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

MISKOLCI NAP

Molnár Virág festô, grafikus kiállítása tekinthetô meg Miskolcon
az SZDSZ-irodában (Városház tér 2.)

FESTMÉNYEK, GRAFIKÁK

Augusztus elsejéig kapják
meg az igénylõlapokat és a
hatósági bizonyítványt azok,
akik hátrányos helyzetük miatt
jogosultak a gázár-támoga-
tásra. A kérelmeket az önkor-
mányzat egészségügyi és szo-
ciális osztályán kell leadni, fo-
lyamatosan.

A kormányrendelet szerint a
nyugdíjban vagy nyugdíjszerû el-
látásban részesülõk kaphatnak ki-
egészítést távfûtési költségeik fe-
dezésére. A módosítás gázár-tá-
mogatással egészítette ki az ere-
deti szabályozást.

– A gázár támogatására azok
a családok jogosultak, akik fo-
gyatékos személyt nevelnek a
családban, magasabb összegû
családi pótlékban részesülnek, il-
letve nagycsaládosok. Feltétel

még a családban az egy fõre jutó
jövedelem is – mondta el Hu-
dákné Becse Ildikó, az Egész-
ségügyi és Szociális Osztály cso-
portvezetõje. 

Ez nagycsaládosok esetében je-
lenleg a nyugdíjminimum 200%-a,
vagyis 51 600 forint, egyszemé-
lyes háztartások esetében pedig
a 300%-a, ami 70 000 forint. A tá-
mogatás gázfogyasztáshoz kö-
tött, amit a szolgáltató ír jóvá a
fogyasztó számláján. A Magyar Ál-
lamkincstár az igénylõlapot és a
hatósági bizonyítványt augusztus
1-jéig küldi ki a jogosultak számára.
Az iratokat a jövedelemigazolá-
sokkal és a legutolsó gáz-, illetve
távhõ-számlával együtt az ön-
kormányzat egészségügyi és
szociális osztályán kell leadni a
Petõfi utca 39. szám alatt. A ked-
vezmény az iratok beadásának
hónapjától jár.

AUGUSZTUSTÓL IGÉNYELHETÔ

Gázár-támogatás

Stikli, a mosómedve és két
társa a Kecskeméti Vadas-
kertbõl kerültek városunkba.
Mostanra már az új állat- és
látogatóbarát kifutójuk is el-
készült, így a látogatók za-
vartalanul ismerkedhetnek
meg életmódjukkal és szo-
kásaikkal.

Az újonnan érkezett állatok
bemutatóhelye az ormányos
medvék régi kifutójának helyén
épült. A mosómedvék május
utolsó heteiben kerültek Mis-
kolcra, az új kifutó elkészülte
után pedig most már a látoga-
tók is megismerkedhetnek
velük. A medvék kifutója már
megfelel annak a jogszabálynak,
mely rendelkezik az állatok tar-
tási feltételeirõl. Így Stiklit és társait
csak egy 1 méteres villanypásztor
választja el a látogatóktól. Ennek
elõnye, hogy az állatok sem érzik
bezárva magukat, és a látogatók
is zavartalanul szemlélhetik ter-
mészetes életmódjukat. A rende-
letet minden állat tartásánál érvé-

nyesíteni kell. Egyelõre úgy tûnik,
a Vadasparkban csak a vörös ró-
káknál van baj, nekik ugyanis még
nincs kifutójuk, ennek pedig év vé-
géig el kellene készülnie. A
Vadaspark szakemberei a látoga-
tók segítségét kérik: adományt
gyûjtenek a rókáknak. Az állato-

kon nemcsak a bejáratnál lévõ per-
selybe dobott pénzzel vagy át-
utalással, hanem örökbefogadás-
sal vagy az építkezéshez szüksé-
ges anyagok (cement, sóder, vas-
anyag, drótháló) felajánlásával is
lehet segíteni.

lénárt

Idén eddig június utolsó hetében
volt a legmelegebb, annak a káni-
kulának az emlékezetes viharok ve-
tettek véget. A július 21-i országos
melegrekordot Kecskemét tartja,
ahol 1903-ban 38 fokot mértek. Bár
Miskolcon általában augusztus-
ban a legnagyobb a forróság,
lehet, hogy a hétvégén megdõl az
erre a hónapra vonatkozó miskol-
ci csúcs. Az erõs hõhullám pén-

teken tetõzött a városban, a leg-
melegebb légtömeg ekkor érte el
Miskolcot. Szombaton és vasárnap
átmeneti enyhülés várható, a né-
hány fokos lehûlést azonban szin-
te nem is érezzük majd – mond-
ta Kovács Attila meteorológus. A
hõség miatt a belvárosban a
Városgazda Kht. locsoltatja a fel-
forrósodott burkolatot, ez nem-
csak a síneket, de a sétálókat is
hûsíti. A lajtoskocsi dél és három
óra között jár. Ha a meteorológiai
szolgálat elõrejelzése alapján a
napi középhõmérséklet három
egymást követõ napon megha-
ladja a 27 C-fokot, az ÁNTSZ hõ-
ségriadót rendelhet el. Ez pénte-
ken reggel meg is történt, hõség-
riadót rendelt el az Országos

Tisztifõorvosi Hivatal Magyar-
országon az egyre nagyobb káni-
kula miatt. 

Csollák István, a Miskolci
Mentõállomás vezetõ fõorvosa
hangsúlyozta: elsõsorban az idõ-
sekre, a keringési megbetege-
désben szenvedõkre és a gyer-
mekekre kell odafigyelni. A 3-4 liter

folyadék fogyasztása mellett a leg-
melegebb órákban hûvös szo-
bákban kell tartózkodni, és a lan-
gyos vizes zuhany is enyhítheti a
hõség okozta panaszokat. A for-
róságban a mentõket 20-30%-kal
több esethez riasztják, mint egy át-
lagos nyári napon.

Puskár Anett

MEGDÕLHET A MELEGREKORD
Csütörtökön és pénteken érte el Miskolcot az idei nyár leg-

erõsebb hõhulláma. A csúcshõmérséklet meghaladta a 35
Celsius fokot is, és a kánikula marad a jövõ hét közepéig.
Pénteken reggel harmadfokú hõségriadót rendelt el a tisztior-
vosi szolgálat. 

Körülbelül 18 százalékos táv-
hõdíjemelés lenne indokolt
Miskolcon az augusztusi gáz-
áremelkedés miatt – így számol
a szolgáltató, de majd a köz-
gyûlés dönt.

A földgáz árának emelése a la-
kosságot többszörösen is érinthe-
ti, hiszen nemcsak a háztartásban
lévõ berendezések használata kerül
majd többe õsztõl. 

A nagyfogyasztók, így a kór-
házak is többletkiadással szá-
molnak, ami – ha nem kapnak
megfelelõ kompenzációt – a mi-
nõségi színvonal csökkenésével is
járhat az intézményeknél. A 25%-
os földgáz-áremelésen kívül a

szolgáltató Mihõ Kft.-nek számol-
nia kell a villamosenergia árának
változásával és az áfa emelkedé-
sével is. Bár a díjemelés mértéke
még nem ismert, az biztos, hogy
a terhekbõl a fogyasztók is részt
vállalnak majd.

– Ahogy megjelent a sajtóban,
a Fõvárosi Távfûtõmûvek 18% kö-
rüli díjemelést prognosztizált, a
Mihõ Kft. számításai is ezt mutat-
ják, de ez még nem konkrét –
mondta érdeklõdésünkre Korózs
András, a cég igazgatója. – A la-
kossági távhõszolgáltatás egyéb-
ként is hatósági áras díjtétel, ezért
még semmi sem biztos, a gázár-
emelés mértékérõl kizárólag a
közgyûlés dönthet majd – tette
hozzá az igazgató.

A lakossági felhasználókon kívül
a nagyfogyasztókat is érinti a gáz
árának emelése, ámbár a fûtõbe-
rendezések korszerûsítése ener-
giatakarékossági szempontból va-
lamit javíthat a helyzeten. A
Semmelweis Kórházban 2005-
ben mintegy 300 millió forintos költ-
ségráfordítással a teljes melegvíz-
és fûtési rendszert korszerûsítették.
Ennek ellenére a kórház – ahogy
tavaly – most is számít a kor-
mányzat és az önkormányzat
gázár-kompenzációjára, mert
ennek elmaradása Koleszár Lajos
igazgató-fõorvos szerint olyan mi-
nõségi csökkenést jelentene a kór-
ház szolgáltatásaiban, amit min-
denképpen szeretnének elkerülni.

B. G.

Akár kétmillió is lehet a bírság
Megkezdõdött a parlagfüves

területek ellenõrzése Miskol-
con. Az ingatlantulajdonosok-
nak június 30-ig kellett leka-
szálniuk telkeiket, hogy meg-
akadályozzák az allergén nö-
vény virágzását.

A mulasztóknak az önkormány-
zat elrendeli a kényszerkaszálást,
a gondatlan tulajdonosokat rá-
adásul húszezertõl kétmillió forin-
tig büntethetik. 

Tavaly szigorodott a parlagfüves
területeket érintõ szabályozás. Aki
június 30-ig nem parlagfûmente-
síti telkét, annak idén már nem pos-
tázzák ki a felszólításokat, mivel
elég csak kifüggeszteni azokat az
önkormányzat ügyfélszolgálatán. A
polgármesteri hivatal környezet-
védelmi szakemberei a napokban
a tavalyi tapasztalatok és lakossági
bejelentések alapján ellenõrzik a
parlagfüves területeket. A tapasz-
talatok szerint a szigorítás hozott
némi eredményt, így megyénkben
is kevesebb a kaszálatlan, gyomos
terület. Ahol mégis nagyobb meny-
nyiségû parlagfüvet találnak a
szakemberek, a földhivatalon ke-
resztül megkeresik a telek tulaj-
donosát, és kényszerkaszálást

rendelnek el. Ezt Miskolcon a
Városgazda Kht. végzi, a költségek
azonban a tulajdonost terhelik, és
szintén a birtokos fizeti a növény-
védelmi bírságot is, így a bünte-
tés maximuma elérheti akár a két-
millió forintot is. A Parlagfûmentes
Magyarországért Tárcaközi Bizott-
ság megbízásából, a Földmû-
velésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium szakmai irányításával
nemrég útmutató készült arról, ho-
gyan lehet megszabadítani tele-
püléseinket az allergén növénytõl.
A Belügyminisztérium honlapján is
olvasható dokumentum a parlag-
fû elleni védekezés lehetõségeirõl,
jegyzõk feladatairól és a kény-
szerkaszálás jogi szabályozásáról
szól.

Új lakók a Miskolci Vadasparkban

A TÁVHÕDÍJAK IS EMELKEDHETNEK

Stikli és társai jól érzik magukat Miskolcon.

Az elmúlt napokban tapasz-
talható kánikula a vízfogyasztás-
ra is hatással van, a Mivíz Kft. a
következõ közleményt adta ki
pénteken délelõtt:

A rendkívüli nagy meleg okán
megnõtt vízfogyasztást a jelenleg
vásárolható és saját vízmûtele-
peken termelhetõ vízmennyisé-
gek nem vagy alig tudják fedez-
ni. A Tapolcai Vízmû újbóli üzem-
be helyezéséhez szükséges ha-
tósági engedély megszerzésé-

hez még több heti vízminta-vizs-
gálatra, és annak pozitív ered-
ményére van szükség többek
között. 

Ezért a vízhiány elkerülése ér-
dekében kérjük a lakosságot a fo-
kozott víztakarékosságra, vala-
mint kérjük, vezetékes ivóvízbõl
ne locsoljanak, ne mossanak
autót és a jelentõs, elhagyható víz-
felhasználásokat szíveskedjenek
mellõzni. 

Mivíz Kft.

Takarékosságot kérnek

Útfelújítások
Miskolcon

Már új aszfalton közlekedhetnek
az autósok a Ruzsinszõlõ dûlõ,
Hideg sor – Vasúti felüljáró közötti
370 méteres szakaszán. A napok-
ban elkészült a Levente vezér,
Huszár, Tömörkényi, Lányi Ernõ
utcák aszfaltozása is. A Miskolci Ön-
kormányzat útfelújításra ebben az
évben – pályázati pénzek bevoná-
sával – közel 800 millió forintot költ. 

Jelenleg a Vologda, a Klapka Gy.
a Majláth és a Fonoda utcában foly-
nak a munkálatok. Hétfõtõl a
Stadion és a Könyves Kálmán
utcák elõkészítése is megkezdõdik
az aszfaltozásra. Szintén hétfõn
indul a munka a Soltész Nagy
Kálmán utcában, a József A. u. és
a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti
szakaszon. A felújítás ideje alatt –
várhatóan 2 hétig – a szegélykö-
vek cseréje miatt  a járdán nem lehet
majd parkolni. A felújításokkal járó
kellemetlenségek miatt az önkor-
mányzat a lakosok megértését és
türelmét kéri. 



