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

MISKOLCI NAP

Május elsõ vasárnapja – ezúttal hetedike – anyák napja. Ebbõl
az alkalomból a MiNap is sok boldogságot kíván minden édes-
anyának!

A vizsgák megszervezésére a
belügyi és oktatási tárca összesen
2,5 milliárd forintot, vagyis a tava-

lyinak mintegy kétszeresét különí-
tette el.

Megyénkben nappali, levele-
zõs és esti tagozaton összesen
8138 diák érettségizik idén. A
megmérettetések sora pénteken
kezdõdött, nemzetiségi nyelv és
irodalom írásbeli vizsgával. Ebben
az évben egyébként többen és
több tantárgyból választják az
emelt szintet. 

A tavalyi botrány miatt idén nagy-
ban megváltoztak a feladatsorok
szállításának és átvételének körül-
ményei. Eddig például az Országos
Közoktatási Értékelési és Vizsga-
központ juttatta el az iskolákba a
tételeket, most a körzeti jegyzõk be-
vonásával történik mindez.

– Az OKÉV leszállítja a jegyzõ-
ségekre, s a jegyzõségeken meg-
történik a biztonsági intézkedések-
nek megfelelõen a titkosügyirat-ke-
zelés szabályaira vonatkozóan az
átadás, majd ide mennek az isko-
lák, és a számukra dobozokban elõ-
készített vizsgacsomagokat tudják
megnézni és átvenni – mondta el

Ragályiné Hajdú Zsuzsa, az OKÉV
Észak-magyarországi Regionális
Igazgatóságának igazgatója.

Az új szabályok szerint a köte-
lezõ tantárgyakból öt-öt feladatsort
állítottak össze, melyekbõl 48 órá-
val a vizsga elõtt sorsolják ki azt
az egyet, amit végül írnak a diá-
kok. A vizsgatételek átadásáról és
átvételérõl jegyzõkönyvet kell ké-
szíteni, ezenkívül a csomagot csak
az iskola háromtagú bizottsága

elõtt lehet felbontani.  A tételek idõ
elõtti felbontása vagy terjesztése
bûncselekmény, ami minimum
egyévi szabadságvesztéssel bün-
tethetõ.

Az érettségi vizsga elõtt a druk-
kot a bolond ballagással és a sze-
renáddal oldották a középiskolások
a héten. A végzõsök hétfõn magyar
nyelv és irodalomból, kedden ma-
tematikából, szerdán pedig törté-
nelembõl vizsgázhatnak.

Harmadik alkalommal ren-
dezi meg a KLAZZ Fesztivált a
Miskolci Szimfonikus Zenekar.
Ezúttal május 25-27. között lesz
a nagy esemény Miskolcon. 

A fesztivál elnevezése a klasz-
szikus és a jazz szavak összevo-
násából keletkezett, célja pedig az,
hogy a mûfaji korlátok átlépésével,
egy újfajta hangzásvilággal lépjen
színre a közönség elõtt. A ren-

dezvény háromnapos, ez idõ alatt
három jazz-formáció érkezik vá-
rosunkba, hogy nagyzenekarra
komponált mûveit a Miskolci
Szimfonikus Zenekar közremûkö-
désével bemutathassa. 

Ez évben is a hazai jazz jeles
képviselõi kaptak meghívást a
programra, így a város vendége
lesz többek között Szõke Nikoletta,
a tavalyi monteraux-i jazz-ének-
verseny gyõztese; a magyar jazz-
élet egyik legkülönlegesebb for-

mációja, Nagy János zongorista
zenekarának, a Free Style
Chamber Orchestrának a szólis-
tái. A tavalyi fesztivál nagy sikere
volt a drezdai Klazz Brothers,
amelynek vezetõje, Kilian Forster
bõgõs újra ellátogat hozzánk, és
ezúttal a világhírû örmény David
Gazarovval és a jazz-legenda
Oscar Peterson egykori ütõsével
lép fel a zenekar kíséretében. A trió
zongoristája, David Gazarov, szá-
mos nemzetközi jazz-zongora-
verseny gyõztese önálló esttel is
fellép május utolsó hétvégéjén. A
Miskolci Szimfonikus Zenekart
Kovács László mûvészeti vezetõ
vezényli.

Sz. V.

Május 2-án hirdették ki
Miskolcon a nanotechnológi-
ai kutatólaboratórium felállí-
tására kiírt nemzetközi pályá-
zat eredményét. Az esemé-
nyen jelen volt Csepeli
György, az Informatikai Mi-
nisztérium politikai államtitká-
ra, Boda Miklós, a Nemzeti Ku-
tatási és Technológiai Hivatal
(NKTH) vezetõje, dr. Kaptay
György, a pályázat nyertese és
Káli Sándor polgármester.

Boda Miklós elmondta, az
NKTH 2005. december 12-én hir-
detett nemzetközi pályázatot na-
notechnológiai kutatólaboratóri-
um felállítására a Bay Zoltán
Alkalmazott Kutatási Közala-
pítvány miskolci telephelyén
(NAP-NANO). A kétfordulós pá-
lyázat elsõ fázisának beadási
határideje 2006. január 30-a volt.

Az elõpályázatra öt pályamû ér-
kezett: egy külföldi, két külföld-
ön élõ magyar, valamint két ma-
gyar személy nyújtott be pálya-
munkát. A külföldi szaktekinté-
lyekbõl álló öttagú bírálóbizottság
szakmai indokok alapján az ötbõl
két pályázót kért fel a második
fázisra, a fõpályázat benyújtásá-
ra. Ennek beadási határideje
2006. április 3. volt, az elbírálás-
ra pedig 2006. április 21-én ke-
rült sor. A bírálóbizottság, a leadott
pályamûvek írásos értékelése,
valamint a személyes meghall-
gatások alapján dr. Kaptay
Györgyöt, a Miskolci Egyetem dé-
kánját és csoportját értékelte
jobbnak, így õk nyerték az 1,8 mil-
liárd forintos költségvetésû pá-
lyázatot. A bizottság ugyanakkor
szoros együttmûködés kialakí-
tását kérte a második helyezett
Babcsán Norberttel.

(Folytatás a 3. oldalon.)

KIHIRDETTÉK A PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉT

Nanotechnológiai
kutatólaboratórium

Bolond ballagás után

SZIGORÚBB ÉRETTSÉGI ELÕÍRÁSOK

ANYÁK NAPJA

Szigorú biztonsági intézkedések mellett kezdõdik meg az idei
érettségi. A tavalyi botrány hatására idén a feladatsorokat õrség
kíséri majd, azokat felbontani pedig csak jegyzõkönyv felvé-
tele után, háromtagú bizottság elõtt lehet.

KLAZZ FESZTIVÁL

Az ország több mint hatmillió
hektár mezõgazdaságilag hasz-
nosítható területébõl ötmillió hek-
táron kisebb-nagyobb mérték-
ben megtalálható a parlagfû. A
regisztrált 350 gyomfaj közül el-
terjedtségét tekintve 50 év alatt
az elsõ helyre lépett elõ.

Az igénytelensége miatt is parlagfû
névre keresztelt növény hamarosan
ismét támad, Miskolc már készül a
védekezésre. A juhar, a nyír, a tisza-
fa, a kõris, a nyárfa és a fûz is jelen-
leg virágzik. A legagresszívabb al-
lergén gyomnövény, a parlagfû csak

július közepén okoz majd gondot az
allergiásoknak.

A parlagfû-allergia enyhébb for-
mája a rhinitis, vagyis az orrnyálka-
hártya-gyulladás, ami tüsszögésbõl,
orrfolyásból, egyéb járulékos tüne-
tekbõl áll, ehhez szemviszketés,
könnyezés, fülviszketés is társulhat.
Súlyosabb formája az allergiás ere-
detû asztma, ami rohamszerû kö-
högésben és nehéz légzésben nyil-
vánulhat meg.

Már ettõl a hónaptól megkezdõ-
dik Miskolcon a parlagfû elleni vé-
dekezés. A tulajdonosok figyelmét le-
vélben hívják fel az irtásra, a kaszá-
lás pedig hamarosan kezdõdik. 

Két évvel ezelõtt az egyik belvá-
rosi üzletközpontban volt egy kihe-
lyezett stand, ahol információt lehe-
tett kapni a parlagfûvel kapcsolatban.
Május végétõl várhatóan ismét mû-
ködik ez a stand, egy hónapon ke-
resztül. A pollenjelentéstõl a ta-
nácsadásig itt minden miskolcinak
tudnak segíteni, hogyan védekezzen
a parlagfû ellen. A város költségve-
tésében ötmilliós forintos keretösz-
szeg szerepel parlagfû elleni véde-
kezésre, ám ezt szeretnék meg-
duplázni, ez hatékonyabb munkát
tenne lehetõvé.                       T. E.

Egy 1993-as aszúesz-
szencia és egy 2003-as
Cabernet Saugvinon lett
Miskolc város bora. Az ér-
tékes nedûk vetélkedõje
ünnepélyes keretek között
kezdõdött a városháza
dísztermében. A Bükk- és
Tokaj-hegyaljai borok zsû-
rizésében mintegy 30 szak-
ember és közéleti szemé-
lyiség vett részt.

Miskolcon összesen 1600
pince õrzi az egykori történelmi,
avasi bortermelõ vidék hagyomá-
nyait. A város borának megvá-
lasztásával ezt a kultúrát szeretnék
újjáéleszteni és elterjeszteni a me-
gyeszékhelyen és környékén. A
versenyen csak azok a bükki és
tokaj-hegyaljai szõlõkbõl készült
borok vehettek részt, melyeket az
Országos Borminõsítõ Intézet is
bevizsgált. Az értékelésben négy bi-
zottság vett részt. A bizottságok ér-
tékelését a csúcs-zsûri elnöke zárt
borítékban kapta meg, majd ennek
alapján, a kifejezetten erre a ver-

senyre készített szabályzathoz iga-
zodva, kiválasztották Miskolc borát.
25 gazda 63 bora közül került ki a
két legízletesebb nedû: a fehérek
közül egy 1993-as tokaji aszúesz-
szencia, a vörösek közül pedig egy
bogácsi termelõ 2003-as Cabernet
Saugvinon-ja.  Mindezek mellett két
különdíjat is odaítélt a zsûri. A
Magyarországi Borrendek Országos
Szövetsége egy mádi termelõ 1996-
os négyputtonyos aszúját jutal-
mazta, az István Nádor Borlo-
vagrend pedig egy 2005-ös tokaji
furmintot.                           lénárt

KIVÁLASZTOTTÁK
MISKOLC BORÁT

Régió Monéta 
Pénzügyi Rt.

3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.
Telefon: 46/503-600, Fax: 46/413-049
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Újra támad a parlagfû

A Szemere diákjai vidáman búcsúztak középiskolás éveiktôl.



Idén is a Csanyik adott ott-
hont a május elsejei progra-
moknak. A szeszélyes idõ el-
lenére több ezren látogattak
a Majálisparkba, ahol a színes
programok egész napos ki-
kapcsolódást jelentettek ki-
sebbeknek és felnõtteknek
egyaránt.

A május elsejei munkaszüne-
ti napon rengeteg család láto-
gatott ki a Csanyikba. A majális
körhinta, lufi és vattacukor nél-
kül elképzelhetetlen, így az el-
engedhetetlen kellékekbõl most
is volt szép számmal. A nagy-
színpadon zenés programokkal,
bábszínházzal, néptáncosok elõ-
adásával szórakoztatták a láto-
gatókat, mely elõtt Káli Sándor
mondott ünnepi beszédet. A pol-
gármester elmondta: nehéz hely-
zetben vannak a munkavállalók.
Sok cég visszaél az állástalanok
kritikus helyzetével, ezen a jö-
võben változtatni kívánnak.

Ebben a szakszervezeteknek is
fontos szerep jut. A pártok és a
helyi civil szervezetek is szoká-
sosan a Csanyikban ünnepeltek.

A standokon bográcsban fõtt
ételekkel és jó hangulattal várták
a kilátogatókat.

T. E.

Megkezdõdött a kullancsszezon.
Megyénk fertõzöttség tekintetében
nem kiemelkedõ. A kullancscsípés

fertõzõ agyhártyagyulladást és Lyme-
kórt is okozhat, utóbbiból 71-et re-
gisztráltak Borsod-Abaúj-Zemplénben
2005-ben. A vérszívóktól már nem
csupán az erdõkben kell tartanunk,
beköltöztek a város zöldterületeire,
parkjaiba is. A fertõzõ agyhártya-
gyulladás ellen oltással védekezhe-
tünk, melyet már a hûvösebb hóna-
pokban érdemes elkezdeni. A 3 in-
jekcióból álló kúra 3 éven át nyújt vé-
dettséget. A bejelentett megbetege-
dések közül Lyme-kór 71 esetben for-
dult elõ, ám agyhártyagyulladást
nem regisztrált a megyei ÁNTSZ.

Több, mint 1,3 milliárd forintot,
vagyis az éves foglalkoztatási
alap idõarányos részét költötte el
az év elsõ három hónapjában a
B.-A.-Z. Megyei Munkaügyi
Központ – derült ki a Munkaügyi
Tanács ülésén. A közhasznú fog-
lalkoztatás támogatására több
mint 400 millió, a pályakezdõk
munkatapasztalathoz juttatására
pedig csaknem 300 millió forin-
tot fordítottak eddig.  A képzések
és átképzések negyedmilliárd fo-
rintba kerültek, bértámogatás-
ként pedig csaknem 170 millió fo-
rintot fizettek ki. Idén Borsodban
a legnagyobb létszámú a köz-
munkaprogram, amelybe a
Közmunkatanács támogatásával
több mint 4000 embert vonnak
be. Közcélú foglalkoztatásra csak-
nem 2,8 milliárd forint áll rendel-
kezésre, amely több, mint 25 ezer
ember 30 napos munkáját fede-
zi. 25 nyertes pályázó több, mint
230 millió forint vissza nem térí-
tendõ tõkét nyert munkahelyte-
remtõ beruházásokhoz, ebbõl

több, mint 200 új állás jöhet létre.
Áprilisban B.-A.-Z. megyében 52
ezer munkanélkülit tartottak nyil-
ván.
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Nyugodt mederben folyt
Miskolc képviselõtestületének
májusi ülése csütörtökön. A
kedélyeket a 2005-ös költség-
vetés zárszámadása és egy
szálloda terve borzolta.

