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

MISKOLCI NAP

A soproni kiruccanás nem si-
került, a DVTK labdarúgói pont
nélkül tértek haza. A 0–1-es ve-
reség a látottak alapján reális,
különösen annak fényében,
hogy a hazaiak az elsõ negy-
venöt percben csaknem féltu-
cat gólszerzési lehetõséget sza-
lasztottak el.

Csank János nehezményezte
is együttese teljesítményét. A di-
ósgyõriek vezetõ edzõje így nyi-
latkozott:

– Az elsõ félidõben rendkívül bá-
tortalanok voltunk, játékosaink szin-
te nem mertek vállalkozni. A szü-
net után felpörögtünk, helyzeteink
is adódtak, ezeket azonban rend-
re kihasználatlanul hagytuk.
Ráadásul egy védelmi kihagyást a
hazaiak góllal büntettek, így pont
nélkül maradtunk.

A szakvezetõ hétfõre pihenõna-
pot adott a labdarúgóknak. Kedden
és csütörtökön két-két edzést ve-
zényelt legénységének, szerdán
délelõtt is tartott egy foglalkozást,
délután pedig elõkészületi mérkõ-
zést játszott a gárda a Felsõzsolca
ellen. Csütörtökön és pénteken
egy-egy tréningre került sor (saj-
nálatos, hogy ez utóbbi napra ter-
vezett, Rimaszombat elleni edzõ-
mérkõzést a szlovákok lemondták),
szombaton pihenhetnek a játéko-

sok, vasárnap pedig ellátogatnak
Sárospatakra, ahol egy hírverõ
mérkõzést játszanak a helyi alakulat
ellen.

Örömteli hír, hogy Faggyas Milán
után egy másik diósgyõri labda-
rúgóra is felfigyeltek a korosztályos
válogatottak vezetõi. Ezúttal Ulrick
Pétert hívták meg az 1990-es szü-
letésûek nemzeti együttesébe.
Szokolai László szövetségi edzõ
csapata a közeli napokban egy len-
gyelországi tornán szerepel, ott bi-
zonyíthat a fiatal diósgyõri tehetség.

A Zalaegerszeg elleni ligabajnoki
mérkõzésen Halgas Tibor rúgást
kapott a vádlijára, s napokig kidõlt
a sorból, az edzéseket sem láto-
gathatta. Nos, a középpályás a
héten újra bekapcsolódhatott a
munkába, egyhetes pihenõ után
kezdte el az edzéseket. A labda-
rúgó egyelõre csak könnyített mun-
kát végezhet, a jövõ héten azon-
ban már ismét teljes intenzitással
gyakorolhat. Valószínû, hogy sze-
repelhet a pénteki, Pécsi MFC el-
leni hazai összecsapáson.

Ugyancsak pályára léphet
Jeremias Emmanuel Buz! Meg-
érkezett ugyanis az argentin fut-
ballista játékengedélye, így a bal ol-
dalon több poszton is bevethetõ
labdarúgó akár már a pénteki, pé-
csiek elleni találkozón bemutat-
kozhat a szurkolóknak.

D. L.

MINAP SZERDÁN IS!
Annak érdekében, hogy a megnövekedett számú híreket is el tud-

juk juttatni olvasóinkhoz, és informálni tudjuk õket a város és a megye
történéseirõl, szeptember hónapban szerdán is megjelenik a MiNap!
Szeptember 6-tól már ne csak szombaton, hanem szerdán is keres-
se a postaládájában!

MÛVÉSZETEK TALÁLKOZÁSA
A BELVÁROS SZÍVÉBEN

A Mûvészetek Háza küldetése
sokrétû, színes kulturális élet ösz-
tönzése a városban, olyan intéz-
mény létrehozása, ahol az igé-
nyes kikapcsolódásra vágyó mis-
kolciak mindegyike megtalálja a
számára legmegfelelõbb progra-
mot. 

Tevékenységi köre a komoly-
zenei hangversenyek rendezésén
és a filmek vetítésén túl a civil szer-
vezetek mûvelõdési kezdemé-
nyezéseinek segítésétõl a vizuá-
lis kultúra népszerûsítésén és
konferenciák szervezésén át szá-
mos közmûvelõdési és mûvészeti
feladatot felölel.

A Mûvészetek Házának legna-
gyobb helyisége egy 600 nézõ be-
fogadására alkalmas hangver-
senyterem, amely a komolyzenei
hangversenyeken túl színtere lesz
színházi elõadásoknak, gálamû-
soroknak, könnyûzenei koncer-
teknek is. A ház rendelkezik to-

vábbá egy kiállítások és fogadá-
sok rendezésére alkalmas közle-
kedõvel. Az emeleten található
két moziterem, a 140 férõhelyes Art
Mozi Uránia és a 70 férõhelyes Art
Mozi Béke, amelyek a vetítések
mellett konferenciák lebonyolítá-
sára is alkalmasak.

Fedor Vilmos alpolgármester
szerint a Mûvészetek Házával
egyrészt a fiataloknak szeretnének
alternatívát kínálni a plazákkal
szemben, másrészt pedig újabb
elemmel bõvíteni a belváros meg-
maradt történelmi értékeinek meg-
mentésére, összekapcsolására
irányuló „kulturális négyszög”-et. 

– A multiplexek térhódításával
Miskolcon is sorra bezártak a ha-
gyományos mozik, és a belvá-
rosban itt maradt a Béke mozi épü-
lete, amelyet valamikor a múlt

század elsõ negyedében építet-
tek. Akkor, Uránia néven, Miskolc
második mozijának adott otthont.
Muzeális épületrõl van tehát szó,
melynek a környezete is országos
jelentõségû kultúrtörténeti em-
lékhely. Valószínûleg itt hangzott
el az országban az elsõ között,
szabad téren magyar nyelvû szí-
nielõadás, fontosnak éreztük tehát,
hogy ez a helyszín megmaradjon
a kultúrának – nyilatkozta la-
punknak az alpolgármester. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

2006 szeptemberében új kulturális központtal gazdagodik
Miskolc városa, otthont adva ezzel a Miskolci Szimfonikus Zenekar
hangversenyeinek. A volt Béke mozi épülete azonban sokkal több
mint európai szintû, kitûnõ akusztikájú koncertterem.

ÚJABB TÉVÉS MECCS DIÓSGYÕRÖTT

Jeremias játszhat!

A négy nap alatt tíz borvidék
húsz borászata és két pálinkafõ-
zõje kínálja majd termékeit
Miskolc belvárosában, emellett

lesz számos zenei, gasztronómi-
ai és egyéb kulturális program is.  

Fedor Vilmos utalt Miskolc, il-
letve az Avas középkori, borászati
múltjára, s elmondta: fontos
ennek a tradíciónak az ápolása,
az ilyen hagyományokhoz visz-
szanyúlva építhetõ fel a XXI. szá-
zadi otthonos, élhetõ város.

Nagy Emese a Borfalu-ren-
dezvények történetét ismertette:
mint mondta, Budapest idén már
harmadszor adott helyet a ren-
dezvénysorozatnak, amely segít
abban, hogy hazánk szõlõter-
melõ vidékeit jobban megismer-
je a nagyközönség. A boron ke-
resztül felfedezhetõ Magyarország
változatossága, a hazai tájak és
emberek sokfélesége.

Mint elhangzott, Budapesten, a
Felvonulási téren augusztus
16–20-ig több mint 90 borászat
számára nyílt rendhagyó lehetõ-
ség a bemutatkozásra, emellett 10
pálinkás és számos biotermelõ is
elhozta a portékáját. 

– A Borfalu – a nagy érdeklõ-
désre való tekintettel – idén ván-
dorrendezvény lett. A Felvonulási
téri nagy rendezvényünk elõtt
jártunk Óbudán, Pápán, Nyír-
egyházán és Veszprémben, a
következõ állomásunk pedig most
Miskolc, ahol hagyományteremtõ
céllal díszvendéget is fogadunk:
Tolcsva községet és borászatait
– mondta Nagy Emese. 

– Hazánk vezetõ pincészetei-
nek megismertetésén túl nem
titkolt szándékunk, hogy felka-
roljuk és népszerûsítsük a ke-

vésbé ismert, kisebb, ám minõ-
ségi bort készítõ borászatokat is
– tette hozzá Rusznyák József bo-
rászati kapcsolattartó. 

– Mivel a kisebb borászatok leg-
többje nem folytathat nagysza-
bású marketing-tevékenységet,
nincs professzionális reklámozá-
si gyakorlata, nem tud olyan nagy-
ságrendû szállítási kötelezettsé-
geknek eleget tenni, amilyeneket
a hipermarketek megkövetelnek.
Ezért a legkézenfekvõbb hirdeté-
si és hírvivõi módszer lehetõsé-
geit kell kihasználniuk: a szemé-
lyes találkozásokból, a hiteles
szakértelembõl adódó kapcso-
latépítést – mondta még el
Rusznyák József, hangsúlyozva,
hogy a kulturált borfogyasztást
Miskolcon is minõségi zenei, illetve
kulturális programok, tartalmas
szakmai és kötetlen beszélgeté-
sek garantálják, csakúgy, mint az
elõzõ Borfalukban. A kiállítók kö-
zött a badacsonyi, a balaton-fel-
vidéki, a balatonfüred-csopaki, a
bükki, az egri, a mátrai, a szek-
szárdi, a tokaji, a villányi és a mé-
nesi borvidékek borászatai kínál-
ják portékáikat. A miskolci ren-
dezvény fõvédnöke Gráf József,
földmûvelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszter.             (szepesi)

A döntés a végére maradt,
ugyanis két játéknap, négy
parti után 2.5–1.5 az állás a Lékó
Péter–Anatolij Karpov rapid
páros sakkmérkõzésen.

A Miskolci Nemzeti Színházban
rendkívül élénk érdeklõdés mellett
csatáznak a nagymesterek, a
szombati, illetve vasárnapi találko-
zók is sok izgalmat tartogatnak, ám
ezúttal a magyar sakkozó remek
helyzetbõl, egypontos vezetés bir-
tokában várhatja a második félidõt.
Az alábbiakban idõrendi sorrend-
ben foglaljuk össze a hét legfon-
tosabb miskolci sakk eseményeit.

Hétfô: Megérkezett Miskolcra
Anatolij Karpov és Lékó Péter, a két
nagymester, és a közremûködõ
vendégek tiszteletére Káli Sándor,
Miskolc város polgármestere este
díszvacsorát adott a Calypso kis-
vendéglõben.

Kedd: Sajtótájékoztató a City
Hotelben. Káli Sándor „jeles sze-
mélyiségeknek” titulálta a sport-
embereket. Az orosz szupernagy-
mester elõször látogatott Miskolcra,
s megjegyezte, hogy Magyaror-

szág mindig sakkbarát nemzet volt.
Bejelentették, hogy Lékó jövõre
visszatér a magyar válogatottba, s
részt vesz a csapat Európa-baj-
nokságon. Este megtartották a
sorsolást, amelyen kiderült, hogy
minden nap Lékó kezd világos bá-
bokkal.

Szerda: Az elsõ játéknap után
megnyugodhattak a sportág hazai
szerelmesei, ugyanis a Lékóért
szorítók kedvence sokkal jobban
kezdett, mint tavaly az angol
Michael Adams ellen. Akkor két ve-

reséggel nyitott, Karpov ellen vi-
szont két döntetlennel. Az elsõ
játszmában Lékó kezdeménye-
zett, az orosz aktívan védekezett,
és igyekezett ellentámadást indí-
tani. Kioltották egymást, és a 28.
lépés után döntetlenben álla-
podtak meg. A második parti
óvatosabb játékot hozott, jóval
több volt benne a pozícióharc,
mint a kombináció. A játszma má-
sodik felében hullámzó volt a
játék, és a 30. lépésben itt is dön-
tetlen született.

Csütörtök: A harmadik partiban
Lékó Péter végig bátran támadott
és kezdeményezett, így nyerõ
esélyt teremtett magának. Az egy-
kori orosz világbajnok idõzavarba
került, ám klasszisához híven egy
ideig egyensúlyt tudott teremteni
a küzdelemben. A nagy csatából
végül a remekül taktikázó Lékó ke-
rült ki gyõztesen: ellenfele az 51. lé-
pésben a mérkõzés feladására
kényszerült. A negyedik partiban
a világossal játszó volt világbajnok,
Karpov a középjátékban jobb gya-
logszerkezetet ért el, a könnyû-
tisztek és a vezérek cseréjét kö-
vetõen azonban a kínálkozó esé-
lyét nem tudta gyõzelemre válta-
ni, a végjátékban ugyanis a bás-
tyamanõverek nem vezettek ered-
ményre. A remit a 37. lépésben
Karpov ajánlotta.

Péntek: Tegnap szünnapot tar-
tottak, ám csak a színpad árvál-
kodott üresen, a nagymesterek
délután közönségtalálkozón vettek
részt a Nemzetközi Kereskedelmi
Központban. Az újabb partik szom-
baton következnek, kezdés 16 és
17.30 órakor

Doros László

Óriási érdeklõdés, sakkzsenik a táblánál

FÉLIDÔNÉL LÉKÓ PÉTER VEZET!

