

Paszternák István, a
Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatal miskolci regi-
onális irodájának vezetõ-
je elmondta: Miskolcon
igen mélyrõl indult a mû-
emlékvédelem, a 2000-es
évek elején mindössze
35 mûemlék épületet tar-
tottak nyilván a belváros-
ban. (Összehasonlítás-
ként: Sopronban példá-
ul ez a szám akkoriban
meghaladta a 400-at, de
szinte minden más ha-
sonló város többet foglal-
kozott a mûemlékvédelemmel,
mint Miskolc.) Aztán elindult egy
folyamat, a város megkezdte ön-
maga gyökereinek a felkutatását.
Mindez olyan arculatváltásba il-
leszkedik, amely örökségvédelmi
szempontból feltétlenül üdvöz-
lendõ.  

A fordulópontot az a határozat
jelentette 2004 novemberében,
amely mûemléki jelentõségû te-
rületté nyilvánította a történelmi
belvárost és a történelmi Avast. A
KÖH-nek gyakorlatilag innentõl

kezdve van „beleszólási” joga az
esetleges átalakításokba. Ez azon-
ban nem vonatkozik a korábban
kiadott építési engedélyekre, ezek
hatályban maradtak, így sajnos je-
lenleg is igen sok jelentõs beru-
házás folyhat a városban KÖH fel-
ügyelete nélkül. 

Paszternák István kihangsú-
lyozta: a belvárost és az Avast érin-
tõ határozat nem azt jelenti, hogy
ezeken a helyeken minden egyes
ingatlan mûemléknek minõsül. A
városrész egésze tarthat számot –

szerkezetébõl, beépítettségébõl,
jellegébõl adódóan – védelemre.
Viszonylag nagy területrõl van szó,
amely a Hunyadi utcától a Soltész
Nagy Kálmán útig, a bíróságtól az
avasi toronyig tart. Megindult az
épületek egyedi felmérése, hogy
a nyilvántartott mûemlékek mel-

lett mely épületek méltók még az
egyedi védelemre. A 2005-ben le-
zárult mûvészettörténeti kutatás 80
olyan épületet sorolt fel, amelyek
mûemléki védelem alá helyezé-
se indokolt lehet. Mivel azonban

ennek szigorú jogszabályi fel-
tételei vannak, konkrét levél-
tári, történeti, esetleg építé-
szettörténeti kutatásnak is meg
kell elõznie a mûemlékké nyil-
vánítást. Ezt viszont csak fo-
kozatosan, a kapacitáshoz il-
leszkedve lehet végezni.
Paszternák István szerint ezért
valóban az a „taktika” érvé-
nyesül, hogy amely épület ve-
szélybe kerül – tehát napiren-
den van az átépítése, esetleg
lebontása – ott megpróbálják
ezt a védelmet mihamarabb ki-
mondatni. A többi esetben
pedig ütemezett módon, két-
három éves programban va-
lósulhat meg a felújítás. 

Arról is jogszabályok ren-
delkeznek, hogy az esetleges
felújítások, átépítések során az

eredeti állapot hiteles visszaállí-
tására kell törekedni: ennek része
a külsõ színezés is. A Nemzeti
Színház például emberemlékezet
óta sárga színû volt, holott nyil-
vánvaló: ez a késõ barokk, klasz-
szicista épület eredeti állapotában
nem így nézett ki. Az eredeti szín-
re vonatkozóan viszont semmilyen
adat, vagy vakolatminta nem állt
rendelkezésre, ezért a legutóbbi
felújításkor a színház építési kor-
szakában használatos színek közül
lehetett választani. Más esetekben
– ide tartozik például az Avas szál-
ló – a felújítás alatt álló ingatla-
nok tulajdonosai a KÖH elõírá-
sai alapján épületkutatást végez-
tettek, amelybe beletartozott az
eredeti vakolatszínek meghatáro-
zása is. 
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Az Európa Tanács nemzeti
kampánysorozatot indított
tagországaiban a családon
belül, a nõk ellen elkövetett
erõszak csökkentéséért, meg-
állításáért. A hazai kampány
elsõ vidéki konferenciáját
kedden tartották Miskolcon az
Európa Házban.

�� K. J.

Dr. Sándor Klára, az Európa
Tanács referense, SZDSZ-es or-
szággyûlési képviselõ a fizikai
erõszakon kívül felhívta a figyel-

met a bántalmazás más, „kifino-
multabb” megjelenési formáira:
lelki és gazdasági nyomással is
csökkenthetõ a nõk önállósága,
önbecsülése, növelhetõ kiszol-
gáltatottságuk, függõ helyzetük a
családban.  

A kampány egyik célja: felhív-
ni a pedagógusok, védõnõk, csa-
ládorvosok figyelmét az egyre
terjedõ jelenségre, megismertet-
ni velük a bántalmazási fajták
árulkodó jeleit, cselekvési lehe-
tõségeiket. Kiemelt „szövetsé-
gesként” számítanak a rendõr-

ségre, ügyészségekre, bíróságok-
ra a bántalmazások kivizsgálásá-
ban, elbírálásában. Sajnos a je-
lenlegi gyakorlat szerint a beje-
lentett erõszakos cselekmények-
kel a rendõrség nem akar, nem
tud foglalkozni, mert hiányoznak
az ehhez szükséges jogszabályok.
„Amíg nem folyik vér, nem lép-
hetünk közbe”– idézte a pana-
szosoktól gyakran hallott rendõri
reagálást Sándor Klára. 

A tájékoztatás, felvilágosítás
mellett tehát fontos feladatnak te-
kintik az ide vonatkozó hazai
jogszabályok megváltoztatását
annak érdekében, hogy a rend-
õröknek is legyen joguk intézkedni
ilyen esetekben. A Magyar-
országon jelenleg érvényben lévõ,
„távoltartó” törvény sem nyújt
kellõ védelmet a bántalmazot-
taknak. Törvénymódosítással sze-
retnék elérni: a rendõrség dönt-
hesse el, mennyi ideig ne me-
hessen a bántalmazó a sértett kö-
zelébe. Ausztriában ez nyolc nap,
nálunk csak néhány óra. Hosszabb
távoltartási idõt jelenleg csak bí-
róság rendelhet el. Egy ilyen bí-
rósági határozat megszületéséig el-
telt hosszú idõ alatt azonban a
bántalmazás tovább folytatódhat,
volt halállal végzõdõ eset is –
hangsúlyozta Sándor Klára. A jog-
szabály-változtatások mellett ter-
mészetesen szemléletváltásra is
szükség van. A szakember szerint
ennek elsõ lépése a most elindí-
tott felvilágosító kampány.

Augusztus 1. a szoptatás világ-
napja. 1990-ben ezen a napon
32 ország kormánya és 10
ENSZ-szervezet aláírta azt a
dokumentumot, mely a szop-
tatás védelmérõl, elõsegítésé-
rõl és támogatásáról szól. 

�� LÉNÁRT V.

A miskolci védõnõk is több
programmal emlékeztek meg errõl
a napról. A szoptatás megalapoz-
za a csecsemõk egészséges pszi-
chológiai fejlõdését, az anyatej
pedig olyan táplálékot nyújt, mely
tartalmazza mindazon tápanya-
gokat, amelyekre a kisbabáknak

az élet elsõ hat hónapjában szük-
sége van. Ezek késõbb is megvé-
dik a fertõzésekkel szemben, és
segítenek kialakítani az egészsé-
ges immunrendszert. 