Tizedik éve szervez helytör-
téneti kutatótábort középisko-
lás diákok számára a B.-A.-Z.
Megyei Honismereti Egyesület,
a Herman Ottó Múzeum, a
B.-A.-Z. Megyei Levéltár és a Zrí-
nyi Ilona Gimnázium. Az idei tá-
bor célja az avasi zsidó teme-
tõ sírjainak regisztrálása, a meg-
nyitóra a hét elején került sor,
a Kazinczy úti zsinagógában.

Elsõként Titkos Sándorné tá-
borvezetõ, a Zrínyi Ilona Gimná-
zium igazgatóhelyettese szólt a
helytörténeti kutatótábor múltjá-
ról, jelentõségérõl, majd Szlu-
kovinyi Péter, a miskolci Zsidó
Hitközség titkára tartott elõadást
a jelenlévõ diákoknak a zsina-
góga és a miskolci zsidóság tör-
ténetérõl. Mint elhangzott, a
Kazinczy úti zsinagóga az 1860-
as évek elején épült, a budapesti,
Dohány utcai zsinagógát is ter-
vezõ Ludwig Förster tervei alap-
ján, neoromán stílusban. Az 1100
fõ befogadására alkalmas, há-
romhajós épület belsõ vaspillér-
jeinek díszítésében gótikus és bi-
zánci elemek is láthatóak, a falak
festése keleti motívumokat idéz.
Miskolcnak 1901-ben másik zsi-
nagógája is épült, a Palóczy ut-
cában, ez egy kupolás, kéttornyú
épület volt, 1963-ban lebontották.

Az 1940-es évek elején körül-
belül 16 000 fõ volt a miskolci zsi-
dóság lélekszáma, nagy részük
a holokauszt áldozatává vált,

vagy kivándorolt. Ma 3-400 fõt
számlálhat a miskolci zsidó kö-
zösség. 

Barna István történész a zsi-
dóság miskolci letelepedésérõl
szólt, amely 1720 körül kezdõdött,
s a század vége felé jelentõsen fel-
gyorsult. A betelepülõ családok
1759-ben vásároltak meg egy
közel 10 holdas területet temetõ
céljára az Avas azon részén, amely
nem volt alkalmas szõlõmûvelés-
re és pincealakításra. Az 1814-ben
teljesen körülkerített temetõben

ma több ezer síremlék található,
amelyek mûemléki, helytörténeti
szempontból is jelentõs értéket
képviselnek. Barna György meg-
említett néhány neves, a korabe-
li Miskolc életében jelentõs sze-
repet betöltõ személyiséget, akik
itt nyugszanak, s adalékokat kö-
zölt a hagyományos zsidó temet-
kezési szokásokról is. 

A megyei honismereti egyesü-
let kilenc éve foglalkozik falu- és
városkutatással, és öt éve kezd-
ték a temetõkutatást. Eddig a

miskolci ortodox, az
avasi református, a ka-
tolikus és zsidó teme-
tõkben dolgoztak, ta-
valy pedig a gönci te-
metkezési helyeket re-
gisztrálták. Dobrossy
István, a megyei levéltár
igazgatója elmondása
szerint szeretnék, ha
Miskolc valamennyi te-
metõjérõl könyv jelenne
meg, illetve tervezik egy
egységes kódex létre-
hozását is, amelyben
részletesen fel lenne tün-
tetve, hogy Miskolc hí-
rességei melyik teme-
tõben nyugszanak. 

Két évvel ezelõtt már
dolgoztak a helytörté-
neti tábor diákjai az
avasi zsidótemetõ orto-
dox részén, de akkor
nem sikerült a teljes te-
rületet feltárni. A feladat
most sem könnyû, a

régi sírokon sok helyen kopott, ol-
vashatatlan a felirat, s van, ahol ki-
zárólag héber nyelvû. 

Az idei tábor keretében a részt-
vevõk – a temetõkutatás mellett –
látogatást tesznek Budapesten, a
Nemzeti és a Történettudományi
Múzeumokban, megtekintik a ko-
hászati múzeumot, az ómassai õs-
kohót, a Herman Ottó Múzeum ré-
gészeti raktárát, s autóbuszos ki-
rándulást tesznek Szepes vár-
megyébe is.

Sz. S. 
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PÁRTOK – PORTÁK

A fiatalok felmérik és regisztrálják a sírokat.

Káli Sándort indítja az MSZP
Újra Káli Sándort, Miskolc jelen-

legi elsõ emberét jelöli polgár-
mesternek a Magyar Szocialista Párt
városi szervezete az õszi önkor-
mányzati választásokra. A párt sze-
rint a politikus elfogadott és támo-
gatott Miskolcon, ezért nem érzik in-
dokoltnak a változtatást a polgár-
mester személyével kapcsolatban.

Két és fél hónap van már csak
hátra az õszi önkormányzati vá-
lasztásokig. Az MSZP helyi szerve-
zete újra a jelenlegi városvezetõt, Káli
Sándort jelölte meg lehetséges pol-
gármesterként. Az átszervezéseknek
megfelelõen nem huszonhét, hanem
eggyel kevesebb, huszonhat vá-
lasztókörzet lesz csak a városban.

Miskolcon a Magyar Szocialista
Párt helyi szervezete 2002-ben elsõ
alkalommal kapott abszolút több-
séget a választóktól. A városban
folytatni kell a négy évvel ezelõtt
megkezdett programot, és új
Miskolcot kell építeni – hangsúlyozta
a párt polgármesterjelöltje.

A Magyar Szocialista Párt to-
vábbi célja, hogy javítsa a miskol-
ciak életminõségét, amelyet a jö-
vedelmek, a foglalkoztatottság és
a termelékenység növelésén ke-
resztül akar elérni. A párt elköte-
lezett a város természeti és épített
öröksége védelmében, és egy
komfortosabb, élhetõbb Miskolcot
szeretne, hangzott el az MSZP saj-
tótájékoztatóján.

Kegyelet, helytörténet

RÉGI SÍROKAT KUTATNAK

Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala nyilvá-
nos fotópályázatot hirdet
„Miskolc – A négy évszakos
város” címmel. A pályázat té-
mája: Miskolc város idegen-
forgalmi nevezetességeinek, a
város életének kreatív bemu-
tatása a fotómûvészet eszkö-
zeivel.

Az önkormányzat olyan pálya-
munkákat vár, melyek átfogóan
mutatják be a négy évszakban
Miskolcot, annak természeti szép-
ségeit, épített örökségét, és a város
hangulatát. 

A nyári pályamunkák beküldési
határideje: 2006. szeptember 6.

Cím: Miskolci Polgármesteri Hivatal
Kulturális és Vendégforgalmi Osztály
3525 Miskolc, Batthyány u. 1. 

A fényképeket jeligésen, CD-le-
mezre írva, postán küldhetik be, de
személyesen is leadhatják. 

A pályázatra beérkezett csoma-
gokat egy szakmai zsûri bírálja el.
Díjazásban részesül az elsõ három
helyezett, illetve egy pályázó kö-
zönségdíjat kap.

A részletes pályázati anyag le-
tölthetõ a www.miskolc.hu oldalról,
vagy átvehetõ személyesen a fenti
címen, illetve a Városháza portáján
(Városház tér 8.).

FOTÓPÁLYÁZAT

„Miskolc –
A négy évszakos város”

Autóbuszos utak: Paralia: 08. 21. apartman 39 900 Ft/fõ. 
Repülõvel: Kos: 07. 30. apartman 55 900 Ft/fõ, 08. 06. apartman 65 900 Ft/fõ.
Rodosz: 07. 31. apartman 55 900 Ft/fõ, 08. 07. apartman 65 900 Ft/fõ.
Korfu: 07. 29. apartman 55 900 Ft/fõ, Kréta: 07. 29. apartman  65 900 Ft/fõ.
Marokkó: 07. 31., 08. 07. hotel**** fp. 113 990 Ft/fõ.
Mallorca: 08. 03. hotel***  fp. 109 800 Ft/fõ.
Tunézia: 07. 28. hotel***fp. 79 900 Ft/fõ, hotel****all inc. 116 900 Ft/fõ.
Francia Riviéra: 07. 29. apartman 69 900 Ft/fõ-tõl.

LAST MINUTE AJÁNLATAINK:

w
w
w.vilaglatoutazas.hu



Célzottan, csak a követke-
zõ hónaptól kezdi vizsgálni a
színlelt szerzõdéseket a me-
gyei adóhatóság.

Azoknak a cégeknek, ame-
lyeknél már korábban ellenõrzött
az APEH és megállapították a jog-
szabálysértést, július 31-ig kell be-
jelenteniük, hogy a foglalkozta-
tottakat alkalmazásba vették és
átalakították a szerzõdéseket.
Eddig ezt mindössze két mun-
káltató tette meg megyénkben. 

Az APEH becslései szerint or-
szágosan 100 ezren is lehetnek
azok, akiket június 30-ig biztosan
színlelt szerzõdéssel foglalkoz-
tattak. Borsod-Abaúj-Zemplén
megyére vonatkozó adat nincs,
csak annyi: eddig mindössze két
munkáltató nyilatkozott arról, hogy
átalakította a szerzõdéseket.

Július 31-ig egyébként még van
idejük a cégeknek, hogy ezt be-
pótolják. Országosan az eddig be-
jelentett színlelt szerzõdések har-
madát már ellenõrizték. Me-
gyénkben célzottan csak au-
gusztustól vizsgálódik az APEH.

Ez a foglalkoztatási forma nem-
csak magánvállalkozásoknál fi-
gyelhetõ meg, hanem a köz-
szférában is, számláznak egye-
temi oktatók, színészek, va-
gyonõrök is, és egészségügyben
is így oldották meg eddig az
ügyeletet. A színlelt szerzõdések
átalakítása ezért az egészségügyi
dolgozók szerint komoly ellátási
gondokat eredményezhet – erre
figyelmeztetnek petíciójukban a
megyei kórház dolgozói is, akik
kifogásaikat pontokba rögzítették.
Ezt a múlt heti gyûlésen el is fo-
gadták. Szerintük a színlelt szer-
zõdések megszüntetése amellett

hogy megélhetésüket fenyegeti,
magát a betegellátó rendszert is
veszélybe sodorja. A mûvészet-
tel és kultúrával foglalkozók, va-
lamint a tömegkommunikáció te-
rületén dolgozók számára némi-
leg megkönnyítette az átállást
az év eleje óta választható ekho.
Ebbõl már az elsõ félévben 800
millió forint bevétel érkezett az
adóhatósághoz.

K. A.

Keresve a diósgyõri volt
nagyüzemek termelésbõl fel-
szabadult területeinek és esz-
közeinek célszerû hasznosítá-
si lehetõségét, több mint húsz
olyan élménypark tapasztala-
tait vizsgáltuk meg, amelyek a
világ különbözõ pontjain kí-
nálják látványosságukat, köz-
tük az épített örökség érdekes,
tanulságos, szórakoztató em-
lékeit. 