Az augusztus 31–szeptember 3. között megrendezésre kerülõ
Miskolci Borfalu rendezvényeirõl tartottak sajtótájékoztatót Fedor
Vilmos alpolgármester, Rusznyák József borászati kapcsolattar-
tó, valamint Nagy Emese, a Borfalu-rendezvények sajtófõnöke. 

Borkóstolás Miskolcon.

ZENEI, KULTURÁLIS PROGRAMOK, BORÁSZATI BEMUTATÓK

Miskolci Borfalu



Káli Sándor a Mûvészetek
Házában tartott sajtótájékoztatón rö-
viden áttekintette Miskolci
Gyémántok-program múltját, mint
mondta, örömére szolgál, hogy ez
a valóban civil kezdeményezés a
jelek szerint közel tudott férkõzni a
miskolci emberek szívéhez, s az el-
múlt nyolc évben igen sok arra ér-
demes személy és csoport része-
sülhetett az elismerésben, a sza-

vazatok alapján. Káli Sándor arra is
utalt, különösen nagyszerû, hogy a
díjazottak listája szinte a társadal-
mi élet egészét lefedi, az oktatástól
kezdve, a zene-, tánc- és színmû-
vészeten, orvostudományon, sport-
életen át, egészen a Spider Speciális
Mentõcsoporthoz hasonló szerve-
zetekig. 

– Jelképesen egész életünk során
gyémántot csiszolunk. Ezt tesz-

szük, amikor gyer-
mekeinket ne-
veljük, idõs szü-
leinket pártfogol-
juk, új értékeket
alkotunk, akár-
csak a gyémánt-
csiszoló mester,
aki óvatos és pon-
tos mozdulataival,
apró eszközeivel
csodát teremt.
Támogatjuk a te-
hetségek kibon-
takozását – hang-
súlyozta Káli
Sándor, kérve a miskolciakat, hogy
az idén is szavazzanak. Segítsenek

megkeresni azokat, akik érdemesek
rá, hogy a város gyémántjai közé
tartozzanak. 

A szavazatokat 2006. szeptember
21-ig adhatják le az alábbi címeken:
Miskolci Gyémántok Alapítvány:
3548 Miskolc, Pf.:677. www.gye-
mantok.net

A Miskolci Gyémántok Gálát szep-
tember 26-án, 18 órai kezdettel tart-
ják a Mûvészetek Házában. Fellép-
nek Zsédenyi Adrienn, Demjén
Ferenc, valamint az Allegra vonós-
négyes. A mûsor megtekintése
idén is ingyenes lesz. Sz. S.

PÁRTOK – PORTÁK
SZDSZ megyei lista

Farkas Zoltánt, Tiszaújváros pol-
gármesterét választotta listaveze-
tõjévé az SZDSZ Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Szervezete. A po-
litikus elmondta, tapasztalatai sze-
rint egyre több fiatal vesz részt a köz-
életben és kapcsolódik be a libe-
rálisok munkájába. A politikus  sze-
rint az SZDSZ jól szerepel majd a
közelgõ helyhatósági választásokon,
így remélhetõleg képviselõt küldhet
majd a megyei közgyûlésbe azzal
a céllal, hogy a testületben hatékony
érdekképviseletet lásson el.

T. Asztalos Ildikó, az SZDSZ me-
gyei elnöke a sajtótájékoztatón is-
mertette az SZDSZ választásokon
induló megyei jelöltjeit. A 10 000 lé-
lekszám fölötti települések közül
Tiszaújvárosban Farkas Zoltán a
polgármester-jelölt, Pétervári György

önkormányzati képviselõ Kazinc-
barcikán, Bardi Miklós pedig Sátor-
aljaújhelyen listavezetõ.

A 10 000 fõ alatti települések közül
Balla Erzsébet Tibolddarócon, Noj-
vét László Borsodnádasdon, Soczó
Réka pedig Sajókeresztúrban az
SZDSZ polgármester-jelöltje.

Pozitív kampány

Pozitív kampányt szeretne Kobold
Tamás, a Függetlenek Miskolci
Egyesülete és a Miskolci Orvos
Társaság közös polgármesterje-
löltje. A pártoktól független válasz-
tási szövetség a kampány során
nem egymás lejáratására törekszik
az országgyûlési választások ne-
gatív tapasztalataiból okulva, hanem
a programok ismertetésére helye-
zik a hangsúlyt. Kobold Tamás saj-
tótájékoztatón jelentette be, hogy a

polgármester-jelöltek közül elsõként
gyûjtötte össze és adta le a város-
házán az induláshoz szükséges ko-
pogtatócédulákat. A Függetlenek
Miskolci Egyesülete és a Miskolci
Orvos Társaság közös polgármes-
terjelöltje úgy véli, hogy ez a vá-
lasztópolgárok bizalmát jelzi. A po-
litikus hangsúlyozta: az ország szo-
rult gazdasági helyzetében nem
lehet a város vezetését olyan képvi-
selõkre bízni, akik a Gyurcsány-féle
megszorító csomagokat megsza-
vazták a parlamentben. Mivel a vá-
lasztási szövetség az emberi méltó-
ság alapján áll, ezért Kobold Tamás
szerint a politikai ellenfelek tisztele-
te annak a pozitív kampánynak a fel-
tétele, amelyet az egyesület folytat-
ni szeretne. 
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A rendelkezésre álló keret: 6 250 000 Ft.
Az Idegenforgalmi Alap rendeltetése:

� A vendégbarát atmoszféra fejlesztése érdekében a turisztikai vállalko-
zások ösztönzése egyedi marketingeszközök használatára, ill. vonze-
rõt jelentõ rendezvények szervezésére, pályázatokon való részvételre.

� A vállalkozói szféra bevonása az idegenforgalmat erõsítõ humán fej-
lesztésekbe.

� Az önkormányzat és a vállalkozói szféra együttmûködésének erõsí-
tése az idegenforgalom területén.

A fenti célok elérése érdekében a 2006. évben támogatható tevékenysé-
gek, amelyeknek megvalósítása áthúzódhat a 2007-es évre is:

� kiadványok (prospektusok, CD, könyv, stb.) megjelentetése, az ezek-
kel kapcsolatos költségek finanszírozása – grafikai elõkészítés,
nyomdai munka, fordítás, fotók jogdíja, stb.

� az idegenforgalmat erõsítõ egyéb marketingtevékenység
� szezonhoszabbító, színvonalas éjszakai szórakozási lehetõséget biz-

tosító vendégbarát akciók ösztönzése
� tematikus programok összeállítása
� esztétikus külsõ megjelenés megteremtése (parkosítás, virágosítás,

díszkivilágítás)
� helyi turisztikai partnerkapcsolatok erõsítése, közös kezdeményezé-

sek megvalósítása
� beutaztató tevékenység ösztönzése
� idõszakos információs pontok mûködtetése.

A pályázók köre:
Az idegenforgalom területén mûködõ vállalkozások, alapítványok, egyesü-
letek (vendéglátás, szálláshelyek, Miskolcra irányuló utaztatási tevékeny-
séget végzõ utazási irodák, attrakciókat mûködtetõ vállalkozások), ame-
lyek Miskolc területén végzik szolgáltató tevékenységüket és miskolci
telephellyel rendelkeznek.

A pályázattal elnyerhetõ támogatás formája, mértéke: 
Vissza nem térítendô támogatás.
A pályázattal elnyerheztô támogatás mértéke min. 100 000 Ft, max. 500 000 Ft.
Az önerõ mértéke: az igényelt támogatás összegének minimum 30%-a.

Pályázati speciális feltételek, kritériumok, marketingeszközök rendez-
vények esetén:
Marketing:

� a kiadvány min. 3000 példányban készüljön.
� a városban mûködõ Tourinform-irodának kötelezõen átadandó meny-

nyiség a példányszám 15%-a.
� csak ingyenes kiadvány támogatható
� turisztikai kiállításon való részvétel esetén a stand arculatát, a meg-

jelenés formáját a hivatal illetékes osztályával egyeztetni kell.
� study-tourok, prezentációk esetén az adott attrakció bemutatásán túl

a város idegenforgalmi koncepcióból adódó törekvéseinek is meg
kell jelennie, elõnyt élveznek azok a programok, amelyeknél több szol-
gáltató együttmûködése valósul meg.

Rendezvények:
Elõnyt élveznek:
� a programsorozatok, ill. a rendszeresen megrendezésre kerülõ prog-

ramok

� azok a rendezvények, amelyek erõsítik a bor-, ill. a gasztronómiai tu-
rizmust

� garantált programok
A rendezvénynek az éves eseménynaptárban meg kell jelennie.

Elszámolható költségek: 
� a marketingeszköz elkészítéséhez kapcsolódóan igénybe vett szol-

gáltatások (közremûködõ szövegírók, fordítók, grafikusok díja, lek-
torálás, nyomtatás).

� fellépõk tiszteletdíja
� technikai eszközök bérleti díja (színpad, hang, fény)
� kiállítási stand bérleti díja
� anyagjellegû ráfordítások.

A döntéshozatal mechanizmusa:
A pályázatokat egy példányban, az adatlapon jelzett mellékletekkel, vala-
mint elektronikus formában a kulturális és vendégforgalmi osztály címére
kell postai úton eljuttatni.
A beérkezett anyagok adminisztratív feldolgozását az idegenforgalmi cso-
port végzi, elõkészítve azt az idegenforgalmi bizottság számára. Az elbírá-
láshoz az osztály szakmai ajánlást tesz, a bizottság saját hatáskörben dönt
az alap felosztásáról.
A bizottsági határozatot követõen történik a pályázók értesítése, valamint
a szerzõdések aláírása. A pályázati pénzek utalásáról a pénzügyi fõosz-
tály gondoskodik.
A pályázó a felhasználásról pénzügyi és szakmai írásbeli beszámolót kö-
teles készíteni.

A támogatás odaítélésének feltétele: 
A támogatás odaítélésének feltételeit a pályázati kiírás, az adatlap és a szerzõ-
dés együttesen tartalmazzák, melyek letölthetõk a www.miskolc.hu honlapról.

A pályázat tartalmi követelményei:
– a pályázat tartalmának szigorúan meg kell felelnie a pályázati kiírás-

ban szereplõ témának és célnak.
– a pályázó kötelezettségvállalása a finanszírozás önrészére vonatko-

zóan. 

A pályázat formai követelménye:
A pályázat kizárólag géppel kitöltött pályázati adatlapon nyújtható be az
abban megjelölt mellékletekkel egy eredeti példányban és egy számítógé-
pes CD-n.
Pályázati díj: pályázatonként 3000 Ft.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai ajánlott küldeményként az alábbi címre: 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Vendégforgalmi
Osztály 3525 Miskolc, Batthyány u. 1.
A borítékon kérjük feltüntetni: Idegenforgalmi alap – 2006. évi pályázat
A pályázat benyújtásának határideje: 2006. október 20.
A pályázat elbírálásának határideje. 2006. december 20.

További információ:
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Vendégforgalmi
Osztály Miskolc, Batthyány u. 1. Tel.: 503-020 Fax: 344-657
E-mail: kultur@miskolcph.hu

Pályázati felhívás
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Idegenforgalmi Bizottsága 

a közgyûlés I-6/95.148/2006. sz. határozata alapján pályázatot hirdet turisztikai célú
marketingeszközök, rendezvények és pályázati önrész támogatására.
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Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat,
hogy „Mindenkit érhet jogeset” cím-
mel folyamatosan mûködik ingyenes
jogsegélyszolgálatunk. Amennyiben
jogi természetû problémájuk, kérdé-
sük van, úgy kérjük, írják azt meg, és
küldjék el szerkesztõségünk címére:
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A bo-
rítékra írják rá: „Mindenkit érhet jog-
eset”. 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.

Szûcs Erika, a 6. számú választókerület szocialista ön-
kormányzati képviselõje szeptember 6-án (szerda) 17 órá-
tól lakossági fogadóórát tart a Herman Ottó Általános
Iskolában. (Miskolc, Gesztenyés u. 25.) Minden érdeklõdõt

tisztelettel és szeretettel vár!

Orosz Lajos, a 2. számú választókerület szocialista ön-
kormányzati képviselõje szeptember 2-án, szeptember 9-
én (szombat) 8 órától 12 óráig fogadóórát tart. Helyszín:
Martin-Kertváros, az Unió Coop ABC elõtt. Minden érdek-

lõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Dr. Tompa Sándor, országgyûlési képviselõ szeptem-
ber 8-án (pénteken) 10–12  óráig fogadóórát tart a Vasgyári
Közösségi Házban, (a képviselõi iroda, Miskolc, Vasgyári
u. 24. sz.). Dr. Tompa Sándor önkormányzati képviselõként

szintén szeptember 8-án (pénteken) 14 órától fogadóórát tart az Ady
Mûvelõdési Házban, (az önkormányzati referensi iroda). A képviselõ
minden érdeklõdõt tisztelettel vár.