Mindezek fontosságára hívták fel
a figyelmet a Kilián déli védõnõk,
akik a szoptatás világnapja alkal-
mából a helyi bölcsõdébe hívták
össze a lakótelep kismamáit. Az
anyukákat és a kicsiket óvodások
mûsora és baba-mama foglalkozás
fogadta, majd köszöntötték azokat
az édesanyákat is, akik nemcsak saját
gyermeküket szoptatják, hanem
más csecsemõ egészséges fejlõdé-
séhez is hozzájárulnak anyatejükkel.

Egyre több épület újul meg – nem mindegy, hogyan.    Fotó: Juhász Ákos

Belvárosi felújítások

KÖZBESZÓL A MÛEMLÉKVÉDELEM...

A Kilián déli bölcsõdében köszöntötték a kismamákat.
Fotó: Juhász Ákos

A SZOPTATÁS VILÁGNAPJA

Testi-lelki táplálék

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy „Mindenkit érhet jogeset”
címmel folyamatosan mûködik ingyenes jogsegélyszolgálatunk.
Amennyiben jogi természetû problémájuk, kérdésük van, úgy kér-
jük, 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

JÚLIUS  KÖZEPÉTÕL  HÉTVÉGENKÉNT  GRILLTERASZ!
www.larosapizzeria.hu

PIZZÉRIA ÉS
KISVENDÉGLÕ

� 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

06-46/784-141, 06-20/669-7742

Saját készítésû pizzákkal,
olasz és magyar ételkülönlegességekkel

várjuk Kedves Vendégeinket.

Felsõzsolca,  Kassai u. 55.  H–P: 10–22. SZO–V: 11–22 

LA ROSA
FELSÕZSOLCA KÖZPONTJÁBAN MEGNYÍLT A

RENDELÉSFELVÉTEL, ASZTALFOGLALÁS

Fûben, fában orvosság...

KAMPÁNY A CSALÁDON BELÜLI ERÕSZAK ELLEN

Amíg nem folyik vér...

Hírek röviden

ZÁRVA A DIÓSGYÕRI USZODA. A diósgyõri városi uszoda – az
elõzetes tervekkel ellentétben – csõtörés miatt 2007. augusztus 3-án
bezárt. A létesítmény a mûszaki hiba elhárítása és a szükséges felújí-
tási, karbantartási munkák elvégzése után 2007. szeptember 10-tõl lá-
togatható újra.

NEM ALACSONYPADLÓSAK. Mûszaki okok miatt augusztus 4-
én és 5-én (szombat, vasárnap) a 24-es autóbusz vonalán nem ala-
csonypadlós jármûvek közlednek Miskolcon, tájékoztatta lapunkat az
MVK Zrt. A társaság arra kéri a fogyatékkal élõ, kerekesszékhez kö-
tött utasait, hogy akik ezeken a napokon a 24-es vonalán kívánnak
utazni, azok elõzõ nap este 8-ig jelezzék utazási igényüket a cégnél
a 46/514-949-es telefonszámon.

EGYIRÁNYÚSÍTÁSOK. Megkezdõdik Miskolcon az északi elkerü-
lõ út (Bosch út) Repülõtéri úti csomópontjának átépítése. A munkákhoz
kapcsolódóan megváltozik a forgalmi rend. Augusztus 6-tól 31-ig le-
zárják a Repülõtéri utat, augusztus 31-tõl szeptember 20-ig pedig a
Besenyõi utat. A lezárások ideje alatt csak egyirányú behajtásra lesz
lehetõség.

SZIGORODIK A JEGYELLENÕRZÉS. A következõ két hétben
a villamossal közlekedõk számíthatnak szigorú ellenõrzésre az MVK
Zrt. részérõl. A vállalat sajtótájékoztatóján elmondták: fõleg az elsõ
ajtós felszállási rend ellenõrzését, illetve a – rendõrség bevonásá-
val történõ – jegyellenõrzést tûzték ki célul. A rendõrséggel való
együttmûködés egyhónapos tapasztalatai jók, a bliccelõk már nem
tudnak hamis adatokat megadni az ellenõröknek, hiszen a velük
lévõ rendõrök hivatalból igazoltathatják õket.



Maszatos fiúcska lézeng az
avasi városközpontban az
egyik szupermarket elõtt.
Megtörli kezét kopott melegí-
tõjében, majd sajátos mosoly-
lyal odalép a találomra kivá-
lasztott vásárlóhoz. Koldul. 

�� SZEPESI SÁNDOR

A járókelõk többsége közöm-
bösen elmegy mellette, egy na-
gyothalló öreg néni azonban kö-
zelebb hajolva tudakolja, mit
akar. 

– Tesséééék má’ adníí... – lép
közelebb a kisgyerek behízelgõen.
– Éhes vagyoooook... 

Teljesen meggyõzõ, õszinte a
tekintete. A néni elõvesz egy
zsemlét a táskájából, de a kis-
gyerek nem nyúl érte. Lopva az
utca túloldalára pillant, ahol egy
négytagú csoport – három férfi és
egy asszony – figyeli a jelenetet.
– Pénzt nem tetszik tudni adnííí...?
– kérdi jóval kevésbé meggyõzõen. 

– Egy jó nagy rúgás kell a hát-
sójukba, nem pénz! – áll meg
mellettük egy középkorú férfi fel-
háborodva. – Itt eszi õket a fene
mindenfelé, egész nap szedik a
pénzt, a szüleik meg elisszák! 

Többen megállnak mellettünk
a méltatlankodás hangjaira. A
gyerek közben rutinosan felszí-
vódik, eltûnik az út túloldalán vá-
rakozó csoport is. 

Barczi András és Pázsit Petra,
az Iránytû Avasi Szociális Szolgálat
munkatársai nap mint nap talál-
koznak ilyen jelenetekkel. A csa-
ládsegítõk a városrész utcáit járva
figyelik a kóborló, veszélyeztetett
gyerekeket, s intézkednek, segí-
tenek. Beszélgetésünk közben
szóba kerül, a múlt század ’60-
as, ’70-es éveitõl kezdve külön szo-
ciológiai fogalommá váltak Ma-
gyarországon az úgynevezett „kul-
csos gyerekek”. Egyre többen köl-
töztek a nagyvárosokba, szétsza-
kadtak a többgenerációs nagy-
családok, munkába álltak a nõk.
A nyári vakáció alatt nem volt, aki
vigyázzon a csemetékre napköz-
ben, ezért a házgyári lakótelepek
környékén megszokottá vált a
nyakukba akasztott lakáskulccsal,
csapatostól kóborló, kisebb-na-
gyobb suhancok látványa. A prob-
léma a rendszerváltozás után is
maradt. Az Avason például ma
már elsõsorban az anyagiak hiá-
nya miatt nem tudják a családok
gyerekeiket szervezett progra-
mokra beíratni a szabad hóna-
pokban. Még a napközbeni, rend-
szeres étkezés biztosítása is nehéz.
Barczi András nem tudja ponto-
san, hány gyermeket érinthet ez
a probléma az Avason. Tapaszta-
latai szerint ugyanis a városrész
közterein csellengõ, kolduló, ku-
kázó tizenévesek meghatározó

része nem itt lakik. A városkör-
nyékrõl szivárognak be nyaranta.
Az avasi „kulcsosok” inkább a bel-
városi plazák, terek környékén
próbálják múlatni az idõt. 