A 2005. évi költségvetés vég-
rehajtásáról készült elõterjesztést
némi vita kísérte. Az Összefo-
gás–Fidesz–MDF-frakció ag-
gasztónak tartotta a város eladó-
sodását és az önkormányzat in-
gatlaneladásait. A keresztényde-
mokraták szerint továbbra sem
történt Miskolcon munkahelyte-
remtõ beruházás, és a lakosság
életminõségét javító intézkedé-
seket sem hozott a jelenlegi vá-
rosvezetés. Az SZDSZ-frakció vé-
leménye szerint a jelenlegi intéz-
ményrendszer sem  a követel-
mények, sem pedig a finanszíro-
zás tekintetében nem felel meg a
kívánalmaknak. Az MSZP-frak-
ció azt állította, hogy az elmúlt
évekhez viszonyítva soha nem tör-

tént annyi beruházás, mint a je-
lenlegi önkormányzati ciklusban. 

Vita volt a képviselõk között
arról a napirendrõl is, amely azt cé-
lozta, hogy szálloda épüljön az
Erzsébet fürdõ szomszédságában
lévõ Szent István téren. Az e terü-
letre vételi jogot kérõ beruházó lát-
ványterveit a képviselõk monu-
mentálisnak, a környezethez nem
illõnek tartották, a bemutatott ma-
kettet betonkolosszusnak minõsí-

tették. A vitában az érvek között el-
hangzott, hogy egyelõre szó nincs
a terület eladásáról, csak a vételi
jog átadása tekintetében születik
döntés. A befektetni kívánó rész-
vénytársaság elképzeléseinek azo-
nosulnia kell az önkormányzat, az
építészekbõl álló Tervtanács, de az
Erzsébet fürdõ közelsége miatt a
mûemlékvédelem kívánalmaival is. 

2005-ben 71 pályázat benyúj-
tásával 2584 lakást újítottak fel

Miskolcon, ami 817 millió forint tá-
mogatást jelentett az önkormány-
zatnak, derült ki az egyik elõter-
jesztésbõl, mely a grémium elé ke-
rült. A program idén is folytatódik,
lehetõséget nyújtva a lakóközös-
ségek számára az ingatlanok fel-
újítására.

A lakások és helyiségek bér-
letérõl, valamint az elidegení-
tésükre vonatkozó egyes sza-
bályokról szóló 1993. évi LXXVI-
II. törvény rendelkezik a lakás-
csere szabályairól.

A Lakástörvény 2006. március
31-i hatállyal jelentõsen módosult,
ami érintette a lakáscserére vo-
natkozó paragrafust is. A lakáscsere
új szabályairól és az ezzel össze-
függésben a MIK Zrt-nél beveze-
tett szabályokról kérdeztük dr.
Balog Henriettet, a Bérlakás-
gazdálkodási Iroda vezetõjét.

– Mi volt a változtatások célja?
– A módosítások elsõdleges

célja az úgynevezett lakásmaffia-
tevékenységgel szembeni küzde-
lem elõsegítése volt, melyet az
Országos Lakás- és Építésügyi
Hivatal (OLÉH) is kiemelten tá-
mogat. Az elmúlt években sok
ember vált a lakásmaffia áldoza-
tává. A most bevezetett változta-
tások a bérlõk és a bérbeadók ér-
dekeit is szolgálják.

– Mi a lakáscserére vonatkozó
szabályokban a leglényegesebb
változás?

– A módosítást követõen egy-
értelmûvé vált, hogy az önkor-
mányzati bérlakás bérleti joga ki-

zárólag másik lakás tulajdonjogára
vagy bérleti jogára cserélhetõ el.  

– Mi a bérbeadó feladata a la-
káscserék esetében?

– A lakáscsere esetében a szer-
zõdéshez a bérbeadónak hozzá
kell járulnia. A törvény és a helyi
önkormányzati rendelet is meg-
határoz olyan eseteket, amikor a
bérbeadói hozzájárulást meg kell
tagadni. 

– Milyen esetkörrõl van szó?
– A törvény elõírja, hogy a cse-

rélõ félnek be kell csatolnia a la-
kásbérleti szerzõdést, illetõleg a la-
kásbérleti jogviszony fennállását ta-
núsító bérbeadói írásbeli nyilatko-
zatot, továbbá a lakástulajdonra tör-
ténõ csere esetén a lakóingatlan-
ra vonatkozó tulajdoni lap 30 nap-
nál nem régebbi hiteles másolatát.
A jelenleg hatályos helyi önkor-
mányzati rendeletben számos to-
vábbi elutasítási ok van, de ezek
közül is ki szeretném emelni azt
az esetet, amikor a felek szándé-
ka ténylegesen nem a cserére,
hanem az önkormányzati lakás
bérleti jogának jogellenes átruhá-
zására irányul.

– Mit tehet a MIK a fiktív cserék
ellen?

– A cserekérelem benyújtása-
kor teljes tulajdoni lapot kérünk,

melybõl megállapítható, hogy az
adott ingatlan képezte-e már ko-
rábban csere tárgyát. Ha a nyil-
vántartásaink azt mutatják, hogy
az ingatlan „forgó ingatlan”, va-
gyis rendszeresen használják
jogellenes cserék lebonyolításá-
ra, úgy a bérbeadói hozzájárulást
megtagadjuk. Jelenleg folyamat-
ban van az új önkormányzati ren-
delet elfogadása, melyben ter-
veink szerint megemeljük a lakás
leadása során fizetendõ térítési díj
összegét, ez reményeink szerint
szintén elõsegíti a jogellenes cse-
rék számának csökkenését.

– Hová fordulhatnak az ügyfelek
a cserekérelmükkel?

– A lakáscserékre vonatkozó
ügyintézést társaságunk Bérla-
kásgazdálkodási Irodája látja el.
A tisztelt ügyfelek a Központi
Ügyfélszolgálati Irodán teljes
körû felvilágosítást kapnak.
Mindenkinek javaslom, hogy
amennyiben lakáscserét kíván-
nak lebonyolítani, akkor keressék
fel társaságunkat, mivel a jogel-
lenesen, bérbeadói hozzájáru-
lás nélkül önkormányzati bérla-
kásban lakók jogcím nélküli la-
káshasználónak minõsülnek,
akik ellen haladéktalanul lakás ki-
ürítése iránti pert indítunk, mely-
nek költségei a jogcím nélküli la-
káshasználót terhelik.

ÁLLÓKÉPES TESTÜLETI ÜLÉS

Szálloda épülne a fürdõ mögött

A képviselôk pró és kontra érveltek a 2005-ös költségvetésrôl.

EZÜSTKERESZT ÉS TÁRGYJUTALOM
AVASI POLGÁRÕRÖKNEK

Elismerésben részesí-
tették az Avasi Polgár-
õrség parancsnokát és
két tagját a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei Polgárõr
Szövetség évzáró köz-
gyûlésén, melyet április-
ban tartottak a Miskolci
Rendõrkapitányságon.

Szakos István (képünkön)
az Országos Polgárõr
Szövetség ezüstkeresztjét
vehette át dr. Túrós András
parancsnoktól, Kavecsánsz-
ky Miklós és Kalló Gyula pol-
gárõröknek pedig tárgyju-
talmat adott át Nyírõ Pál vá-
rosi közbiztonsági tanács-
nok. 

Szakos István lapunknak
elmondta: ezeken a köz-
gyûléseken a rendõri és pol-
gárõr-vezetõk évente értékelik a
megyében tevékenykedõ polgárõr-
egyesületek munkáját. Úgy érzik, az
Avasi Polgárõrség 2003 novembe-
ri újjáalakulásától kezdve valóban
jelentõs eredményeket ért el.
Sikeresen vettek részt lopások, be-
törések, kocsifeltörések megelõ-
zésében, rendõri elfogásokban.
Együttmûködési szerzõdések ke-
retében ellenõrzik az Avason talál-
ható iskolákat, közintézményeket,
autókereskedéseket, benzinkuta-

kat, szeptemberben a gyalogátke-
lõhelyeknél segítik a gyerekek biz-
tonságos áthaladását. Nagyon jó az
együttmûködésük a terület önkor-
mányzati képviselõivel, akik tényleg
mindenben segítenek, amiben tud-
nak – és persze az avasi lakótele-
pi rendõrséggel is, melynek veze-
tõivel minden hónap elsõ keddjén
rendszeres munkamegbeszélése-
ket tartanak.

Noha mindössze harmincan van-
nak, hatalmas terület tartozik hoz-

zájuk: övék az Avas, az
Egyetemváros és Tapolca is.
Nagy segítséget jelent a mun-
kájukban, hogy a polgárõrség
országos parancsnokától
május 4-én soron kívül új
gépkocsit kaptak, így gyor-
sabban, „mobilabban” tudják
ellenõrizni ezt a nagy terüle-
tet. Elképzeléseik közé tarto-
zik, hogy pályázati pénzbõl
német, angol, illetve szláv
nyelven beszélõ egyetemis-
tákat is bevonnak majd a
polgárõrség munkájába, akik
Tapolcán segítséget nyújt-
hatnak a turisták informálá-
sában. 

Szakos István büszkén mu-
tatta irodájukat is, amelyben
„valamikor még gyertyával vi-
lágítottak”, most viszont fel-
szereltségét tekintve már
megfelelõ feltételeket biztosít

a polgárõrök tevékenységéhez. 
– Komolyabb rádió-adó-vevõk-

re lenne még szükség a hatéko-
nyabb kommunikációhoz – han-
goztatta az avasi polgárõr-pa-
rancsnok. Mint megtudtuk, június
17-én itt rendezik meg a megyei
polgárõrnapot, amelyre már na-
gyon készülnek, de emellett is
számtalan nyári rendezvény biz-
tosításában vesznek részt a terü-
letükön. 

Sz. S.

Harc a lakásmaffia-tevékenység ellen?

SZIGORÍTÁSOK A LAKÁSCSERÉNÉL

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy „Mindenkit érhet jogeset”
címmel folyamatosan mûködik ingyenes jogsegélyszolgálatunk.
Amennyiben jogi természetû problémájuk, kérdésük van, úgy kérjük,
írják azt meg, és küldjék el szerkesztõségünk címére: 3525 Miskolc,
Dózsa György út 30. 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

ÚJ MUNKAHELYEK
ÉS KÖZMUNKA

Részönkormányzati ülés
az Avason

MAJÁLIS A CSANYIKBAN

Fodor Zoltán, az avasi részönkormányzat elnöke tájékoztatta
lapunkat, hogy a részönkormányzat következõ ülését május
8-án (hétfõ) 16 órától tartják. Az ülésre meghívták Marozsák
Pétert, az AVE Miskolc Kft. igazgatóját is, akitõl a város éle-

tét, azon belül az Avast érintõ „szemetes” témákról kérdeznek.

Kullancsveszély



(Folytatás az 1. oldalról.)
A nyertes projekt célja a vi-

lágpiacon hasznosítható kutatási
eredmények (szabadalmak, pro-
totípusok) készítése a pályázat-
ban meghatározott kutatási
témák mentén (nanoporok és kí-
sérleti termékek elõállítása, orvosi
protézisek elõállítása szuper-
plaszticitási módszerekkel, nano-
diszpergációs technológia több
komponensû folyadékokra, met-
rológia nanotechnológiai alkal-
mazásokra) a hazai és az orosz
ipar fejlesztése érdekében. Dr.
Kaptay György szerint olyan kon-
centrált kutatási infrastruktúra
és nemzetközileg elismert kutató-
csoport létrehozását tervezik, mely-
nek segítségével a régióban egye-
dülálló módon mûvelhetõ a nano-
méter mérettartományban lévõ
anyagok elõállítása és vizsgálata. A
kutatólaboratóriumban egy köz-
ponti „nano-metrológiai” vizsgáló la-
boratórium körül négy, különbözõ
technológiákkal és különbözõ konk-
rét célokkal rendelkezõ kutatócso-
portot hoznak létre. A kutatócso-
portok leendõ fõállású vezetõi je-
lenleg Washingtonban, Budapesten,
Szegeden és Miskolcon dolgozó ve-
zetõ kutatók, professzorok. 

Hajtó János, a Bay Zoltán
Alkalmazott Kutatási Közalapítvány

elnöke arról szólt, hogy az NKTH
pályázatának köszönhetõen ha-
marosan megindulhat a kutató-
munka a közalapítvány miskolci
telephelyén megalakuló nanotech-
nológiai kutatólaboratóriumban.
Reményét fejezte ki, hogy a labo-
ratórium folyamatosan fejlõdik majd,
s a kutatók létszáma hamarosan
eléri a 40-50 fõt. 

Csepeli György államtitkár hang-
súlyozta: a magyar-orosz kapcso-
latok mélyreható, pozitív változáson
mentek keresztül a Medgyessy-
Gyurcsány kormányok idõszaká-
ban, s ennek egyik jele a most meg-
valósuló együttmûködés is. A BAY-
NANO kutatólaboratórium felállítása

egyben a magyar-orosz nano-
technológiai együttmûködés elsõ
kézzelfogható mérföldköve. A
Putyin orosz elnök magyarországi
látogatása óta felgyorsult kétolda-
lú egyeztetéseknek köszönhetõen,
már egy-két hónapon belül meg-
születhet az együttmûködési meg-
állapodás a BAY-NANO és a kije-
lölt orosz kutatóintézetek között, és
így 2006 végéig megindulhat a
közös kutatómunka. Az együtt-
mûködés olyan, egészen a piaci
hasznosításig terjedõ K+F együtt-
mûködésre teremt lehetõséget a
nanotechnológia területén, mely új
exportlehetõséget, és ezzel Miskolc,
illetve egész Magyarország szá-

mára is érzékelhetõ gazdasági
növekedést jelenthet már kö-
zéptávon is. 

– Ennek a projektnek a meg-
valósulása piros betûs nap lesz
a magyar tudományos kutatás
történetében – hangsúlyozta az
államtitkár, arra is kitérve, milyen
új lehetõségeket jelent mindez
Miskolc számára. 