Képviselôi fogadóóra

Szûcs Erika, a 6. számú választókörzet önkormányzati kép-
viselõje szeptember 8-án (péntek) 15.30–17.30 óra között lakossági
találkozót tart a Középszer u., Ifjúság u. lépcsõsor elõtt.
Szeptember 9-én (szombat) 9–11óráig a Testvérvárosok u.-i ABC

elõtti részen. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Fodor Zoltán, a 9. számú választókörzet önkormányzati kép-
viselõje lakossági találkozót tart szeptember 9-én (szombat)
9–12 óráig. Helyszín: Avas III. ütem, Plusz ABC elõtti terület. Minden
érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Szilágyi Gizella, a 12. számú választókerület szocialista ön-
kormányzati képviselõje szeptember 9-én (szombat) 10–12 óráig
lakossági találkozót tart. Helyszín: Interspar melletti terület Szinva
parti oldal. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Csordás Mihály, a 17. számú választókerület szocialista ön-
kormányzati képviselõje szeptember 5-én (kedd) 16–18 óráig
lakossági találkozót tart a Forrásvölgy u. – Árok u. sarok busz-
megállónál. Szeptember 9-én (szombat) 9–11 óráig Mátyás ki-

rály úti ABC elõtti részen. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Szebeni Péter, a 18. számú választókerület szocialista ön-
kormányzati képviselõje szeptember 8-án (péntek) 14–16 óráig
lakossági találkozót tart a Coop ABC – Gálffy I. elõtt. Minden
érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Nyírõ Pál, a 15. számú választókerület szocialista önkor-
mányzati képviselõje szeptember 5-én (kedd) 16–18 óráig la-
kossági találkozót tart. Helyszín: Vologda, jó idõ esetén a fa-
gyizó elõtt, rossz idõ esetén a Mátyás iskolában. Szeptember

8-án (péntek) 16–18 óráig lakossági találkozót tart a Penny elõtt a
Tizeshonvéd utcán. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Dr. Simon Gábor a 19. számú és Szebeni Péter, a 18. számú
önkormányzati választókerület képviselõjelöltje szeptember 6-
án 16–18 óra között a Tokaj Szolgáltatóház elõtti téren, a Match
Áruház elõtt lakossági találkozóra várja a Gyõri kapuiakat.

Dr. Mokrai Mihály, a 11. számú választókörzet önkormány-
zati képviselõjelöltje lakossági találkozót tart szeptember 7-én
(csütörtök) 16–18 óráig a Plusz Áruház – Király u. – Vörösmarty
sarok elõtt. Mindenkit szeretettel vár!

Hubay György, a 19. számú választókerület önkormányzati
képviselõ-jelöltje lakossági találkozót tart szeptember 2-án, szom-
baton 10–12 óráig a Gyõri kapui Coop ABC parkolójában (Gyõri
kapu 147.). Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Lakossági találkozó
Mindenkit

érhet jogeset

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

Banki jelzáloghitelek: hitelkiváltásra, lakásvá-
sárlásra, szabad felhasználásra, passzív báro-
soknak, jövedelemigazolás nélkül is, személyi
hitelek. Érd.: 0630/405-3456.

ÚJ PÉNZTÁRGÉPEK AKCIÓS ÁRON! 35 E FT
+ ÁFA DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL.
www.hco.hu, tel.: 52/311-211, 70/313–5501.

FEJLESZTÉSI FÓRUM
A Miskolciak az Avasért Alapít-

vány és a terület önkormányzati
képviselõje, Cseh László tiszte-
lettel meghívja a Történelmi Ava-
son (Kisavas – Nagyavas) tulaj-
donnal (pincével vagy ingatlannal)
rendelkezõ miskolci lakosokat a

történelmi Avas fejlesztési prog-
ramjáról tartandó fórumra. Helye:
Avasi Bormúzeum (a kilátó alatt),
ideje szeptember 8., (péntek) 15
óra.

Meghívottak: Fedor Vilmos al-
polgármester, dr. Simon Gábor or-

szággyûlési képviselõ, Simon
Gábor, a történelmi Avas önkor-
mányzati biztosa, Rudolf Mihály
építész. 

Szeretettel várja az érdeklõdõ-
ket dr. Szarka Gábor, az alapítvány
elnöke és Cseh László.

A Miskolci Gyémántok Alapítvány ismét meghirdeti
„Gyémántkeresõ” programját. Nyolc éve, mióta a Káli Sándor
kezdeményezésére létrehozott díj létezik, a miskolciak szava-
zatainak segítségével már több mint harmincan lettek a város
„gyémántjai”. 

Miskolci Gyémántok 2006

IDÉN IS VÁRJÁK A SZAVAZATOKAT

Káli Sándor (jobbról) a Miskolci Gyémántok díját
is bemutatta.



(Folytatás az 1. oldalról.)
– Emellett azt is tudjuk, hogy

hagyományos közösségi tereik
megszûnésével, átalakulásával a
fiatalok többsége bekényszerült
a plazákba, amelyeket én nem
akarok minõsíteni – folytatta Fedor
Vilmos. – Nem is az az igazi baj,
hogy oda járnak a gyerekek,
hanem az, hogy máshová nem
járnak. Úgy gondoltuk, teremte-
ni kell számukra egy lehetõséget
– egy „antiplazát” – ahol máshogy
tudnak mûvelõdni, és ahol talál-
kozhatnak az igazi értékekkel.
Így jött létre ez a belvárosi kul-
turális objektum, melynek a nevét
sokáig csiszoltuk, finomítottuk,
végül aztán Mûvészetek Háza lett,
mivel minden mûvészeti ágnak le-
hetõséget kíván biztosítani a be-
mutatkozásra.

Fedor Vilmos elmondta, hogy
létrehoztak egy gallérszerûen
körbefutó kávézót is, ami kultu-
rált közösségi tér, itt bármikor ta-
lálkozhatnak egymással a fiata-
lok és az idõsebbek. Nagyon fi-
gyeltek rá, hogy a belsõ terek sok
fényt kapjanak, s hogy ahol csak
lehet, természetes anyagokat al-
kalmazzanak. Az épület elõtti tér-
nek is visszaadják a régi, köves
burkolatát, s szeretnék visszaál-
lítani a valamikor itt található kö-
zépkori kutat is. Ennek a tetejé-
re rácsot tesznek, lehet majd
pénzt dobálni bele, s további
hangulati elemként oda tervezik
a két Latabár táncos szobrát is.
Nem kiemelve, emlékmûként,
hanem emberközeli módon, mint-
egy utcabútorként, amelyet szí-
vesen megfog, megölel az arra
járó. 

– Amikor a választásokat meg-
nyerve bizalmat kaptunk a mis-
kolciaktól, nekem az volt az el-
képzelésem, hogy a belvárosban
próbáljuk megmenteni és ösz-
szekapcsolni a még meglévõ
történelmi értékeket – hangoztatta
az alpolgármester. – Így alakult
ki egy „kulturális négyszög” terve,
melynek az elsõ pontja lett a
Szinva-terasz, amely mintegy ki-
bontása annak a folyónak, amely
humán tengelyként húzódik végig
a városon. Innen egy passzázson
át eljutunk az elsõ magyar kõ-
színházig, amely mellett sétáló-
utcát csinálunk. Kialakítjuk a
Hõsök terét – ezek mind zajló be-
ruházások – majd megfordulunk.
Rendbe hozzuk a Batthyány utat,
ahol nagyon sok kiállítás található,

s visszajövünk a Kossuth utcán,
ami a város elsõ utcája volt. Így
érkezünk el a Sötét-kapuhoz,
amelynél ott található a Mû-
vészetek Háza, majd balra for-
dulva visszatérünk a kiinduló-
pontra, a Szinva-teraszra. „Ki-
bontjuk” a fõutcát, s már most lát-
ható, hogy egyre szívesebben
idõznek itt a miskolciak és a tu-
risták, egyre több vendéglátóhely
jön itt létre.

Augusztus 31-én a Mûvészetek
Házában tartották a miskolci szim-
fonikusok által rendezett kar-
mesterkurzus zárókoncertjét, ez
volt az új létesítmény elsõ,
(próba)rendezvénye. A nyitómû-
sorokra jövõ héten kerül sor, sok
színes programmal. 

Sir László igazgató szerint volt
egy kis „drukk” bennük, hogy a
létesítmény mind a programok,
mind a közönség szempontjából
fogadókész állapotba kerüljön
szeptember elejére, a nyitóhét ren-
dezvényeire. Most már el lehet
mondani, hogy – kisebb hiá-
nyosságoktól eltekintve – a Mûvé-
szetek Háza mind mûszakilag,
mind technikailag kész a prog-
ramok lebonyolítására. Az igaz-
gató elmondta, hogy egyelõre kí-
sérleti idõszaknak néznek elébe,
ki kell tapasztalniuk, melyek azok
az elõadás-típusok, amelyekre
igény van. 

– Most, mikor még szinte egyet-
len elõadás sem volt a házban,
és semmilyen tapasztalatokkal
nem rendelkezünk, teljesen teo-
retikus volna bármilyen koncep-
ciót meghatározni elõre, a jövõ-
re nézve – hangoztatta Sir László
a MiNap-nak nyilatkozva. –
Természetesen nagyon sok kér-
dés megfogalmazódik felénk,

hogy miben fogunk majd külön-
bözni más, hasonló profilú kul-
turális intézményektõl, s hogy
mennyire fogjuk magunkat elkö-
telezni a civil, alternatív kezde-
ményezések irányába... Erre azt
tudom mondani: mi amellett kö-
telezzük el magunkat, hogy ki-
tárjuk a kaput, s befogadó intéz-
mény leszünk a mûvészetek iránt,
ahogy az a létesítmény nevébõl
is következik.

Az igazgató azt is elmondta,
hogy az épület kialakításából

adódóan nyilvánvalóan a film-
mûvészet, zene-, illetve képzõ-
mûvészet adják az „alaphely-
zetet”, az ilyen jellegû rendez-
vények jelennek meg elsõsor-
ban a ház programjában. A
színpadhoz kötõdõen aztán ter-
mészetesen valamennyi elõ-
adómûvészeti ág megjelenhet
még, amelyre valós közönség-
igény mutatkozik, a színházi
elõadásoktól a táncbemutató-
kig. 

– Nem szabad persze elfelej-
teni, hogy Miskolcnak van szín-
háza, amely több játszóhellyel, a
legkülönfélébb színházi igényeket
ki tudja elégíteni – hangsúlyozta
Sir László. – Mi elsõsorban olyan
kuriózum-jellegû, kísérleti elõ-
adásoknak lehetünk majd tehát
a helyszínei – gondolok itt például
alternatív, kísérleti csoportok be-
mutatóira – amelyek valamilyen
oknál fogva nem férnek be a ha-
gyományos színházi keretek közé. 

Mint megtudtuk, a Mûvészetek
Háza 12 fõs személyzettel mû-
ködik, Sir László irányításával,
mivel az intézményt a Miskolci
Szimfonikus Zenekarhoz integ-
rálták. 

(szepesi) 
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A szimfonikusok már felavatták az új koncerttermet.

Témánk aktualitását nem a közelítõ õsz, hanem a gázár emelése adja.
Minden következményével együtt. Hogy pontosabb legyek: kedves is-
merõsömnek az a merész kijelentése, hogy az egyik legdivatosabb szak-
ma már ma is a cserépkályha-építõé. És ez még csak a kezdet. Ismer
egy idõs kályharakó mestert, aki már két segéddel dolgozik, mégis tele
van mind a két keze munkával. Több hónapos elõretartással vesz fel
megrendelést. 

Míg lelkes elõadását hallgattam, eszembe jutott, hogy valamikor ta-
vasszal láttam a miskolci bolhapiacon egy öntöttvas kályhát. (Ha jól em-
lékszem, salgótarjáni gyártmányút.) Amikor megálltam elõtte, az eladó
azonnal magasztalni kezdte. Nem csak ódon szépségét, hanem azt is,
hogy pompás fûtõeszköz még mindig. Valódi értékét az adja, hogy szén-
nel és fával táplálható. Már akkor sem tûnt légbõl kapottnak e dicséret,
pedig csupán „ígéret” volt, ami mára bizonyosság... 

De maradjunk csak a cserépkályhánál, hiszen – ha már választani
lehet – összehasonlíthatatlanul szebb, kedvesebb fûtõ-alkalmatosság,
mint bármiféle dobkályha. Aki kipróbálta már ezt is, azt is, annak nem
kell különösebben bizonygatnom, miért. Igaz, hogy jóval drágább is, mint
vasból öntött rokona. Tisztességesen megkérték mindig is az árát a csem-
pének, a munkadíjat pedig egyre jobban felveri a növekvõ kereslet. 