A két fiatal családsegítõ látha-
tóan lelkesen és odaadással végzi
munkáját. Minden egyes eset si-
kerélményt ad, ha segíteni tudnak.
Nem titkolják: ez nem mindig
könnyû. Vannak családok, ame-
lyek egyáltalán nem veszik jó
néven, ha „beleavatkoznak” az éle-
tükbe, pláne, ha ezt a gyerekei-
ken keresztül teszik.  

Rézmûves Gabriella igazgató el-
mondja, 2005. július 1-jétõl négy
új szolgáltatást vezettek be intéz-
ményüknél: utcai és lakótelepi, va-
lamint kórházi szociális munkával,
kapcsolattartási szolgálattal, ké-
szenléti ügyelettel védik, képviselik
a gyermekek érdekeit, segítik a
nehéz helyzetbe került családo-
kat. Figyelemmel kísérik a lakó-
telepen kóborló gyerekeket, meg-
vizsgálják az esetleges veszélyez-
tetettség szintjét. Szakemberek
döntenek arról, milyen segítség
lehet a leghatékonyabb. Szabad-
idõs programokat, kirándulásokat,
napközis, illetve környezetvédel-

mi táborokat szerveznek. Július 16-
tól augusztus 17-ig pedig minisz-
tériumi támogatással száz rászo-
ruló gyermek számára biztosíta-
nak napi egyszeri meleg étkezést.
További kétszázötven gyermek
hideg élelmet kap. Nyári napkö-
zijükben, miskolctapolcai, keszt-
helyi, tokaji táboraikban százhet-
ven gyermeknek tudnak üdülési
lehetõséget, napi elfoglaltságot
biztosítani.

Fodor Zoltán önkormányzati
képviselõ is szívügyének tekinti,
hogy az Avason ne legyenek éhe-
sen, céltalanul kóborló gyerekek.
Kirándulási lehetõségeket szer-
vez számukra, komoly összegek-
kel támogatja az Iránytû kezde-

ményezéseit. Uniós szabványok-
nak megfelelõ, bekerített játszó-
teret hozott létre, s rendbe tetet-
te az avasi sportpályát is. 

– Inkább itt mozogjanak, spor-
toljanak, játsszanak a fiatalok,
addig sem csavarognak – mond-
ja, miközben az ételosztást fi-
gyeljük az Iránytû Klapka utcai te-
lephelyén. Hosszú sor, sok apró
gyerek, különbözõ sorsok. 

Szomszéd Jánosnénak két
csöppsége várja otthon az ebédet.
Nem éheznek, de helye van min-
den fillérnek. Jól jön a segítség.
Egy hosszú hajú fiatalasszony ke-
zével takarja gyermekei arcát a
fényképezéstõl védve. Nem szí-
vesen nyilatkozik. Aztán mégis el-
mondja: férje harmadik éve nem
kap munkát, máról holnapra
élnek, szinte csak itt jutnak meleg
ételhez.

Fodor Zoltánnal igyekszünk
összegezni a látottakat, hallotta-
kat, s levonni valamiféle tanul-
ságot. A képviselõ jól ismeri az
„avasi” sorsokat, a sorban állók
többsége is személyes ismerõse.
A kóborló gyerekek ügye nagyon
szerteágazó – mondja –, s a prob-
lémának csupán egy – bár két-
ségtelenül fontos – részére jelent
megoldást, ha legalább az ét-
keztetésben segít az önkor-
mányzat. Kihalóban vannak a
családi kirándulások, a szülõk a
szabadságukat, pihenõnapjaikat
is jórészt munkával töltik. A
közös élmény viszont nagyon
fontos lenne a gyermekek egész-
séges lelki fejlõdése szempont-
jából... 

– Ezért szervezzük a kirándu-
lásokat, ezért támogatom én is
minden lehetséges eszközzel a
gyerekeknek szóló közösségi prog-
ramokat – sorolja. – Hiányzik az
Avason egy igazi közösségi ház,
ahová bármikor bemehetnének a

gyerekek, s igazi közösségi terek,
színvonalas programok várnák
õket. 

Fodor Zoltán avasi képviselõ-
társaival egy ilyen létesítmény lét-
rehozását kezdeményezte az Avasi
Gimnázium mellett. Elképzelé-
süket támogatta az önkormányzat,
pályázati pénzt is sikerült szerez-
ni. Jelenleg az alapozási munkák
folynak, a ház átadását 2008-ra
tervezik 
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„Iránytû” az avasi gyerekeknek
Fújtató

�� BEKES DEZSÕ

Ha a piacra kerül lakásunk, házunk, egyszeriben áruvá válik, és
besorolják az „ingatlanok” közé. Furcsa, talán sértõ is egy kicsit, hi-
szen mi édes otthonnak, hajléknak, esetleg fészeknek becézzük. De
be kell látnunk, hogy az adok-veszek világban jobb egy ilyen sem-
leges, uniformizált név. 

Gondoljunk csak bele, milyen mókás lenne ez az apróhirdetés:
összkomfortos, négy szobás fészek eladó… Persze az is mosolyt kel-
tene, ha így módosítaná valaki a közmondást: az én ingatlanom az
én váram. 

Kérdezhetnék, hogy miért folytatok én itt árnyékbokszolást, hisz
aki anyanyelvi szinten beszéli a magyar nyelvet, sohasem vét olyan
hibát, mint amilyenek a fenti példákban szerepelnek. Írásban nem
is, de magatartásban annál inkább. Kedves ismerõsöm panaszolja,
milyen rosszul esett neki, amikor a vevõk fitymálták, leszólták eladó
házát, amit jórészt két kezével épített. Családi okból kénytelen volt
túladni rajta, és szomorúságát még jócskán megtetézte, hogy tûr-
nie kellett a vevõk minden kényét, kedvét. Alku közben azt az ott-
hont sértegették, ahol megtanultak járni a gyerekeik, és minden fának,
bokornak külön története volt. 

Sokáig nyelte szótlanul a becsmérlõ kijelentéseket. Egyszer azon-
ban nála is elszakadt a cérna, azon kapta ugyanis az egyik vevõje-
löltet, hogy az ablakkeretet elõbb körömmel, majd bicskaheggyel
kapargálja, hogy meggyõzõdjön róla: még mindig jól tart e rajta a
festék. Azt találta mondani a kíváncsi úrnak, hogy a keret, s rajta a
festés talán kissé viseltes. Az ablak azonban egy gyümölcsfára nyí-
lik, ami minden tavasszal virágdíszbe öltözik és olyan, mint egy gyö-
nyörû menyasszony. A vendég sértõdött képpel zsebre vágta a bics-
kát, aztán anélkül, hogy megkérdezte volna a ház árát, távozott, jól
bevágva maga után az ajtót. 

Ismerõsöm egy percig sem sírt utána. Sõt! Mint mondja, akkor
lett volna szomorú, ha az õ otthona ilyen kezekbe kerül. A szóban
forgó úr vegyen csak ingatlant. Az õ háza otthonnak való. 

Otthon, édes otthon

Száz rászoruló gyermeknek biztosítanak meleg ételt.

Sorozatunkban Fecske Csaba
költõ, író beszélget pályatársai-
val költészetrõl, magánéletrõl,
közéletrõl, az irodalom fontossá-
gáról. Ezen a héten Málik
Rolandot kérdezte.

�� FECSKE CSABA

– Nemrégiben jelent meg elsõ ver-
sesköteted. Az én indulásomkor köl-
tõavató volt az elsõ kötet. Vajon most
is annak számít?