Káli Sándor ehhez csatlakoz-
va elmondta: Miskolc vezetése
éppen ezért kiemelt fejlesztési te-
rületként jelölte meg a nano-
technológiát, és a most elindított
kutatólaboratórium, kutatási
program továbbfejlesztése, ipari

hátterének kialakítása érdekében
kiemelt programot tervez az euró-
pai uniós pénzekbõl táplálkozó
Versenyképességi Pólus progra-
mon belül. Káli Sándor köszöne-
tet mondott Boda Miklósnak és
Csepeli Györgynek, amiért kitar-
tottak Miskolc mellett azon véle-
ményekkel szemben, melyek más
városokat javasoltak a projekt hely-
színéül. A polgármester hangsú-
lyozta: fontosnak tartják, hogy a ku-
tatók megfelelõ körülmények kö-
zött tudják végezni a munkájukat,
és minden támogatást megadnak
lakásgondjaik megoldása érdeké-
ben is. 

Sz. S.

2006. május 6. KÖZÉLET 3

A szokásos, kora reggeli ablaknyitás. Most azonban még le sem ér
a tüdõmig az elsõ slukk friss levegõ, már érzem, hogy valami nincs
rendben odakinn. A szemközti villanydrótról hiányoznak a nap elsõ
sugarainál felborzolt tollakkal sütkérezõ gerlék, az ilyentájt már zajos
családi életet élõ verebeknek pedig nyoma sincs. Csak a vadrózsa-
bokor mélyén csetteg riasztó jelet a feketerigó pár hímje. Akkor hal-
latja ezt a segélykérõ hangot, ha macska ólálkodik a fészke alatt. Macskát
azonban most nem látok, pedig a rövidre nyírt fûbõl kilátszana a háta.

El sem tudom képzelni, mi okoz ekkora riadalmat. Nekilátok, hogy
módszeresen végigpásztázzam tekintetemmel a kertünket. Aminek a
birtoklásáról nincs ugyan papírja a lakóközösségnek, de a magun-
kénak érezzük. Azon a címen, hogy mi gondozzuk a füvet, és ültet-
tük azokat a sutnyákat is vagy tíz évvel ezelõtt, amelyek olyan szép
ifjú fákká növekedtek, mint például a fûz is. Hoppá! – a fûz aranysár-
ga levelei között búvik meg valami oda nem illõ. Egy jókora, elegáns
tollazatú madár. 

Még soha nem láttam errefelé, de véletlenül tudom, hogy kiféle-mi-
féle. Ez bizony nem más, mint a szajkó. A régiek kalitkában is tartot-
ták, úgy, mint manapság a papagájt. Mert arról nevezetes, hogy kitû-
nõen tudja utánozni más madarak hangját, sõt még a szekérnyikor-
gást és a kutyaugatást is. A vadász nem szereti, mert közeledtére ri-
asztja a vadat. Az apró szárnyasokba pedig egyenesen beléjük van
kódolva az utálata, mert ha teheti, kilopja a fészekbõl a pelyhes fió-
kát. A mi kertünkben pedig új életet rejt minden bokor, fészekalj.

A nagy dumájú fészekrabló azonban – az éber rigópapának kö-
szönhetõen – ezúttal leleplezõdött. Szárnyra is kap dolgavégezetlen,
és búcsúzóul valami durvát kiált visszafelé, majd eltûnik a kert légte-
rébõl. 

Kár lenne azon gondolkozni, akár egy percig is, hogy kire vagy mire
emlékeztet. Hisz már visszaállt a rend és ismét az van az ablakon túl,
aminek lennie kell: szép, nyugodt, tavaszi reggel.                  (bekes)

Fújtató

SZAJKÓ A KERTBEN

KIHIRDETTÉK A PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉT

Hamarosan indulhat Miskolcon
a nanotechnológiai kutatás

Fotónkon balról dr. Kaptay György, Boda Miklós, Káli Sándor, Veres László,
a városháza szóvivõje és Csepeli György.

FLÓRIÁN-NAP A TÛZOLTÓSÁGON

A miskolci szervezett tûzol-
tóság 136 esztendõs múltra
tekint vissza. Napjainkban az
ország két legnagyobb egy-
ségeinek egyikeként 141 fõvel
és 11 készenléti vonuló jár-
mûvel biztosítja a városban és
a környék 35 településén a
polgárok gyors és szakszerû
védelmét. 

A testület a szokásos Szent
Flórián-napi ünnepségén a tûz-
oltók védõszentjére emlékezett.
A Miskolci Tûzoltóság és az
Akropolisz Tûzmegelõzési Alapít-
vány gyerekeknek hirdetett rajz-
pályázatot. A cél az volt, hogy
megismertessék a gyerekekkel a
tûzoltók áldozatos munkáját.

A pályázatra a város és a kör-
nyezõ települések 13 óvodájából
több tucat rajz érkezett, melyek
közül 11-et ajándékokkal jutal-
maztak.

Szent Flóriánt évszázadok óta
védõszentként tisztelik a tûzoltók,
május 4-én, neve napján emléke
elõtt tisztelegnek világszerte.

A miskolci tûzoltótestület Szent
Flórián szobrát koszorúzta meg

az épület elõtt, majd annak
a négy felvonuló tûzoltónak
a kitüntetésére is sor került,
akik kiemelkedõ munkát vé-
geztek az elmúlt évben.

Az ünnep kapcsán a me-
gyében is többen kaptak ju-
talmat. Az évente 2 fõ ré-
szére kiadott „Az év Tûzol-
tója” címet két Borsod me-
gyei tûzoltó kapta: Rétközi
Ferenc ezredes, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság igazgatója, valamint
Egyed János alezredes, a
Miskolc Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltóság szol-
gálatparancsnoka.

A belügyminiszter tûzoltó-
sági tanácsosi címet ado-
mányozott Juhász György alez-
redesnek, a Kazincbarcika Hiva-
tásos Önkormányzati Tûzoltóság
parancsnokhelyettesének.

Soron kívül tûzoltó õrnaggyá
elõléptette: Skobrák Róbert szá-
zadost, a Tiszaújvárosi Mûszaki
Mentõ Kft. igazgatóját. Belügy-
miniszteri dicséret és jutalom el-
ismerésben részesült: Szentkirályi
László õrnagy, az Ózd Hivatásos

Önkormányzati Tûzoltóság pa-
rancsnokhelyettese és Csendes
Tibor zászlós, a Miskolc Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltóság be-
osztott tûzoltója.

Az Országos Katasztrófavédel-
mi Fõigazgatóság fõigazgatója
soron kívül elõléptette tûzoltó al-
ezredessé Majoros Lászlót, a
Sátoraljaújhely Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltóság kiemelt fõ-

elõadóját, tûzoltó õrnaggyá
Flaskó Olivért, a Tiszaújváros
Hivatásos Önkormányzati Tûzol-
tóság osztályvezetõjét, tûzoltó
századossá Árvai Gábort, a
Miskolc Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóság kiemelt fõelõadóját.

T. E.

Az ünnepelt tûzoltók és a rajzpályázaton részt vett gyerekek.

A belvárosban sétálókat
nem zavarja a Déryné utca át-
alakításával járó kényelmet-
lenség. Az emberek nem bosz-
szankodnak a munkálatokkal
járó felfordulás miatt.

Mintegy 120 millió forintból újul
meg a Déryné utca, amelynek
díszburkolatával várhatóan május
végére készülnek el az építõk. A
burkolat kialakításánál arra is
ügyelnek, hogy a vendéglátóhe-
lyek teraszait is kialakíthassák a
vendéglõsök. Az Operafesztiválra
már a megszépített Déryné utca
fogadja majd a vendégeket. Nem
marad el természetesen a virá-
gosítás, a zöldövezet kialakítása
sem.

A Déryné utca vendéglátóhe-
lyei mellett a hamarosan kialakí-
tandó díszkivilágítás is gondos-
kodik arról, hogy még hangula-
tosabbá váljon a környék. A tel-
jes rehabilitáció elvégzése után

a Szinva teraszról kiindulva az át-
alakított Hõsök terére érkezhet
majd a nézelõdõ, aki a szintén
díszburkolattal ellátott Kazinczy
utcán visszafelé ér el a Villany-
rendõrhöz.                      B. G.

Szépülõ Déryné utca

Hamvadó cigarettavég, A
porcelánbaba, Hukkle, Jadviga
párnája, 6:3, avagy Játszd újra
Tutti és ez csak néhány cím azok
közül, amelyeket a filmmustrán
nézhet, nézhetett meg a kö-
zönség a Kossuth Art moziban. 

A május 5-én kezdõdött szem-
lén két nap alatt 50 órányi külön-
leges filmanyagot vetítenek le. Az
Országos Rádió és Telvízió Testület
hagyományteremtõ céllal indította
útjára 2004 elején Mustra címen
filmszemlesorozatát, amely a tes-
tület által támogatott televíziós és
filmes alkotások legjobbjaiból adott
ízelítõt. Az ORTT a filmfesztivált elõ-
ször Budapesten, majd két vidéki
nagyvárosban, legutóbb pedig
Marosvásárhelyen rendezte meg.
Most pedig Miskolc a filmszemle

5. állomása. A fesztivál másik fõ
célja, hogy a testület által az elmúlt
hat évben támogatott filmek, tele-
víziós produkciók szervezett és
egységes megjelenési fórumot
kapjanak. Ezeket a filmeket ugyan-
is a televíziós csatornák csak egy-
egy alkalommal tûzték mûsorra és
a mozik sem játszották sûrûn.
1997 és 2006 között filmekre és te-
levíziós mûsorszámokra 51 pá-
lyázati eljárás keretében az ORTT
csaknem 12,8 milliárd forintot ítélt
meg. Az ORTT a tematikus pályá-
zati eljárásokkal elsõsorban do-
kumentumfilmek, természetfilmek,
magyar szerzõk könnyûzenei fel-
vételeinek televíziós megjeleníté-
séhez, kulturális rendezvények
közvetítéséhez, színházi, sport- és
kulturális események közvetítésé-
hez járult hozzá. 

Dobos Tímea

ORTT Mustra Miskolcon

Kezdetben még csak két-
évente rendezték meg Borsod-
Abaúj-Zemplén megye egyik
legnagyobb fesztiválját, a
Miskolci Egyetemi Napokat. A
hatalmas igényre való tekintet-
tel az utóbbi években már éven-
te szórakozhatnak a fiatalok az
egész országban jegyzett ren-
dezvényen.

A szervezõk a legszélesebb zenei
felhozatalról gondoskodtak idén is,
így szerdától péntekig fellépett töb-
bek között a Hooligans, a Republic,
a Tankcsapda és a rockzene nagy
öregjének számító Lord is. Az elekt-
ronikus tánczene egyik legismer-
tebb hazai képviselõje, a NEO is be-
mutatta új lemezét, és olyan DJ-kel
is találkozhatott a közönség, mint
Palotai vagy Cadik. Tavaly hatalmas
sikert aratott a Retro sátor, így idén
is volt nosztalgia a MEN-en. A retro-

vonalat többek között Komár László
és a Dolly Roll képviselte. Hugli
Emese, a rendezvény szervezõje a
MiNap kérdésére elmondta: idén is
fellépett egy külföldi zenekar a
fesztiválon. Egy olyan csapatról
van szó, akik még nem ismertek ha-
zánkban. A We Love Rock koncertjét
nagy várakozás elõzte meg. Idén is

voltak hagyományõrzõ programok,
melyek közül az egyik legismertebb
a csilletolás. De lépcsõfutásban,
krampácsfõzõ, és 2006-ban elõször
favágóversenyen is összemérheték
erejüket a miskolci egyetemisták. A
versenyek végén a legjobban sze-
replõ kar jelöltje lesz az egyetem di-
ákrektora.                          tóthsz

Csütörtökön a Republic adott nagy sikerû koncertet.

EGYETEMI BULINAPOK



Öt gyereke van, aligha hinném, ha nem látnám.
Mert fiatal, csinos s mindössze harmincnyolc
éves. A lányom lehetne, gondolom magamban, ám
ez most nem fontos. „Jár a szemem a kedves/ kis
anyán…” de hát én nem vagyok költõ, hogy meg-
énekeljem, mint Illyés azt a várandós pusztai me-
nyecskét – Szekszárd felé utazva. Mindazonáltal
felmerül bennem (foglalkozási ártalom), hogy el-
raktározom az élményt anyák napjára, mert a sok
„kitûzött nap”-ot unom, de az anyákat ünnepelni
magam is szívesen beállok. 

Azt a képet kellene megörökítenem, ahogyan egy-
hónapos csecsemõjét dajkálja az anya; vagyis le-
gyen minden jelen idejû. Szóval: jár a szemem a ked-
ves kis anyán, aki csupa derû, de nem a csöppséggel
büszkélkedik, aki jóllakottan szuszog karjaiban,
hanem húszéves fiával – a legnagyobbal. Hogy miért
éppen vele, hisz’ köröttünk játszadozik a 21 hóna-
pos Eliza (az egyetlen leány a családban), aztán be-
szélhetne a mûvésznek készülõ második fiúról, vagy
a harmadikról, akiért mindjárt menni kell a szom-
szédos falu iskolájába. Egy-két dicsérõ szó esik is
mindegyikrõl, de csak Jánost ismerhetem meg iga-
zán. Mert a legidõsebb? Mert remekül tanul? De hát
jól tanul a másik kettõ is, a pici lány meg már be-
szél és firkál. A kisbaba most lett 4 és fél kiló…

Nos, azért kell Jánosról beszélni, hogy közöttünk
legyen. Mert a fiú távol van, Pesten tanul – s nagyon
hiányzik az édesanyának. A többiek mind itt van-
nak vele, körülötte; így is népes a családi kör. A szü-
lõk és a négy testvér közé azonban már csak ven-
dégként érkezik a biológusnak készülõ nagyfiú, az
ELTE másodéves hallgatója. Ezért aztán az édesa-
nya olykor hirtelen felnéz a vacsoraasztalnál, ahol
az apró népet eteti. Felnéz, s ilyesmiket kérdez ön-
magától: Vajon János mit eszik most? Van-e elég
tiszta fehérnemûje? Csak nem jár sál és sapka nél-
kül ebben a bolond idõben? Aztán kiszalad a für-
dõszobába, gyorsan meggyõzõdni, hogy becso-
magolta-e fiának legutóbbi elutazásakor a fogkré-
met. Mert a nagy ház (három szoba, nappali, kony-
ha, mellékhelyiségek) meg  az egész háztartás nem
gond, de ha a fogkrém véletlenül itthon maradt…
A férj csak nevet, de egy apa nem érthet ilyesmit.