Sajnos, nem mindenkinek adatik meg, hogy hátát a duruzsoló cse-
répkályha oldalának vetve nézze az ablakon át a téli tájat. A kályhához
ugyanis kémény, a kéményhez pedig – csekélység – egy családi ház
szükségeltetik. Mit mondhatok vigaszul? Elõször is azt, hogy a fát is egyre
drágábban adják. Másodszor meg azt, hogy a rönköket fel is kell ha-
sogatni a cserépkályhásoknak. Szó szerint. Ezzel szemben az erõs túl-
zás, hogy nekünk, radiátorosoknak fát vágnak a hátunkon. (Legfeljebb
rést a bukszánkon.) (bekes)

Kulturális központ Miskolcon

MÛVÉSZETEK TALÁLKOZÁSA A BELVÁROS SZÍVÉBEN

Fújtató

A CSERÉPKÁLYHA RENESZÁNSZA

PROGRAMOK
A MÛVÉSZETEK HÁZÁBAN

Szeptember 5-tõl 9-ig a Mûvészetek Háza sokszínû, izgalmas
programsorozattal várja az érdeklõdõket, akik az öt nap alatt azon
túl, hogy megismerhetik a ház adta lehetõségeket, igényes kon-
certek, elõadások részesei lehetnek.

A nyitóhét a két évvel ezelõtti Klazz Fesztiválon hatalmas sikert
arató Klazz Brothers & Cuba Percussion Miskolci Szimfonikus
Zenekarral közös koncertjével indul. A szimfonikus salsa-est izgalmas
találkozása a zenei mûfajoknak.

A nagyteremben 6-án, kedden a magyar könnyûzene egyik leg-
igényesebb formációja, az egyedi stílust képviselõ Emil RuleZ ad
koncertet. Az együttes frontembere a népszerû showman, Hajós
András.

Szeptember 8-án, pénteken a fantasztikus tehetségnek tartott
hegedûfenomén, Edvin Marton ad élõ koncertet a nagyteremben.
A világszerte ismert sztárhegedûs elõadása és különleges hang-
zású zenéje nagyszerû kikapcsolódást ígér. 

Színházi elõadás sem maradhat ki a sorozatból, így 9-én, szom-
baton Heltai Jenõ: A néma levente címû vígjátékát tekinthetik meg
az érdeklõdõk a Budaörsi Játékszín elõadásában, olyan nagyszerû
mûvészek közremûködésével, mint Nyertes Zsuzsa, Koncz Gábor
és Benkõ Nóra. 

A két moziteremben is széles a választék, mindenki megtalál-
hatja a számára kedvezõ programot. Az Art Mozi Uránia termében
5-én, kedden a Miskolcon különösen népszerû, a Sláger Rádióból
is ismert humorista, Rokker Zsolti szolgáltat vidám hangulatot. 6-
án szerdán és 8-án, pénteken a civil kulturális szervezetek együtt-
mûködésével létrejött Egyesült Erõk kerekasztal-beszélgetéseire vár-
ják az érdeklõdõket, a téma a Mûvészetek Háza. Hetedikén is a
jókedvé és a humoré a fõszerep, amikoris a Miskolci Humorszínpad,
a Stand Up Comedy képviselõi lépnek fel.

A nyitóhét utolsó napján a vokális zene legjelentõsebb miskolci
képviselõi, a Sentimental Vokál és a Regõs Vokál koncertje hall-
ható a teremben. Az Art Mozi Békében ingyenes filmelõadásokra
várják a miskolciakat, az öt nap alatt 15 órától a gyerekeket várják
meseelõadásokkal, 20.30-tól pedig az elmúlt idõk legnépszerûbb
magyar vígjátékait vetítik le. Az elõadásokra jegyek igényelhetõk.

Szeptember 7-én a Miskolci Galéria Városi Mûvészeti Múzeum
mutatja be Bánki Ákos festõmûvész Elsõ címû kiállítását, melynek
megnyitójára 17 órától kerül sor.

Az elõadásokra jegyek vásárolhatók és igényelhetõk augusztus
28-tól a Mûvészetek Háza jegypénztárában. 

A Mûvészetek Háza a nyitóhéten szlogenpályázatot hirdet!
Pályázni lehet az intézmény tevékenységéhez illõ és célkitûzéseit
kifejezõ szlogenekkel, amelyek a késõbbiekben a Mûvészetek Háza
kiadványaiban is megjelennek. Kérjük, hogy a pályázók ötleteiket
a nyitóhéten az épület elõterében elhelyezett ládába dobják be, a
legjobb ötletek beküldõi Mûvészetek Háza-ajándékcsomagot és
belépõjegyeket kapnak.

Az egykori gyárigazgatói lakás-
ban jelenleg Közösségi Ház mû-
ködik a városi önkormányzat tá-
mogatásával, és egyik szobájában
kezdeti helytörténeti gyûjteményt ál-
lítottak ki. (Hamarosan ide kerül „Az
európai vaskultúra útja magyaror-
szági állomásai”-nak tablósorozata
is.) Ebbe az épületbe tervezzük az
elõzõ cikkben említett „Makett-gyár-
város” terepasztal programjának
megvalósítását. 

Ugyancsak Miskolc önkormány-
zata vásárolta meg a kohászat volt
csavargyárának a mûemlék csar-
nokát, amelyben az extrém sportok
mind népszerûbb tábora kapott gya-
korló- és versenypályát. Jelenleg is
több technikai sport vezetõje keresi
a gyár területére történõ betelepülés
lehetõségét. A volt tervezõ iroda
épületében a Miskolci Bölcsész Egye-
sület fiatalok százait képezi. A Miskolci
Egyetem kihelyezett tanszéke tevé-
kenykedik az egykori Metallográfia
épületében, a jelenlegi Metalcontrol
nevû vállalkozás keretében. További
kutatási bázisok, laboratóriumok lét-

rehozásában, múzeumi funkciók ki-
alakításában gondolkodnak az érin-
tett szakemberek, amelyeknek kivá-
ló helye lehetne a gyár volt I. sz. hi-
vatalháza. A valamikori üzemorvosi
rendelõben ma már többek között
tv-szerkesztõség és grafikai stúdió
rendezkedett be. Az egykori Konzum
sor új kereskedelmi és vendéglátó
szolgáltatásnak ad helyet. A Miskolci
Operafesztivál vezetõi nagybefoga-
dású csarnokot keresnek a népsze-
rû elõadásaik tartására. 

Érdeklõdés van a különféle mû-
vészeti területek részérõl, alkotótá-
bornak, a kortárs mûvészetek ott-
honának idetelepítési szándékával.
Iroda céljaira, bérbeadásra hirdeti
magát az egyik itteni épülettulaj-
donos. Készülnek a volt salakfeldol-
gozó (halna) területe célszerû igény-
bevételének tervei, amelyek magán-
és önkormányzati befektetéssel lo-
gisztikai és városi közútépítési rész-
projekteket tartalmaznak.

A volt vasgyári vendégház tulaj-
donosai szociális szolgáltatás meg-
valósításában gondolkodnak. Az
egykori nagyüzemi sport- és kultu-
rális létesítményekrõl is újabb el-
gondolások érlelõdnek. Mindez úgy
formálódik, hogy közben elsõbb-
séget élveznek a területen még
megmaradt, vagy újonnan létreho-
zott termelõ üzemek, amelyek közül
mind többen tudásintenzív tevé-
kenységet folytatnak, és az anyag-
tudományokhoz kapcsolódó fej-
lesztéseket terveznek a jövõre, azaz
a város technopolisszá válásának
koncepcióját támogatják.

(Folytatjuk.)
Drótos László

Ipartörténeti örökségünk (6.)

ÉRDEKLÕDÉS ÉS KIHASZNÁLTSÁG

szuperolcsó redônyök,
reluxák, harmonikaajtók,

szúnyoghálók, napellenzôk, 
szalagfüggönyök,

hevederzárak, garanciával.

MRÁZ
Árnyékolástechnika
46/329-681, 20/942-8888

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 

Nyílt nap
szeptember 2. és 3-án!



Megyénk leghíresebb hun-
garikuma, a Himnuszban is
megénekelt tokaji bor jó pár
éves huzavona után végérvé-
nyesen legyõzte olasz ver-
senytársát, a Tocait. Az olasz
bort jövõ áprilistól Friulano
néven hozzák forgalomba.

Számos nemzetközileg jegy-
zett márkához kísértetiesen ha-
sonló névvel hoznak forgalomba
mást, azzal a céllal, hogy profitál-
janak az ismert termék hírnevébõl.
Így volt, van ezzel a tokaji bor is.
Korábban a szlová-
kok nagy mennyisé-
gû bort hoztak for-
galomba Tokajsky
vino név alatt, arra hi-
vatkozva, hogy
Trianonban hozzájuk
is jutott a történelmi
borvidékbõl. Sok
éves huzavona után
sikerült megállapod-
ni a szomszédokkal
a névhasználat fel-
tételeirõl. A friss hírek
szerint pedig sikerült végre le-
gyõzni az északkelet-olaszorszá-
gi Tocai térségében termelt fehér-
bort. A római Mezõgazdasági
Minisztérium hivatalos közlönyében
megjelent a névváltoztatásról szóló
intézkedés, amely az Európai Unió
rendelkezése szerint 2007 áprili-
sától lép érvénybe. Ezt követõen
a Tocai név helyett a származási
helyére utalva, Friulia tartomány
után Friulano néven hozhatják
csak forgalomba boraikat az ola-
szok. Az új márkanév reklámozá-

sára a római agrártárca 15 millió
eurót szán a következõ három
évben, ami közel 5 milliárd forint,
az összes magyar bor marketing-
jére nem költenek ennyit… Néhány
olasz termelõ mégis fellebbezni
akar a döntés ellen. Már csak az
ukrán Tokay van hátra, amit
Beregszászban, Kijevben palac-
koznak.

– Magyarország EU-csatlako-
zása elõtt komoly lobbitevékeny-
séget folytattunk a tokaji borok ér-
dekében. Az Európai Bizottság
mezõgazdasági fõigazgatóságá-
nak döntéselõkészítésben részt-

vevõ szakembereit,
valamint a magyar
csatlakozás mezõ-
gazdasági fejezetérõl
tárgyaló görög hiva-
talnokot elhoztuk,
megmutattuk nekik a
borvidéket. A szak-
értõk itt értették meg
például, mi is a toka-
ji eszencia, ami be is
került a csatlakozási
szerzõdésbe mint mi-
nõségi bor, a csoma-

golási törvénybe pedig bevették az
uniós szabványtól eltérõ félliteres
tokaji palackot – utalt a nemzetközi
háttérmunka fontosságára Varga
Ferenc, a megyei önkormányzat
külügyi vezetõ fõtanácsosa. –
2000-ben kezdtük el a tokaji bor-
ral összefüggésben a kapcsolat ki-
építését Brüsszelben. Hossza-
dalmas volt, de sikerült.  

– Ha nem palackoznak tovább
ezen a néven, akkor nem tudnak
a piacunkra betörni. Kevesebb bor
lesz versenyben. Majd kiderül, hogy

ez a gyakorlatban mit jelent a ter-
melõk számára. Remélem, több
igazi tokaji, magasabb áron megy
majd a nemzetközi piacra – fogal-
mazott óvatos optimizmussal Fülöp
István, Tokaj hegybírója. Mint mond-
ja, személy szerint még nem ta-
lálkozott Tocai borral, de ez érthe-
tõ is, hiszen az olaszok nyilván nem
Magyarországon próbálták eladni
hasonmásukat, hanem a nyugati
piacokon.                         Cs. L.
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A Hússzövetség a hús és
hústermékek árának 10-25
százalékos emelkedését tart-
ja valószínûnek az áfaváltozás,
az energiaár-emelés, a vál-
lalkozások adó- és járulék-
terheinek növekedése ered-
ményeként. 

A szövetség szerdán az MTI-
hez eljuttatott közleményében
kifejti: a vágóhidak és húsfeldol-
gozók költségeit jelentõsen nö-
veli az ipar által felhasznált ener-
giahordozók árainak emelkedé-
se, a adóteher-növelésrõl szóló
döntés. A forint euróhoz mért ár-
folyamának gyengülése nem-
csak a devizában felvett adós-
ságok törlesztõrészleteit emeli
meg, hanem a termelés folyamán
felhasznált importból származó
anyagok árait is. Az elmúlt hó-
napok, de különösen az elmúlt
hetek során a keresleti piac miatt
az egész Európai Unióban je-
lentõsen megemelkedett az élõ-
sertés, illetve a sertéshús alap-

anyag-ára. Az élõsertés ára a
nyár folyamán 20 százalékot
meghaladó mértékben emelke-

dett, az állattenyésztés költsé-
geinek várható növekedése miatt
jelentõs csökkenés a közeljövõ-

ben nem várható. Még akkor
sem, ha a kereslet és a kínálat
egyensúlya helyreáll – jegyzi
meg a közlemény. Ezért a hús-
ipar által elõállított termékek ér-
tékesítési árait is emelni kell. A
vállalkozások ezeket a hatásokat
hatékonyságjavítással nem tud-
ják ellentételezni.