– Nem tudom. A szûk baráti, író-
társi körben minden bizonnyal, de
õk már a kötet megjelenése elõtt tud-
ják, hogy költõ-e az illetõ vagy sem.
Szerintem nem attól lesz valaki költõ,
hogy megjelenik az elsõ kötete.
Másképpen: attól, hogy valakinek ver-
seskönyve jelenik meg, még nem biz-
tos, hogy költõ. Erõs a gyanúm, hogy
ebben is annak a valaminek van meg-
határozó szerepe, aminek annyi más-
ban, ennek neve: idõ.

– Miért éppen az Ördög címet
adtad kötetednek?

– Talán meglepõ, de nem én
adtam címet a könyvemnek.
Barátom és fegyvertársam, K. Kabai
Lóránt javasolta, hogy legyen a címe
Ördög. Ilyen irányultságú cím – talán
az Ördögi kísérteteket kivéve – még
nem volt a magyar irodalomban, vi-
szont témájában, hangulatában már
több száz éve ott bolyong.
Mindemellett verseim túlnyomó ré-
szében rossz útra tévedt énemet je-
lenítem meg, pokoljárásom vezér-
bugyrain visz végig a könyv, ezért a
végén már határozottan emellett a
cím mellett tettem le én is a vokso-
mat. Hogy jó cím-e? Szerintem igen,
bár az ördög tudja. 

– Költészetbõl aligha lehet meg-
élni. Mi a kenyérkeresõ foglalkozá-
sod?

– Recepciósként dolgozom egy
zempléni háromcsillagos szállodában,
ahol hamarosan úszómesterré is
avanzsálok. 

– Néhány éve szép jegyzeteid je-
lentek meg az Észak-Magyaror-
szágban. Megszûnt a lehetõség, vagy
nincs belsõ késztetés publicisztikák
írására?

– Az utóbbi. (Egyelõre.)
– Honnan jössz (család, elõ-

dök)?
– Miskolcon születtem, itt nõt-

tem fel, de a szüleim a Nyírségbõl
származnak, Krúdy Gyula bácsi le-
tûnt világának fájó maradékából,
ahol sok nyarat töltöttem nagy-
szüleimnél, rokonoknál. Szomorú,
nosztalgikus érzés jár át, ha szóba
kerül ez a vidék, biztos vagyok
benne, hogy onnan való a bennem
élõ tûnõdés. Családomban tud-
tommal soha, senki sem írt, „egy-
szerû”, kétkezi munkából élõ em-
berek voltak. Miskolc nagyon fon-
tos a számomra, úgy fogalmaznék,
hogy a szívem nyírségi, a szellemem
pedig miskolci. 

– Hogyan lett poéta belõled? Mi
inspirált, ki segített eddigi pályádon?

– Kiskoromtól kezdve öntudatla-
nul figyeltem az embereket, és fur-
csamód nem az érdekelt, hogy mit
mondanak, hanem, hogy hogyan
mondják, a forma. Mi az a mód, az
a megfogalmazás, ami a leginkább
megvilágítja a mondanivalót, mi a
legizgalmasabb, a legplasztikusabb.
Arra emlékszem még, hogy szeret-
tem játszani a szavakkal. Gimnázium
végéig azonban fel sem vetõdött
bennem, hogy verset kell írnom.

Aztán két jóbarátommal (Mándoki
Tóth György és Könözsy László) való
szürreális poénjaink, gondolataink,
hovatovább erõsen filozófiai, egy-
szersmind lírai témájú beszélgeté-
seink hatására egyre jobban elkez-
dett érdekelni a költészet, az írás,
alkotás. Tõlük, általuk tudtam meg
tulajdonképpen, hogy a világon lé-
tezik vers, és hogy én is írhatok. Írtam
is, de olyan rossz verseket, hogy ha
elõkerül néha egy-egy valamelyi-
künknél, három napig azon neve-
tünk.

Néhány évvel késõbb találkoz-
tam Lerch Tamással, aki gyökeres
változást hozott az írásmódomban,
az írásról való felfogásomban. Tõle
tanultam, hogy az nem lehet ko-
moly, amin nem tudunk nevetni.
Hogy ne verset írjak, azt írjam, amit
a versben kikerülnék illendõség-
bõl, kényelmességbõl, gyávaságból.
Az õ révén találtam rá arra, ami
nélkül nem lehet igaz verset írni:
a bátorságra. Nagyon fontos meg-
említenem még Nyilas Atillát.
Nála kattant helyére az egész.
(Hogy aztán újra széthulljon, de
ennek így kell lennie, ez a jó.) 

– Közeli, távoli tervek?
– A második kötet. Közeli és tá-

voli terv.

„KÖLTÕK EGYMÁS KÖZT”

„Ördög” a költészet édenkertjében

A családsegítôk leggyakrabban kukázókkal találkoznak az
Avason. Legtöbbjük nem itt lakik.

Gyerekek az utcán. A városrészben lakó fiataloknak már épül
a közösségi ház. Fotók: Juhász Ákos

Balatoni közvetlen vízparti nyaraló 4-6 sze-
mélyre kiadó a nyárra. Heti váltás. Földszintes,
berendezett konyha, szalonnasütõ, stég, nagy,
zárt udvar. Érd.: 30/941-41-91.

Miskolci Stop Shopba augusztusba nyíló
papír-írószerüzletünkbe munkatársakat ke-
resünk számítógépes ismerettel (CorelDraw,
PhotoShop, Power Point). Elôny a multi-
funkciós gépek kezelése, valamint papír-író-
szerben való jártasság. Fényképes önélet-
rajzokat kérem az alábbi e-mailre küldeni:
penzugy@royaloffice. Telefon: 06-1-454-
1508.

Azonnali kezdéssel keresünk CNC-gép-
kezelõket, illetve palástköszörûsöket sár-
vári, illetve nógrádi munkahelyre. Szállás és
szállítás biztosított. Kiemelt bérezés. Tel.:
20/492-3044.

Miskolc-Martintelepen, a Csokonai utcá-
ban 1300 m2 területû építési telek eladó. Infor-
máció: 30/976-1092.

APRÓHIRDETÉS
NAPPALI RENDSZERÛ KÉPZÉS

a Diósgyôri Gimnáziumban
mûködô 

School of Business 
Üzleti Szakközépiskolában
Iskolarendszerû képzés, ezért minden megillet, ami
egy nappali tagozatost:
� diákigazolvány � szociális ellátások � kollégium

Érettségi utáni képzések:

� Gazdasági informatikus
� Sportszervezõ,- menedzser
� Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintézõ

Iskolánkban lehetõséged van ingyen sportolni, tanulmányi ki-
rándulásokon részt venni, korszerû informatikai eszközrend-
szer használatára (állandó internet-elérés, digitális eszközök)
Oktatóink magasan kvalifikáltak a Miskolci Egyetemrõl, fel-
készítenek a felsõoktatási intézményekbe való bejutáshoz.

Érdeklõdni:
46/370-502 telefonon, 

személyesen Miskolc, Kiss tábornok u. 42. sz. alatt.
www.sob.hu

Kérésre tájékoztatót küldünk!



Az Uffizi képtár és a
Japán Nemzeti Múzeum
után Magyarországon is
látható „Az igazi
Leonardo” címû képzõ-
mûvészeti tárlat. A deb-
receni MODEM mûvé-
szeti központban három
hónapig tekinthetik meg
az érdeklõdõk a rene-
szánsz zseni gondolko-
dását és mûvészetét be-
mutató kiállítást.

�� PETRUSKÓ N.