A turisták kedvelt célpontjai pél-
dául – korhatártól és iskolázott-
ságtól függetlenül – a kicsinyített
méretarányban megépített mo-
dellparkok, a mûködõ makettek ki-
állítása. Az utóbbiak közül többet
a látogatók is kezelhetnek, játsz-
hatnak, szórakozhatnak velük. A
vizsgált parkokban átlagosan
évente 811 ezer fõ (!) fordul meg.
Az adott ország jellemzõ tájait, jel-
legzetes falvait, városait, vagy a
világ nevezetes építményeit mi-
niatûr formában (1:12, 1:25 mé-
retarányban ) mutatják ezek az él-
ményligetek. Egyedül a technika-

történet, a gyáripar em-
lékeirõl nem készült
még eddig ilyen komp-
lex liliputi bemutató-
park sehol a világon,
pedig ez a téma is
szenzációsan attraktív,
tanulságokban gazdag
kiállítási lehetõséget
kínál. Ennek idegen-
forgalmi, ipari örök-
ségmegõrzõ, hagyo-
mányápoló, szakma-
választást orientáló je-
lentõsége egyaránt
rendkívüli lehetne. Ezt felismerve
készíttetett egy felmérõ tanul-
mányt Makett-gyárváros címen a
Diósgyõri Ady Endre Kulturális és
Szabadidõ Központ. A törpe gyár-
város legideálisabb elhelyezése az
egykori diósgyõri nagyüzemek
felszabadult területe egy részének,
és a lakótelep néhány épületének
igénybevételével lenne lehetséges.
Az elkészült program korhûen
mutatná Diósgyõr-Vasgyár társa-
dalmi, kulturális, termeléstörténe-
ti emlékeit, jellemzõ építményeit,
termelõ eszközeit, technológiáit és
termékeit. Ezen túl ismeretet nyúj-
tana a környékbeli jellemzõ ipar-
ágak múltjáról (bányászat, gép-
gyártás, papír, üveg, malomipar
stb.), valamint az egykori Felsõ-Ma-
gyarország és a Kárpát-medence
technikatörténetérõl, a világ tech-
nikai civilizációja haladásáról.
Mindezt olyan – európai szinten
is kuriózumot jelentõ – látvá-
nyossággal tervezzük megvalósí-
tani, amelynél a legkorszerûbb
automatizált, számítógép vezé-
relte multimédiás rendszert alkal-
maznánk. A tervek szerint a kü-

lönbözõ makettek, modellek kö-
zötti sétákon, mûködtetési pró-
bákon túl, terepasztalokon lekö-
vethetõk lennének a vasgyár 236
éves történetének nevezetes ese-
ményei. Vitrinekben, vetítõvász-
nakon, monitorokon megtekint-
hetõk lennének a legnevezetesebb
fotók, filmek, írásos dokumentu-
mok, mûvészeti alkotások, ame-
lyek az itt élt közösségeknek – a
mára is tanulságos – életét, mun-
kásságát, sikereit és kudarcait
mutatnák be. Hang- és fényha-
tások, több nyelven narrátor-tá-
jékoztatók segítenék a minél tö-
kéletesebb, élménygazdag eliga-
zodást. Kvízjátékok kapcsolód-
nának a programok különbözõ ré-
szeihez.

Pihenõ- és játszópark-részletek,
játszótermek, (Csodák palotája),
és elõadó pódiumok, valamint
széleskörû turisztikai szolgáltatás
biztosítaná a vendégek kényelmét,
szórakozását – a kontinensünkön
egyedüli – miskolci makett-gyár-
városban. 

(Folytatjuk.)
Drótos László

Megkezdõdött a Petõfi tér
mellett található zöldterület
rendezése és parkosítása.
Díszburkolatot kap a most még
füves terület, és egy szökõkút
is lesz majd a pihenõpark-
ban. Sziklakert épül a földhi-
vatal melletti területen, s ren-
dezik a Jókai lakótelep köz-
pontját is. Nyírõ Pál, a terület
önkormányzati képviselõje el-
mondta, a városrészben egész
nyáron folyamatosan végzik a
felújításokat, átalakításokat. 

A Petõfi téri pihenõparkban a
virágfelületek között kisebb dísz-
terek, a sétányok találkozásában
csobogó, vízér és tavacskák épül-
nek, melyek burkoló anyaga kis-
méretû bazalt kockakõ. A park te-
rületén természetes kõ, beton
anyagú térkõ és aszfalt anyagú
burkolatok váltakoznak, a nö-
vényanyagot pedig egy- és két-
nyári virágok, talajtakaró cserje-
foltok, egyedi cserjék, valamint
sorfák képezik majd. A téren egy
ivókút is épül. A zöldterületet úgy
építik be, hogy az harmonizáljon
a már meglévõ parkkal: pihenés

céljára például a Petõfi térivel
megegyezõ kerti padok, rendez-
vények alkalmával pedig kerti
székek kerülnek kihelyezésre. 

– Egy nagyon komoly, dísz-
burkolattal ellátott, virágos, szö-
kõkutas pihenõparkot hozunk
létre – hangsúlyozta Nyírõ Pál. –
Ez a helyi lakosok komfortérzete
mellett azért is fontos, mert az itt

található Deszkatemplom, a te-
metõ mûemléki védettségû, s
komoly hagyományokkal, láto-
gatottsággal rendelkezik. Sokan
jönnek ide külföldrõl is, turisták,
látogatók, hozzátartozók, s lé-
nyeges, hogy kulturált körülmé-
nyek fogadják õket.

A Petõfi tér mellett lévõ zöld-
terület rendezési és parkosítási

munkáinak kivitelezési költsége
kb. 54 millió forint. A teljes átala-
kítással várhatóan jövõ év áprili-
sára végeznek, a zöldterület ki-
vitelezési munkái azonban, a köz-
világítás kivételével, már õsszel
befejezõdnek.

Nyírõ Pál elmondása szerint, a
városrészben egész nyáron fo-
lyamatosan végzik a felújításokat,
átalakításokat. Megkezdõdött a
Jókai lakótelep központjának, a
malom melletti résznek a rend-
betétele is, többek között dísz-
burkolatot kapott a tér. Négy he-
lyen esõbeállókat és szalonna-
sütõt alakítottak ki, s a közel-
múltban elkészült – csaknem 18
millió forintos beruházásból – az
új, Jókai lakótelepi játszótér is.
Kihelyeztek három új buszvárót,
hat pedig felújításra kerül. A kép-
viselõ szerint az is jelentõs elõ-
relépésnek tekinthetõ, hogy
végre sikerült elérni a forgalom
csökkenését a helyi iskola elõtti
útszakaszon. Azóta, hogy kihe-
lyeztek két fekvõrendõrt, bizton-
ságosabbá vált az átkelés a gye-
rekek számára, két hét alatt tize-
dére esett vissza a forgalom.
Nyírõ Pál elmondása szerint a kö-
vetkezõ lépés a földhivatal mel-
letti terület rendbetétele – ide
sziklakertet építenek.

Sz. S. 
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Az ABC melletti tér már új burkolatot kapott.

Fújtató

A BUKTA ÖSSZETEVÕI
Elnézést kérek az olvasótól a tudományoskodó címért, de higy-

gyék el, nem írhattam mást. Ha ugyanis csak arról lenne szó az
alábbiakban, hogyan és mibõl készíti a nagymama a lekváros buk-
tát, akkor soha eszembe sem jut „összetevõkrõl” beszélni. Ám most
helyén való pontosan idézni, mi áll a fóliázott bolti sütemény cso-
magolásán. Szó szerint ez: lekváros bukta, 1 db száz g. És végül
egy kód, melyrõl – némi szakértelemmel – kiolvasható – hogy med-
dig fogyasztható a termék. A kettõ között pedig az alkotóelemek
hosszú sorolása. Némileg lerövidítve az útmutatót, a bukta tartal-
maz: búzalisztet, kajszibarack-velõt, cukrot, glukóz-fruktózszörpöt,
zselézõ anyagot, étkezési savat (citromsav), tartósítószert, aromát,
antioxidánst, színezéket, ivóvizet, margarint, béta-karotint, élesz-
tõt, tejport, tojásport, enzimet, stabilizátort (E 412) lisztkezelõ-szert,
(E 300).

Ne higgyék, hogy kedvenc szokásom ilyen és hasonló költõi szép-
ségû szövegeket olvasni. Hisz ennek a kiböngészése (szemüveg
+ nagyító) is hosszabb idõbe tellett, mint magának a buktának az
elfogyasztása. Az információk szellemi feldolgozásáról, agyi rög-
zítésérõl nem is beszélve.

Természetesen tudom, hogy nem a pék találta ki magának a bukta
összetevõinek ilyen precíz kimunkálását. Ez az elõírás, úgy is mond-
hatnám: EU-komform megoldás. A törvény alkotóit nyilván az ve-
zérelte, hogy a fogyasztónak egyetemes emberi joga tudni, mit kap
és mit fal a pénzéért. Tiszteletreméltó elhatározás. Hisz oly jó érzés
tudni, hogy a világnak ahhoz a feléhez tartozunk, ahol már elju-
tottak erre a fokra. Ilyenkor látja az ember, mit kellett nélkülöznünk,
míg a sötétség birodalmában éltünk, s úgy faltuk be a buktát, hogy
vajmi kevés fogalmunk volt róla, mi is van benne. Naiv hitünk azt
diktálta, hogy liszt, cukor, egy kis élesztõ, lekvár és slussz. 

Kimondani is szörnyû, olyan felületes ismérvek alapján ítéltük
meg a kalácsot, hogy foszlós-e a tésztája és van-e benne elég
lekvár. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a szóban forgóban
például nincs. Vagy ha van is, az a tészta egyik sarkába szorult.
Sajnálatos módon errõl az apróságról nem szól a tájékoztató. Nincs
rá elõírás.                                                                  (bekes)

Sziklakert, sétányok, szökõkút

FOLYNAK AZ ÁTALAKÍTÁSI MUNKÁLATOK

Augusztustól ellenõriznek

MINÔSÉGI,
EGYEDI BÚTOROK

IGÉNYES
MEGRENDELÔKNEK

Kiss Viktor egyéni vállalkozó �� Tel.: 06-20/475-0213 �� Fax: 06-46/439-078 �� www.kivibutor.gportal.hu

Klimatizált személygépkocsik, 
kisteherautók 

és mikrobuszok bérlése minden nap!
Egyedi tartósbérleti konstrukciók kidolgozása 

cégek és magánszemélyek részére!

Zenit-Auto Rent Autókölcsönzõ

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

autorent@t-online.hu 

GYÛJTÕKÉMÉNYEK FELÚJÍTÁSA 
BONTÁS NÉLKÜLI TECHNOLÓGIÁVAL

Közös képviselõk, társasházak figyelem!
Gyûjtõkémények (Termofor) felújítása 

pályázat útján, akár 
70% állami-önkormányzati 

támogatással.

Keressen minket, ha érdekli:
� Miért kell felújítani a gyûjtõkéményeket?
� Milyen technológiával lehet felújítani gyûj-

tõkéményeket?
� Mivel jár egy gyûjtõkémény felújítása?

Kérje árajánlatunkat és segítünk
pályázata elkészítésében. 

VENTOTEC Kft.
Miskolc, Fonoda udvar 

József Attila u. 74.
Szirmai Balázs 

Tel.: 06-30-525-4075

MEGTEKINTHETÕ
A HATÁSTANULMÁNY

A NÓVIA Kft. (Miskolc, Rá-
kóczi u. 13. sz.) elkészítette a
Miskolc, Majális park és Lilla-
füred, Palotaszálló között terve-
zett kerékpárút elõzetes kör-
nyezeti hatástanulmányát, mely
megtekinthetõ 2006. augusztus
18-ig a Polgármesteri Hivatal
Építési és Környezetvédelmi
Osztályán (Miskolc, Városház tér
8. sz. III. udvar I. emelet) ügy-
félfogadási idõben (hétfõ 13–16,
szerda 8–17 és péntek 8–12
óra között), valamint az Észak-
magyarországi Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõségen (Mis-
kolc, Mindszent tér 4. sz.).

Mini-Europe, Brüsszelben.

Ipartörténeti örökségünk (5.)

MAKETT-GYÁRVÁROS MISKOLCON



Elsõ ízben kerül megrende-
zésre Miskolcon, augusztus
5–6-án a Díszelgõ Alegységek
Nemzetközi Fesztiválja. A pa-
rádén Ausztria, Csehország,
Görögország, Horvátország,
Írország, Lengyelország, Ma-
gyarország, Szlovákia és
Szlovénia reprezentatív, dí-
szelgõ alakulatai mutatkoz-
nak be.

A látványos rendezvény rész-
leteirõl, programjáról Bocskai
István, a Honvédelmi Minisztérium
(HM) szóvivõje, Havril Andrásné,
a HM vezetõ fõtanácsosa, a fesz-
tivál háziasszonya, Káli Sándor
polgármester és Tánczos Tamás
szervezõ, az Ifjúsági- és
Szabadidõ Ház igazgatója tar-
tottak tájékoztatót, a népkerti
Vigadóban.

Bocskai István megköszönte a
lehetõséget Miskolcnak, mint
mondta, Magyarországon ez út-
törõ kezdeményezésnek számít,
de Európa más országaiban nem
ismeretlenek az ilyen katonai
fesztiválok, melyek mindenhol
nagy érdeklõdés mellett zajlanak.

A szórakoztatáson, látványossá-
gon, turisztikai vonzerõn túl ez jó
alkalom arra is, hogy a magyar ön-
kéntes haderõ közvetlenül be-
mutatkozzon a lakosságnak. A ka-
tonák az ilyen rendezvényeken
kaphatnak munkájukról, megíté-
lésükrõl közvetlen visszajelzése-
ket, s megmutathatják, hogy ele-
get tudnak tenni annak a fela-
datnak, amely az ország védel-
mében s a NATO-szövetségben
rájuk hárul. 

– Egy jó és újszerû lehetõség
ez a honvédségnek, és persze a
szövetségeseinek – akikkel együtt
dolgozunk az Észak-atlanti Szö-

vetségben – a bemutatkozásra, az
image-építésre – hangoztatta
Bocskai István, kihangsúlyozva,
hogy nem toborzóakcióról van
szó: jelenleg akkora az érdeklõ-
dés a katonai pálya iránt, hogy
várólistákat kell felállítani a je-
lentkezõk számára.