A jogszabály szeptember
10-i hatályba lépését követõ-
en igazgatási szolgáltatási díjat
kell fizetni az adásvételi, illet-
ve a haszonbérleti szerzõdé-
sek megkötése elõtt, a ter-
mõföldek fekvése szerint ille-
tékes polgármesteri hivatal
jegyzõjéhez címzett ajánlat-
tétel kifüggesztéséért. 

A hatályos földtörvényben pon-
tosan meghatározták a termõföl-
dekre vonatkozó elõvásárlási és
elõhaszon-bérleti jogosultságot.
Ez azt jelenti, hogy az adásvéte-
li, illetve a haszonbérleti szerzõ-

dések megkötése elõtt a termõ-
földek fekvése szerint illetékes
polgármesteri hivatal jegyzõjé-
hez címzett ajánlattétel formájá-
ban ki kell függeszteni a vételi vagy
bérleti szándékot a hivatal hirde-
tõtáblájára. Ha az elsõbbségi sor-
rendben elõbb lévõ személy 15
napon belül nem jelentkezik, akkor
lehet ténylegesen megkötni a
szóban forgó szerzõdéseket. Ha
igen, akkor az illetõ válik jogosulttá.

Az ajánlat kifüggesztése eddig
ingyenes volt, ám az FVM
22/2006. (VII. 27.) rendelete értel-
mében a jogszabály szeptember
10-i hatályba lépésétõl számítva
igazgatási szolgáltatási díjat kell

érte fizetni. Az összeg ajánlaton-
ként 1750 forint, s a díjat annak
kell megfizetnie, aki az ajánlat ki-
függesztését kezdeményezi.
(Esete válogatja, hogy például a
föld eladója vagy épp ellenkezõ-
leg, a vevõje számít kezdemé-
nyezõnek.)

A szolgáltatási díjat postai csek-
ken, illetve átutalási megbízással
kell fizetni, de a polgármesteri hi-
vatalban az ajánlat benyújtásával
egyidejûleg készpénzben is le-
hetséges. A befizetett díjat visz-
sza kell téríteni, ha a kifüggesz-
tés még nem történt meg, és a
kérelmet a beérkezéstõl számított
nyolc napon belül visszavonják.

A Borfalu rendez-
vényein Prokai Lász-
ló bogácsi termelõ is
részt vesz, akinek
2003-as Cabernet
Sauvignon bora
idén elnyerte a Mis-
kolc Város Bora
címet.

Igen rangos me-
zõnyben kellett helyt-
állnia, hiszen a hajdan
meghatározó jelentõ-
ségû miskolc-avasi
borkultúra történelmi
hagyományainak fel-
élesztését célzó ver-
senyre – melyre a tér-
ség legelismertebb
bortermelõinek küld-
tek névre szóló meg-
hívókat – idén 63, a
bükki borvidéken és Tokaj-
Hegyalján termesztett szõlõbõl
készült bort neveztek, fehér-, il-
letve vörösbor-kategóriákban.  

Prokai László neve nagyon jól
cseng a környékbeli borászok,
borszakértõk között, hiszen so-
rozatban hódította már el a kü-

lönféle bükkaljai versenyeken a
legeredményesebb termelõ címét,
pinot noire, cserszegi fûszeres és
cabernet sauvignon borait pedig
többször jutalmazták nagyarany-
éremmel. Mint elmondta, családi
vállalkozása keretében 15 éve
foglalkozik bortermeléssel, 2 hek-
tár saját, és 30 hektár bérelt föl-
dön mûveli a szõlõt. Kilencféle bort
készít, a Miskolc Város Bora 2006
címet elnyert 2003-as cabernet
sauvignonból – amely egy nagyon
jó évjárat volt – mintegy 1100 liter
állt rendelkezésre, ebbõl 700 pa-
lackra valót a versenykiírás értel-
mében át kellett adnia a miskolci
önkormányzatnak. Ezzel a borral
egyedi tervezésû, díszes címké-
vel ellátott palackokat töltöttek
meg, melyek nem kerülnek ke-
reskedelmi forgalomba, hanem a
város kitüntetett ajándéktárgyai
lesznek. A palackok felhasználá-
sáig a szakszerû tárolást a helyi
István Nádor Borlovagrend bizto-
sítja. A nyertes borok termelõi az
elnyert címet mindaddig feltün-
tethetik palackjaikon, amíg az
adott boruk el nem fogy. 

Prokai László elmondta, hogy
a Miskolc Város Bora cím jó rek-
lámot jelentett, a díjnyertes ca-
bernet sauvignon maradéka iránt
igen nagy érdeklõdés mutatkozik.

Sz. S.

Augusztusban már érnek a
korai szõlõfajták, így lassan
hozzá lehet kezdeni a szüreti
elõkészületekhez.

Évente egyszer ilyenkor érde-
mes a présház falait bemeszel-
ni. A fertõtlenítõ hatás fokozha-
tó, ha a mészbe egy kevés réz-
gálicot is keverünk. Ha már min-
den tiszta, akkor alapos szel-
lõztetés után zárjuk be az ajtó-
kat, az ablakokat, de elõtte gyújt-
sunk meg a helyiségben néhány
kénlapot. A fertõtlenítés után
egy nap múlva alaposan szel-
lõztessünk ki.

Hozzáláthatunk az edények el-
mosásához is. Ha mûanyagból
készültek, forró vízzel mossuk ki,
gõzöljük ki, majd szódás vízzel áz-
tassuk õket. A gumi- vagy mû-
anyag csöveket kívül-belül egy-
két százalékos szódaoldatban
kell áztatni. Vizsgáljuk át a hor-
dókat is: világítsunk beléjük zseb-

lámpával, s ha legfeljebb csillogó
borkristályokat látunk benne,
akkor minden rendben van. Ha
csak egészséges borillatot érzünk
kipárologni, akkor elegendõ egy
hideg vizes öblítés.

Amennyiben a hordó kiszik-
kadt, használatba vétele elõtt
egy nappal töltsük fel tiszta,
hideg vízzel, és hagyjuk duzzad-
ni. Ha penészszagot éreznénk a
hordóban, akkor lógassunk bele
egy apró szemû, tiszta, rozsda-
mentes láncot, és öntsünk hozzá
tiszta, hideg vizet. A hordó erõ-
teljes mozgatásával a penész-
darabok leválnak a dongákról.
Ezután ki kell forrázni a hordót.
Méretétõl függõen öt–harminc
liter forró vizet öntsünk bele, dug-
juk be az aknanyílást, majd hen-
gergetve rázogassuk legalább tíz-
tizenöt percig. Ezt a kezelést akár
kétszer-háromszor megismétel-
hetjük. Utána önthetünk még a
hordóba öt–harminc liter kétszá-
zalékos szódás forró vizet, azzal

is átmoshatjuk. Elõször meleg,
majd hideg vízzel öblítsük ki,
hagyjuk szikkadni, hogy kicsö-
pögjön belõle a víz, majd a mû-
veletet kénlap elégetésével fe-
jezzük be. Az erõsen penészes
hordót csak úgy lehet kitisztítani,
ha a fenéklapot eltávolítjuk. Ez
azonban szakértelmet kíván, ér-
demes a munkát kádármesterre
bízni.

Ha ecetes bor volt a hordóban,
akkor forró szódaoldattal kell ki-
áztatni, majd tiszta vízzel kimos-
ni. Célszerû pár napig áztatni is.
Az új hordót töltsük meg hideg
vízzel, majd két-három napig áz-
tassuk. Ezután öntsünk bele száz
hordólitereként 10-15 liter forró
vizet, és alaposan rázzuk össze
benne. Ezt a mûveletet negyed-
óránként kétszer-háromszor is
megismételhetjük. Utána jöhet a
kétszázalékos forró, szódás vizes
kimosás, majd a hideg vizes át-
öblítés. Ezt a mûveletet is kénlap
elégetésével fejezzük be.

Emelkedõ takarmányár
Jobb a gabona minõsége, de kevesebb van belõle, így várha-

tóan 10-15 százalékkal emelkednek a takarmányárak. Az ár-
emelkedés egyébként valószínûleg nem befolyásolja a piacot –
véli a szakértõ. Emelkedik az étkezési búza ára is. A termelõk sze-
rint a növekedést azonban nem érzi meg majd a piac. A minõ-
séget jobban meg lehet fizetni, mint egy kommersz árut. Ez az
egyik ok. A másik, hogy az euró és a forint arányának változása
módosította az árakat. Harmadsorban pedig területileg relatív hi-
ányok keletkeztek, amelyek egyszer a belvíz, az árvíz miatt je-
lentkezhettek. A relatív hiány amiatt is van, mert az elõzõ esz-
tendõkben intervencióra minden terményt beadtak. A hiány pót-
lására néhány száz tonna gabona kerülne ki a még itthon tárolt,
ám intervencióra már átvett étkezési búzából. Az intervenciós ár
idén viszonylag kedvezõ, 101 euró volt, így ez is emeli a gabona
piaci értékét. A búza ára körülbelül 27 és 28 forint körül van jelen
pillanatban telephelyi áron, néhol eléri a 29-et is a kereslettõl füg-
gõen, kilogrammonként. Kukoricánál is 26 forint körül van az õszi
betakarításra várható ár, ez a termelõ szempontjából elfogadha-
tó ott, ahol normális idõjárási viszonyok mellett, normál körülmények
között gazdálkodtak.

Intervenciós felvásárlás
Befejezõdött a mezõgazdasági intervenciós felvásárlás. A mint-

egy 4 millió tonna intervenciós gabonakészletbõl 1,5 millió ton-
nányira már keretmegállapodás jött létre és az Unió kötelezett-
séget vállalt arra, hogy a fennmaradó 2,5 millió tonnát is kiszál-
lítja az országból. Pásztory András államtitkár kijelentette: a ma-
gyar kukoricának biztos helye van, mivel az Európai Unióban hiány
várható az aszály miatt. Hozzátette: több uniós országban az in-
tervenciós árnál akár 50 euróval többet fizetnek a gabona ton-
nájáért. Pásztory András hozzátette: az idei aratás 90 százalék-
ban befejezõdött, étkezési búzából 4,5 tonna, takarmányárpából
4 tonna várható hektáronként.

AGRÁRHÍREKA SERTÉSHÚS ÁRA IS EMELKEDIK

Az élô sertés ára 20 százalékkal emelkedett a nyáron.

Prokai László a bogácsi pincében.

ÚJ JOGSZABÁLY LÉP ÉLETBE

Igazgatási díjat kell fizetni

Szüreti elõkészületek

Nem lesz több Tocai, csak tokaji

MECCSET NYERT A BOROK KIRÁLYA

Miskolc bora a Borfalun

PROKAI BORAIVAL IS
TALÁLKOZHATNAK



2006. szeptember 2. MÛSOR 5

A Miskolc TV
heti mûsora

2006. szeptember 4–2006. szeptember 10.

2006. szeptember 4. (hétfõ): 07.00–08.00 Híróra,
összefoglaló a hétvége eseményeirõl. 09.00–10.00
Egészségóra, a Rádió Diósgyõr életmód-maga-
zinja. Téma: Kineziológia – az öngyógyulás. Esti

mûsor: 18.00-20.00 Rádió Aktív.
2006. szeptember 5. (kedd): 08.00 Vendég: Juhász Tamás politológus. Téma:
Az aktuális kül- és belpolitikai helyzet elemzése. Esti mûsor: 18.00–20.00
Diósgyõri Csevegõ.
2006. szeptember 6. (szerda): 08.00–09.00 Diósgyõri Mozaik, a Rádió
Diósgyõr közéleti-kulturális mûsora. E heti témáink: Vadas-Boros Napok a
diósgyõri várban, Mária-búcsú, Vidám Majláth Napok, Programajánló. 10.00–11.00
Egy óra a mûvészetért, az Irodalmi Rádió szerkesztett mûsora. Esti mûsor:
18.00–20.00 Szerda Esti Traccs.
2006. szeptember 7. (csütörtök): 08.00 Téma: „Miskolci Gyémántok”. Esti
mûsor: 18.00–20.00 Csütörtöki Estebéd.
2006. szeptember 8. (péntek): 08.00 Téma: Környezetvédelem – õszi te-
endõk.
2006 szeptember 9. (szombat): 07.00 Téma: Érdekességek, aktualitások,
programajánló a hét végére.
2006. szeptember 10. (vasárnap): Esti mûsor: 18.00–20.00 Retro. 20.00–22.00
Rockinform.
A Rádió Diósgyõr félóránként a régió híreivel, óránként pedig országos hí-
rekkel jelentkezik, valamint kedden és csütörtökön Diósgyõri Hírpercek cím-
mel reggel 07 .45 órakor 5 percben összefoglalót hallhatnak a Diósgyõrben
történt eseményekrõl.

SZEPTEMBER 4., 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 19.45 Bányásznap
(2006) 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Pusztító
idegen, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

SZEPTEMBER 5., 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 Natura-túra – brin-
gával a Natura 2000 hálózatban,
természetfilm (ism.) 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Cupido és Kate, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

SZEPTEMBER 6., SZERDA
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 19.45 Innovációs ke-
rekasztal 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Indíték:
elõítélet, amerikai film (h) 23.00
A Hálózat mûsora. 