Leonardo da Vinci szob-
rász, festõ, mérnök, feltalá-
ló és természettudós, azaz
valódi polihisztor volt, akit
már életében is ismertek és
elismertek. A tudós és mû-
vész alkotásaiból nyílik kiállítás au-
gusztus 16-án Debrecenben, mely
bepillantást enged a reneszánsz
alkotó gondolkodásába, és be-
mutatja az igazi Leonardot. A tár-
latnak otthont adó MODEM mû-
vészeti központ vezetõje hétfõn
Miskolcon szolgált friss hírekkel a
kiállításról. Az elõvételben eladott
jegyek tíz százalékát ugyanis a bor-
sodi megyeszékhelyrõl rendelték
meg, ami azt jelenti, hogy
Debrecen után itt kíváncsiak a leg-
többen a reneszánsz zseni mun-
káira.

A MODEM igazgatója szerint
azért is fontos a debreceni
Leonardo-kiállítás, mert ez az

elsõ olyan megatárlat, amely nem
Budapesten, hanem egy vidéki
városban kap helyet. Külön-
legessége az is, hogy az érdeklõ-
dõk a cívisvárosban megcsodál-

hatják többek között Leonardo –
végül soha el nem készült – hét
méter magas, bronz lószobrá-
nak, a Kolosszusnak egy máso-
latát is.

A Széchenyi u. 27. számú,
1888-ban épült egyemeletes
lakó- és üzletház 100%-ban
önkormányzati tulajdonban
van. A MIK Rt. megbízásából
felújítása az ARC Kft. tervei
alapján készült el. A Fõutca
Plaza Projekt (FPP) eredmé-
nyeként megújult üzleti por-
tálok között 2006 nyarán a
város lakóinak az itt kialakí-
tott borszaküzlet portálja és
cégére tetszett a legjobban.

�� DOBROSSY ISTVÁN

A szép és ízléses portálkialakí-
táshoz a belsõ terek igényes áta-
lakítása társult. Az épület nyuga-
ti részén az 1–3 tengely alatt, ha-
sonlóan új, barna portálok mögött
az „István” férfidivatüzlet kínálja
portékáit.

Az 5 + 1 tengelyes hom-
lokzatú épület, egykor és je-
lenleg is tökéletesen beleil-
leszkedik közvetlen környe-
zetébe. Utóbbi megállapítás
arra vonatkozik, hogy külsõ
megjelenésében csaknem
teljesen átalakították. Az
épület emeleti zónájának
négyosztatú ablakai viszony-
lag egyszerû, rézsûs, lemezes,
alsó és felsõ sarkaikban ki-
ugratott vakolatkeretet kap-
tak. Az ablakok kis kiülésû kö-
nyöklõpárkányai alatt mélyített
faltükrök, a szemöldökpárkányok
alatt pedig középen rozetta, két-
oldalt virágos vakolatdíszítmény je-
lenik meg. Az L-alaprajzon nyug-
vó nyeregtetõs, egyemeletes épü-
let a Széchenyi u. 25. számú ház-
hoz igazodik mind arányaiban,
mind pedig tömegében. Ez a
párkánymagasság egyben mutat-
ja azt az egykori vezérvonalat,
amely a XIX. század végén jel-
lemzõ volt a fõutca arculatára, s
természetesen hangulatára is. Az

épület jobbszélsõ tengelyében el-
helyezkedõ, félkörívvel záródó
kapunyílás egykori kovácsoltvas ka-
pujából a félköríves záródást ki-
töltõ, sugaras szerkezetû, stilizált
növényi ornamensekbõl kompo-
nált rács megmaradt. Az új két-
szárnyú lemezkapu sötétszürke szí-
nezést kapott.

A kapualj kétszakaszos, don-
gaboltozatos tere szegmensívû,
páros hevederekkel osztott. A
második szakasztól balra, egy
szegmensíves átjárón keresztül
juthatunk a lépcsõházba, illetve
az emeletes udvari traktus föld-
szinti lakásaihoz. Az udvari rész
emeleti szintjén L-alakban be-
forduló függõfolyosót öntöttvas
konzolok tartják. Az öntöttvas
lépcsõkorlát elemei valószínûleg

valamelyik Zsolcai kapui öntö-
débõl származnak. 

Az épület tulajdonosainak tör-
ténetérõl annyit sikerült feltárni,
hogy az egykori hosszú, Pecére le-
nyúló szalagtelek tulajdonosa a
XVIII. században egy Mezei István
nevû polgár volt. A XIX. század
elején ez a szalagtelek (amely
közel 500 négyszögöl volt) már
három tulajdonos között oszlott
meg, s természetesen három ház
volt e szalagtelken. Az utcai tel-
ket 1884-ben Silbiger Ármin mis-
kolci ügyvéd vásárolta meg, s az

õ nevéhez köthetõ az átépítés, ill.
az épület mai emeletes formája.
A földszint üzleti portáljai az el-
telt évszázad alatt többször vál-
toztak. Volt itt cipõüzlet, paró-
kakészítõ mûhely, majd fehér-
nemû-készítõ, férfiszabóság, a
Groszman és Gábor cég férfiru-
ha-raktára, s a Merinó Rt. posz-
tókereskedés lerakata is. Az utób-
bi évtizedekben megszoktuk,
hogy az épület nyugati részében
férfidivatáru üzlet, a kapubejáró
melletti üzletében pedig kalap-
szalon mûködött.

Ezen a telken a Széchenyi ut-
cára nézõ egyemeletes épület
tömbje mögött lelhetõ fel az a kí-
vülrõl igénytelen megoldású, az
utcai frontra merõleges, föld-
szintes toldaléksor, amely XIX. szá-

zad végi alkotásként azono-
sítható. A szimmetrikus alap-
rajzi elrendezésû épület mé-
zeskalácsos mester lakása
és mûhelye is volt egyben.
A népi építészetbõl ismert
hármas osztású lakóház ké-
sõbarokk polgári variánsa
szinte érintetlen formában
maradt meg ebben a jelen-
téktelennek tûnõ udvari tol-
dalékban. Az épület közép-
tengelyében elhelyezkedõ
bejárat mögött csehsüveggel

boltozott, téglalap alaprajzú elõ-
teret alakítottak ki. Ebbõl jutunk
az egykori konyhába, majd innen
a hátsó térszakaszba, amely mû-
helyként funkcionált. Az egyko-
ri mûhely, illetve konyha két ol-
dalán jobbról egy nagyobb ko-
lostorboltozatos, balról egy kb.
négyzet alaprajzú és egy nyújtott
téglalap alaprajzú helyiséget ta-
lálunk. Ez utóbbi a provinciális
pallérgyakorlatnak megfelelõen
nehezen azonosítható, sok eset-
leges elemet hordozó boltozattal
fedték le.
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Tisztelt olvasó! Ismeri Ön a miskolci nyári programokat? Hamarosan
kiderül! Hétrészes keresztrejtvény-játékunkban nyári programokat rej-
tettünk 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.

HETI MÛSORA

2007. augusztus 6–2007. augusztus 12.

Ismeri Ön 
a nyári programokat?

A MEGÚJULÓ BELVÁROS (60.)

BorNívó szaküzlet és férfidivatház

Augusztus 6., hétfõ

06.00 Az elõzõ esti adás ismét-
lése 08.30 Képújság 17.00 U23
Atlétikai Európa-bajnokság (Háló-
zat TV) 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.25 Magazinmû-
sor (élõ) 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.30 Kéznyújtásnyira, a fogya-
tékkal élõk magazinja (ism.) 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(Hálózat TV) 21.00 Csendes va-
dász, amerikai film (Hálózat TV)
23.00 Képújság.