Káli Sándor arról szólt, örömére
szolgál, hogy Miskolc – amelyet
már méltán lehet fesztiválváros-
nak nevezni – nyári programkí-
nálata újabb látványos és értékes
rendezvénnyel gazdagodik. A
polgármester történelmi pillanat-
nak nevezte a Díszelgõ Al-
egységek Nemzetközi Fesz-
tiváljának elsõ megrendezését,
melynek – mint fogalmazott –
évek múltán, az akkori távlatból
lehet majd igazán látni a jelentõ-
ségét. Akkor, amikor a rendezvény
remélhetõleg már az operafesz-
tiválhoz hasonló, sikeres, nagy hír-
névre szert tett és évente ismét-
lõdõ látványossága lesz a város-
nak. Káli Sándor kiemelte Fodor
Zoltán képviselõ tevékenységét,
aki elsõként karolta fel és támo-
gatta a fesztivál létrehozására
irányuló, lakossági kezdeménye-
zést. 

Havril Andrásné a rendezvény
programjait ismertette, mint
mondta: alapvetõ cél bemutatni
a közönségnek a résztvevõ or-
szágok díszelgõ alegységeinek
parádéját. Ezt teszi majd még tel-
jesebbé, színesebbé a számtalan
kapcsolódó kulturális, szabadidõs
program (részletesen lásd elõzõ
számunkban). Mint elhangzott,
körülbelül 110 külföldi és ugyan-
ennyi magyar katonát várnak – a
vendégek létszáma a kísérõkkel
és a kiszolgáló személyzettel
együtt eléri majd az 500 fõt. 

– Egy kicsit katonavárossá válik
Miskolc erre az idõre – mondta a

fõtanácsos, aki beszámolt a ha-
sonló fesztiválokkal kapcsolatos
nemzetközi tapasztalatairól is –
legutóbb Pozsonyban rendeztek
ilyen parádét. Havril Andrásné re-
ményét fejezte ki, hogy a ren-
dezvény sikeres lesz, és sokak
örömére szolgál majd. Mint
mondta, országos propagandát
folytatnak, egyebek mellett július
27-én az RTL Klub is kétórás mû-
sort vetít majd a fesztiválról. 

Fodor Zoltán képviselõ a
MiNap-nak elmondta, a rendez-
vény ötlete egy lakossági köz-
meghallgatáson vetõdött fel, 2005
februárjában. Õ jónak tartotta az
elképzelést és megkereste vele
a honvédelmi minisztert, aki
ugyancsak fantáziát látott a do-

logban. Sikerült megnyerni az
ügynek Havril Andrásnét, a mi-
nisztérium vezetõ fõtanácsosát is,
aki nagy tapasztalatokkal ren-
delkezik a katonai-kulturális ren-
dezvények szervezésének, ko-
ordinálásának területén. A HM
munkatársai aztán ellátogattak
Miskolcra, ahol további egyezte-
tésekre került sor, és tovább kris-
tályosodtak a tervek, programok
is. A szaktárca és a város egya-
ránt 20-20 millióval járul hozzá a
szervezés költségeihez, bíznak
benne, hogy európai mércével
mérve is jelentõsnek tekinthetõ
hadászati, hadtörténeti sereg-
szemlére kerül sor Miskolcon au-
gusztus elején.

(szepesi)
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Díszôrségben a cseh katonák.

A tradicionális görög katonai viselet.

Így egybeírva – egybemondva; és nagy F-fel. Egyszemélyes in-
tézmény – valamikor, nemrég. Szent Péter-szakállas, szép férfiarc,
bölcs koponya; Lenin-sapka, vászonzakó, farmer; válltáskában: papír,
ragasztó, festék, olló; szemében, szája szegletében gondûzõ mo-
soly. Megáll – kezet nyújt – megáll az idõ is. Mert akkor még min-
denre volt…valamikor, nemrég. A barátaira különösen. Csak bará-
tai voltak, ellensége legföljebb a határidõ – lehetett volna; aztán
valahogy mindig minden elkészült idõben. Választott szakmájának
(hivatásának) mûvésze lett a Hámor Étterem egykori pincértanu-
lója. Senki nem tudta olyan eleganciával kitölteni a stampedli snap-
szot meg a pikoló világost; és senki nem tudta olyan ízléssel és
mívesen betölteni az ûrt Miskolc kirakataiban – mint õ.
Magamutogatás, harsányság jellemét nem terhelte; fél életét mégis
e furcsa üvegfalak mögött, kíváncsi szemek elõtt töltötte. Valamikor
– nemrég. Plakátok, könyvek, tablók, kiállítások, vásári standok, fesz-
tiválok dekorációi születtek keze nyomán. Éjjel és nappal, hétköz-
nap, vasár- és ünnepnap és egyáltalán… mindig. Valamikor – nem-
rég. Fáradva, fáradhatatlanul – választott életformaként. Szívvel, szor-
galommal, szeretettel. Utoljára assisi druszája gondozhatta így az
udvartartásába vágyó szegény madarakat: barátait. Amíg neki volt
– mindenkinek volt. Mindenkinek jutott: falat kenyér, jó szó, szak-
mai tanács, szelíd kritika. A computeres világ elõtt, amikor még
nem csupán „emberi tényezõk” dolgoztak, hanem maga az ember.
Intelligens aggyal és kézzel. Kreativitással. Valamikor – nemrég.

Ahogyan õ is. Büszkén, de sohasem rátartian. Önbecsüléssel,
de mindig szerényen. Most túllépett téren és idõn: Nagy Ferenc
mesterdekoratõr és reklámgrafikus – született és örök civil, szabad
ember – 61 év után hirtelen elsuhant Kháron ladikján. 

(nils)

Nekrológ

NAGYFERI

Díszelgõ Alegységek Fesztiválja

TÖBB SZÁZ KATONA JÖN MISKOLCRA

A CSAPATOK
Az Osztrák Díszõrség mindig és mindenhol, minden esemé-

nyen képviselteti magát Ausztriában. Minden egyes díszszemlét
más és más módon rendezi meg a szertartásmester, és nincs két
egyforma rendezvény. 

A Cseh Köztársaság Fegyveres Erõinek Díszõrsége ma két kü-
lönálló csapatból áll, amelyek a Prágai Helyõrségparancsnokság
szervezetéhez tartoznak. Egy év alatt több mint 400 protokollá-
ris, ünnepi és megemlékezési rendezvényen vesz részt, ide szá-
mítva a külföldi rendezvényeket is.

A Görög Elnöki Õrségbe kiválasztott férfiakat Evzoneknak vagy
Tsoliadeknak nevezik. Ennek a címnek a jelentése: „jól felöve-
zett”, és eredete Homérosz korára nyúlik vissza. Az õrség kez-
detben harcoló alakulatként és díszelgõ alakulatként egyaránt szol-
gált, ma kizárólag díszelgõ alakulatként.

A függetlenség elnyerése után a Horvát Köztársaság az elnök
hivatalán belül létrehozott egy díszelgõ egységet. Ennek az egy-
ségnek a jogutóda a Díszelgõ Zászlóalj, az egység alapvetõ fel-
adata az elnök védelme a védett létesítményben, más felelõs in-
tézményekkel együttmûködve, ezenkívül a protokolláris rendez-
vények támogatása.                                              (Folytatjuk.)

ZENE-
ÉS FÉNYJÁTÉK
Miskolctapolcán a Garas sétá-

nyon és a csónakázó tónál július
22-én, szombaton Zene és fény-
játék. 15–18 óráig játszóház, 18–19
óráig Régizene Együttes koncert-
je. 19–20 óráig „Boszorkányégetés”
a Diósgyõri Aranysarkantyús Lo-
vagrend közremûködésével. 20–21
óráig Béke Csaba, reneszánsz lant-
mûvész és énekmondó mûsora.

A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet

az alábbi helyiségek  bérbeadására határozatlan idõre

További információ: Makár Ferenc, MIK Zrt. igazgatási csoport  46/516-344.

Cím Vetített alapterület Pályázható tevékenységi kör

Zsolcai kapu 4–6.
52 m2

Üzlet, iroda
61 m2

SZUPER ÁRON miskolci indulású, autóbuszos társasutak!
Svájc–Liechtenstein  08. 16–20   48 300 Ft
Tirol–Bajor kastélyok  08. 23–27  59 000 Ft 

Erdélyi csillagtúra  08. 06–10   41 900 Ft
Száztornyú Prága  08. 17–20   35 500 Ft 

Nosztalgia hétvége Kárpátalján  08. 11–13  23 300 Ft
Görög tengerparti nyaralás Leptokárián 7-10 éjszakás turnusokban

egyénileg és autóbusszal.
Akciós, last minute tengerparti nyaralások folyamatosan!

Érdeklôdni: Golden Tours Utazási Iroda 
3530 Miskolc, Széchenyi u. 26. I. emelet (színházzal szemben)

Tel./fax: 46/506-089, 46/506-088 � info@goldentours.hu

goldentours

SUZUKISUZUKI DIÓSGYÔRDIÓSGYÔR
JJúúlliiuuss  3300--iigg  aa  SSwwiifftteekk  ééss

IIggnniisseekk  aakkcciióóss  áárroonn  kkaapphhaattóókk..

Kedvezõ 
hitelfeltételek: 

0% kezdõrészlet, 
120 hónapos 

futamidõ, 
10%-tól 

cascomentesen

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

CCOO22 kkiibbooccssááttááss  ((vveeggyyeess))::  112222--117700  gg//kkmm..   
FFooggyyaasszzttááss  ((vveeggyyeess))::  44,,66--66,,99  ll//110000  kkmm..

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



Július 22-én rendezi meg
Görömbölyön a Haza-Húzó
Íjász Sport Egyesület és a
Görömbölyi Kulturális Egye-
sület a Leányvár Kupa törté-
nelmi minõsítõ és örömíjász-
versenyt. A hagyományõrzõ
rendezvény egyben a ma-
gyar bajnokság 4. fordulója is. 

Eperjesi Szabolcs, a Haza-
Húzó Íjász SE vezetõje lapunk-
nak elmondta, egyesületük kö-
rülbelül két éve alakult, 15 taggal
mûködnek, akik közül négy hi-
vatásos versenyzõ. Aránylag rövid
mûködésükhöz viszonyítva je-
lentõs eredménynek tartják, hogy
egyik sportolójuk, az országos
bajnokságban az elsõ három
hely valamelyikének várományo-
sa, és sikerrel pályáztak a baj-
nokság 4. fordulójának megren-
dezésére is. A versenyre a gö-
römbölyi Szabó Ervin útról nyíló
homokbánya, horgásztó és lo-
varda területén kerül sor. Mint
megtudtuk, nagy az érdeklõdés,
még Szegedrõl, Kecskemétrõl,
Jánoshalmáról is jelentkeztek
résztvevõk – sok esetben egész
családok. 

– Itt egy idõutazáson vehetnek
részt a látogatók – hangsúlyozta
Eperjesi Szabolcs. – Akik nem ver-
senyezni, csupán kikapcsolódni
jönnek, azok is betekintést nyer-
hetnek egy régi életformába, a lo-
vaglás, az íjászat fortélyaiba, s
képzett segítõk mellett kipróbál-
hatják, mit tudnak. A sportoló azt

is elmondta, hogy kezdeménye-
zésüket szinte mindenki támo-
gatásáról biztosította, akiket meg-
kerestek. Ezúton is köszönetet
mondanak a görömbölyi rész-
önkormányzatnak, Borkúti László
képviselõnek, a Ruszin Kisebb-
ségi Önkormányzatnak, a Rákóczi
Szövetségnek, a Bíbor Könyvkia-
dónak, a Háztetõ Kft.-nek, a gö-
römbölyi polgárõrségnek és sok
magánszemélynek.

Borkút iné
Murányi Mária,
(képünkön) a
Görömbölyi
KulturálisEgye-
sület elnöke el-
mondta, hogy
ennek a kü-
lönleges, ha-
gyományõrzõ sportágnak a mû-
velése önmagában is érdekes te-
vékenység, látványosság. Az
egyesület a rendezvények szer-
vezésében meglévõ tapasztala-
tával abban segít, hogy kapcso-

lódó, szabadidõs programokkal
(pl. játszóház, kisállat-simogató),
étkeztetéssel és más lehetõsé-
gekkel komplex programokat biz-
tosítsanak a látogatóknak. 