SZEPTEMBER 7., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 13.00. Miskolc Város Köz-
gyûlésének közvetítése 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 A
közgyûlés közvetítésének foly-
tatása. (Amennyiben a közgyû-
lés hamarabb ér véget, mint 23
óra, visszakapcsolunk a Hálózat
TV mûsorára). 23.00 A Hálózat
mûsora.

SZEPTEMBER 8., PÉNTEK
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 18.30 Múzsa, kulturális
magazin  19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.30 Klick, innovációs magazin
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Az utolsó õrjá-
rat, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

SZEPTEMBER 9., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Kép-
újság 15.00 DVTK–ZTE  élvo-
nalbeli labdarúgó-mérkõzés
(ism.) 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.25 Magazinmûsor, vá-
logatás a hét témáiból 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Díszelgõ
Alegységek Miskolcon, kisfilm a
fesztiválról (ism.)  20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.30
Hajsza a felhõk felett, amerikai
film (h) 23.00 A Hálózat mûsora.

SZEPTEMBER 10., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Kép-
újság 15.00 Sopron–DVTK élvo-
nalbeli labdarúgó-mérkõzés
(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  Csoda a mély-
ben, német film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

Miskolc Virágszirma címmel
rendeztek fesztivált Szirma vá-
rosrészben. A program célja a
közösségépítés, hiszen Szirmán
évek óta nagy hagyománya
van az ehhez hasonló, közös-
ségi rendezvényeknek. 

Szirma városrészben a juniá-
list és a zöldségfesztivált minden
esztendõben megrendezik. Idén
elõször, ezek közé ékelõdött a
Miskolc Virágszirma program. 

A program mazsoret-bemuta-
tóval kezdõdött, majd a szirmaiak
végigvonatozhattak városrészü-
kön a Dottó kisvonattal. A végál-
lomás a sportpálya volt, ahol gyer-
mekprogramok, kézmûves fog-
lalkozások várták a helybélieket. 

Káli Sándor polgármester sze-
rint a Virágszirma-fesztivál a kö-
zösségépítés egyik példája. Az
emberek úgy érezhetik: saját la-

kóhelyükön fontos dolgok tör-
ténnek az õ érdekükben, egy-
szerûen otthon lehetnek ebben a
világban. 

Az estét is szórakozással tölt-
hették a szirmaiak: az eseményt
koncertek, tûzijáték és utcabál
zárta. 

Jubilál a Vidám Majláth
Napok, melyet tizedszer ren-
deznek meg szeptember 9-én
a Csóka utcai sportpályán.

10 órától Horváth Ottóné kö-
szöntõjével kezdõdik a program,
melyet a diósgyõri oktatási in-
tézmények, majd a nyugdíjas-
klub mûsora követ. A délelõtt fo-
lyamán a sporté a fõszerep, lesz
focibajnokság, íjászat, falmászás,
kötélpálya, kerékpárversenyek. 

12 órától Káli Sándor polgár-
mesterrel találkozhatnak a maj-

láthiak, majd 12.30-tól gulyás-
party veszi kezdetét. 

14 órától fellép Csocsesz, a
Romantic és Valentin. A délu-
tán folyamán ingyenes egész-
ségügyi szûréseken vehetnek
részt az érdeklõdõk, testtö-
meg-, testzsír-mérés, légzés-
funkció, vércukormérés. Lesz-
nek óvodás foglalkozások,
játszóház, bárki kipróbálhat-
ja a Dotto kisvonatot. A szer-
vezõk mindenkit szeretettel
várnak!

X. VIDÁM MAJLÁTH
NAPOK

Borversennyel, kertbemutató-
val, fotókiállítással és fõzõver-
sennyel várták az érdeklõdõket
Pingyomon. A harmadik kertvárosi
napokon négy megye kertbarátai
vettek részt. Szombaton a kultú-
ráé, a sporté és a gasztronómiáé
volt a fõszerep, vasárnap pedig
szakmai ülésekkel folytatódik a
program, végül utcabállal zárult a
városrész hétvégi rendezvénye.

A pingyomi kertbarátok idén 90
éves jubileumot is ünnepelnek a
Pingyomi Napokon. 1916-ban ala-
kult meg ugyanis a Kiskert
Egyesület a vasgyárban, ezzel in-
dult meg a szervezett kertbarát-

mozgalom Miskolcon. A Pingyomi
Kertvárosi Napok idén pedig már
regionálissá nõtte ki magát, hi-
szen a helyi és szomszédos kert-
mûvelõk mellett három megye
kertbarát-egyesületei, termelõi és
borászai kaptak meghívást.

A rendezvényen nyitott kertka-
puk várták az érdeklõdõket, vagy-
is a kijelölt mintakerteket bárki
meglátogathatta, de a telektulaj-

donosok borászkodásban vagy
gulyásfõzésben is összemérhet-
ték tudásukat, a sport kedvelõi
pedig benevezhettek az elsõ pin-
gyomi labdarúgó kupára is. 

Vasárnap jubileumi küldött-
gyûlésen tanácskoznak az egye-
sületi tagok, de Vaddisznók a kert-
ben címmel felelevenítették a
kertmozgalom történetének ér-
dekes eseményeit is.    lénárt

JUBILEUMI PINGYOMI NAPOK

Ötödik alkalommal tartanak
nyárbúcsúztatót Diósgyõr-Berek-
alján. Gyermekeket és felnõtteket
egyaránt várnak egy kellemes
délután eltöltésére.

Hagyományos kulturális ren-
dezvényt tart a Móra Ferenc Ál-
talános Iskola szeptember 9-én,
szombaton 14 és 19 óra között.
A nyárbúcsúztatón lesz motoros
felvonulás, Dotto kerekes kisvo-
natos városrész-túra, csúszda,
Berekalja-bike bemutató, Rolling

Rabits táncos mûsor, karaokee-
show, zene, játékos versenyek,
kézmûvesek, kürtõskalács, fagyi,
vattacukor, jégkristály, pattogatott
kukorica, sörsátor és gulyás.
Minden érdeklõdõt szeretettel
vár a Móra Ferenc Általános
Iskola és a Sas Úti Tagiskola ta-
nári kara, dr. Hardonyi András ön-
kormányzati képviselõ, a Di-
ósgyõri Vár Térségének Fej-
lesztéséért Közhasznú Alapít-
vány. 

A Városház tér 13. számú
épületet Almássy-kúriaként,
majd „felrobbant ház”-ként,
újabban Európa Házként is-
merik a városlakók. Az épü-
letegyüttes a város legszebb,
legértékesebb mûemlékeinek
egyike, amelynek homlokza-
ti felújítása 1993-ban befeje-
zõdött. 1993–2000 között hasz-
nálaton kívül volt az ingatlan
és építményei. 2001-ben itt
alakították ki a megyei fej-
lesztési ügynökségen belül
mûködõ Európai Információs
Pontot. A tulajdonos a városi
és a megyei önkormányzat
50–50%-os arányban. A több
fázisban történõ felújítás utol-
só szakasza 2003–2005. között
a MIK Zrt. bonyolításában és ki-
vitelezésében történt.

A névadó és építtetõ család a
XVIII. század közepén telepe-
dett le Miskolcon, az építkezést
Almássy Károly (1777–1847) fe-
jezte be. Az 1984-ben történt
épületrobbanás lehetõséget adott
falkutatásra, építészet- és telek-
történeti vizsgálódásokra is. A fal-
kutatás XVIII. századi, s jelleg-

zetesen copf-stílusban, fresko-
secco technikával készült, több-
rétegû színezést tárt fel az eme-
leti erkélyes nagy teremben, s a
kapcsolódó kisebb termekben is.
A falfestmények helyreállíthatók,
illetve kiegészíthetõk voltak, így
azok ma is eredeti szépségük-
ben láthatók megtalálási helyü-
kön. A belsõ terek a felújítás
során a telek nyugati szárnyában
megváltoztak, illetve új egységek
is megjelentek az új funkció kí-
vánalmainak megfelelõen. Az
épület homlokzatát viszont ere-
deti (vagy ahhoz hasonló for-
mában) sikerült helyreállítani.

A XVIII. század második felé-
nek homlokzati elemei közül leg-
értékesebb iparmûvészeti tagozat,
a díszterem tengelyébõl nyíló
kiskiülésû erkély, s annak gyö-
nyörûen kovácsolt vas mellvéd-
je. Az elsõ emeleti és földszinti
homlokzat összevetésébõl lát-
ható, hogy a földszinti tagolás az
eltelt évtizedek (évszázad?) alatt
az eredetitõl lényegesen eltért, át-
építették. Az egykor keskeny, íves
záródású bolti bejárati és kirakat-
nyílások helyén széles, jellegte-
len mûkõ-keretelésû üzleti por-
tálok jelentek meg. A XX. század

elsõ évtizedében készült fény-
képeken ezeket a nyílásokat gaz-
dagon faragott, jellegzetesen sze-
cesszióba hajló eklektikus fa-
portálok borították.

Két évtizeddel ezelõtt, a rob-
banást követõen a cseh bolto-
zatos kapualj vakolatdíszei még
õrizték eredeti, copf elemeiket. Az
emeleti lépcsõfeljáró szép copf
kapuja a vasráccsal együtt meg-
maradt, sértetlen volt a pincele-
járó kváderes-tárcsás, egyenes
záródású ajtókeretelése is. A lép-
csõház oszlopai a klasszicizáló ré-
szek közé tartoztak. A lépcsõház
emeleti terében elhelyezett ab-
lakrácsok, az eredeti ajtótokok és
szárnyak, azok szerelvényei (zá-
rak, siltek, vasalások) hasonlóan
értékes, az építés korát õrzõ tár-
gyi együttesek, emlékek voltak.
Az Almássy-kúria a felújítást kö-
vetõen a Városház tér legrepre-
zentatívabb épületeként illeszke-
dik környezetébe.

A 2004-ben történt Európai
Unióhoz való csatlakozásunkat
megelõzõen az épület fõbejára-
tának nyugati oldalán két üzlet-
helyiség kapott helyet. A 11. szám-
hoz közeli egyetlen helyiségben
ma is vendéglátó-egység mûkö-
dik Boszorkánykonyha cégnév
alatt. Mellette a bejárat és portál
mögött Viktória elnevezésû ék-
szerüzlet mûködött, amely 2006
nyarán üresen áll. A fõbejárat ke-
leti oldalán a Café Corso feliratot
felváltotta az Európai Információs
Pont (EIP) és a vele egy térben
mûködõ megyei Tourinform-iroda.
A Korona, illetve Avas szálloda
épülete mellett, a kúria legkeletibb
részén a B.-A.-Z. Megyei Esély-
egyenlõségi Koordinációs Iroda –
Esélyek Háza munkatársai tarta-
nak ügyfélszolgálatot. (Az épület
további részeiben a B.-A.-Z. Megyei
Területfejlesztési Tanács munka-
szerve, a B.-A.-Z. Megyei Fej-
lesztési Ügynökség tevékenyke-
dik.)

Dobrossy István

A megújuló belváros (19).

AZ ALMÁSSY-KÚRIA TÖBB MINT
KÉT ÉVSZÁZADOS HISTÓRIÁJA

NYÁRBÚCSÚZTATÓ
DIÓSGYÕRBEN

Nem is olyan régen, néhány év-
tizeddel ezelõtt még 18 ezren dol-
goztak Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében mélymûvelésû szén-
bányákban. Aztán fokozatosan a
bezárás, az aknák elárasztása, le-
falazása várt a gazdaságtalanul
termelõ egységekre. A bányász-
létszám fokozatosan csökkent. A
kiutat a privatizációban látták a
szakemberek. Tíz évvel ezelõtt
egy bányamagánosítási akció két
fordulója között készült a ,,Bányát,
erõmûvet vegyenek!” címû do-
kumentumfilm, melyet a Miskolc
TV az 56. bányásznap tiszteleté-
re tûz mûsorra szombaton este
az esemény-összefoglaló után,
negyed héttõl. 

Vasárnap – a heti esemény-ösz-
szefoglalót követõen – a privati-
záció után kialakult helyzetrõl
vázol hiteles képet a „Lefordított
bányászcímerek” címû összeál-
lítás, mely 1999-ben a bányabe-
zárásokat követõ keserves kiút-
keresés hétköznapjait tárja a
nézõk elé, tisztelegve ezzel a
bányászok, a filmben is közre-
mûködõ, de az azóta már közü-
lünk is eltávozott kiváló szakem-
berek emléke elõtt. 

Hét végén a bányászokat kö-
szöntik országszerte. A Miskolc
TV-ben szombaton és vasár-
nap Csonka László két filmje,
két kordokumentum 1996. és
1999-bõl.