Augusztus 7., kedd

06.00 Az elõzõ esti adás ismét-
lése 08.30 Képújság 17.00 Veled
is megtörténhet, dokumentumfilm
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.25 Magazinmû-
sor (élõ) 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.30 Sportpercek, a Miskolc TV
sportmûsora 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.25 ZTE – DVTK labda-
rúgó-mérkõzés 23.00 Képújság.

Augusztus 8., szerda

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 A Kontroll,
fogyasztóvédelmi magazin (Hálózat
TV) 17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hírmû-
sor 18.25 Boltív, építészmagazin:
portrémûsor Plesz Antalról 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Ablak Euró-
pára, uniós magazin 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat
TV) 21.00 A nagy esés, amerikai film
(Hálózat TV) 23.00 Képújság.

Augusztus 9., csütörtök 

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 Biztonsági
zóna (Hálózat TV) 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00 Mis-
kolc Ma, hírmûsor 18.25 Magazin-
mûsor (élõ) 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.25 Múlt-kor, tallózás a
Miskolc TV archívumában 19.45
Kedvenceink, az állatbarátok ma-
gazinja 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00
A tévedés áldozata, amerikai film
(Hálózat TV) 23.00 Képújság.

Augusztus 10., péntek

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 Business-
Mix magazin (Hálózat TV) 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Múzsa, kulturális
magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00
Bûnös szándék, amerikai film
(Hálózat TV) 23.00 Képújság.

Augusztus 11., szombat

07.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
09.30 Képújság 17.00 Grand Prix –
autó- és motorsport krónika (Há-
lózat TV) 17.30 Képújság 17.55 Mû-
sorismertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.25 Magazinmûsor, válo-
gatás 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 ven-
dégeivel – showmûsor (Hálózat
TV) 22.00 Virágzó Magyarország
(Hálózat TV) 22.30 Bence-show
(Hálózat TV) 23.00 Képújság.

Augusztus 12., vasárnap

07.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 09.30 Képújság 15.00 ZTE –
DVTK labdarúgó-mérkõzés (ism.)
17.00 Maksavízió (Hálózat TV)
17.30 Képújság 17.55 Mûsorismer-
tetés 18.00 Krónika, heti hírösz-
szefoglaló magazin 18.30 Magazin-
mûsor, válogatás a hét témáiból
19.00 Krónika (ism.) 19.30 Múzsa,
kulturális magazin (ism.) 20.00
Krónika (ism.) 20.30 Hírháló
(Hálózat TV) 20.55 Ízelítõ, fõzõcs-
ke magazin 21.00 Cella, amerikai
film (Hálózat TV) 23.00 Képújság.

A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!

A polihisztor mûveibôl álló kiállítás elôször látható vidéken.

MISKOLCRÓL IS NAGY AZ ÉRDEKLÕDÉS

Da Vinci megatárlat

Tizenhatodik alkalommal ren-
dezik meg a Zempléni
Fesztivált, amelynek ez évi
programja Kodály Zoltán és
Árpád-házi Szent Erzsébet
személyéhez fûzõdik.

Az augusztus 10-tõl 19-ig tartó
programsorozatot a zempléni tér-
ség tizenöt településén, több mint
harminc helyszínen rendezik meg.
A központ idén is a sárospataki és
a szerencsi vár, de két, tavaly fel-
újított intézmény, a tokaji Kulturális
és Konferenciaközpont és a sá-
toraljaújhelyi Latabár Színház is
számos hangversenynek ad ott-
hont. A zenei rendezvényekhez ki-

állítások, irodalmi és mûvelõdés-
történeti programok kapcsolód-
nak. Az eseménysorozat nyitó-
koncertjén Kodály Zoltán Székely-
fonója csendül fel a budafoki
Dohnányi Ernõ Szimfonikus Zene-
kar tolmácsolásában. Kodályhoz
kötõdik a Disznókõ szõlõbirtok
traktorgarázsába tervezett õsbe-
mutató, a Metamorfózisok címû
táncköltemény is, amelynek ko-
reográfiáját Zsuráfszky Zoltán ké-
szítette a zeneszerzõ Páva-variá-
ciók címû mûvére. A Szent Erzsé-
bet-év tiszteletére egyházzenei
mûvek is felcsendülnek a sáros-
pataki katolikus templomban, au-
gusztus 14-én. 

Mozimûsor

Kossuth mozi: augusztus 9–augusztus 15. között
16.30 órakor Piaf, francia–angol–cseh filmdráma,
19 és 21 órakor Miss Potter, angol–amerikai ro-
mantikus film.

Hevesy filmklub: augusztus 9–augusztus 15. kö-
zött, 17 órakor Európai nemzetek mozija – né-
met filmválogatás: Kebab kapcsolat, német vígjáték.

Mûvészetek Háza Béke terem: augusztus 9–augusztus 16. között
16, 18 órakor, augusztus 10-én csak 16 órakor A faun labirintusa,
fantasztikus thriller. Augusztus 9–augusztus 15. között, 20 órakor
Afrikai szeretõk, német filmdráma, augusztus 10-én 18 órakor.
Filmmúzeum: Hitchcock-sorozat: A gyanú árnyékában, amerikai thril-
ler.

Mûvészetek Háza Uránia terem: augusztus 9–augusztus 15. kö-
zött 15.30 órakor Válogatás az Egyesült Királyság filmalkotásaiból:
Elvitte a víz, animációs film, 17.45, 20 órakor Az elszánt diplomata,
amerikai–angol filmdráma.

Õsbemutató a traktorgarázsban

ZEMPLÉNI FESZTIVÁL 

Július 29-ére virradóra, hosszú
betegség után, 79 éves korában
elhunyt Kovács Endre, c. mediai,
nyugalmazott egri segédpüspök.
Gyászszertartását augusztus 7-én
10.30-kor az egri székesegyházban
tartják. Kovács Endre Egerbaktán

született 1927. november 6-án. A
ciszterci rendben tett fogadalmat
1950-ben, egy évvel késõbb szen-
telték pappá Egerben. VI. Pál
pápa 1975 januárjában püspökké
nevezte ki, szentelése 1975. feb-
ruár 6-án, Budapesten volt. 

HARANG-HÍR
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BUXA

Miskolci Központi Fiók 3525 Miskolc, Déryné utca 11.
Tel.: 46/501-201, 46/501-203, 46/503-199, 46/412-399

Miskolci Fiók 3530 Miskolc, Corvin u. 2. Tel.: 46/502-760
Kazincbarcikai Fiók 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 1/c. Tel.: 48/801-900

Felsõzsolca és Vidéke 
Takarékszövetkezet

Augusztus hónapban válasszon
a kiemelkedõen magas betéti kamatot kínáló

akcióink közül!

1. Meglévõ megtakarításait minimális kockázattal,
megkötések nélkül, de a legkedvezõbb feltételekkel

kívánja elhelyezni?
Kéthavi futamidõre lekötött betétek esetén

évi 8%-os kamatot kínálunk!
EBKM: 8%

2. Szeretne kedvezményes feltételekkel
bankszámlát nyitni?

Válasszon kedvezményes számlacsomagjaink közül, így
az arról lekötött betétek esetén

8,75%-os extra kamatot biztosítunk.
EBKM: 8,75%

3. A hagyományos, okiratos betéti megtakarítások híve?
Válassza a jól bevált, sávos kamatozású, 3 havi leköté-

sû takarékszelvényeinket, akciós kamattal!