– Már az eddigi jelentkezések,
érdeklõdés alapján is látszik,
hogy ez sokak számára családi
program lesz majd, kicsik és na-
gyok egyaránt megtalálhatják itt
a kikapcsolódást – mondta Bor-
kútiné Murányi Mária. – Nagyon
fontos a hagyományok ápolása,
s külön öröm, ha ezt olyan for-
mában tehetjük, amely szórako-
zást nyújt, és gazdagítja a város
és a városrész kulturális prog-
ramjainak palettáját. 

Az egyesület elnöke elmondta
még, hogy idén is megrendezik
a csaknem másfél évtizedes múlt-
ra visszatekintõ Görömbölyi Õsz
programsorozatot szeptember
közepén, amely minden eddigi-
nél különlegesebb látnivalókkal
szolgál majd. 

Sz. S. 
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A Miskolc TV
heti mûsora

2006. július 24–2006. július 30.

2006. július 24. (hétfõ): 07.00–08.00 Híróra,
összefoglaló a hétvége eseményeirõl.
09.00–10.00 Egészségóra, a Rádió Diósgyõr
életmódmagazinja. E heti témánk: Alakfor-

máló sportok. Torna, aerobic, fitnesz…
2006. július 25. (kedd): 08.00 Vendég: Juhász Tamás politológus. Téma:
Az aktuális kül- és belpolitikai események elemzése.
2006. július 26. (szerda): 07.30–07.45 Parlamenti körkép. Vendég: dr.
Tompa Sándor országgyûlési képviselõ (telefon). 08.00–09.00 Diósgyõri
Mozaik, a Rádió Diósgyõr közéleti és kulturális ajánlómûsora. E heti
témáink: „Arany Nyíl” Íjászverseny a diósgyõri várban. „Diósgyõri
kincsek”: A lillafüredi vízesés.  „Sunshine Diósgyõr”. Szelektív hulladék-
gyûjtési program Diósgyõrben is. Programajánló. 10.00–11.00 Egy óra
a mûvészetért, az Irodalmi Rádió szerkesztett mûsora.
2006. július 27. (csütörtök): 08.00 Vendég: Dobrossy István, a B.-A.-Z.
Megyei Levéltár igazgatója. Téma: Miskolc értékei.
2006. július 28. (péntek). 07.30 Vendég: dr. Tompa Sándor. Téma: Az
Új Egyensúly Program következményei.
2006. július 29. (szombat): Ismétlések a hét legérdekesebbnek vélt ri-
portjaiból, valamint aktualitások, érdekességek, közérdekû informá-
ciók. Továbbá a Rádió Diósgyõr minden hétköznap délelõtti szer-
kesztett adásaiban – 10.00 óráig félóránként helyi, óránként pedig
országos hírekkel jelentkezik. A nap további részében pedig féló-
ránként országos híreket hallhatnak.

JÚLIUS 24., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.25 Magazinmûsor (élõ)
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Vidék Világa, mezõgazdasági
magazin 19.45 Miskolci hõfor-
rások 1. rész, Miskolctapolca
(ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Kom-
mandóbázis, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

JÚLIUS 25., KEDD
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.25 Magazinmûsor (élõ),
benne: Sport 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.30 Buxa, pénzügyi ma-
gazin 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Féktelen
folyó, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

JÚLIUS 26., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.)  19.30 Iránytû, gazdasági
magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Szökés a
valóságból, amerikai film (h) 23.00
A Hálózat mûsora. 

JÚLIUS 27., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.25 Magazinmûsor (élõ)
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Vidék Világa, mezõgazdasági
magazin (ism.) 19.45 Kedvence-
ink, az állatbarátok magazinja
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 A kard útja,
hongkongi film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

JÚLIUS 28., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Az 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.) 19.30 Gyöngy-
kagyló, gyermek- és ifjúságvé-
delmi magazin 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Viharlovasok, hongkongi film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

JÚLIUS 29., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 DVTK tavaszi gólösszefog-
laló 2005/06 tavasz (ism.) 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Maga-
zinmûsor, válogatás a hét témái-
ból 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Miskolci hõforrások, 2. rész, Lilla-
füred (ism.) 19.45 A Cardinal Mind-
szenty Kórus Franciaországban, a
Miskolc Televízió kisfilmje 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.30 Vörös skorpió, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

JÚLIUS 30., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Kép-
újság 15.00 DVTK tavaszi gól-
összefoglaló 2005/06 tavasz
(ism.) 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Krónika, heti hír-
összefoglaló magazin 18.30
Magazinmûsor, válogatás a hét
témáiból 19.00 Krónika (ism.)
19.30 Múzsa, kulturális magazin
(ism.) 20.00 Krónika (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Kalózok bosz-
szúja, hongkongi film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön a diósgyõri vár nyári programjait? Hamarosan ki-
derül! Öt héten át tartó keresztrejtvény-pályázatot indítunk. Az öt keresztrejtvény-
ben egy-egy júliusi, augusztusi programot rejtettünk el, melyeknek a diósgyõri
vár ad otthont. Az öt megfejtést egyben, egy levelezõlapon legkésõbb augusz-
tus 3-a éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Kht. címére: 3525 Miskolc,
Kis-Hunyad u. 9. A helyes megfejtéseket beküldõk között az Arany Könyvesbolt
(Miskolc, Arany Corvin Üzletház, Arany János út 11–13.) által felajánlott könyvet
sorsolunk ki. Elõzõ játékunk nyertese Virányi Judit miskolci olvasónk, nyeremé-
nye átvételérõl levélben értesítjük. Nyereményéhez gratulálunk!

ISMERI ÖN A DIÓSGYÕRI
VÁR PROGRAMJAIT?

LEÁNYVÁR KUPA

Görömbölyi íjászok

A Filharmónia Kelet-Magyar-
ország Kht. a következõ progra-
mokat ajánlja az érdeklõdõknek:

Július 28., 17.00 óra Térzene,
Solti György Rézfúvós Együttes
(Nyíregyháza).

Vezényel: Szentpáli Roland,
helyszín az Erzsébet tér.

Július 31., 19.00 óra Collegium
Musicum sorozat az avasi refor-
mátus templomban. Mátyus
Gabriella orgonaestje, közremû-

ködik: Fülep Máté – ének. Mûsor:
J. S. Bach: Esz-dúr prelúdium és
fúga BWV 552, R. Wagner:
Tannhäuser – Wolfram dala, 

J. Pachelbel: d-moll prelúdium,
fúga és ciaccona, Händel: Júdás
Makkabeus c. oratóriumból Si-
mon áriája, D. Buxtehude: Komm
heiliger Geist... korálelõjáték,

Stradella: Pieta Signore, J. S.
Bach: C-dúr toccata, adagio és
fúga BWV 564.

KONCERTAJÁNLÓ

Eperjesi Szabolcs a tavalyi Arany Nyíl íjászversenyen.

Anna-bál
Az Avas Nyugdíjas Egyesület Anna-bált rendez 2006. július 22-

én (szombaton) 16 órától a selyemréti Petõfi Sándor Kollégiumban.
Belépni csak határtalan jókedvvel szabad, és azt kötelezõ megõrizni
a bál végéig. Minden érdeklõdõt szeretettel vár a rendezõség.

A Városház-tér mûemlék há-
zainak környezetében, az 1., az
5–7–9. számú, s a XVIII. század
második fele, XIX. század elsõ
harmada között épült házak
által övezve, szerényen áll, de
nem véletlenül maradt meg a 3.
számú, földszintes épület.

A középen kialakított kapubejá-
ró mindkét oldalának homlokzati
traktusait 1992-ben formálták olyan-
ná, ahogy az ma látható. Az épü-
letben a XX. század elejétõl üzletek
(fûszer-, szatócs-, hús-, dohányáru)
mûködtek, most vendéglátó (pék-
áruüzlet, „Réteskék”, majd Manana
rétes kávézó) egységek kínálják
áruikat, szolgáltatásaikat. Az épü-
let udvari szárnyában a Közterület-
és Piacfelügyelõség ügyfélszolgá-
lata mûködik. Az ingatlan 100%-ban
önkormányzati tulajdonban van.

1880 körül készült az a fotó,
amelyen a városháza kétemeletes
saroképülete még nem látható. Így
felismerhetõ a megyeháza melletti
köz (késõbb Rozmaring köz) és az
a földszintes épület, amelynek egyik
részében városi korcsma, a má-
sikban pedig kávéház mûködött. A

városrendezési terv már ekkor 8
méter széles utat kívánt kialakítani
a közbõl, amely csak úgy volt le-
hetséges, ha a megyeháza telkén
elszórtan álló öt különbözõ korú, ál-
lagú és funkciójú épület egy részét
lebontják, s a Pece patakig lenyú-
ló telket, amelyen három kisebb-na-
gyobb lakóház állt, szintén lerom-
bolják a város közepén. 1892-ben
– ahol ez a szalagtelek végetért –
már létezett az építészeti tömb
északi határát megadó Rozmaring
utca. (A most épülõ „Rozmaring-
ház” elnevezést az egykori utcanév
is indokolja.) A Derék piac felsõ sza-
kaszát (a mai Városház teret) a me-
gyeháza és a 3-as számú földszin-
tes épület közötti – mérnökök által
egyenesre igazított, három méter
széles – köz kötötte össze a Roz-
maring utcával.

A lakóház tulajdonosa 1905-ben
kérte a városi tanácsot, hogy a régi
épület helyén olyan kétemeletes bér-
házat építhessen, amely a „Roz-
maring közt 12 méter mélységben
felhasználja úgy, hogy a földszinten
a jelenlegi szélességben az átjárást
megtartja”. A kétemeletes épület
párkánymagassága alacsonyabb
lett volna a megyeházáénál, de

magasabb a szomszédos, úgyne-
vezett Vadnay-ház magasságáé-
nál (Városház tér 5. sz.). A város ezt
tûzbiztonsági okok miatt nem tá-
mogatta, a megye ezután a fõutcai
homlokzat megtartása mellett olyan
nyugati vonalú telekbeépítésre kért
– és kapott – engedélyt, amely a köz
arculatát egy évszázadra megha-
tározta. A köz hosszának kétharmad
részét egy törésvonallal építették be
úgy, hogy a 16 helyiséges földszin-
tes épület 18 ablakkal nézett az ud-
varra úgy, ahogyan az napjainkban
is látható.

A telek keleti szárnyán, az udva-
ri részen mûködött 1812–1833 kö-
zött Szigethy Mihály, majd utóda
nyomdája. A nyomdaépületrõl alap-
és homlokzati rajzok nem marad-
tak fenn, az itt készült termékekbõl
viszont néhányat õriznek a város
közgyûjteményei. Itt jelent meg az
elsõ Miskolczi Nemzeti Kalendáriom,
amely aztán olyan közkincs lett,
hogy évente nyolc-nyolc ezer pél-
dány kelt el a vásárokon vagy a
könyvesboltokban belõle. Itt ké-
szültek az elsõ színlapok, amelyek
között van egy selyemre nyomtatott
különlegesség is. Egy görög ke-
reskedõ üzleti érzékét dicsérve
Nagyváradról került hozzánk a jeles
nyomdász, akinek mûhelyében ku-
riózumnak számító gyászbeszé-
dek, s természetesen a várost áb-
rázoló céhlevelek is készültek.
Ezeken olvasható az 1763–1829 kö-
zött élt jogász, Szrogh Sámuel
Miskolcnak a’ javai címû leírása,
amelyet gyakran olvasnak fel szí-
nészek jeles miskolci rendezvé-
nyek, ünnepek alkalmával.

Az épület – bár nem mûemlék –
több mint egy évszázada áll egy-
és kétemeletes társai között, de ud-
varának ma már nem létezõ mû-
helyében közel két évszázaddal
ezelõtt készültek az elsõ miskolci
nyomdatermékek. 

Dobrossy István

A megújuló belváros (13.)

A VÁROS ELSÕ NYOMDÁJA
A MEGYEHÁZA „ÁRNYÉKÁBAN”

Az épületnek ma is vendéglátó funkciója van.



Diósgyõrött egyre jobban
érzõdik a bajnoki nyitány elõ-
szele! A labdarúgók sorozat-
ban játsszák az elõkészületi
mérkõzéseket, folyamatosan
érkeznek próbajátékra a fut-
ballisták, s egy hét múlva már
élesben láthatják a szurkolók
kedvenceiket, hiszen az elsõ
ellenfél az Újpest FC lesz!

Csank János
vezetõ edzõ (ké-
pünkön) nem tét-
lenkedik, igyek-
szik minél job-
ban megismerni
az állományt. Irá-
nyítása mellett a

gárda kifejezetten jó benyomást
keltett az ukrán Karpatia Lviv el-
leni (2–2) találkozón. A piros-fe-
hérek remek teljesítménnyel hu-
szonöt perc alatt kétgólos veze-
tésre tettek szert, a hajrában
azonban kiütközött rajtuk az edzé-
sek okozta fáradtság. Minden-
esetre a tréner megszívlelendõ nyi-
latkozatot tett:

– Jó ellenfél ellen játszottunk.
Szeretem az ilyen meccseket,
hasznosabbak, mintha egy gyen-
gébb csapatot legyõztünk volna.