János különben jó fej, s nemcsak a fényképen.
Önállóan tanult meg angolul, s le is vizsgázott – egy-
elõre középfokon. Harmincnégy kreditet vett fel (ez
legalább tíz tárgy, ha jól számolom), keményen tanul,
mint eddig is; ritkábban jöhet haza. Mikor a má-
sodik fiú grafikáit dicsérem, az édesanya megszólal:
A bátyjának is ügyes keze van, hasznát veszi majd;
Herman Ottó is remekül rajzolt. (gyarmati)

Szombati Krónika

MELYIKET AZ ÖT KÖZÜL?

Már készül az az alkotás,
amelyet a díjnyertes miskolci
fiatal filmes, Hafner Zsolt álmo-
dott meg, és amelynek debü-
tálása várhatóan az Országos
Diákfilmszemlén lesz. A tizen-
nyolc éves fiatalemberrel az
elsõ forgatási nap után egy hét-
tel beszélgettünk tapasztala-
tokról, tervekrõl és természe-
tesen magáról az Egymásért
címû filmrõl.

– Az elsõ forgatási napon iz-
gultam, azonban hamar sikerült át-
lendülni a kezdeti nehézségeken
– vallja az ifjú alkotó. – Nagy ta-
nulsága az eddigi munkának az,
hogy hiába látja az ember a fejé-
ben a készülõ alkotásról a képe-
ket, a körülmények néha közbe-
szólnak. Így történt például azzal
az ötmondatos jelenettel, amit
talán a legnehezebb volt leforgat-
nunk, hiszen én jó idõt „rendeltem”
aznapra, és bizony dörgött az ég,
esett! 

Ennek ellenére Zsolt elégedett-
nek tûnik, és én megerõsítem –
lehet is! Olyan mûvészeket irányít
ugyanis tiszteletreméltó profiz-
mussal, mint Körtvélyessy Zsolt
vagy Egerszegi Judit. 

– Szerintem a hatékony rende-
zõi irányítás alapja a türelem –
mondja, majd szerényen hozzá-
teszi: errõl a kérdésrõl igazából a
profi rendezõket kellene megkér-
dezni. 

A színészek láthatóan figyelnek
rá, komolyan veszik a munkát, a
szirmai családi házban – ahol a for-
gatási munkálatok zajlanak – szin-
te izzik a levegõ. Az alkotók arcá-
ról leolvasható, hogy közös szív-
ügy ez a film, ami olyan komoly
kérdéseket boncolgat, mint az
anyai szerep, a másság, a rák, az
adoptálás. Mindennek a megál-
modója Zsolt, aki állítja, hogy

„vele született” adottság az emberi
sorsproblémákra való fogékony-
ság, az empátia. 

– Még a neheze hátra van, a film-
ben szereplõ hat történetbõl egy-
elõre három jelenetet forgattunk le.
A késõbbiekben a helyszínen fel-
bukkan a színésznõ Várkonyi
Szilvia és a miskolci „Bonnie”,
Ráckevi Ildikó is. Mellettük több
amatõrrel is együtt dolgozom, így
teljes a csapat. Aztán jönnek az
utómunkák, illetve a Diákfilmszem-
lén való bemutatkozás. 

Zsolt nem titkolja, érdekli a kri-
tika, szeret tanulni a reakciókból.
Várja már azt is, hogy a közön-
ségnek is megmutathassa filmjét,
hiszen azt õsszel levetíti a miskolci
és az egri mozi is. 

– Nem akarok nagyon elõre-
szaladni gondolatban, elég le-
gyen most annyi, hogy terv és álom
van bõven. Jelenleg azonban az
adott feladatra kell koncentrálni, a
forgatásra, a készülõ filmre. És per-
sze az iskolára… A napjaim egyik

meghatározó élménye mindene-
setre mostanában az, amikor es-
ténként leoltom a villanyt, bekap-
csolom a magnót, és a halk zenét

hallgatva beindul az agyamban a
filmem… Szeretem ezt a fajta al-
kotó mozizást…     

Sz. V.

Losonc–Pozsony–Leningrád–
Pozsony–Eperjes–Miskolc. Ez
nem egy vonatmenetrend,
hanem Balázs Adrienne élet-
útja címszavakban. A Bartók
Béla Zenemûvészeti Szakkö-
zépiskola mûvésztanára hosz-
szú utat járt be, míg a borso-
di megyeszékhelyre költözött.
Itt él több, mint negyedszáza-
da, és a napokban egy kon-
certtel kettõs jubileumot ün-
nepelt. A hangversenyre, me-
lyet barátaival együtt adott, a
mûvésznõ hangulatos tavasz-
köszöntõ darabokat váloga-
tott. A hangverseny elõtt be-
szélgettünk.

– A plakátokról, koncertmeghí-
vókról nem derül ki, hogy jubileu-
mi koncertre készül Balázs
Adrienne!

– Az ember az 55. születésnap-
ját nem szereti kiírogatni a plaká-
tokra, pedig ez valóban évforduló
ötösökben, ezért úgy gondolom,
van ünnepelnivalóm. Április 18-án
volt a születésnapom.

– Mire gondol az ember ilyenkor?
Összegez? Nosztalgiázik?

– Mire gondol az ember? Sok
mindenre! Most 30 éve, hogy dip-
lomáztam – megy az idõ! Élvez-
tem a koncertezést, ez az én vi-
lágom. 

– Ritkábban adódik most erre le-
hetõség, mint régebben az életében!

– Sajnos igen. Úgy tûnik, hogy
nincs igény a hazai mûvészekre.

– Vagy nincs annyi, amennyit
szeretnének!?

– Valóban így van.
– Nemcsak a koncertek töltik ki

az életét, Ön pedagógus. 
– Szeretem csinálni, és örülök,

ha jó növendékeim vannak. Csak
ez nehéz kenyérkereset, hosszú, ki-
tartó munka kell hozzá. A fiatalok
annyi mindennel foglalkoznak ma,
sok dologra koncentrálnak, nem
elégszenek meg a mûvészettel, és
ez szétforgácsolja az energiáikat. 

– Hogy emlékszik vissza a saját
tanulóéveire, másmilyen volt?

– Sûrû volt. Leningrádban tanul-
tam – egyedül voltam ott egész
Szlovákiából öt évig. A konzulátus
mindig szerepeltetett. Amikor dip-
lomáztam 76-ban, egy filmet is csi-
náltak rólam Leningrád és Pozsony
címmel, megörökítették a diplo-
mahangversenyemet. Jólesik erre
visszagondolni. 

– Ebbõl az is kiderül, hogy nem
Magyarországon született.

– Igen, a felvidéken, Losoncon,
és erre nagyon büszke vagyok. 12
éves koromig ott laktam. 13 évesen
bekerültem a pozsonyi konzerva-
tóriumba. A 8., 9. osztályt egy év
alatt végeztem el minisztériumi kü-
lönengedéllyel – mindig egy évvel

fiatalabb voltam az osztálytársaim-
nál. Ott már folyamatosan szere-
peltem, minden hónapban kon-
certeztünk. Nagyon szigorú taná-
rom volt, de nagyon hálás vagyok
neki, jó alapokat adott. 

– A lehetõségeit persze a tehet-
ségének és a szorgalmának kö-
szönheti!

– Zongoratanárnõ volt a nagy-
mamám, aki jóformán pólyás ko-
romban elcsípte, hogy van ehhez
tehetségem. Felfedezte, hogy ab-
szolút hallásom van. Sajnos! Mert
ez egy zongoramûvész számára
nem nagy öröm, mindent zenében
hall a visítástól a csikorgásig. 

– Hogy került Magyarországra?
– Amikor Leningrádból haza-

mentem, a pozsonyi egyetemen ta-
nítottam, ott lettem docens, majd
Eperjesen tanítottam. De ott kellett
hagynom – férjhez jöttem
Magyarországra. Anyukám ideva-
lósi és úgy ment Szlovákiába, mint
ahogy én visszajöttem. 80-tól itt élek. 

– A hangjából azt hallom: meg-
bánta?!

– Hiányzik mindaz, amit otthagy-
tam. Gyakran jártam koncertekre,
szerettek hívni, itt pedig egy kicsit
úgy kezelnek, mint egy felvidéki ma-
gyart. Nem óriási lehetõségeim van-
nak, hanem… Cz. Á.
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Egy célért dolgoznak az Egymásért alkotói

KOMOLY TÉMÁK A FILMVÁSZNON

Szirmán forgatott a fiatal filmrendezô.

3525 Miskolc, Széchenyi u. 35.
Tel./fax: 46/350-666, www.borsodtourist.hu

NYÁRELÔ TUNÉZIÁBAN május 23., június 6., 13. (7 éjszaka)

Hammamet 3* félpanzió 54 900 Ft-tól

Port el Kantaoui 4* félpanzió 69 900 Ft-tól

Sousse 3* félpanzió 49 900 Ft-tól

3* all inclusive 64 900 Ft-tól

Monastir 3* félpanzió 52 900 Ft-tól

+ járulékos költségek

Gyermekkedvezmény 30-40%, 2 felnõtt, 2 gyermek esetén is

Úgy alakult a Filharmónia Kelet-
Magyarország Kht. legutóbbi sze-
zonbérleti hangversenye, hogy a
mûsorban szereplõ mindhárom
zenemû elõször hangzott el a
miskolci publikum elõtt. A hang-
verseny közremûködõje a Miskolci
Szimfonikus Zenekar, vendég-
karmestere Izaki Masahiro japán
karmester, szólistája pedig Seres
Dóra fuvolamûvész volt. 

Elsõ számként Webern Pasa-
caglia címet viselõ mûve hang-
zott el. A cím egyben mûfaj is, hi-
szen a XX. századi alkotás a ba-
rokk kort idézõ variációs formát
jelöli. A variáció ebben a csodá-
latos alkotásban nem a fõ zenei
eszközök (dallam, ritmus, har-
mónia) változatait jelenti, hanem
elsõsorban hangszerelési lehe-
tõségek gazdag tárházát vonultatja
föl. Az osztrák zeneszerzõ élet-
mûvét elsõsorban a rendkívül
modernnek számító „szeriális”
technika alkalmazása jellemzi.
Ebben az egyes sorszámot vise-
lõ mûben sokkal inkább a múlt-
ba révedezés, elsõsorban a ba-
rokk kor, de még a késõ roman-
tika idézése is megtalálható.
Ennek a gyönyörûen elõadott
mûnek meglepõen szerény volt
a fogadtatása a közönség részé-
rõl. Ez azért is nehezen érthetõ,
mert valójában eszközrendszere,
kifejezési rendszere, zenei nyel-
vezete közérthetõ volt. 

Nielsen, dán zeneszerzõ fuvo-
laversenye csodálatos elõadás-
ban hangzott el. Seres Dóra je-
lentõs versenyeket nyert már és
birtokában van hangszerének vir-
tuóz technikai és színgazdag le-
hetõségeinek. Elsõsorban skan-
dináv-északi országokban nép-
szerû szerzõ Carl Nielsen. (Fuvola-
versenyét megismerve csak saj-
nálhatjuk, hogy nem volt módunk
eddig megismerkedni pl. szimfó-
niáival is.) A versenymû túl a
klasszikus formai és tartalmi fel-

építésen humoros, groteszk esz-
közöktõl sem riad vissza a mû han-
gulatának fokozása érdekében.
Nagyon érdekesek a mûnek azok
a részei, melyben a szólóhangszer
és a zenekar között „dialógus” ala-
kul ki. A szólóhangszer és a kísérõ
együttes között meglévõ harmó-
nia megteremtésében a vendég-
karmester is jelentõs érdemeket
szerzett. A közönség lelkes tap-
sát Bach zenekari szvitje sláger-
népszerûségû Badinerie tételének
elõadásával köszönték meg. 

Bizonyára vannak Bruckner-ra-
jongók, akik érzik, és nagyra ér-
tékelik az osztrák zeneszerzõ ter-
jedelmes és mondanivalójában is
– többnyire – robusztus szimfoni-
kus mûvészetét. Az V. szimfónia
hosszú éveken keresztül írt és csi-
szolgatott alkotása, melynek mis-
kolci bemutatása most – ha nem
is lelkes, de – udvarias sikert ho-
zott. Ezt mindenképpen indokolt-
tá tette, hogy a Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar és a vendégkar-
mester erõt, energiát, sõt látható
lelkesedést is igénybe vett a mû
megtanulásakor és eljátszásakor.
A zeneszerzõ orgonista volt, a
mûvét hallgatva orgonaszerû kom-
pozíciós gondolkodását nem is rej-
tette véka alá. Hatalmas fúvós
tablók, építkezõ akkordsor árul-
kodik errõl, a monumentalitást
dallamgazdag témákkal igyekszik
ellenpontozni. A terjedelmileg Mah-
leréhez hasonló szimfónia ko-
rántsem hordozza akár témaa-
nyagában, akár hangszerelésében
azt az üdeséget és az osztrák nép-
dalok felhasználásának köszön-
hetõen hajlékony bájt, mint az õ
szimfóniái. A Miskolci Szimfonikus
Zenekar helytállása mindenkép-
pen dicséretes. Izaki Masahiro sze-
mélyében nagytudású, pontos, vi-
lágos mozdulatokkal vezénylõ, a
zenekar számára biztonságot nyúj-
tó, okos vendégkarmestere volt. 

Bócz Sándor

ÕSBEMUTATÓK A MISKOLCI
HANGVERSENYEN

Egyre több érdeklõdõ láto-
gat ki a Mûszakváltás elneve-
zésû programsorozat rendez-
vényeire, az egykori Lenin
Kohászati Mûvek Hivatalhá-
zába és a Factory Extrém Sport
Aréna Klubba. 

Az önkormányzat, valamint 13
civil szervezet és kulturális intéz-
mény együttmûködésével, ösz-
szefogásával létrejött programok
között koncertek, performanszok,
elõadások, bemutatók, beszél-
getések, filemvetítések, kiállítások
várják a látogatókat. Emellett ide-
genvezetéssel egybekötött köru-
tazásokat is szerveznek a vasgyár
területén, kisvonattal, szombaton
és vasárnap délutánonként. 