Kordokumentumok a tévében

Véget ért játékunk, mely-
ben az augusztus 20-i ünnep-
hez kapcsolódóan tettünk fel
kérdéseket. A helyes megfej-
tések a következõk voltak: ál-
lamalapítást, Szent Istvánt, az

új kenyeret, Szent István tér,
diósgyõri vár.

Következõ, szerdai lapszá-
munkban indítjuk új játékunkat,
és akkor a nyertes nevét is kö-
zöljük!

KERESZTREJTVÉNY-JÁTÉK

Hagyományteremtô rendezvény

MISKOLC VIRÁGSZIRMA
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Személy-vagyonõr és biztonságszervezô 

I–II. tanfolyamok indulnak 
Miskolcon, Szerencsen, Mezõkövesden, Encsen, Edelényben,

Kazincbarcikán, Tiszaújvárosban, Tokajban és Sárospatakon.

Fegyvervizsgára felkészítés! 

Szkárosi Kft. Akkreditált felnõttképzési intézmény

Tanúsítványszám: 05-0134-05 Akkreditációs lajstromszám: AL 1120

Adó-visszatérítés, részletfizetés és egyéb kedvezmények

Kérje részletes tájékoztatónkat! Tel.: 46/352-499, 70/38-704-38

Borsod-Abaúj-Zemplén Levelezési cím Kiajánlandó Telefon Ügyintézõ
Megyei Munkaügyi Központ szakképesítés

Miskolci Kirendeltség 3526 Miskolc, Zombori u. 2. Gázvezeték- és készülékszerelô 46/502-824 Benke Zsoltné
Töltõállomás-kezelõ 46/502-823 Karvas Helga
Motorfûrész-kezelõ 46/502-820 Molnár Lászlóné
Virágkötõ 46/502-815 Kardos Enikô
Szakács 46/502-813 Varga Zoltánné
Személy- és vagyonõr 46/502-816 Molnár Pálné
Középfokú angol 46/802-826 Rigóné Pethô Éva
Idegenforgalmi ügyintézõ 46/502-815 Kardos Enikô
Ruházati eladó 46/502-813 Varga Zoltánné
Számítógép-kezelô 46/502-826 Rigóné Pethô Éva
Fakitermelõ 46/502-820 Molnár Lászlóné
Minõsített hegesztõ 46/502-818 Pásztor Márta
Személy- és vagyonõr 46/502-820 Molnár Pálné
Nehézgépkezelô 46/502-802 Nagy Miklós Béláné
Számítógépkezelõ + ECDL 46/502-819 Nagy Judit
Kereskedô-vállalkozó 46/502-817 Szabóné Csala Zsuzsanna
Sütôipari munkás 46/502-821 Dajkáné Révész Katalin
Könnyûgépkezelô 46/502-827 Kajtorné Bujnóczki Rózsa

Ózdi Kirendeltség 3600 Ózd, Vasvár út 125. Gyártósori összeszerelõ  48/476-570 Széles Annamária
ABC-eladó és vonalkódos pénztárgépkezelõ
Géplakatos
Kômûves

Szikszói Kirendeltség 3800 Szikszó, Kassai u. 108. Vegyészlaboráns 46/395-989 Szabó Rita
Gyümölcstermelô
Asztalosipari szerelô

Tiszaújvárosi Kirendeltség 3580 Tiszaújváros, Kazinczy u. 3. Könnyûgépkezelô 49/342-370 Gerényi Szilvia
ABC-eladó

Sátoraljaújhelyi Kirendeltség 3980 Sátoraljaújhely, Hajnal u. 24. Ács-állványozó 47/523-290 Hutkai Anita
Fakitermelô
Szárazépítô (gipszkarton-szerelô)
Kômûves
Könnyûgépkezelô
Szakács

Kazincbarcikai Kirendeltség 3700 Kazincbarcika, Tóth Á. út 2. Szárazépítô (gipszkarton-szerelô) 48/510-070/28 Lukács Lóránt
Épületburkoló 48/313-758
Kereskedô-vállalkozó
Vegyész laboráns
Sütôipari munkás
Minôsített hegesztô
Fakitermelô

Mezõcsáti Kirendeltség 3450 Mezõcsát, Hõsök tere 24. Kosárfonó és fonottbútor-készítõ 49/353-977 Hatranics Anita
Pék 49/352-725

Edelényi Kirendeltség 3780 Edelény, István király u. 51. Szárazépítô (gipszkarton-szerelô) 48/342-852 Kecskeméti Adrienn
Épületburkoló
Fakitermelô
Szociális gondozó és ápoló

Szerencsi Kirendeltség 3900 Szerencs, Kassa u. 23. Fakitermelõ 47/361-749 Bárányné Mészáros Marianna
Minõsített hegesztõ
Integrált ügyfélkapcsolatok asszisztense
ABC-eladó 
Pincér
Mezõgazdasági erõgépkezelõ
Kômûves
Könnyûgépkezelõ

Gönci Kirendeltség 3895 Gönc, Kossuth u. 47. Gyümölcstermesztõ 46/388-487 Kiss István

Sárospataki Kirendeltség 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 78. Kômûves 47/312-158 Dékányné Bodnár Tímea
Szerkezetlakatos
Minôsített hegesztô

Encsi Kirendeltség 3860 Encs, Szeles u. 1. Asztalosipari szerelô 46/306-430 Hódi Norbert

Mezôkövesdi Kirendeltség 3400 Mezôkövesd, Dózsa Gy. u. 2. Szociális gondozó 49/312-106 Molnárné Murányi Erzsébet
Takarító
Kereskedô boltvezetô

Az Európai Szociális Alap által támogatott HEF OP 1.1 program keretében, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ kirendeltségeinek szervezésében a 2004–2006
közötti idõszakban különféle szakképesítést szereznek ügyfeleink.

Keressük azon munkáltatókat, akik az alábbi szakképesítéssel alkalmaznák a prog-
ram résztvevõit képzettségüknek megfelelõ munkakörben. A B.-A.-Z. Megyei Munkaügyi Központ a foglalkoztatást elõse-
gítendõ, a bruttó munkabér 100%-át munkagyakorlatszerzési támogatás keretében biztosítja a foglalkoztató részére.

További információ az alábbiak szerint:

Az Európai Szociális Alap támogatásávalKelet-magyarországi érdekeltségû szállodalánc tiszaújvárosi szállodájába 
szakmai tapasztalattal rendelkezõ 

EEllvváárráássookk::  legalább 1 idegen nyelv tárgyalóképes ismerete. Bérezés megegyezés szerint.

Magyar nyelvû szakmai önéletrajzát Civis Hotels Zrt. 4025 Debrecen, Bajcsy-Zs. út 1–3.
humánpolitikai  igazgató címre kérjük eljuttatni, a megjelenést követõ 10 napon belül.

SSZZÁÁLLLLOODDAAIIGGAAZZGGAATTÓÓTT kkeerreess..

A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. örömmel tájékoztatja Miskolc város nyugdíjas lakosait,
hogy az év elején átadott Eperjesi út 5. szám alatt lévô

NYUGDÍJASHÁZBAN
MÉG IGÉNYELHETÔK BÉRLAKÁSOK.

AZ ÉPÜLETBEN 1 SZOBÁS, 25 ÉS 35 M2 KÖZÖTTI ALAPTERÜLETÛ,
AMERIKAI TÍPUSÚ LAKÁSOK KERÜLTEK KIALAKÍTÁSRA.

A nyugdíjasok házában lévô lakások bérbeadására a lakások bérletérôl szóló
helyi önkormányzati rendelet vonatkozik.

Várjuk mindazoknak a jelentkezését, akik önmaguk ellátására képesek, a családi gondoskodást
azonban nélkülözik, és szívesen élnének egy szép, biztonságos környezetben, jó közösségben.

További információkat és a részletes feltételeket a MIK Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Irodájában (Miskolc,
Széchenyi u. 60. szám), valamint telefonon a Bérlakásgazdálkodási Irodánál

(516-251, 516-252) tudhatnak meg a Tisztelt érdeklôdôk.

LANGWEST, 
A CSALÁD NYELVISKOLÁJA 
Manapság legalább egy idegen nyelv –

többnyire az angol vagy a német – isme-
rete elengedhetetlen követelmény, ám ezt
egyedül nehéz elsajátítani. Ebben nyújt nagy
segítséget az immár több mint tíz éve mû-
ködõ Langwest Nyelviskola. 

– Miben más ez a nyelviskola, mint a többi? 
– A minõségi és hatékony nyelvoktatás el-

kötelezettjei vagyunk – mondja Billik Miklósné
Szalontai Zita, iskolavezetõ. – Mi gyûjtöttük
össze a régióban a legtöbb, ma Magyaror-
szágon létezõ minõségi garanciát. Akkreditált
felnõttképzési címünk van, a nyelvoktatási
programunk is akkreditált, megkaptuk a
Nyelviskolák Szakmai Egyesületének minõ-
sítését és az ISO minõsítésirányítási rend-
szerrel is büszkélkedhetünk. Mindez természetesen meg-
térül a nyelvtanulónak, hiszen pénzre is váltható, mivel a
lehetõ legrövidebb idõn belül, hatékony módszerekkel, 30%-
os tandíjkedvezménnyel, áfamentes tandíjjal és egyéb ked-
vezményekkel igyekszünk csökkenteni a nálunk tanulók
terheit.

– Kiket vár a Langwest Nyelviskola?
– A család nyelviskolája szeretnénk lenni. Mivel az em-

berek különbözõ életkorokban és más-más céllal tanulnak
idegen nyelveket, olyan oktatási rendszert alakítottunk ki,
amelyben mindenki megtalálja a számára megfelelõ prog-
ramot. A kiscsoportos általános tanfolyamunk, a Langwest
Téka 9 tudásszinten indul. A Langwest Plusz a magánta-
nulók igényeit elégíti ki 1-2 fõs oktatás keretében.
Szervezünk cégek számára üzleti és szaknyelvi tanfolya-
mokat is, ez a Langwest Business program, amelynek új-
donsága, hogy elfoglalt vezetõknek egy-egy speciális
készséget fejlesztõ oktatást is tartunk. A Langwest
NyelvvizsgaPont foglalkozik a nyelvvizsga-elõkészítéssel
és a vizsgáztatással. Államilag elismert nyelvvizsgaközpont
az iskolánk. A Langwest Extra programunk keretében kí-
nálunk szintentartó társalgást, nyelvtani rendszerezõ órá-
kat, és új szolgáltatásunk az emelt szintû érettségi elõké-
szítõ. A Minitanodában pedig nagycsoportos óvodásokat
és általános iskolásokat tanítunk speciális, Langwest-mód-
szerrel, kreatív, játékos formában. 

– Minek köszönhetõ, hogy ilyen népszerûek a Langwest
Nyelviskola tanfolyamai?

– A hatékony, minõségi oktatás mellett kellemes kör-
nyezetet, jól felszerelt tantermeket és széles körû tájékoz-
tatást biztosítunk. Tanulni nálunk is kell, de több mint tíz év
tapasztalatát összesítve átfogó programot kínálunk a tanu-
lóink számára. A 9 szintes oktatási rendszerünket a Közös
Európai Referencia Kerethez igazítottuk, amellyel egész
Európában egységesen mérik a nyelvtudást. Folyamatosan
értékeljük tanulóinkat azért, hogy mindig tudják, hogy mi-
lyen szinten állnak a tanulmányaikban és mennyi energiát
kell még a céljuk elérésére fordítani. Nagy szakmai ta-
pasztalattal, kiváló szaktudással rendelkezõ tanáraink sze-
mélyre szabott stratégiát alakítanak ki, figyelembe veszik,
ki milyen technikával szeret tanulni. Ingyenes szolgáltatá-
saink is vannak, ilyen a nyelvtudás-szintfelmérés, tanórán
kívüli kiselõadások keretében a készségfejlesztés. Figyelembe
vesszük a tanulóink véleményét a tanfolyamainkkal kap-
csolatban. Külön kedvezmény a nyelvvizsgázóknak, hogy
aki nálunk készül fel a vizsgára, annak a tandíja a vizsga-
díjat is tartalmazza. Az egyes tanfolyamokról, a vizsgák idõ-
pontjáról, illetve a különbözõ akciókról a nyelviskola hon-
lapján, a www.langwest.hu-n tájékozódhatnak a nyelvtanulás
iránt érdeklõdõk. Akik a tájékozódáson túl vannak, és el-
határozták, hogy nyelvet tanulnak, azok szeptember elején
beiratkozhatnak különbözõ nyelvtanfolyamainkra.

Langwest Nyelviskola 
Miskolc, Szentpáli u. 1. �� 46/414-555

KORFU szeptember 5., kedd. 
Budapestrõl repülõvel 12 nap/11 éjszaka 

apartmanban önellátással 
54 900 Ft/fõ-tõl+ill. 

MALLORCA szeptember 7., csütörtök. 
Debrecenbõl repülõvel 8 nap/7 éjszaka 

** Hotel + FP 79 900 Ft/fõ+ill.

SZICÍLIA szeptember 8., péntek. 
Budapestrõl repülõvel 8 nap/7 éjszaka 

*** Hotel + FP 119 900 Ft/fõ+ill.

COSTA BRAVA szeptember 9., szombat.
Budapestrõl repülõvel 8 nap/7 éjszaka 

* Hotel + regg. 65 900 Ft/fõ+ill.