Az elsõ játékrészben már látható
volt, hogy van mire építenünk. A
második félidõben a vendégek
friss cseréinek köszönhetõen sze-
rezték góljaikat, de nekünk is vol-
tak helyzeteink, ezeket azonban
kihagytuk. Több játékosunk jó
teljesítményt nyújtott, összessé-
gében elégedett vagyok.

Az élvonalbeli nyitányt meg-
elõzõen fontos tudnivaló, hogy a
Miskolc Plaza oldalában lévõ Totó-
Lottó Kávézóban (Szentpáli u.
2–6.) megvásárolhatók az új,
aranykeretes címerrel ellátott egye-
di keresztcsíkos mezek, ezek
7500 forintba kerülnek. A dresz-
szeket a szurkolók kérésére gyár-
tották, rajta a DVTK felirat olvas-
ható. 

Ugyancsak hasznos információ,
hogy a klub megkezdte az éves
bérletek árusítását a 2006/2007-
es bajnoki szezonra. Azok a szur-
kolók, akik a tribünre vagy az ál-
lóhelyre szóló bérletet váltanak,
négy mérkõzést „ajándékba kap-
nak”. Az éves tribünbérlet ára
egyébként 16 500, az állóhelyé
11 000 forint. A bérletszelvények
a stadion klubépületében vásá-
rolhatók meg hétköznaponként
délelõtt 9–11, valamint délután
15–18 óráig. A tribünbérletet vá-

sárlók a vásárlással egy idõben
választhatják ki „saját” széküket,
ahonnan egész évben figyelem-
mel kísérhetik a csapatot.

A heti elsõ elõkészületi talál-
kozón a DVTK 10–0-ra verte a
Mezõkövesd csapatát. Az össze-
csapáson lehetõséghez jutott a
szlovákiai Nagy Ernõ, aki tagja ha-
zája U20-as válogatottjának és el-
sõsorban a bal oldalon bevethe-
tõ. Nem szerepelt ugyanakkor
Ciprian Binder, aki az ukránok
ellen rúgást kapott a lábára, neki
pihenést írtak elõ az orvosok.
Kisebb sérülést szenvedett a kö-
zeli napokban igazolt Sztanics. A
piros-fehérekkel készült a ka-
zincbarcikai Fekete Zsolt, ám a
szakvezetés nem tart igényt a já-
tékára. A DVTK szombaton újabb
elõkészületi mérkõzést játszik,
délelõtt fél 11-tõl a Bõcs KSC ellen
lép pályára.                             (doros)

Utolsó csoportmérkõzésén
sem botlott meg a MIVAS SE férfi
teniszcsapata a szuperligás csa-
patbajnokság B „triójának” har-
madik körében: a miskolci
együttes harmadszor is gyõzel-
met aratott, így csoportelsõ-
ként jutott a legjobb négy közé.

Utolsó csoportmérkõzését
egyébként a Tordas-Újbuda ellen
nyerte meg Tóth László elnök gár-
dája, amely magabiztos játékkal
6–0-s sikert könyvelhetett el.

Ezután a figyelem Budapest felé
fordult, ugyanis a legjobb négy csa-
tájának a fõváros adott otthont. Nos,
a helyszínváltozás sem zavarta
meg a miskolciakat, akik az elõ-

döntõben 6–3-as gyõzelmet arat-
tak az IDOM Team 2000 TSE ellen.
A diadalból Moraru, Kiss, Kisgyörgy
és Ott egyéni sikerrel, míg a Moraru,
Kisgyörgy, valamint a Noszály, Fonó
duó páros gyõzelemmel vette ki a
részét.

Azt sejteni lehetett, hogy a döntõ
nem lesz sétagalopp, s ez be is kö-
vetkezett! A háló másik oldalán a
Hód TC játékosai álltak, s az ösz-
szecsapás ritkán látható, feszült, iz-
galmas csatákban dõlt el.

– Elképesztõen drámai küzdel-
met láthattak a nézõk! Nagyon jól
kezdtünk, hiszen Moraru legyõzte
ellenfelünk cseh légiósát, Pospisilt.
A folytatásban Kisgyörgy és Tatár
is nyert, elhúztunk 3–1-re: sõt,
Szépvölgyi sikerét követõen 4–2-

re vezettünk, egyetlen mérkõzés-
re volt szükség a bajnokság meg-
nyeréséhez. Sajnos, nem sikerült,
ugyanis zsinórban három találko-
zót veszítettünk, mind a három
páros ellenfelünk zsákmánya lett.
Ezek közül különösen a Tatár, Kiss
egység mérkõzését sajnáltuk. Az
elsõ játszmát rövidítésban veszí-
tették el, a másodikat 7–5-re meg-
nyerték, a döntõben pedig ismét
a tie break döntött – megint nem
a mieink javára – számolt be a tör-
téntekrõl Tóth László.

Az elnök így sem elégedetlen
csapatával, hiszen a tavalyi bronz-
érem után a második helyezés is
elõrelépésnek számít, ugyanak-
kor pici csalódást érez, mert már
karnyújtásnyira voltak a hõn áhított
elsõségtõl!                      (doros)
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Köztudott, hogy szeptem-
ber végén Miskolc ad otthont
a jégkorong Magyar Kupa né-
gyes döntõjének. A mezõny-
nek tagja lesz a házigazda-ren-
dezõ, Miskolci Jegesmedvék
együttese is. Egri István elnök
arról tájékoztatta lapunkat,
hogy a felkészülést augusztus
10-én szeretnék megkezdeni, s
még ugyanebben a hónapban
jégre is akarnak menni a ta-
vasszal átadott impozáns lé-
tesítményben. Az elnök azt is
elmondta, hogy egyelõre még
nincs edzõjük, ám ebben a kér-
désben folyamatos tárgyalások

zajlanak. Azt a klub vezetõi már
eldöntötték, hogy külföldi tré-
nert szerzõdtetnek, éppen
ezért Szlovákiában „nézelõd-
nek”. A borsodi megyeszék-
helyen elsõsorban szaktudás-
ra van szükség, a helyi hoki-
életet az MJJSE irányítói elsõ-
sorban miskolci, illetve kör-
nyékbeli tehetséges fiatalokkal
képzelik el. Az utánpótlás-ne-
velés jó kezekben van, rájuk
alapoznak, sok a tehetség, ko-
rábban viszont a lehetõség és
a feltételek hiányoztak. Most
úgy tûnik, mindkettõt meg-
kapják.

Külföldi edzõt hoznak
A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet

az alábbi helyiség  bérbeadására határozatlan idõre

A pályázatok postai feladásának határideje 2006. július 26. A postai feladás címe: 3501 Miskolc Pf. 78.
A pályázati eljárás részletes, itt meg nem határozott egyéb kötelezõ érvényû feltételeit pályázati ismertetõ állapítja meg.

A teljes pályázati dokumentáció letölthetõ a MIK Zrt. honlapjáról www.mikrt.hu

További információ: MIK Zrt. Helyiséggazdálkodási Iroda (Miskolc, Hunyadi u. 5., tel.: 516-287).
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Cím Vetített alapterület Pályázható tevékenységi kör Megtekintés idõpontja  

Hunyadi u. 5.
401 m2

Iroda

I. emelet
Önkormányzati feladathoz 2006. július 25., 9.40–9.50

kapcsolódó funkció

Eldõlt, hogy a DKSK nõi kosárlabda-együttese ebben az idényben
nem indul az európai kupasorozatban. A piros-fehérek eddig tizen-
egyszer álltak rajthoz, ám egyszer sem kerültek be a legjobb nyolc
közé. A csapatot mûködtetõ többségi tulajdonos tanácsadója azt nyi-
latkozta, hogy lett volna lehetõség az indulásra, hiszen az eredmé-
nyek alapján erre jogot szerzett a gárda, mégsem vállalják ezt a plusz-
kiadást. Sólyom Sándor elmondta, ennek szakmai és gazdasági okai
vannak. Haszna, elõnye nem lenne az indulásnak, a szereplés ugyan-
akkor jelentõs anyagi terhet róna az egyébként is sok sebbõl vérzõ
egyesületre. A klubnak egyébként még nincs szerzõdtetett játékosa,
igaz, értesüléseink szerint Tapodi Péter vezetõ edzõ megkezdte a tár-
gyalásokat az általa kiszemelt kosarasokkal.

Az ausztriai Wörschbachban
rendezték meg a nagyszabású
nemzetközi 24 órás maratoni fu-
tóviadalt. Az eseményen rajthoz
állt a miskolci Kalotai Levente is,
aki nem okozott csalódást. A
rajtnál száznyolcvanan kezdték a
vetélkedést, s Kalotai szinte azon-
nal az élre tört. A verseny elsõ har-
madáig magabiztosan diktálta a
tempót, vezetett, utána azonban
jelentkeztek a fáradtság tünetei,
de így is csak egy futó tudta meg-
elõzni. A miskolci sportember
237 kilométeres összteljesítmény-
nyel a második helyen érkezett
célba.

Harmincharmadik alkalom-
mal rendezik meg a Tour de
Hongrie elnevezésû országúti
magyar kerékpáros körver-
senyt, amelynek ebben az
esztendõben Borsod-Abaúj-
Zemplén megye ad otthont.

A Magyar Kerékpáros Szakági
Szövetség új szervezõvel, a mis-
kolci székhelyû Kerékpársport
2000 Alapítvánnyal írt alá szer-
zõdést a verseny további rende-
zésének feltételeirõl, ez az elkö-
vetkezendõ három esztendõt fog-
lalja magában. A vetélkedés júli-
us 26–29-e között zajlik, a Mis-
kolc–Kazincbarcika–Sátoraljaúj-
hely–Bükkszentkereszt–Miskolc
útvonalon. A szervezõk egy sor
újdonsággal igyekeznek elõruk-
kolni – tudtuk meg a borsodi me-
gyeszékhelyen megtartott sajtó-
tájékoztatón. Törzsök Zsolt, a
szervezõ bizottság elnöke beje-
lentette, hogy tizennégy ország-
ból (Ausztrália, Ausztria, Bulgária,
Csehország, Horvátország, Len-
gyelország, Németország, Olasz-
ország, Szerbia, Szlovákia, Szlo-
vénia, Törökország, Ukrajna és
természetesen a házigazda
Magyarország) 23 csapat képvi-
seletében 138 versenyzõ ül majd
nyeregbe, s ez a sportág ma-
gyarországi történetének legerõ-
sebb mezõnyét jelenti! Ezt tá-
masztja alá, hogy 5 UCI-konti-
nentális együttes található az in-
dulók között! Az útvonalat egy sa-
jószentpéteri közútépítés miatt
picit módosították, a verseny
össztávja 542 kilométer.

– A domborzati viszonyokat
tekintve ez lesz az eddigi legne-
hezebb terep. Minden szakaszról
légifelvételt készítünk. A meghí-
vott együttesek között öt magyar

található. Jelentõs segítséget kap-
tunk a Tour de France rendezõ-
jétõl, az ASO cégtõl, valamint az
egyik legnagyobb lengyel ver-
senyszervezõtõl – újságolta
Törzsök Zsolt. Azt is megtudtuk,
hogy jövõre szeretnék kiterjesz-
teni a vetélkedést, terveik szerint
Budapestet, valamint Szlovákiát
is bevonnák a viadal vérkeringé-
sébe.

A szervezõk szerint a második
etap, a Kazincbarcika–Sátoralja-
újhely közötti szakasz ígérkezik
a legnehezebbnek, ez ugyanis
nemcsak 206 kilométer megté-
telét rója a résztvevõkre, hanem
négy elsõ osztályú és két má-
sodosztályú hegy „megmászá-
sát” is. Bizonyára megizzadnak
majd a porfelhõlovagok a har-
madik napon, amikor a Sátoralja-
újhely–Bükkszentkereszt közötti
181 kilométer leküzdése vár rájuk.
A Tour de Hongrie Miskolcon fe-

jezõdik be egy kritériumverseny-
nyel, s a házigazdák azt remélik,
hogy jövõre a program már be-
kerülhet az UCI-naptárba is.
Egyébként gondolnak a sportág
amatõr barátaira, nekik a ne-
gyedik szakasz útvonalán írnak
ki versenyt, értékes pénzdíjakkal.
A helyi önkormányzatokkal kö-
zösen pedig tradicionális kerék-
páros megmozdulásokat szer-
veznek. A verseny során hatvan-
négy települést érint a mezõny,
hat gyorsasági hajrára kerül sor.