A Mûszakváltás rendezvényeit
minden májusi csütörtök, péntek
és szombat este, hat órától lát-
hatják az érdeklõdõk. A fellépõk
között szerepel egyebek mellett
a Kinopuskin tánczenekar, az õsi
elemeket is vegyítõ dallam- és rit-
musvilágú Navrang, a Yava, a
Balaton, a Csókolom, a Moliendo

Cafe, a Hadesz Nüx zenekarok és
sokan mások, széles zenei pa-
lettával. Válogatásokat vetítenek
fiatal filmesek munkáiból, miskolci
diaképekbõl, beszélgetések zaj-
lanak filmrõl, irodalomról, mûvé-
szetrõl, az észak-magyarországi
kisebbségekrõl, Kádár Jánosról
és koráról. 

Zemlényi Attila, a programso-
rozat szervezését végzõ, Egyesült

Erõk-nek keresztelt kulturális
egyesületek vezetõje úgy fogal-
mazott: „a programsorozat azt kí-
vánja bizonyítani, hogy nagy ap-
parátus, hivatalok nélkül is létre-
jöhetnek sokszínû, tartalmas
programok, amelyek jóval kisebb
költségvetésbõl megvalósítha-
tók, mint a közpénzekbõl finan-
szírozott szervezetek rendezvé-
nyei.” Sz. S. 

Újra felfedezni a Vasgyárat

ZAJLIK A „MÛSZAKVÁLTÁS”

A hétvégén Vasgyári Capriccio elnevezésû, kisvonatos utazáson
is részt lehet venni a gyár területén.

Balázs Adrienne zongoramûvész és barátai hangversenye 

EGY SZÜLETÉSNAPI KONCERTRÕL

MANÓK A
CSODAMALOMBAN 

Bubutimár Éva keramikus-
nak nyílt kiállítása a napokban
a miskolci Csodamalom Báb-
színházban. A manófigurákat
felvonultató kedves gyûjtemény
mindazoknak örömöt szerezhet,
akik május 28-ig ellátogatnak a
helyszínre. Mert ahogyan az al-
kotó fogalmaz: Ha sûrûre zárod
pilláidat, találkozhatsz te is velük,
hiszen ott élnek mindannyi-
unkban – õk a Manók. 



Az idén május 13-án ünnep-
lik a királynékat és köszöntik a
tavaszt Miskolcon, a diósgyõ-
ri várban. A reneszánsz ese-
mény az 1400-as évek sajátos
diósgyõri hagyományaira épül,
mely szerint kedves szokás volt
a középkorban, hogy uralko-
dóink Diósgyõr várát adomá-
nyozták jegyajándékként az
ifjú királynénak. 

Így tett igazságos Mátyás kirá-
lyunk is, felesége, Beatrix pedig
igazi reneszánsz rezidenciát va-
rázsolt a várfalak közé. Szom-
baton délelõtt 11 órakor indul a
szezonnyitó ceremónia, ahol kö-
zépkori öröménekkel és galamb-
röptetéssel üdvözli érkezõ király-
néját a vár népe. E napon a nõi
szépségé és lágyságé a fõszerep
Diósgyõrben: az uralkodónõ és
közönsége mulatozását kiváló
muzsikás csoportok és középko-
ri táncok, bemutatók teszik tel-
jessé. A vár több pontján talál-
kozhatunk udvarhölgyekkel, akik
labdajátékokat játszanak, virág-
koszorút fonnak, szépítkeznek,
vagy épp egy udvarló vitéz kegyeit
utasítják el. A középkori szép-
ségversenyre jelentkezhetnek vál-
lalkozó kedvû lányok és bátor asz-
szonyok a közönségbõl – õket az
udvari ékesítõk gyönyörû ruhák-
ba csomagolják, a várlovagok
nem kis örömére. A középkori ud-

vari esküvõn az ifjú párt a
Visegrádi Szent György Lovagok
köszöntik, a Pavane zászlóforga-
tók és táncosok szórakoztatják,
valamint az Igriczek és Hollóének
Hungarica középkori együttesek
húzzák a talpalávalót. Külhoni
mulattatók is részesei a mulat-
ságnak: a Felvidékrõl látogatja
meg Diósgyõr királynéját a Musica
Poetica, a Kancioneta csoport
reneszánsz táncosai pedig a
messzi Csehországból érkeznek
az udvarba. A várba érkezõ gye-

rekek Bergengócia
szekérvárában pró-
batételeket állhat-
nak ki, vadászgöré-
nyeket simogathat-
nak, népi ügyessé-
gi és apródjátékok-
ban mérhetik össze
furfangosságukat és
vitézségüket. A Vilá-
gok szárnya közép-
kori meséjét gyer-
mektáncház követi,
a Madárdal együt-
tes koncerttel ör-
vendeztet meg min-
den apróságot. A
királyi konyhában a
gyermekeket ma-
zsolás túrós lepény-
nyel és bodza-
szörppel lephetik
meg szüleik, míg õk
felvidéki finomsá-
gokat (gömöri go-
lyócskákat, juhtú-
rós barátfülét), va-
lamint ízletes sülte-

ket (fokhagymás csülköt, fûsze-
res csirkemellet, kolbászkákat)
lakmározhatnak. A napközbeni
harsány mulatozás az alkony jö-
vetelével hangulatos esti játékká
csendesül: tüzes mesterek be-
mutatói, valamint a Goldmark
Kvartett reneszánsz kamarakon-
certje és lágy udvari táncok bú-
csúztatják a nyugovóra térõ ural-
kodónõt és várnépet.

Részletek: www.diosgyori-
var.com Információ: 46/530-516,
adymuvhaz@chello.hu

Az 1961-ben megjelent or-
szágos mûemlékjegyzékben
ez az épület már szerepel mint
a romantikus építészet 1860 kö-
rüli idõbõl ránk maradt emlé-
ke. Építésének pontos dátumát
nem ismerjük, mert nem ma-
radt meg sem engedélyezési
terve, sem használatbavételi
engedélye.

Eredeti alaprajzát és homlokzati
rajzát sem ismerjük. Mai formá-
jában elõször egy olyan képes-
lapon látjuk, amely a 20. század
elsõ éveiben jelent meg. Az elõd-
építmény és a telek tulajdonosa
a 17–18. század fordulóján a mes-
terségébõl családnévvé vált
Gombkötõ família volt, majd
görög kereskedõ neve tûnik fel. 

A polgári lakó- és üzletház va-
lószínû az 1878-as árvizet köve-
tõen épült, s építtetõje Majzler Jób
orvos volt. Az 1895. évi lakcímjegy-
zék már õt és nejét tünteti fel tu-
lajdonosként. Az orvos család
több tagját 1944-ben deportálták,
s mivel nem volt túlélõ, a lakás ál-
lami kezelésbe került. A mainak
megfelelõ utcai részben szabó-
üzlet és divatárubolt mûködött, az
emeleti utcai és udvari lakások-
ban pedig a tulajdonos, illetve bér-
lakások voltak. Az épületrõl mind-
össze egy portáltervet õriz a le-
véltár, amely 1899-ben készült, s
jóváhagyás után a keleti kapu-
bejáróban készítették el.

Az épület felújításának tervét
apró részletességgel a Szín és
Forma Bt. készítette, s 2006 ele-
jén fejezték be a munkálatokat. A
terv kivitelezõje a MIK Rt. volt, s
az épület teljes egészében ön-
kormányzati tulajdonban van.
Tekintettel az épület mûemlék jel-
legére, felújítására különleges elõ-
írások vonatkoznak, amelyeket a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
helyi szakembereivel is egyeztet-
ni kell. Így fordulhat elõ az – tör-
ténetesen ennél az épületnél –,

hogy a homlokzatot újra kell fes-
teni a kivitelezõnek. (Egyébként
az új külsõben megjelenõ épüle-
tek majd mindegyikével kapcso-
latban bõséggel hangzanak el a
színezéssel kapcsolatos ellenvé-
lemények.) Visszautalva az 1980-
as évekre, mind a fõutcának,
mind az abból nyíló mellékutcák
valamennyi épületének voltak szí-
nezési tervei is. Akkor a városla-
kók ízlésétõl eltérõ, erõteljes szí-
nek jelentek meg, most az ellen-
kezõjének vagyunk tanúi. Ebben
szerepet játszhat az is, hogy mind
a tervezõ, mind a „befogadó” íz-
lése, színekkel kapcsolatos befo-
gadóképessége változik. (Annak
idején bántónak tartottuk a foga-
lommá vált „lila ház”-at, most jel-
legtelennek, a korábbihoz képest
sápadtnak a színházat.) A hom-
lokzatfelújítás vezérlõ elve elsõd-
legesen az eredeti állapot visz-
szaállítása kell, hogy legyen. Az a
jellemzõ ugyanis, s azzal találko-
zunk, hogy a fõutca házait eredeti
díszeitõl megfosztották, lecsupa-
szították, a legfontosabb feladat
tehát az eredeti állapot visszaál-
lítása. (A tervrajzok, a korabeli ké-
peslapok nagyon sok esetben
megõrizték az eredeti színeket, így

– fõleg mûemlékek esetében –
azok visszaállítása mindenképpen
kívánatos.)

Az épület – mostanit megelõ-
zõ – felújítására az 1990-es évek
elején került sor. Az alapjában
véve barokk tömegû és térkiala-
kítású épület egyedülálló jelen-
ségként hívja fel magára a figyel-
met az utcaképben. A felújítás
után az emeletre visszaköltözött
a „Jedlik Ányos” Tudományos
Ismeretterjesztõ Társulat városi és
megyei szervezete, a földszinten
pedig az egykor volt hangszerbolt
helyét a Coop-tourist utazási iro-
dája váltotta fel. A belsõ udvari ré-
szen akkor új színfolt volt a
Mission Art Galéria.

A mostani felújítás a belváros
megújulásában fontos láncszem.
Az épület emeleti része jól látha-
tóan visszakapta eredeti (csak ké-
pekrõl azonosítható) díszeit.
Megújult a portálja, s nagyon jól
értelmezhetõ a kapubejáróval
szimmetrikus, nyugati, nagymé-
retû nyílás is. A tagozatok erede-
ti szépségükben pompáznak, a
homlokzat új színezése pedig
felfokozza a díszítõelemek plasz-
tikáját.

Dobrossy István
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A Miskolc TV
heti mûsora

2006. május 8–2006. május 14.

MÁJUS 8., HÉTFÕ
00.00Képújság 06.00Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.20
Magazinmûsor (élõ), benne:
Miskolci Parlament, közgyûlés utáni
beszélgetés a frakciók képviselõi-
vel 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.20
Miskolc Rally (ism.) 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Hajsza a felhõk felett, amerikai
film (h) 23.00 A Hálózat mûsora.

MÁJUS 9., KEDD
00.00Képújság 06.00Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.20
Magazinmûsor (élõ), benne: Sport
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.20
DVTK–Pápa élvonalbeli labdarúgó-
mérkõzés 21.00 Végzetes erõ 2.,
amerikai film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

MÁJUS 10., SZERDA
00.00Képújság 06.00Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Mûsorismertetés 17.32 Egészség-
magazin, beszélgetés a merevedési
zavarokról 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.20 Választások után – vá-
rosünnep elõtt, beszélgetés Káli
Sándor polgármesterrel 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.30Kéznyújtás-
nyira, a fogyatékkal élõk magazinja
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00Háborgó mélység
2., amerikai film (h) 23.00A Hálózat
mûsora.

MÁJUS 11, CSÜTÖRTÖK
00.00Képújság 06.00Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.20
Városünnep, Miskolc ünnepi köz-
gyûlésének közvetítése 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.00 Gyilkos törvény, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

MÁJUS 12., PÉNTEK
00.00Képújság 06.00Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.30
Múzsa, kulturális magazin 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.20 Múltkor, tal-
lózás a Miskolc Televízió archívu-
mában 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Amerikai
sárkány, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

MÁJUS 13., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 DVTK–Pápa élvonalbeli lab-
darúgó-mérkõzés (ism.) 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.20Miskolc
Város Ünnepe, összeállítás a prog-
ramokból 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.20 Székházavató, új helyre köl-
tözik a Miskolci Kommunikációs
Kht. és új stúdiót kap a Miskolc Te-
levízió 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.30 9/11 – A ka-
tasztrófa után, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

MÁJUS 14., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 A DKSK nõi kosárlabdacsa-
patának bronzmérkõzése 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Krónika, heti hírösszefoglaló ma-
gazin 18.30 A Városi Televízió elsõ
adása (1985) 19.30 Múzsa, kultu-
rális magazin (ism.) 20.00 Krónika
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.30Csoda
a mélyben, német film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

MISKOLC VÁROS NAPJA

A megújuló belváros (2)

A SZÉCHENYI U. 14. SZÁMÚ MÛEMLÉK ÉPÜLET

Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön Miskolc város 2005. évi kitüntetettjeit? Hamarosan
kiderül! Hat héten át tartó keresztrejtvény-pályázatot indítottunk. A hat kereszt-
rejtvényben egy-egy, 2005-ben a város napja alkalmából díszpolgári vagy Pro
Urbe díjjal jutalmazott nevét rejtettük el. A hat megfejtést egyben, egy levele-
zõlapon legkésõbb május 24-e éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs
Kht. címére: 3525 Miskolc, Dózsa György út 30. A helyes megfejtéseket be-
küldõk között az Arany Könyvesbolt (Miskolc, Arany Corvin Üzletház, Arany
János út 11–13.) által felajánlott könyvet sorsolunk ki.

ISMERI ÖN MISKOLC VÁROS
2005. ÉVI KITÜNTETETTJEIT?

Május 11-én, csütörtökön 15
órakor: a Miskolci Nemzeti Szín-
házban ünnepi közgyûlés. 18 óra-
kor: a Minorita templomban hála-
adó istentisztelet a városért, 20 óra-
kor: a Városház téren Márió és ze-
nekarának koncertje. 21.30 órakor:
a Városház téren tûzijáték.