1. hónap: 3%
2. hónap: 6%

3. hónap: 13,5%
EBKM: 7,54% 

Kérjük, forduljon bizalommal kirendeltségeinkhez!

3561 Felsõzsolca, Kassai út 28. Tel.: 584-156
3529 Miskolc, Széchenyi 70. (Bató-ház) Tel.: 505-217
3529 Miskolc, Testvérvárosok 14. Tel.: 560-225
3529 Miskolc, Szentgyörgy 42–44. Tel.: 563-361

További kirendeltségeink: Alsózsolca, Onga, Bõcs,
Hernádnémeti, Kesznyéten, Szirmabesenyõ
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából
A MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT.

PÁLYÁZATOT HIRDET
a Miskolc, Széchenyi u. 15–17. és a Szemere u. 5. szám szám alatt lévõ (volt OTP)

HELYISÉGEK
HATÁROZATLAN IDÕRE SZÓLÓ BÉRBEADÁSÁRA

A pályázatok postai feladásának határideje: 2007. 08. 17. Postai feladás címe: 3501 Miskolc, pf. 78. A pályáza-
tok bontása a MIK Zrt. jogi képviselõje és a megjelent pályázók jelenlétében a Miskolc, Széchenyi u. 60. szám
alatti I. emeleti tárgyalójában 2007. 08. 22., 10.00 óra. A miskolci 2513/A/17. hrsz. alatt nyilvántartott, a termé-
szetben Miskolc, Széchenyi u. 15–17. szám alatt található ingatlan az alábbi helyiségekbõl áll:

Alapterület Min. pályázható Bérleti jog Pályázati letéti díj
Bérlemények m2 Tevékenységi kör bérleti díj  megszerzési alapdíj Ft + áfa

Ft/hó + áfa Ft + áfa

Földszint + pince 695,31 üzlet, iroda 1 537 305 15 000 000 9 223 830
+ 102,3

I. emelet 167,9 iroda, üzlet   197 982  2 000 000 1 187 892

A Miskolc, Széchenyi u. 15–17. szám alatti bérleményekre külön-külön is lehet pályázni, de elõnyt élvez az a pá-
lyázó, aki a legnagyobb alapterület bérbevételére pályázik. A hirdetményben megjelölt helyiségcsoportok a bér-
bevételt és a kialakítást követõen kerülnek újból felmérésre és pontosításra, mely alapján a bérleti díj kiszámí-
tása történik. A bérleményben vendéglátó tevékenység kizárva. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a bérlemény
mûemléki védelem alatt áll. Ezen tényt az esetleges funkcióváltások során szíveskedjenek figyelembe venni a pá-
lyázat beadását megelõzõen, mert az e körben történõ engedélyezésért a MIK Zrt. felelõsséget vállalni nem tud.
A miskolci 6942/18. hrsz. alatt nyilvántartott, a természetben Miskolc, Szemere u. 5. szám alatt található ingat-
lan az alábbi helyiségekbõl áll:

Alapterület Min. pályázható Bérleti jog Pályázati letéti díj
Bérlemények m2 Tevékenységi kör bérleti díj  megszerzési alapdíj   Ft + áfa

Ft/hó + áfa Ft + áfa
Földszint Uitz B. utcai 418,5   üzlet, iroda  1 193 661 12 000 000 7 161 966

szárny + pince +394,53  raktár
Földszint 600,25 üzlet, iroda 1 334 606 13 000 000 8 007 636

Szemere utcai szárny

I. emelet 506,83 iroda, üzlet 590 352 6 000 000 3 542 112
+ 35,05

II. emelet 506,83 iroda, üzlet 590 352 6 000 000 3 542 112
+ 35,06

Tetõtér 456,79 iroda, üzlet 535 834 5 000 000 3 215 004
+ 35,03

A Miskolc, Szemere u. 5. szám alatti bérleményekre külön-külön is lehet pályázni, de elõnyt élvez az a pályázó, aki a legnagyobb alap-
terület bérbevételére pályázik. A hirdetményben megjelölt helyiségcsoportok a bérbevételt és a kialakítást követõen kerülnek újból fel-
mérésre és pontosításra, mely alapján a bérleti díj kiszámítása történik. A helyiségek megtekintésének idõpontja 2007. augusztus 7. és
augusztus 10. között elõre egyeztetett idõpontban társaságunk helyiséggazdálkodási irodáján (Miskolc, Széchenyi u. 60., tel.: 516-285) 

A pályázaton való részvétel fõbb feltételei továbbá: 
� Pályázati adatlap kitöltése
� Pályázati letéti díj befizetésének banki igazolása
� Aláírás hitelességét igazoló okirat másolatának benyújtása (társaság esetén)
� Társaság esetén 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat
� Egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata 

Egyéb tudnivalók, szabályok:
� A pályázati letéti díj összegét a nyertes pályázó esetében a bérleti jog megszerzési alapdíjba

be kell számítani, eredménytelen pályázat esetén 8 munkanapon belül visszautalásra kerül.
� A pályázatot zárt borítékban, ajánlottan, kizárólag postai úton kell megküldeni a fenti címre.

A borítékon fel kell tüntetni a pályázat és a bérlemény címét. 
� A pályázat eredményérõl a MIK Zrt. a bontástól számított további 8 napon belül írásban értesíti

az ajánlattevõket. 
� A pályázat nyertese az a pályázó, aki a havi bérleti díj összegére a legmagasabb ajánlatot teszi.

A pályázati eljárás részletes, itt meg nem határozott egyéb kötelezõ érvényû feltételeit a kiajánlási dokumentáció tartalmazza.
A pályázat a MIK Zrt. honlapján www.mikrt.hu olvasható, illetve a pályázati anyag letölthetõ. További információ a MIK Zrt. he-
lyiséggazdálkodási irodájánál az 516-295 és az 516-287-es miskolci telefonszámokon szerezhetõ be, továbbá a kiajánlási do-
kumentáció a Miskolc, Széchenyi u. 60. szám alatti Helyiséggazdálkodás ügyfélszolgálatánál szerezhetõ be. A kiíró fenntartja
a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Miskolc, 2007. július 31. MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.

Felsõfokú szakképesítések:

- Pénzügyi szakügyintézõ 2 év (OKJ 55 3436 01)
- Számviteli szakügyintézõ 2 év (OKJ 55 3436 02)
- Költségvetési gazdálkodási szakügyintézõ 2 év (OKJ 55 3436 05)
- Banki szakügyintézõ (OKJ 55 3441 01)
- Jogi asszisztens (OKJ 55 3452 01)

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

Középfokú szakképesítések:

- Pénzügyi számviteli ügyintézõ 1,5 év (OKJ 52 3432 04)
- Logisztikai ügyintézõ 1 év (OKJ 52 3435 02)
- Külkereskedelmi ügyintézõ 1 év (OKJ 52 3433 01)

Hirdetését feladhatja mindennap 8–16 óráig, 
a Miskolci Kommunikációs Kht. székházában,

a Kis-Hunyad utca 9. szám alatt,
az elsô emeleten, 

vagy keresse médiamenedzsereinket
a következô számokon:

Barcsák Attiláné
30/618-2550

Fodorné Trúzsi Tímea
30/436-1577

Molnár-Radó Andrea
30/663-4428
Tóth Angéla
30/663-4429

Kriston István
30/663-4426
Telepi Róbert
30/499-8630

HHIIRRDDEESSSSEENN
ÖÖNN  IISS

a 85 000 példányban megjelenô
MiNap-ban, vagy

a Miskolc Televízióban
és képújságában



Még a tûzoltók sem találták
2004-ben a Dombalja utca 18.
szám alatti házat, amely csak-
nem leégett, mert a területet
még õk is Közdomb néven is-
merték.