Doros László

A miskolci Barlangfürdõben
július 17-tõl kéthetes turnusok-
ban úszásoktatás indul ovi-
soknak, iskolásoknak, igény
szerint felnõtteknek. Naponta
16-tól 17-ig, 17-tõl 18 óráig.
Bõvebb információ: 70/283-
5192 telefonszámon.

Egy hét múlva itthon kezd a DVTK

ALAKUL A KERET

A diósgyõriek gõzerõvel készülnek a bajnoki nyitányra, futószalagon játsszák az elõkészületi mér-
kõzéseket.

SZERDÁN RAJTOL A TOUR DE HONGRIE

Tizennégy ország,
138 versenyzõ

Soha nem látott erõs mezõny vetélkedik majd a megye útjain a
Tour de Hongrie keretében.

Úszásoktatás a
Barlangfürdõben

Drámai csatában dõlt el az elsõség

DÖNTÕT JÁTSZOTT A MIVAS KALOTAI
HELYTÁLLT

DKSK: CSAK ITTHON
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BBôôvveebbbb  ffeellvviilláággoossííttááss::

IBUSZ Utazási Iroda
MMiisskkoollcc,,  SSzzéécchheennyyii  uu..  1144..

TTeell..::  4466//332244--441111,,  4466//550088--221111
EE--mmaaiill::  ii006699@@iibbuusszz..hhuu  

HAMBURG  . . . . . . . . . . . . .99990000 Ft-tól,
LONDON  . . . . . . . . . . . . .1100  000000 Ft-tól,
NEW YORK . . . . . . . . . . .6699  990000 Ft-tól,
MIAMI  . . . . . . . . . . . . . . . .9977  000000 Ft-tól,
TORONTO  . . . . . . . . . . .111100  000000 Ft-tól,
TOKYO . . . . . . . . . . . . . . .116600  000000 Ft-tól
SYDNEY  . . . . . . . . . . . . .118855  000000 Ft-tól 

MINÉL ELÔBB, ANNÁL OLCSÓBB!
Fapados jegyek a SSKKYY  EEUURROOPPEE, WWIIZZZZAAIIRR és

az AAIIRR  BBEERRLLIINN járataira.
Többek között: AMSTERDAM, RÓMA,

NÁPOLY, PÁRIZS 1990 Ft-tól.
ATHÉN, VÁRNA 3490 Ft-tól.

A fenti árak bizonyos feltételek mellett érvényesek és
nem tartalmazzák a repülôtéri illetékeket és a szervizdíjat.

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

a legjobb árfolyamon. Western Union-pénzátutalás.

KEDVEZMÉNYES
REPÜLÔJEGYEK
A VILÁG BÁRMELY ORSZÁGÁBA

ÉRETTSÉGI UTÁNI
SZAKKÉPESÍTÉSEK

délutánonként a Diósgyôri
Gimnáziumban mûködô
School of Business
Üzleti Szakközépiskolában

1. Sportszervezô-menedzser (1 éves).  2. Informatikai
statisztikus és gazdasági tervezô. 3. Gazdasági infor-
matikus. 4. Pénzügyi-számviteli ügyintézô. 5. Számviteli
szakügyintézô. 6. Vállalkozási ügyintézô.

Felvételi vizsga nincs!
Képzési díjak: 23 év alatt, az elsô szakképesítés

tandíjmentes, a második szakképesítés megszerzése csak
a törvényben meghatározott feltételekkel tandíjmentes.

Szolgáltatások:
1. Diákigazolvány. 2. Családi pótlék. 3. Árvaellátás.
4. Kollégiumi elhelyezés. 5. Sportolási lehetôségek.
6. Tanulmányi kirándulások.

Az iskola nappali rendszerû, ezért a tanév
szeptembertôl júniusig tart.

Jelentkezni a 46/370-502 telefonon,
vagy személyesen

Miskolc, Kiss tábornok u. 42. sz. alatt lehet.

Kérésre tájékoztatót küldünk!

Magyar
Continental Singers 

Szeretettel várunk mindenkit a

koncertjére, mely
a Vasas Mûvelôdési Házban

lesz 2006. július 26-án,
szerdán 19.00-kor.

A programunk címe:
Mi a valóság?

A belépés díjtalan

Most elõször láthatók
Magyarországon afri-
kai elefántok.

A Nyíregyházi Állat-
parkban igazi szenzáci-
ót jelent, hogy egy más-
fél éves elefántbébi ját-
szadozik 16 éves anyu-
kájával.

A park ezen kívül is
sok érdekességet kínál,
hiszen a több mint 3500
állat között olyan ritka-
ságokat mutatnak be,
mint a fehértigris, vagy
az ázsiai orrszarvú.

Afrikai elefántbébi a

Nyíregyházi Állatparkban

Nyíregyházi Állatpark Kht. 4431 Sóstófürdõ. Telefon: 06-42-479-702, 06-42-500-535. Fax: 06-42-402-031.
www.sostozoo.hu E-mail: info@sostozoo.hu

jelentkezõket keres az alábbi munkakörökbe:

1. Fuvarszervezõ:

követelmény
� minimum középfokú képzettség 

(felsõfokú végzettség elõny)
� tárgyalóképes idegennyelv-tudás 

(több nyelv ismerete elõny: angol, német, francia, olasz)
� csapatszellem
� szervezõkészség
� problémamegoldó képesség
� 2-3 év szakmai tapasztalat elõny

feladata:
� partnerekkel való kapcsolattartás
� gépjármûvek export/import feladattal való ellátása

2. Gépkocsivezénylõ/irányító:

követelmény:
� minimum középfokú végzettség 

(felsõfokú végzettség elõny)
� hasonló területen szerzett tapasztalat elõny
� nemzetközi gépjármûvezetésben szerzett tapasztalat elõny

feladat:
� gépjármûvek diszponálása, irányítása
� gépkocsivezetõkkel való kapcsolattartás

3. Nemzetközi gépjármûvezetõ:

követelmény
� E-kategóriás jogosítvány
� minimum PÁV–II. alkalmassági vizsgálat
� belföldi és nemzetközi árufuvarozói vizsga
� ADR küldeménydarabos vizsga
� nemzetközi fuvarozásban szerzett tapasztalat szükséges
� érvényes útlevél

4. Vámügyintézõ munkatárs

követelmény
� minimum középfokú iskolai végzettség 

(felsõfokú végzettség elõny)
� legalább 2 éves szakmai gyakorlat
� B-kategóriás jogosítvány
� felhasználói szintû számítógépes ismeret

A HORVÁTH RUDOLF INTERTRANSPORT

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Cím: H–3200 Gyöngyös, Déli külhatár út 12.
Tel.: (+36) 37/507-190. Fax: (+36) 37/502-082

e-mail@hrilogistics.hu �� www.horvathrudolf.hu

Veterán autók és motorok  I. Miskolci Találkozója
2006. július 28–29–30., Miskolc

PROGRAM

2006. július 29., (szombat)

800: Miskolc RAJT – a túraverseny  indítása percenként, rajtszám szerint,
Miskolc belvárosából, a Városháza elõl

kb. 830: Kazincbarcika polgármesteri hivatal mögötti parkoló
kb. 920: Kurityán általános iskola udvara

kb. 1030: Aggtelek Cseppkõ Hotel parkolója
kb. 1300: Jósvafõ mûvelõdési ház elõtti tér
kb. 1400: Szendrõ polgármesteri hivatal elõtti parkoló
kb. 1500: Edelény Tájház

1600–1800: Miskolc CÉL – a túraverseny résztvevõinek érkezése Miskolcra,
a Bosch 2. parkolójába (Ebben a parkolóban csak
a veterán jármûvek parkolhatnak, ezért kérjük a kedves nézõket,
hogy jármûveiket a közeli áruházak parkolójában hagyják
(Szervezõ bizottság)
2006. július 30., (vasárnap)

900: Miskolc Veterán jármûvek felvonulása Miskolc belvárosában
a Szentpéteri kaputól Diósgyõrig

1000: Miskolc A jármûvek kiállítása a Városház-téri parkolóban – a túraverseny
ünnepélyes eredményhirdetése, díjátadás, szórakoztató mûsorok. 

TÁMOGATÓINK

Furol Tanácsadó és Szolgáltató Bt. ELEK & BIRINYI    Bankó Stúdió Kft.
Dr. Hardonyi András önkormányzati képviselô

Önkormányzatok: Miskolc, Kazincbarcika, Kurityán, Jósvafô, Szendrô, Edelény
(Mûvelôdési Központ, Könyvtár és Múzeum)

acél lépcsõszerkezetek
lift- és oszlopburkolatok

exkluzív rozsdamentes bútorok
dekorációs elemek, ajtófogantyúk

kültéri és beltéri korlátok,kerítések
kis- és nagykonyhai berendezések

technológiai berendezések
élelmiszeripari tartályok

páraelszívók
medencetéri elemek

létrák és vízköpõk
fóliahengerek

AlfaProg        MINDEN, AMI ROZSDAMENTES! AlfaProg

AlfaProg        MINDEN, AMI ROZSDAMENTES! AlfaProg

Teljes körû szolgáltatást nyújtunk, ami tartalmazza
a felmérést, tervezést, gyártást

és helyszíni szerelést, akár az ország egész területén.
Minden termékünkkel igyekszünk
a megrendelõink egyedi igényeit

kielégíteni, amit az ügyfél elképzel, azt mi megvalósítjuk.

AlfaProg Kft. 3525 Miskolc, Széchenyi u. 43. I/7
Mobil: 30/995-9922, 30/248-9963 Tel./fax: 46/381-881
Honlap: www.alfaprog.hu E-mail: info@alfaprog.hu

VVáárrjjuukk  aazz  ÖÖnn  mmeeggkkeerreesséésséétt  iiss!!



Kossuth Lajos születésének
évfordulója alkalmából a
Miskolci Rendészeti Szak-
középiskola és az MRSZKI SE
emléktúrát szervezett immáron
ötödik alkalommal 2006. júli-
us 10–14. között Abaúj és
Zemplén térségében. A ren-
dezvény célja – többek között
– a régió szépségeinek minél
szélesebb körben történõ
megismertetése.

A túra az alábbi településeket érin-
tette: Monok–Golop–Tállya– Mád–
Erdõbénye–Tolcsva–Erdõhorváti–
Komlóska–Újhuta–Makkoshotyka–
Hercegkút–Vágáshuta–Nagyhu-
ta–Kishuta–Bózsva–Füzérkomlós–
Füzér–Hollóháza–Kéked–Pányok–
Telkibánya–Gönc–Mogyoróska–
Arka–Boldogkõváralja–Boldogkõ-
újfalu–Abaújszántó–Monok.

A táv kb. 200 km volt, amelyet
gyalogosan kellett a résztvevõk-
nek teljesíteni – négy szakaszon
–, különbözõ feladatokat végre-
hajtva.

A túrázók a Romániából érke-
zõ vendégcsapaton kívül Ma-
gyarország különbözõ részeibõl
érkeztek, többek között Nagy-
kanizsáról, Kecskemétrõl, Tata-
bányáról, Tapolcáról, Balassa-
gyarmatról, Budapestrõl, Debre-
cenbõl, stb. A rendezvény két ka-

tegóriában került megszerve-
zésre, amely verseny és teljesít-
ménytúra is volt egyben. A ver-
seny kategóriában az I. helyezést
a Bogár János, Lengyel Zsolt,
Domán Gábor összetételû  S.A.G.
csapata nyerte el. A II. helyen a
Balassagyarmati Határõr Igaz-

gatóság I. csapata futott be,
melynek Szabó Attila, Schön
Mihály, Laczkó Gábor voltak a
tagjai. A III. helyet a Rendészeti
Biztonsági Szolgálat csapata sze-
rezte meg, Ökrös Csaba, Halona
Gergely, Bogdán Tamás össze-
tételben.

Július közepén kel-
nek ki a tavasszal lera-
kott kullancslárvák,
amelyek szinte észre-
vehetetlenek, és ezért
rendkívül veszélyesek
is lehetnek.

A vérszívók nyár köze-
pén elsõsorban a regge-
li és a késõ délutáni órák-
ban aktívak, a déli forróság elõl
elbújnak. Az élõsködõk legin-
kább a legelõket, az ártéri erdõ-
ket és a közparkokat kedvelik, de
az utóbbi években a városokban
is megtalálhatók.

Nem mindennapi magyar ta-
lálmánnyal, a kullancseltávolító
kanállal lehet a bõrbõl leghaté-
konyabban eltávolítani a vérszí-
vókat. A szabadalom már minden
gyógyszertárban kapható. A nyá-
ron kifejlõdött kullancsok ter-
jesztik leginkább az agyvelõ-
gyulladást és a Lyme-kórt is, ami
különösen veszélyes lehet.