Miskolc város ünnepéhez kap-
csolódó programok: 10 órakor:
Gyermek aerobik-bemutató, 10.30
órakor: Variációk – a Kavalkád
Színjátszó csoport elõadása, 11
órakor: a Móka duó zenés gyer-
mekmûsora – Tódor és Zsófi bo-
hócokkal, 12 órakor: Alterego –
Rejtõ Jenõ mûvét a Baross Diák-
színpad tagjai mutatják be, 12.30
órakor: Zenebazár – a POM-POM
Família vidám gyermekmûsora,
13.30 órakor: Próbáljuk meg Nagy-
idát – a Földes Gimnázium szín-
játszóinak bemutatója, 14.30 óra-
kor: az Articsóka Táncegyüttes
mûsora, 15 órakor: Az aranycsi-
be – a Pillangó Bábszínház elõa-
dása, 16 órakor: a KÖDMÖN For-
mációs Táncegyüttes csoportjai-

nak bemutatója, 17 órakor: a Vo-
logda Városrész együttes kon-
certje, 18 órakor: a BMV együttes
koncertje.

Szinva terasz: a Miskolc Városi
Közlekedési Zrt. saját standján
várja a nap folyamán városunk  la-
kóit 10 órától 16.30 óráig „Múltbéli
városnézés” – az MVK Zrt. muze-
ális minõsítésû veterán Ikarus 31-
es autóbuszával belvárosi körutat
szervez az alábbi útvonalon: Szinva
terasz – Szemere utca – Uitz Béla
utca – Bartók tér – Városház tér –
Szinva terasz.

21 órakor: a Városház téren VII.
Miskolci Csillagparty. A Dr. Szabó
Gyula Csillagvizsgáló távcsöves
bemutatója a nagyközönség ré-
szére, derült idõ esetén. Kedvezõt-
len idõjárás esetén a programot
12-én vagy 13-án rendezik meg. 

A Majálisparkban XI. Lámpás
Futóverseny. Egészségvédõ sza-
badidõsport-rendezvény a Zöld
Sportok Clubja szervezésében.
Nevezési határidõ: 19 óra, neve-
zési díj: 600 Ft/fõ.

Május 13-án reneszánsz álommal indul a várszezon Miskolcon

KIRÁLYNÉK TAVASZA 
A DIÓSGYÕRI VÁRBAN

Az épület és az állványzatra függesztett egykori utcakép.

Udvarhölgyekkel és kísérõikkel is találkoz-
hatunk.

VILÁGJÁRÓK. Május 9-én, 18
órától a Világjárók Társasága elõ-
adássorozat keretében Törökor-
szágról Zámbori Zoltán diavetíté-
ses elõadását tekinthetik meg az
érdeklõdõk az Ifjúsági és Szabad-
idõ Házban.

DIÁKNAPOK. Május 11-én 10
órától a Miskolci Tavaszi Diáknapok
ünnepélyes díjátadó és gálamû-
sora az Ifjúsági és Szabadidõ
Házban.

KONCERT. Május 12-én, 20 óra-
kor a FETISH, AngelchilD együtte-
sek koncertje az Ifjúsági és Szabad-
idõ Házban. Az NKÖM PANKKK
Programjának támogatásával.

AMATÕR GÁLA. Május 13-án 10
órakor a VII. Amatõr Gála szakági
fordulója könnyûzene kategóriában
az Ifjúsági és Szabadidõ Házban.

KOMOLYZENE. Május 11-én, 17
órakor az Európa Házban ko-
molyzenei klub, címe: Verizmus.

BARLANGHANGVERSENY. Má-
jus 13-án 18 órakor Szerenád cím-
mel évadnyitó koncert az aggtele-
ki Baradla-barlang hangverseny-
termében. Gyönyörû környezetben
Csajkovszkij: Vonósszerenád, Mo-
zart: Kis éji zene címû darabjait és
a Reményi Ede Kamarazenekart
hallhatja az érdeklõdõ a Szerenád
évadnyitó koncerten.

KULTURÁLIS HETI ESEMÉNYTÁR
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KITÜNTETÉS A BÕCSNEK

Legördült a függöny a
röplabdázás hazai szín-
padán. A Salgótarjánban
megrendezett nõi Ma-
gyar-kupa négyes dön-
tõjében az Albrecht-
MVSC-MISI együttese ne-
gyedik lett, az Extrali-
gában a hetedik helyet
szerezték meg a vasuta-
sok.

A kupában az elõzetes
esélylatolgatások nem jó-
soltak túlságosan sok jót a
miskolciak számára. Az or-
szág három legerõsebb
együttese kvalifikálta magát
a döntõbe, közülük a vas-
utasok ráadásul az Extraliga
alapszakaszának gyõztesé-
vel, a Vasassal kerültek
szembe az elõdöntõben.
Kerekes Attila edzõ szerint a
legjobb formában lévõ gárdát kap-
ták, ezért csak a tisztes helytállást
tûzhette ki célul együttese elé. Nos,
többre nem futotta, a zöld-fehérek
az elõdöntõt elveszítették, majd a
harmadik helyért megrendezett
összecsapáson is alulmaradtak a
Nyíregyházával szemben.

– A kupadöntõt egyfajta erõfel-
mérõnek tekintettük, ugyanis a baj-
nokságban a Nirvana-TFSE elleni
helyosztóra készültünk. Ezt sze-
rettük volna sikeresen megvívni –
adott helyzetelemzést Kerekes Attila.

Nos, a gárda végül teljesítette
a minimális célt, ugyanis a fõis-
kolások ellen itthon és a fõváros-
ban egyaránt 3-1-es gyõzelmet
aratott. Ez a hetedik helyet jelen-
tette a miskolciak számára, ami-
vel ugyan nem lehet különöseb-
ben büszkélkedni, de mivel az ala-
kulat tavaly nyáron hatalmas vér-
veszteségeket szenvedett, a szur-
kolók tudomásul vették, hogy ez-
úttal ennyire futotta.

– Az Extraliga zárása számunkra
már csak a presztízst jelentette,

ugyanis ezúttal nincs kiesõ. A szö-
vetség döntése értelmében át-
szervezik a bajnokságot, s az
õsszel 16 csapatos lesz az elsõ
osztály. A harminc mérkõzéses
alapszakaszt követõen válik ketté
a mezõny, az elsõ nyolc a felsõ-
házban, a többiek az alsóházban
döntik el a helyezések sorsát –
adott tájékoztatást a reformról
Németh Attila, a klub ügyvezetõ
elnöke.

Novák Gyula szakosztályveze-
tõ kérdésünkre azt fejtegette, hogy
egy évvel ezelõtt a lét volt a tét. A
kezdõ hatosból öten (!) távoztak,
így szinte vadonatúj együttest kel-
lett kialakítani, ráadásul erre alig
maradt idejük. Végül is két mol-
dáv játékost igazoltak (késõbb
még jött egy harmadik is), rajtuk
kívül pedig a helyi, miskolci röp-
labdások jutottak szóhoz. A csa-
patnak az alapszakasz második
felében kifejezetten biztató pro-
dukciói is akadtak, ám a bajnoki
hajrára teljesen érthetetlenül mély
gödörbe kerültek. A válság a

Kecskemét elleni két találkozón
csúcsosodott ki, az alföldi város-
ban 2-0-ás vezetésrõl bukott
Kerekes Attila együttese, a miskolci
visszavágón pedig az év legrosz-
szabb teljesítményét nyújtották
Kovaljováék. A kupanegyedik és
a bajnoki hetedik hely reálisan tük-
rözte, hol tart a gárda. Az elõrelé-
péshez elkerülhetetlen az erõsítés,
s az újakkal a megfelelõ csapat-
szellem kialakítása sem halogat-
ható tovább.         Doros László

A hegyikerékpárosok idei elsõ
Magyar-kupa, nemrégiben a
Pilisben megrendezett futamában
Brogli Réka, a Miskolci VSC te-
hetséges fiatal versenyzõje az U11-
es korcsoportban ezüstéremmel
„mutatkozott be“. A Groupama
PILIS KUPA elnevezésû, UCI C1-
es kategóriájú nemzetközi viadal
résztvevõinek nehéz, ugyanakkor
kimondottan technikás pályákon
kellett bizonyítaniuk. A háromkilo-

méteres versengésben Nagymen-
gyi Anett (Ózdi Kerékpáros
Egyesület) érdemelte ki a bronz-
medált. A fiúk Elit U19-es UCI-ka-
tegóriájában, ahol 6,9 km, össze-
sen 4 kör (körönként 360 m szint-
különbség) várt a mezõnyre, Borics
József (MVSC) a 15. helyet ér-
demelte ki. Jóval nagyobb bal-
szerencséje volt klubtársának,
Czurkó Leventének, aki defekt
miatt feladni kényszerült a versenyt.

A DVTK együttese a leg-
utóbbi bajnoki fordulóban
Binder góljával 1-0-ás gyõ-
zelmet aratott Kispesten.
Mindez azt jelentette, hogy a
piros-fehérek a táblázat hete-
dik helyére kerültek, s miután
ma este hazai környezetben a
sereghajtó lesz Vitelkiék el-
lenfele, újabb hárompontos
bevételre nyílik mód.

Kötelezõ tehát a gyõzelem? A
kérdésre egyértelmû igen a válasz,
ugyanis a pápaiakon már a csoda
sem nagyon segíthet, az alakulat
egészen biztosan búcsúzik az
elsõ osztály mezõnyétõl (tagsá-
gát különféle trükkökkel lehet
csak meghosszabbítani, ilyen pél-
dául, ha az MLSZ vezérkara tart-
ja magát ahhoz, hogy csak tarto-
zásmentes együtteseket enged in-
dulni a következõ szezonban).

De kanyarodjunk inkább visz-
sza a DVTK-hoz! A piros-fehérek

elõtt teljesen reális az elõrelépé-
si lehetõség. A Sopronnak ugyan-
annyi (33) pontja van, mint a di-
ósgyõrieknek, de amennyiben
Pécsett nem nyer, Pajkos János
vezetõ edzõ legénysége máris
elõzhet. Harminchat pont, hato-
dik helyezés – még kimondani is
jó, alighanem kellemes zene ez
a diósgyõri drukkerek fülének.
Igaz, a DVTK mögött is nagy a tü-
lekedés, de a sorsolást figye-
lembe véve, akár meg is õrizhe-
tõ a nagyon tisztes pozíció.

– Tisztában vagyunk azzal,
hogy minden szurkoló biztos gyõ-
zelmet vár tõlünk. Azt azonban
senki ne remélje, hogy gólzápo-
ros sikert aratunk. A magyar él-
vonalban minden elképzelhetõ,
erre kitûnõ példa, hogy szombat
esti vendégeink a legutóbbi for-
dulóban legyõzték az aranyérem
elsõ számú várományosát, az
Újpestet – bocsátkozott bele egy
rövid esélylatolgatásba Pajkos
János, a diósgyõriek trénere.

Azt is elmondta, hogy az öltö-
zõben jó a hangulat, s a hõfok
emelkedéséhez hozzájárult a kis-
pesti siker is. A diósgyõriek szer-
dán délután egyfajta kikapcso-
lódásképpen paintball-meccsen
vettek részt a Cora bevásárló-

központ mellett felállított pályán,
amelyen az ország legismertebb
gárdája volt az ellenfelük. Pajkos
János nem tervez jelentõs válto-
zást az összeállításban, a ma esti,
Lombard Pápa elleni összecsa-
pás 19 órakor kezdõdik. 

Telnek-múlnak a napok, így
hamarosan újabb nagysza-
bású nemzetközi viadalnak
lesz Miskolc a házigazdája.
Június 25-én kezdõdik a bor-
sodi megyeszékhe-
lyen az idei ifjúsági
judo Európa-bajnok-
ság, amelynek elõ-
készítése kapcsán
folyamatosan dol-
gozik a szervezõbi-
zottság.

Hatvani Olivér mar-
ketingigazgatótól meg-
tudtuk, az elõkészüle-
tek immáron a cél-
egyenesbe fordultak.
Az esemény iránt óriá-
si az érdeklõdés, amit
kitûnõen jelez, hogy fo-
lyamatosan érkeznek a
nevezések. Miskolc a
hetvenes évek végén
egyszer már kitûnõre
vizsgázott vendéglá-
tásból, s mindez nem
múlt el nyomtalanul, hi-
szen a csapatok meg-
lepõen nagy, 20-25 fõs
létszámmal regisztrál-
ják magukat. Ez kuriózumnak
számít, ugyanis a korábbi gyakorlat
szerint ennél lényegesen kisebb
együtteseket indítottak a nemze-
ti szövetségek.

– A miskolci judoünnepen vár-
hatóan a kontinens harmincnál is
több országából érkeznek ver-
senyzõk, a kísérõkkel, vendégek-
kel, szurkolókkal együtt a külföl-
diek létszáma jóval ezer fölé ke-

rülhet – mondta érdeklõdésünk-
re Hatvani Olivér.

A héten megtörtént az Eb-
helyszínek hivatalos bejárása. A
hazai, valamint nemzetközi szak-

szövetség ellenõrzése alapján is
minden a lehetõ legnagyobb
rendben van.

A szervezõbizottság – amely-
nek tagja többek között Orosz
Lajos, Miskolc Megyei Jogú Város

sportért felelõs alpolgármestere
– most azon dolgozik, hogy meg-
felelõ tatamikat szerezzen be, és
ezeket szeretnék még a verseny
kezdete elõtt tesztelni is.

Albrecht-MVSC-MISI: negyedik és hetedik

BAJNOKI ZÁRÁS ÉS ÁTSZERVEZÉS

A vasutaslányok nehéz szezont tudhatnak maguk mögött.

IFJÚSÁGI JUDO EURÓPA-BAJNOKSÁG

Érkeznek a nevezések

Miskolc a házigazdája a nemzetközi viadalnak.          (Fotónk illusztráció.)

Ma este itthon játszik a DVTK

KÖTELEZÕ A GYÕZELEM!

A MISI SC három gyaloglója a közeli napokban nemzetközi meg-
méretésen vett részt, ugyanis valamennyien Ausztria nyílt – nyolc
nemzet sportolóit felvonultató – végig szakadó esõvel kísért or-
szágos bajnokságán álltak rajthoz. Szûcs József tanítványai közül
Miesenbachban Kapéri Levente a felnõttek negyven résztvevõt fel-
vonultató 20 kilométeres futamában, remekül beosztva erejét a má-
sodik helyet harcolta ki. Ugyanitt Illés Márk tizennegyedikként ér-
kezett célba. Az ifjúsági fiúk 10 kilométeres versenyében a nagyon
tehetséges Hallgató Dávid révén miskolci siker született.