�� BÚZAFALVI T.

A közgyûlés 1998-ban vál-
toztatta meg az addigi Közdomb
I–VI. sorként számon tartott ut-
cákat, a lakók beleegyezését
azonban nem kérték ehhez.
Az utcában lakó Czapák
Gyuláné szerint azért kellene
visszaállítani a régi Közdomb el-
nevezést, mert több évtizeddel
ezelõtt is így hívták az utcát,
mindenki így ismeri. Erzsébet le-
ánya úgy tudja: a Közdomb
név onnan ered, hogy régen az
egész domb szûk utcácskákból,
közökbõl állt.

A Miskolci Levéltártól kapott
információ szintén ezt erõsíti
meg: 1927–30. között a Közdomb
utca szerepelt a térképen és az
utcajegyzékben. Mára már ke-
veredtek az elnevezések, több

házon egyszerre áll a „Közdomb
utca” és a „Dombalja” megje-
lölés is. A lakókat nem találják
meg a mentõsök, a tûzoltók és
a közszolgáltatók sem. A régi,
Közdomb utca elnevezés visz-
szaállítása érdekében a terület
önkormányzati képviselõjéhez,
Sebestyén Lászlóhoz fordultak.
Az önkormányzat júniusi ülésén
határozatba foglalta, hogy a
Dombalja elnevezés helyett ál-
lítsák vissza a Közdomb sor el-
nevezést. 
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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!

Az Európai Parlament fel kíván
lépni egyes légitársaságok azon
gyakorlata ellen, hogy a meghir-
detett árba nem számolnak bele
több, az utas által mindenkép-
pen kifizetendõ adót, díjat. Az
elsõ olvasatban elfogadott hatá-
rozat szerint a légiutasoknak
joguk van ahhoz, hogy egyértel-
mû és teljes körû tájékoztatást
kapjanak arról, összesen meny-
nyit kell fizetniük a repülõjegyért.

Azaz nem lehetne 1 euróért kí-
nálni a repülõjegyeket, amikor a
végösszeg nyilván nem ennyi lesz.
A tervezet most kerül a tagál-
lamok elé. Érvénybe lépéséhez
valamennyi EU-országnak el kell
fogadnia.

EURÓPAI UNIÓS HÍREK

Megtévesztõ jegyárak

Az Európai Unióról
bôvebben

honlapunkon olvashatnak:

www.eu.mikom.hu

�

Hazánkban elsõként nyerte el
a Miskolci Egyetem Világ- és
Regionális Gazdaságtan
Intézete a Jean Monnet
Kiválósági Központ címet.

Az Európai Unió felsõoktatási
intézményeinek elitjéhez való
csatlakozással nem csupán a
miskolci campus és Gazdaságtu-
dományi Karának presztízse, de
az itteni képzés és a gazdász-
hallgatók versenyképessége is je-
lentõsen megnõ.

Jóval hazánk uniós csatlakozása
elõtt, 1995-ben indult nappali ta-
gozatos, a következõ évben pedig
posztgraduális európai uniós is-
mereteket oktató képzés a
Miskolci Egyetem Gazdaságtu-
dományi Karán. A kar Világ- és
Regionális Gazdaságtan Intézete
hamarosan az Európai Bizottság
felsõoktatási programjához is

csatlakozott, melyet a Mr. Europe-
ként és Európa alapító atyjaként
is ismert francia gazdaságpoliti-
kusról, Jean Monnet-rõl neveztek
el.

Ennek keretében az oktatás
színvonalának erõsítését, a tan-
anyagfejlesztést, konferenciákon
való részvételt, külföldi elõadók
meghívását is szolgáló és támo-
gató brüsszeli pályázatai révén
számos sikert ért el az intézet.
Ide sorolható egyebek mellett,
hogy Jean Monnet-professzori
címet kapott a kar dékánja, a
Világ- és Regionális Gazdaságtan
Intézet igazgatója, dr. Kocziszky
György, illetve a program támo-
gatta a napokban a Miskolci
Egyetemen megrendezett In-
ternational Summer School 2007
címû nemzetközi nyári szabad-
egyetemet, melynek – elsõsor-
ban külföldi – résztvevõi a

Kárpát-medencei régiók felzár-
kóztatásának lehetõségeit vizs-
gálták.

Augusztus 1-jén hozták nyil-
vánosságra az újabb pályázati
eredményt, mellyel hazánkban
egyedül büszkélkedhet a miskolci
gazdászképzés: a Miskolci Egye-
tem Gazdaságtudományi Ka-
rához tartozó Világ- és Regioná-
lis Gazdaságtan Intézet elnyerte
a Jean Monnet Kiválósági Köz-
pont (Centre of Excellence)
címet.

A jelentõs erkölcsi elismerés
mellett anyagi támogatást is élvez
ennek révén az intézet – utób-
biból egyebek mellett a hallga-
tói mobilitást növelõ programo-
kat, elismert külföldi elõadók
meghívását és az európai integ-
rációs folyamattal kapcsolatos
további kutatásokat finanszíroz-
zák.

Az elmúlt hetekben mintegy 25-
26 ezernyi ivadék pisztráng
pusztult el a lillafüredi piszt-
rángtelepen.

�� K. J.

A közelmúlt nagy hõsége és a szá-
raz idõjárása miatt szinte teljesen ki-
száradt a Garadna patak, ami a piszt-
rángok egyik otthonát, a két és fél-
ezer négyzetméternyi vízterületû
felsõ tavat táplálta – magyarázta a
pusztulás okát Hoitsy György, a telep
tulajdonosa. Az oxigénhiány mellett

a víz hõmérséklete jelentõsen meg-
emelkedett, elérte a 24 Celsius-fokot,
amely már halálos a pisztrángokra.

Minden lehetséges módon meg-
próbáltak védekezni a meleg ellen,
az alsótavakból vizet pumpáltak a
felsõ részbe, a felsõ tó saját vizét is
forgatták, és árnyékolták a vízfelüle-
tet, de a halpusztulást nem sikerült
megakadályozni. A telep felsõ részérõl
lemenekítették a halakat, így az alsó
tavakban egy-egy medencében több
tonnányi, különbözõ korú és mére-
tû pisztráng úszkál vegyesen.

Minden tavon szellõztetõk mû-
ködnek, a halak pedig csak a lét-
fenntartáshoz elegendõ ételmeny-
nyiséget kapják, mert ha jóllaknak,
több oxigénre van szükségük. Ez
viszont azzal jár, hogy – mivel a ki-
sebb és méretesebb halak össze
vannak zárva – megjelenik köztük
a kannibalizmus, s ezzel a piszt-
rángok a saját állományukban is
kárt okoznak. Az ivadékok pusz-
tulása miatt a jövõ évben körülbelül
öt tonnányi hal hiányzik majd  a
piacról.

A MISKOLCI EGYETEM CSATLAKOZOTT EURÓPA ELITJÉHEZ

Jean Monnet Kiválósági Központ 

Jövõre öt tonnával kevesebb hal lesz a piacokon

PISZTRÁNGPUSZTULÁS LILLAFÜREDEN

A Dombalja utca 18. szám, amely kis híján a tûz martaléka lett
2004-ben. Fotó: Búzafalvi Tamás

„Jössz te még a mi utcánkba...”

ISMÉT KÖZDOMB A DOMBALJA
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