A vérszívók támadása már
megkezdõdött, ezért a Kul-
lancsszövetség a jövõ héttõl több
ezer kullancsbeküldõ borítékot
helyez el a vidéki gyógyszertá-
rakban. A csípés után egy fiolá-
ba helyezik a kullancsot, majd la-

borban vizsgálják meg, hogy fer-
tõzött volt-e a rovar.

Kapiller Zoltán, a szövetség el-
nöke szerint a fiúgyermekeknek
célszerû lenne, ha nyáron ismét
rövid hajat viselnének, mert ezzel
is megakadályozhatnák a kul-
lancsok behatolását.

A vérszívók nem kedvelik a
meleg testfelületeket, és a déli for-
róságot sem. A kullancsok nyári
támadása miatt a védekezésre fo-
kozottan ügyeljünk, szellõs öltö-
zetet viseljünk, és kirándulások
után vizsgáljuk át magunkat.

Hollósy András

A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Idõsügyi Tanács 2004-
ben alakult meg, azzal a cél-
lal, hogy képviselje az idõs-
korúak érdekeit, megismerje
gondjaikat, abban intézkedé-
seket kezdeményezzen, s
hogy felkarolja hagyomány-
õrzõ és kulturális tevékenysé-
güket. 

A tavalyi év során hat szakmai
konferenciát rendezett a tanács, két
országos egészségvédelmi, egész-
ségmegõrzési kezdeményezés-

hez csatlakozott. A nyár folyamán
a megye négy térségében 1-1 táj-
egységi találkozót tartott, közre-
mûködött a Nemzedékek Ta-
lálkozója hagyományos többge-
nerációs program megszervezé-
sében és lebonyolításában. To-
vábbképzést tartott a nyugdíjas klu-
bok vezetõinek, de az egyik leg-
eredményesebb területe az idõsek
programjainak mégis a kulturális
és hagyományõrzõ tevékenysége
volt. A program idén is folytatódik,
július 4-én Tiszaújvárosban a dél-
borsodi, július 5-én pedig az észak-
borsodi tájegység és a miskolci

nyugdíjas szervezetek számára
rendezett találkozót, továbbá júli-
us 19-én az abaúji és zempléni táj-
egységek találkozóját rendezte
meg a tanács Sárospatakon, míg
20-án a nyári programok záró ren-
dezvényén vehettek részt az idõs-
korúak. Az Idõsügyi Tanács júni-
us 1. és augusztus 30-a között já-
tékos versengést hirdetett a bor és
gasztronómia; egészségvédelem,
egészségügy; sport és szabadidõs
tevékenységek; illetve népi ha-
gyományok megõrzése témakö-
rökben, amelyre közel száz nyug-
díjas klub jelezte részvételét. 
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Elvan a gyerek

NESZE NEKED
Fura zajokat lehet megtapasztalni, kell megszokni egy vidéki

házban. Nem csak az élõk okozta neszeket (nesze nekem kis-
macska, például az alig felhúzott redõny és az ablakpárkány közé,
kíváncsisága okán sokadszor beszoruló kismacska jajgatását),
hanem olyan tárgyak mûködésének zajait, melyekkel panellakásban
sosem volt szerencsém találkozni.

A számítógép hûtõventilátorának nem szûnõ, egyenletes mo-
rajához Miskolcon éppúgy hozzáállt a fülem, mint a lift zajához,
amirõl pedig azt hittem, sosem fogom megszokni. Most, hogy meg-
szabadultam tõle, szokhatom a kazánét, a benne fellobbanó gáz
hangját, a csapelzárás utáni percegését. 

És még csak ezután jön a fûtési szezon, készülhetek az in-
tenzívebb lármára. De mégiscsak megnyugtatóbb a saját tárgyaim
keltette zajokkal együtt élni, mint a másokéval, fúvós, vonós és
billentyûs hangszerek játékával, szomszédok szóváltásaival, hap-
cizásaival, a mindennapi élet még mindennapibb zajaival. 

Gesztelyben élõ barátunk arról panaszkodik, hogy házának fa-
anyagait kezdettõl fogva rágják a cincérek. Attól félnek, egyszer
majd elfogy a megenni való fa, felélik a rovarok, és fejükre omlik
az épület. Az állatok szaporodnak, a fertõzés terjed, a cincérek
már a laktérben zabálnak, õk pedig nem tehetnek semmit. Azaz
tehetnének: több százezer forintért elgázosítanák az egész épü-
letet, a rovarok elpusztulnának.  

Elõször láttam olyan faablakot, melyet tönkretett a cincér. Az
alig ötesztendõs keret külsõ, a gazda által már felhasított hár-
tyavékony rétege alatt egymásba érnek a mély járatok, szinte tel-
jesen felmorzsolt a belsõ rész. A szakember azt mondja, jelen-
tõs a szilárdságcsökkenés, a nép szerint már csak az imádság
tartja. 

Tetõszerkezetünk fenyõbõl készült, spekuláltam, hogy is óv-
hatnánk meg a hasonló bajtól. A cincér az öreg fát állítólag nem
kedveli, az évszázadosnál idõsebb gerendáknál kártételre nem
kell számítanunk. Ha az árvizeket megússzuk, megnyugtató, hogy
a fiam unokájának emiatt már nem kell aggódnia. Neki nem lesz
zaj odabent, nem (ettõl) liftezik a gyomra.               Vass Tibor

Ha a hordókat kihordanák,
akkor akár 100 méteres síkfu-
tást is rendezhetnének Tokaj-
Hegyalja leghosszabb boros-
pincéjének a fõbejáratánál.
Futópálya helyett azonban
5980 hordó bor tölti meg a pin-
cét, köztük jóféle tokaji aszú.
Ha minden jól megy, sok üres
hordóra lesz szükségük õsszel.

– Megkezdõdött a hordócsere,
a régi elöregedetteket újakkal
váltjuk fel, amelyeket a volt ká-
dármûhelyünkbõl alakult vállal-
kozás, illetve Hegyalján még
páran ûzik ezt a régi mestersé-
get, s tõlük is vásárolunk – indo-
kolta Baracskay László, a szegi
pincészet vezetõje a hordók szá-
mának csökkenését. Viszont ami
van, az szinte csordulásig, 98 szá-
zalékos a töltöttség, összesen
21 000 hektoliter bort tárolnak
Szegiben, zömmel száraz szo-
morodnit és kevés aszút. A ko-

rábbi készlet „kikopott”, akár-
csak a régi hordók ezrei...

– Négy egykori, földalatti tufa-
bányát kötöttek össze a bányászok
1968-78 között. A kétszintes pin-

cerendszer járatainak az össz-
hossza 5000 méter, ami a leg-
nagyobb Hegyalján – mutatta
be birodalmát büszkén a bo-
rász. A korona ékkövének sze-
repét pedig a sub rosa – a
rózsa alatt – terem jelenti, ami
a sárospataki Rákóczi-vár híres
termének kõbe vésett máso-
lata, ahol annak idején lezaj-
lott a Wesselényi-összeeskü-
vés. Nem csoda, hogy ezt vá-
lasztották, hiszen Hegyalja leg-
híresebb birtokosai a Rá-
kócziak voltak. Szegiben bor-
kóstolóhelyként funkcionál a
híres terem. – Hegyalján min-
den normális pincében van
kóstolóhely. A tokaji megér-
demli, hogy ez ott legyen, ahol
érik, ott gusztálják meg – ál-
lítja Baracskay úr, aki Pest

megyei származású, de nem tu-
dott ellenállni Magyarország zász-
lós borának, az aszúnak. Ennek
már több mint 30 éve, és azóta is
tart a szerelem. 

– Az aszúk azok a borok, ame-
lyek a tokaji nevet, hírnevet ma-
radéktalanul képesek fémjelezni
a világban. Az utóbbi néhány év
nem kényeztetett el minket bõ
aszúterméssel. Az idén megcsú-
szott a szõlõ, három hetes ké-
sésben volt virágzáskor, de azóta
a jó idõ hatására erõteljes növe-
kedésben van. Mennyiségre szép
termés mutatkozik. A minõséget
meg majd eldöntik odafenn – mu-
tatott humorosan az égre a bo-
rász.

Cs. L.

Hegyalja legnagyobb pincéjében

A RÓZSA ALATT, ASZÚVAL

Kossuth Lajos
Nemzetközi Emléktúra 

A miskolci csapat.

Egy sörözõt és egy éttermet
is bezáratott megyénkben az
ÁNTSZ.  Mindkét esetben sú-
lyos hiányosságokat talált a
tisztiorvosi szolgálat. Emiatt
felfüggesztette mûködésüket.

Ezen túlmenõen a szokásos
nyári idegenforgalmi ellenõrzések
során 17 helyen szabtak ki mi-
nõségvédelmi bírságot június-
ban, együttesen csaknem 3 mil-
lió forint értékben, fõként lejárt
szavatosságú élelmiszerek for-
galmazása miatt. 

Az ÁNTSZ nyáron mindenek-
elõtt a boltokat és vendéglátó-
helyeket veszi górcsõ alá, és fo-
lyamatosan vizsgálja a strando-
kon mûködõ büféket is. A hiá-
nyosságok szinte évrõl évre
ugyanazok. Így például a szako-
sítatlan tárolás, a készétel és töl-
telék áru lefagyasztása vagy túl-
tárolása, az ételminta és az orvosi
vizsgálatok hiánya. Tavaly viszont
egyetlen egységet sem kellett
bezáratni. Augusztustól az ÁNTSZ

feketelistát vezet, honlapján ol-
vashatóak lesznek azok az ét-
termek és vendéglátó egységek
nevei és elérhetõségei, amelyek

ételfertõzést okoztak. A hivatal re-
ményei szerint ez nagyobb ala-
posságra ösztönzi majd a közét-
keztetõket.

Hajómodell-
verseny

A Vasutasok Vörösmarty
Mûvelõdési Háza Vörösmarty-
kupa címmel F2 navigációs élet-
hû hajómodellek országos nyílt
hazai versenyét rendezi meg au-
gusztus 5-én 10 órától 16-ig a
Miskolc-Görömböly, Tégla utcai
horgásztavon. A versenyre az or-
szág egész területérõl érkeznek
versenyzõk, akik saját készítésû
(technológiai dokumentáció alap-
ján) úszó modellekkel versenyez-
nek. A rendezvényt megnyitja:
Orosz Lajos alpolgármester. 

A Miskolci Egyetemen már
öt éve mûködik a Mechatro-
nikai és Anyagtudományi
Kooperációs Kutatási Központ,
ahol jelentõs fejlesztéseket
hajtanak végre, elsõsorban
az anyagkutatás és a me-
chatronika területén.

A kutatás mindig a vállalati
igényekhez alkalmazkodik, így
arra fektetnek nagyobb hang-
súlyt, amit a cégek megfogal-
maznak. A központban élõ igé-

nyekkel foglalkoznak, adott eset-
ben a szerelés-gyártás problé-
makörével is, és kiemelten keze-
lik a gyártás logisztikai kérdése-
it is. Anyagtudományi területen a
fémes anyagok, így például az
acél és az alumínium elõállítá-
sával, valamint a nyomásos-ön-
téses eljárással is foglalkoznak.

A kutatóközpont költségvetése
az elmúlt három évben félmilliárd
forint volt, jelenleg pedig csaknem
900 millió forint. A költségvetés egy-
harmadát vállalati forrásokból fi-
nanszírozzák. 

Innovációs hírek

KUTATÁSI KÖZPONT
AZ EGYETEMEN

Borsodi Évgyûrûk – Idõskorúak találkozója Tiszaújvárosban! A
B.-A.-Z. Megyei Idõsügyi Tanács elnöke, Gyárfás Ildikó által
Tiszaújvárosba szervezett egész napos programon részt vettek a
Mozgássérültek Miskolc Városi Egyesületének tagjai is. Ezúton sze-
retnénk megköszönni a rendezõségnek, többek között a
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület elnökének, Danhauser Sándor
úrnak azt a megkülönböztetett fogadtatást, amiben részesítettek
bennünket, itt már mûködik az esélyegyenlõség. Nagyon köszönjük
a sok segítséget és ezt a szép napot a Mozgássérültek vezetõ-
sége és tagsága nevében.                         Braun János elnök 

Csattosné Simon Mária klubvezetõ 

Levélrés

Köszönet a rendezôknek

Baracskay László az 5000 méter
hosszúságú pincében.

BÍRSÁGOLNAK, BEZÁRNAK

KULLANCSVESZÉLY MEGYÉNKBEN

Konferenciák, programok