GYALOGLÓSIKEREK

Cegléd adott otthont a judo or-
szágos junior bajnokságnak. A vi-
adalon a Miskolci VSC sportolói ki-
tettek magukért, értékes helyezé-
sekkel a tarsolyukban térhettek
haza. A 44 kilósok között Rácz
Edina az elsõ helyen végzett, 57
kilóban Kosztelnik Fruzsina a do-
bogó második fokára állhatott fel.
Bók Viktória (44 kg), Kondás
Bettina (52) harmadik lett súly-
csoportjában, míg a sérülésébõl fel-

épült Gáspár Eszternek (63) ezúttal
az ötödik hellyel kellett beérnie. Jó
hír, hogy az ifjúsági Európa-baj-
nokságra készülõ Bók Viktória
ismét legyõzte legnagyobb ve-
télytársát, csak a végsõ gyõztes
Maros Barbarától kapott ki, de õ a
kontinensviadal szempontjából
nem számít riválisnak. Illyés Miklós
és Kálmán Tibor edzõk egyaránt
remek szereplésnek minõsítették
a vasutasok ceglédi produkcióját.

Értékes helyezések

BROGLI EZÜSTJE

Kecskemét adott otthont az idei súlyemelõ-diákolimpia országos dön-
tõjének. A vetélkedésben sok borsodi sportoló is érdekelt volt, hiszen
szûkebb pátriánkat huszonhatan képviselték (harminckilencen szereztek
jogot az indulásra, de sajnálatos módon tizenhárman „eltûntek” és nem
léptek dobogóra). A megye mind a hét szakosztálya képviseltette magát,
fiataljaink nyolc elsõ, egy második és hat harmadik helyezéssel a tar-
solyukban térhettek haza. Már egyáltalán nem meglepetés, hogy ismét
a diósgyõri Lerch Zsolt tett ki a leginkább magáért, aki a csaknem két-
száz rajthoz álló sportoló közül egyedül volt képes csúcsjavításra. Olyan
eredményt ért el, amellyel az idõsebb korosztályok képviselõit is maga
mögé utasította volna! A nagy tehetség ezúttal a serdülõk között, a 62
kilós súlycsoportban indult és az összesítésben 217 kilóig jutott. Ez új
országos csúcs, amelyhez csak gratulálni lehet!

Lerch remekelt

MISKOLC RALLY

Kiegyensúlyozott versenyzéssel az ifj. Tóth János – Bahor Bea
duó nyerte a 13. Gulyás Miskolc Rallyt Peugeot-jukkal. Képünkön
a befutó.

A Magyar Kézilabda Szövetség
a közeli napokban a Magyar
Sport Házában tartotta meg évi
rendes küldöttgyûlését. A kül-
döttek (101-en vettek részt az
eseményen) elfogadták az MKSZ
elnökségének 2005. évi szakmai
és pénzügyi beszámolóját, a
Felügyelõ Bizottság jelentését,
valamint az MKSZ 2006. évi költ-
ségvetését. Ez az összeg 430
millió forint, amelyhez további 150
millió forint állami támogatás
járul, így az MKSZ 2006-ban
összességében 580 millió fo-
rintból gazdálkodhat. A küldött-
gyûlésen az MKSZ elnökségé-
nek legutóbbi ülésén hozott ha-
tározat alapján kitüntetéseket is

átadtak, s örömteli, hogy a ju-
talmazásban megyénk is érde-
kelt volt: a Bõcs KSC nõi NB I
B-ben szereplõ együttese a
Magyar Kézilabdázásért kitüntetõ
címet kapta.

A Miskolci Ötpróba elnevezésû szabadidõs ese-
ménysorozat második esztendejének következõ
eseménye a május 6-án, szombaton megrendezendõ
kerékpárospróba lesz. A „pontvadászok” ezúttal a
Szirmabesenyõi Általános Iskolában kijelölt ver-
senyközpontban 9 órától jelentkezhetnek a 20, il-
letve 40 kilométeres táv leküzdésére. Az egyéni ne-
vezõk 300, míg a 15 fõnél nagyobb iskolai csopor-

tok személyenként 200 forint nevezési díjat fizetnek.
A közös rajt 10 órakor lesz. A fejvédõ használata aján-
lott. A célban a rajtszámok alapján ajándéksorso-
lást tartanak majd. A három teljesítésért járó egye-
di nyakba-akasztót a helyszínen átvehetik az arra jo-
gosultak. További információt a www.kisgalya.hu hon-
lapon, illetve a 30/206-3602 és a 30/9284-233-as te-
lefonszámokon lehet begyûjteni.

KERÉKPÁROSPRÓBA
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HORVÁTORSZÁG 
– PÉNTEKI TURNUSVÁLTÁSSAL

SV.FILIP I JAKOV, 23 km-re ZADARTÓL
úszómedencés, klímával, hûtõvel, TV-vel felszerelt

2-3* szobák, 2 fõs stúdiók, 4 fõs apartmanok
Az árban: reggeli+vacsora 44 900 Ft/fõ-tõl

PULA – ORIJANA, VIDMAR HÁZ 4, 6, 8 fõs apartm.
Önellátással 8 nap/7éj 19 300 Ft/fõ-tõl

RAB-SZIGET – LOPAR, homokos strand
4, 6 fõs, pótágyazható apartman 27 000 Ft/fõ-tõl

BRAC-SZIGET-SUTIVAN, 11 nap/10 éjszaka
2-4 fõs lux. apartman 38 400 Ft/fõ-tõl

MURTER SZIGET –  szombati turnusváltással
Homokos öblökkel, 2-6 apartman 17 700 Ft/fõ-tõl

SZLOVÉNIA – GOLTE 2, 4, 6 fõs apartmanok 3*+
8 nap/7 éj, önellátással 23 200 Ft/fõ-tõl

MONTENEGRO – RISAN, Hotel Teuta 3*
11 nap/10 éj, All. inc. ell. 105 900 Ft/fõ-tõl

További ajánlataink: 
görög, spanyol, tunéziai üdülések

Belföldi nyaralást 3 katalógusból választhat.
Fizessen üdülési csekkel! 

BALATONI SZÁLLÁSOKNÁL
GYERMEKEKNEK 10 ÉVES KORIG 

100% KEDVEZMÉNY!

CAR-TOUR
International Kft.
3530 Miskolc, 
Arany János u. 11-13.
fszt. 5.
(Arany Corvin Üzletház)

Tel.: 46/506-299
Fax: 46/506-300

Honlap: 
www.car-tour.hu

E-mail: 
miskolc@cartour.hu

OIH (IKIM): 1753/1998

MISKOLC MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

HIRDET

AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK 
ENERGIATAKARÉKOS FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS KÖRNYEZETÜK MEGÚJÍTÁSÁNAK

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRA

NYARALÁS A COSTA BRAVA-n:
13 nap/10 éjszaka, félpanzióval, autóbusszal, miskolci felszállással
05. 16.–28., 59 900 Ft/fô helyett 34 900 Ft/fô, 06. 15–27., 63 900 Ft/fõ helyett 54 900 Ft/fõ
Bulgária: repülõvel Debrecenbõl: 06. 19–26. Hotel**+ 62 900 Ft/fõ, 

2 gyerek szállása, rep. jegye ingyenes
autóbusszal miskolci felsz. 06. 23.–07. 02. Hotel*** 44 900 Ft/fõ-tõl

Pünkösd Rómában: 6 nap/5 éj, 06. 01–06. autóbusszal Miskolcról, egyágyas felár nélkül
Párizs-Loire menti kastélyok: 6 nap/4 éj 05. 23–28. 49 900 Ft/fõ autóbusszal

w
w

w.vilaglatoutazas.hu

ELÔSZEZONI AJÁNLATAINK:

Az ürömi kõbányába munkaerõ-felvételt
hirdetünk az alábbi munkakörbe: 

nehézgépkezelõ, kõfaragó, 
kõbányász, bányai betanított 
munkás, bányai segédmunkás

Bérezés: megegyezés szerint. Szállás-
lehetõség a munkáltató munkásszállóján.

Jelentkezés: 2096 Üröm, Kõbányai út 16.
8.00–16.00 óra között.

Telefon: 06-30-9-142-555

Munkaerõfelvétel

Negyedmilliót spórolhat, 
ha most nálunk vásárol új Swiftet*

Az Ön márkakereskedôje: Babus Autóház Kft.
Miskolc, Régiposta u. 29. 46/506-008, 506-009

120 hónap futamidô

Kedvezô kamatok

Továbbra is 
„0” Ft induló

Használtautó-beszámítás hitellel 
terhelten is, akár roncs is Ne döntsön, amíg nálunk nem járt!

SSeemmiirraammiiss  ––  AA  kkáávvéé  ééllvveezzeettee
Kávézónkban 21-féle kávé – afrikai, 

amerikai, ázsiai – közül lehet válogatni 
10-féle kávékeverék, akár elvitelre is!

Kapható az unikumnak számító Jamaica
Blue Mountain kávékülönlegesség.

Ezenkívül 9-féle tea, rostos levek és 
szénsavas üdítõk is várják az ide látogatókat.

Nyitva tartás: hétköznapokon 8-19 óráig
Miskolc, Kazinczy u. 6. (A parkolóban)

HHHHÖÖÖÖLLLLGGGGYYYYEEEEKKKKNNNNEEEEKKKK,,,,     UUUURRRRAAAAKKKKNNNNAAAAKKKK

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

A test bármely területén maximálisan 
hatékony és biztonságos!

BBBBéééérrrrlllleeeetttt     
11110000%%%%    kkkkeeeeddddvvvveeeezzzzmmmméééénnnnnnnnyyyyeeeellll     

vvvváááállll tttthhhhaaaattttóóóó!!!!
HÖLGYEKNEK, URAKNAK

– wellness hajszabás Jaguár TC melegollóval
– amerikai satírtechnikák
– göndör hajak tartós egyenesítése

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

PPPPiiiitttttttt iiii     SSSSzzzzééééppppsssséééégggghhhháááázzzz
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A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért fe-
lelõs tárca nélküli miniszter által kiírt LKFT – 2006
– LA – 2 kódszámú állami támogatási program és
az arra épülõ önkormányzati rendelet alapján, az
alábbi feltételekkel:

A támogatás célja:
Az iparosított technológiával épült lakóépületek
energiafelhasználást csökkentõ felújításának, il-
letve ezen lakóépületek gépészeti rendszerei, köz-
ponti berendezései korszerûsítésének, valamint
a közvetlen környezetükben lévõ utak, parkolók,
játszóterek és parkok korszerûsítésének, felújí-
tásának önkormányzati támogatása 

Iparosított technológiák:
panel, blokk, alagútzsalu, öntöttfalas, vasbeton
vázas és egyéb iparosított technológia

Fontosabb támogatható felújítások, 
korszerûsítések:

a) Utólagos hõszigetelési feladatok:
1. nyílászárók szigetelése, cseréje, tetõ
vagy pincefödém szigetelésével együtt,
2. homlokzat hõszigetelése.

b) Épületgépészeti rendszerek korszerûsítése,
felújítása, fûtéskorszerûsítés, 
fûtés szabályozás-mérés

c) Épület környezetének korszerûsítése, felújítása.

Az a) és b) és c) pontban szereplõ munkálatokat
részletesen a Pályázati útmutató tartalmazza.
Nem igényelhetõ támogatás a pályázat benyújtása
elõtt már megkezdett beruházáshoz.

A pályázók köre:
Miskolc közigazgatási határán belül elhelyez-
kedõ, iparosított technológiával épült társas-
házak, lakásszövetkezetek, amelyek a pályá-
zati kiírás feltételeit elfogadják, és azoknak meg-
felelnek.
Pályázni csak lakás céljára szolgáló, legalább
4 lakásos teljes épületekkel, vagy dilatációval
határolt épületrésszel lehet. Vegyes funkciójú

épület esetén csak a lakásokra jutó költségek
képezhetik a pályázat alapját. 

A támogatás formája, mértéke:
Önkormányzati vissza nem térítendõ támogatás.
A támogatás mértéke nem haladhatja meg a tel-
jes beruházás támogatható költségének 1/3-át,
de lakásonként legfeljebb 400 000 Ft lehet.
A felújítás lehetséges finanszírozási szerkezete:

1/3 – ad saját erõ (készpénz vagy bankhitel
formájában)
1/3 – ad önkormányzati támogatás, de laká-
sonként legfeljebb 400 000 Ft 
1/3 – ad állami támogatás (LKFT - 2006 - LA - 2) 
Az állami támogatásra a pályázat önkor-
mányzati támogatása esetén, az önkormány-
zat pályázik tovább, amelynek mértéke ma-
ximum a beruházási költség 1/3-a, de laká-
sonként legfeljebb 400 000 Ft. 

A pályázat tartalma, benyújtásának határideje, helye:
A pályázat kizárólag a pályázathoz készített for-
manyomtatványokon, és a 23/2005 (VI.8) sz. ön-
kormányzati rendeletben részletezett mellékle-
tekkel együtt nyújtható be.
A pályázatot 2 eredeti aláírt példányban folya-
matosan a MIK Zrt.-hez lehet benyújtani az ön-
kormányzati támogatásra rendelkezésre álló keret
kimerülésének közzétételéig, de 

legkésõbb 2006. augusztus 15-ig.
MIK Zrt. Miskolc, Erenyõ u. 1. 

elsõ emelet 135. sz. szoba
A pályázati formanyomtatványok és az útmutató
térítésmentesen átvehetõ a pályázat benyújtásá-
nak helyén, illetve a MIK Zrt. központjában, Miskolc,
Hunyadi u. 21. vagy letölthetõk a www.mikrt.hu és
a www.oleh.hu internetes honlapokról. 
A pályázónak a pályázat benyújtásakor pályá-
zatonként egyszeri 20 000 Ft összegû pályá-
zati díjat kell fizetnie a MIK Zrt. 1 0 2 0 0 1 3 9 -
2 7 0 2 1 1 7 4 sz. számlájára.

Jelen hirdetmény nem tartalmazza a teljes pályázati
feltételrendszert.

PÓTKERÉK KFT. 3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 53.
Telefon: 46/339-907 e-mail: d.suzuki@yahoo.deSUZUKI DIÓSGYÕR

SUZUKI DIÓSGYÔRSUZUKI DIÓSGYÔR
HHaavi 1vi 17 997 990 Ft-tól már új S0 Ft-tól már új Suzukija is luzukija is lehetehet!!
Különbözõ kKülönbözõ kedvedvezõ hitelezõ hitelek:ek:
�� 0% k0% kezdõrészlezdõrészlet,et,
�� 11220 hóna0 hónappos futamidõ,os futamidõ,
�� hitellhitellel terhelt használtautó beszámításel terhelt használtautó beszámítás..

CCOO22 kkiibbooccssááttááss::  114433--117700  gg//kkmm..
FFooggyyaasszzttááss::  66,,11--66,,99  ll//110000  kkmm..

RRRRéééésssszzzz lllleeee tttteeeekkkkrrrrõõõõ llll     
éééérrrrddddeeeekkkk llll õõõõdddd jjjj öööönnnn     
aaaa    mmmmáááárrrrkkkkaaaakkkkeeeerrrreeeesssskkkkeeeeddddééééssssbbbbeeeennnn....     

INGATLANKÖZVETÍTÕ MA-
GAS KERESETTEL MUNKA-
TÁRSAKAT KERES NEM ÜGY-
NÖKI MUNKÁRA. TEL.: 30/687-
8627, 30/640-1180. 

Hajdúszoboszlói akciós üdülés félpanzióval 18 500 ft/fô/hét. Háziorvosi
beutalóval érkezô vendégeink 189 Ft-ért fürdôbelépôt és masszázs-
kezelést kapnak. www.hajduiroda.hu, tel.: 70/313-5501.



Idén tizedik alkalommal ren-
dezte meg a Komlóstetõi
Kerékpáros Sport Klub a
Vodafone Bükk Bike Napokat,
melynek egyik nagy prog-
ramja a Tavaszköszöntõ volt.  

A kétnapos fesztivál során szá-
mos programmal készültek a
szervezõk. A rossz idõtõl tartva,
a Komlóstetõi Általános Iskolában
zajlott a rendezvény nagy része.
A Bike Parkban tartott Triál
Kerékpáros Magyar Kupafutamon
39 nevezõ indult. A Titán Kupa az
5 és 17 év közötti korosztály szá-
mára cross country regionális ke-
rékpáros verseny. Ezzel egyidõ-
ben Komlós Foci Kupa, asztali-
tenisz-bajnokság és tollaslabda-
bajnokság kezdõdött. A fellépõk
között volt az Avasi Gimnázium
Fitball csapata, Szécsi Viktória, a
nyugdíjasok is vidám mûsorral,
Káposztáné Böbe és csapata
Etka-jógával léptek fel. Délután a
Fazola Henrik Tagiskola modern-
tánccsoportja, a Beszterczey
Mûvészeti Iskola társastánccso-

portja, Gabó R&B énekesnõ
Kazincbarcikáról és a Mockba
együttes szórakoztatta a közön-
séget. Az általános iskola étter-
mében délelõtt „Tudatos élelmi-
szerválasztás – kiegyensúlyozott
táplálkozás” címmel Kovács Ildikó
dietetikus tartott elõadást, ami
után reformételeket kóstolhattak
a hallgatók. Az egészséges élet-
módra való ösztönzésképp egész
napon át a Noni Magyarország Kft.
termékbemutató vására, valamint
a Juniterus Gyógycentrum élet-
mód-tanácsadással és egészsé-
gi állapotfelméréssel, allergia-
vizsgálattal, svéd, thai és reflex-
masszázzsal volt jelen. A szom-
bati napot gitáros együttzenélés
zárta, az elsõ magyarországi
KöZöD Önkéntes Fiatalok Napja
alkalmából. Az önkéntesek a
program lebonyolításában aktív
szerepet vállaltak. Vasárnap a
Tavaszköszöntõ keretén belül
Városi Honfoglaló Játékot ren-
deztek. A játékra tíz városrész csa-
pata adta le jelentkezését. Így ját-
szott az Avas, Diósgyõr, Martin-
Kertváros, Tapolca, a Miskolci

Egyetem, Komlóstetõ, Belváros 1.,
Belváros 2., Görömböly és a szer-
vezõ KKSK csapata. A vetélke-
dõben számos feladatban mér-
ték össze erejüket és tudásukat
a csapatok. Többek között zsák-
cipelésben, farönkhordásban, dió-
törésben, vízhordásban, szekér-
és kötélhúzásban, kecskefejésben

vagy éppen egy rodeóbika meg-
ülésében. Mindeközben minden
csapat bográcsában ott rotyo-
gott a honfoglalás korát idézõ étel,
láthatták a Szittya Lovasíjászok
bemutatóját, és egész nap Illés
László, az Aranysarkantyús
Lovagrend tagja, avagy az „igaz-
látó” tolmácsolását halhatták a
résztvevõk. A vetélkedõ végén
Komlós mezejét egy napra a
nyertes csapat tudhatta magáé-
nak, és senki sem távozott üres
kézzel, hiszen minden résztvevõ
csapatot jutalmaztak. A rendez-
vény fõvédnöke Káli Sándor pol-
gármester és dr. Tompa Sándor
országgyûlési képviselõ volt.
Köszönet mondtak a szervezõk
a segítségért és a szponzorálá-
sért a Vodafone-nak, Zámbó
Tiborné önkormányzati képvise-
lõnek, a Komlóstetõi Általános
Iskolának, a Szeder úti óvodának,
a Kétkeréken Gördülõk Alapítvá-
nyának, az egész programon dol-
gozó fiataloknak és támogató
szponzoroknak.
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A rozsdafarkú jól áll egy Vass-kertnek, mondja egyik kedves szom-
szédom, akinek elújságolom, hogy bejárati ajtónk közvetlen közelében
rakott fészket egy ilyen madárka. Rozsdátlanítóval kenjük épp a kutya-
kenel frissiben elkészült kapuját, örülünk, hogy minden összejött vas-
ügyben, örömünkben még azt is figyelhetjük, honnan les bennünket
épp a rozsdafarkú barátunk. 

Szégyellem magam, mert minden figyelmeztetés ellenére nem tud-
tam megállni, hogy amikor távol van tõle, ne nyúljak be egyszer a fész-
kébe, majd megevett a kíváncsiság, hogy hány tojáskán ül a madarunk.
Három a magyar tojásság, mondta õ, és kockázati elemként belekal-
kulálta, hogy ha alig-alig hozzáérve is, de a gazdának meg kell simo-
gatnia, számon kell tartania õket. Madarunk, a Bulcsú, bölcs: letojta,
hogy idegen szagot érzett a három picinyke, törékeny, áttetszõ tojáson,
és rendületlenül ül azóta is a fészekben. 

Bulcsú lett madarunk neve, Bölcs Bulcsú, mióta a párom felhívta a
figyelmem Bertha Bulcsú egyik rozsdafarkúról szóló írására. „Szeret az
ember közelében lenni és megfigyelni a szokásait. Egyikük órákig képes
a nyírfán üldögélve nézni, hogy mit csinálunk a teraszon.” – írja a szer-
zõ. Igen, nekem is folyton az az érzésem, hogy folyton les a madarunk,
mit babrálok az épülõ ház körül. Ha túl sokat rohangálok be a lakásba,
Bölcs Bulcsú elhagyja a fészkét, és távolabbról szemlél, mikor csilla-
podom le végre, mikor hagyom abba a rohangászást, hogy újból visz-
szaülhessen a fészkébe. 

Az esti órákban már halkan, vigyázva járunk, suttogunk az ajtó elõtt.
Gondolhatja, az vezérel bennünket: mi, tollforgatók, tartsunk össze. Bulcsú
bölcs, nyugodt, ki-kitekint a fészekbõl, szinte látni, ahogy mosolyog, öröm-
mel konstatálja, hogy sötétedésre végre megszûnik a munkazaj, a gazda
lecsillapszik. Újabb remény élteti, hogy holnap sem zápulnak meg az
elhagyott tojások. 

Újabb remény éltet: a viszontagságok ellenére kitartóan ül majd a
fészkén. Boldog vagyok, ha Bölcs Bulcsúra gondolok, madarat lehet-
ne velem fogatni. Isten ments, mondaná, annyira jóban azért nem va-
gyunk. Vass Tibor

Elvan a gyerek

BÖLCS BULCSÚ

10. Tavaszköszöntõ, városi honfoglaló játékkal

KOMLÓSTETÔI BÜKK BIKE NAPOK 

A csapatok kecskefejésben is megmérkôztek.

1. Mit jelképez az Európai Unió zászlaján ta-
lálható 12 csillag?

a) az alapító tagállamok számát
b) a teljességet, tökéletességet
c) a következõ bõvítés tagállamainak számát

2. Milyen ügyekért felelõs az Európai
Bizottság magyar biztosa?

a) Energiaügy
b) Tudomány és kutatás
c) Adóügy és vámunió

3. Melyik ingyenes telefonszámon kapunk
azonnali felvilágosítást az Európai Unióval
kapcsolatos kérdéseinkre?

a) 06-80-38-2004
b) 198
c) 06-46-501-0601

4. Jelenleg melyik országokban vállalhatunk
szabadon munkát (2006. május 1. elõtt)?

a) Írország, Spanyolország, Dánia
b) Németország, Hollandia, Ausztria
c) Nagy-Britannia, Svédország, Írország

5. Melyik pályázati program célja, hogy elõ-
segítse hazánk felzárkózását az idegen nyel-
veket beszélõ európai országok sorába?

a) Erasmus
b) Világ-Nyelv program
c) Grundvig

6. Melyik tagországban utasították el az
Európai Alkotmányt?

a) Hollandia
b) Németország
c) Szlovénia

Az Europe Direct információs
hálózat Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Európai Információs
Pontja Európa kvízjátékra hívja a
MiNap olvasóit.

A kérdések helyes megfejtõi

között Jean Monet Emlékiratok
címû könyvét sorsoljuk ki 2006.
május 9-én, az Európa Napon.

A megfejtéseket levelezõlapon,
illetve e-mailben kérjük bekülde-
ni 2006. május 8-ig:

Europe Direct információs há-
lózat 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Európai Információs Pontja 
3525 Miskolc, Városház tér 13. 
E-mail: eip.miskolc@chello.hu

EU-TOTÓ III.

Robert Schuman francia külügyminiszter 1950. május 9-én köz-
zétette javaslatát, mely egy közös Európáról szólt, s letétemé-
nyese lett a közös európai béke megteremtésének. A Schuman-
nyilatkozat hívta életre a mai Európai Uniót. Május 9. – az Európa
Nap – az Európai Unió zászlajával és himnuszával európai szim-
bólummá vált, és az Európai Unió politikai egységét jelképezi.

2006. MÁJUS 5–9.

EURÓPAI TAVASZ – EURÓPA NAP

Sokszorosan büntetett, évek óta
országos körözés alatt álló bûnö-
zõ tesztelte a Miskolci Rendõrkapi-
tányság életvédelmi alosztálya nyo-
mozóinak erõnléti állapotát a minap.
G. László nem elõször futtatta meg
a zsarukat. 

A hosszú lábú, rendkívül fürge
férfi néhány éve a kommandósok
tervezett akciója elõl mentette si-
keresen az irháját – akkoriban még

Niva személygépkocsival sem si-
került utolérni a terepen is remekül
száguldozó G. Lászlót. A miskolci
kapitányság körözési nyomozói
által újólag megszervezett elfogás
tehát minden apró részletre kiter-
jedt, öltözködésükre is fokozottan
odafigyeltek, azaz sportos ruhákat
öltöttek magukra, s a Miskolchoz kö-
zeli településen csakhamar ki is
szúrták emberüket. Két nyomozó
kezdte elszámoltatni kilétérõl a fér-
fit, aki ezúttal öklendezést mímel-
ve próbált egy kisebbfajta szaka-
dék felé ténferegni. Az ugyancsak
dörzsölt életvédelmisek persze fog-
ták közben, de engedték, hogy a
két, két és fél méteres mélység felé
görnyedjen. G. László pedig egész
egyszerûen belevetette magát a
szurdokba. 

Ez alkalommal azonban embe-
reire talált, hiába bukdácsolt vil-
lámszerûen az árkos-bokros terü-
leten, hasztalan hágott át kerítése-
ken, a nyomozók lerázhatatlannak
bizonyultak. Annál is inkább, mert
ésszel üldözték az idõnként nyitott
kapukat döngetõ szökevényt.
Tudniillik G. László akkor is áthá-
gott a kõkerítésen, amikor üldözõi
könnyedén átjutottak a nyitott ajtón
keresztül. Végül az országosan kö-
rözöttet a nyomozók elfogták, s a
közeljövõben aligha kell ismét utá-
narohangálniuk. feczkó

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Magfizikus Szakcsoportja sor-
rendben 13. találkozóját tartja május
elején a Bükk hegységben található
Jávorkúton. 

A debreceni Atommagkutató
Intézetbõl, a budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyetem Fizikai
Intézetébõl, az MTA Izotópkutató
Intézetébõl és az MTA Részecske
és Magfizikai Kutatóintézetébõl
közel 50 kutató és diákjaik vesznek
részt a háromnapos találkozón,
amelynek helyszíne a Jávorkút
Panzió. A résztvevõk a három nap
alatt 40 elõadást tartanak s áttekintik
a magfizika területén született leg-
újabb magyarországi és nemzetközi
kutatási eredményeket. Az ATOM-
KI-bõl és ELTE-rõl érkezõ magfizi-

kusok az elemek univerzumbeli ki-
alakulásának magfizikai folyamatait
kutatják elméleti módszerekkel és
közvetlen kísérletekkel. Az ELTE
nukleáris környezetfizikai laborató-
riumában méréseket végeznek a
környezetünkben található termé-
szetes radioaktivitás meghatáro-
zása, a különbözõ folyamatok fel-
ismerése céljából. Beszámolót tar-
tanak az Izotópkutató Intézet kuta-
tói a nukleáris biztonságról, isme-
retlen eredetû radioaktív anyagok
tulajdonságainak gyors meghatá-
rozásáról. 

A találkozó lehetõséget nyújt
arra, hogy a különbözõ intézetek-
ben dolgozó kutatók megismer-
hessék egymás eredményeit, ki-
cserélhessék gondolataikat.

XIII. MAGFIZIKUS TALÁLKOZÓ 

KÉZRE KERÜLT A KÖRÖZÖTT


	MINAP1
	MINAP2
	MINAP3
	Minap4
	Minap5
	MINAP6
	Minap7
	Minap8