CIPRUS szeptember 9. szombat.
Budapestrõl repülõvel 8 nap/7 éjszaka 

** Hotel + regg. 74 900 Ft/fõ+ill. 

VVáárrjjuukk  iirrooddáánnkkbbaann::
IBUSZ Utazási Iroda

MMiisskkoollcc,,  SSzzéécchheennyyii  uu..  1144..
TTeell..::  4466//550088--221100

EE--mmaaiill::  ii006699@@iibbuusszz..hhuu  
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ÉRDEMES GYÛJTENI A SZÁRAZELEMET
A közelmúltban fejezõdött be Fodor Zoltán önkor-

mányzati képviselõ, a város környezetvédelmi és ener-
giaügyi bizottságának alelnöke, valamint az AVE Miskolc
Kft. által szervezett szárazelemgyûjtõ akció, amelyben
a résztvevõ miskolci közép-, illetve általános iskolák ér-
tékes díjakat, illetve kirándulásokat nyertek.

A Könyves Kálmán Általános Iskola kiemelkedõ
mennyiséget gyûjtõ csapata egy pedagógus kíséreté-
ben 8 napos balatoni üdülésen vett részt. A Kandó Kálmán
Szakközépiskola 10 diákja és egy pedagógusa pedig egy
háromnapos ausztriai utat nyert, melyre augusztus végén
került sor. Az élményekkel teli kirándulás során egy hul-
ladékégetõbe is eljutottak, ahol megismerkedhettek a hulladék gyûjtésének és elégetésének folyamatával. A szakmai
program után az anyavállalat strobli üdülõjében szálltak meg, valamint Salzburg belvárosát tekintették meg.

Fodor Zoltán és az AVE Miskolc Kft. még tavaly szeptemberben hirdette meg szárazelemgyûjtõ akcióját a miskolci
általános és középiskolák számára. A jelentkezõ iskolákban elemgyûjtõ edényeket helyeztek el, melyeket igény szerint
folyamatosan ürítettek. Az akció célja az elhasznált szárazelemek öszegyûjtése volt, mivel ezek veszélyes hulladéknak
minõsülnek. A diákok összesen közel 5000 kg elemet gyûjtöttek, melyet ezután az AVE Miskolc Kft. elszállított a Hungaropec

Zrt. által üzemeltetett szuhogyi lerakótelepre, lerakással történõ ártalmatlanításra.
A második és harmadik helyezett iskolák tanulói további értékes ajándékokat –

üdülést, illetve mûszaki cikkeket – nyertek.
A zsûri egy különdíjat is kiosztott, melyet a szárazelem-gyûjtésben elért kiemel-

kedõ teljesítményéért a szirmabesenyõi Szinyei Merse Pál Általános Iskola vihe-
tett haza.

Suzumis BT.
Suzuki és nyugati
autóalkatrészek

Miskolc, Jókai u. 9–11.
(a Petôfi tértôl 200 m)

Tel./fax: 46/359-452
Mobil: 20/377-3923

Nyitva:
hétfô–péntek: 8–17,

szombat: 8–13

SZEPTEMBERI AKCIÓK:
KAROSSZÉRIA, KIPUFOGÓK,

FUTÓMÛ- ÉS KUPLUNG-
ALKATRÉSZEK, 

ABLAKTÖRLÔ LAPÁTOK
Az akciós termékeken kívül 

minden Suzuki-alkatrész 

5% kedvezménnyel!

ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPESÍTÉSEK

délutánonként a Diósgyôri Gimnáziumban
mûködô School of Business
Üzleti Szakközépiskolában

1. Sportszervezô-menedzser
(1 éves).  2. Informatikai statisz-
tikus és gazdasági tervezô. 3. Gazdasági informatikus.
4. Pénzügyi-számviteli ügyintézô. 5. Számviteli szak-
ügyintézô. 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!

Üdüljön, gyógyuljon
HÉVÍZEN!

Világhírû gyógyfürdõ!

Szezonvégi árak már 1950 Ft/fõ-tõl.
Szeptember 1-jétõl – 2007. május 1-ig

Jól felszerelt stúdiók, külön bejárat, 
fõzési lehetõség, fürdõszoba, tv,

kedvezményes belépõjegy. Segítséggel 
élõknek is. Gyógytótól 1200 m-re.

Képek: www.icicom.hu 
Érdeklõdni: Fojta 83 340 214, 20 536 6961

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

BBBBeeeejjjjeeeelllleeeennnnttttkkkkeeeezzzzééééssss::::     44446666////333355553333----111111114444,,,,     MMMMiiiisssskkkkoooollllcccc,,,,     SSSSzzzzéééécccchhhheeeennnnyyyyiiii     uuuu....     11112222....     

Lelkisegély
Ha gondod, problémád van, 
amihez szeretnél segítséget

kapni, ingyenesen hívhatod az
„Esély” Lelkisegély-szolgálatot 

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

VÁSÁROLJON SZEPTEMBER 1-JÉTÕL OKTÓBER 30-IG

2000 FT FELETT ÉS ÖNÉ LEHET A SORSOLÁSON

AZ 1 MILLIÓ FT-OS BANKKÁRTYA, VAGY A 20 000, 
ILLETVE 50 000 FT-OS COOP VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYOK EGYIKE.

KEDVEZÕ ÁRON KAPHATÓ:
MINNA DOBOZOS TEJ 1,5% 1 L 139 FT
BOCIS TEJFÖL 12% 175 G 59 FT

Egységár: 337,14 Ft/kg

MINNA PARTY VAJKRÉM, NATÚR 250 G 249 FT
Egységár: 996 Ft/kg

LÁNGOLT KOLBÁSZ 1 KG, SAJÓHÚS 799 FT
FÕTT-FÜSTÖLT CSÁSZÁRSZALONNA, ÁSZ 1 KG 979 FT
COOP-VASTAGKOLBÁSZ 300 G 399 FT/DB
EGYES KNORR LEVESKOCKÁK (ERÕ-, HÚSLEVES-, PÖRKÖLT-) 60 G 149 FT

Egységár: 2483,33 Ft/kg

RAMA MARGARINKOCKA 250 G 125 FT
Egységár: 500 Ft/kg

GYÕRI PEPITO CSOKOLÁDÉK 37,5 G
(CSILLAG, CSÚCS, POCHITOS) NYEREMÉNYJÁTÉK! 63 FT

Egységár: 1702,70 Ft/kg

GYÕRI KISMACKÓ CSOKIS, EPRES, TEJKRÉMES 30 G NYEREMÉNYJÁTÉK! 62 FT
Egységár: 2066,67 Ft/kg

BABASZAPPAN, LANOLINOS, 4 DB-OS NYEREMÉNYJÁTÉK! 329 FT
Egységár: 658 Ft/kg

...ÉS MÉG SZÁMOS AKCIÓS TERMÉK.

ÚJABB AKCIÓVAL VÁRJUK 
VÁSÁRLÓINKAT VALAMENNYI COOP 
ÜZLETÜNKBEN SZEPTEMBER 1–11-IG!

AKC
IÓ!

Körút: Prága 09. 15–18. 4 nap/3 éj 29 990 Ft/fõ, Róma 09. 26.-10. 01. 6 nap/5 éj 74 990 Ft/fõ
Repülõs utak: Rodosz: 09. 17. apartman 59 900 Ft/fõ, 09. 19. hotel***fp. 79 900 Ft/fõ
Kréta: 09. 18. apartman 59 900 Ft/fõ, hotel*** fp. 79 900 Ft/fõ
Ciprus: 09. 16. hotel*** félpanzió 69 000 Ft/fõ,
Málta: 09. 16., 09. 23. hotel**** fp. 95 900 Ft/fõ
Gran Canaria: 09. 16., 09. 23. hotel*** reg. 99 800 Ft/fõ, apartman fp. 124 800 Ft/fõ
Egyiptom: 09. 20., 09. 29. hotel***** fp. 84 900 Ft/fõ, all inc hotel**** 104 900 Ft/fõ
Tunézia: 09. 19., 09. 22. hotel***fp. 59 900 Ft/fõ, hotel***all inc. 79 900 Ft/fõ

LAST MINUTE AJÁNLATAINK:

w
w

w.vilaglatoutazas.hu

A Miskolci Holding Zrt.
pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére

VÁLLALATFEJLESZTÉSI VEZETÕ

Feladata: nagy, akár több vállalatot is érintõ fejlesztési priori-
tások meghatározása, fejlesztési programok menedzselése.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FÕMUNKATÁRS

Feladata: a cégcsoport stratégiai szintû ingatlanfejlesztési, in-
gatlangazdálkodási tevékenységének koordinálása.

VÁLLALATFEJLESZTÉSI FÕMUNKATÁRS

Feladata: a cégcsoport nagy volumenû fejlesztési projektjei-
nek elõkészítése, bonyolítása.

A munkakörökkel kapcsolatos elvárások:
� Felsõfokú mûszaki és/vagy közgazdasági végzettség
� Projektmenedzsment terén szerzett gyakorlat
� Jó kommunikációs készség
� Elõny az angol nyelv tárgyalásszintû ismerete

A pályázatok benyújtási határideje: 2006. szeptember 11.
Cím: Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt. Városfejlesztési Igazgatóság

3530 Miskolc, Hunyadi u. 19.

Homoki Zár, Miskolc, Szinva u. 19.,  tel.: (46)506-074

Nálunk minden bútorhoz való kelléket megvásárol-
hat egy komfortosan berendezett önkiszolgáló jel-
legû üzletházban több mint 600 m2-en

Munkatársaink segítenek kiválasztani, megrendelni az
Ön konyhájához, bútorához legjobban illô termékeket

Vásárlóinknak egyedülállóan nagy választékot muta-
tunk be ajtófrontok terén, ami készülhet fából (antikol-
va vagy pácolva), illetve 3D vákuumfóliás frontból is

Szakképzett munkatársaink várják Önöket lapsza-
bászatunkban is, ahol két nyomógerendás sza-
bászgéppel vágjuk méretre az anyagokat. A leg-
korszerûbb élzárógépekkel 22/04 és 22/2 ABS-t dol-
gozunk fel. Kisegítô gépeink, vízszintes és függôle-
ges szabászgépek gondoskodnak a pótlólagos vá-
gások gyorsaságáról.

Térjen be hozzánk egy hideg üdítôre, egy üdítô mosolyra

MISKOLCI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
2006. SZEPTEMBER 22–24.

ÜZLET �� VÁSÁR �� SHOW
HELYSZÍN: ITC-székház (Mindszent tér 1.)

KIÁLLÍTÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!
Mutassa be legújabb termékeit, szolgáltatásait Miskolc 

kiemelkedõ üzleti rendezvényén, a Miskolci Kiállítás és Vásáron.

AMATÕR ELÕADÓK, FIGYELEM!
„Ott leszek a COMPEXPO vásárszínpadán a Miskolci Kiállítás és Vásáron”

Várjuk amatõr elõadók, együttesek, csoportok jelentkezését, akik szeretnének bemu-

tatkozni a kiállítás és vásár nagyközönségének különbözõ szórakoztató produkcióik elõ-

adásával. Fellépésükhöz rendelkezésre áll a vásár színpada és technikai felszerelése! 

COMPEXPO STÚDIÓ KFT.
Központi Iroda: 5000 Szolnok, Baross út  6. II. em.

Postacím: 5001 Szolnok, Pf.: 311.

Tel/Fax: 56/421-255, 423-260. Mobil: 30/289-1090

e-mail: ce-szolnok@axelero.hu � http://www.compexpo-studio.hu
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Augusztus 19-én este a vasgyári Szent István-templomban idén
negyedik alkalommal került megrendezésre az immáron hagyo-
mányosnak mondható miskolci Szent István Ünnepi Hangverseny.
A városi ünnepségek és rendezvények mellett kiemelkedõ nagy-
ságú eseménnyé vált koncert magasztos hangulattal és ünnepi
méltósággal igyekezett idén is gazdagítani városunk koncertéle-
tét, kulturális hagyományait, valamint színesíteni a nyár zenei prog-
ramjait. Miskolc város védõszentjének, Szent István királynak ün-
nepe alkalmából ez alkalommal is miskolci mûvészek fogtak össze,
amely a vasgyári templomban szokatlan nagyságú közönséget,
közel ötszáz érdeklõdõt kötött le 120 percben. Az ünnepi hang-
verseny 2006-os vendégei voltak: Varga László orgonamûvész, a
Miskolci Cardinal Mindszenty Kórus Gergely Péter Pál vezetésé-
vel. A szervezõ mûvész-testvérek nevében bízva várjuk a követ-
kezõ alkalmat, hogy ez az erõsödõ hagyomány ötödik alkalom-
mal is helyet kaphasson Miskolcon, államalapító királyunk ünne-
pén.

Fülep Benedek
a Szent István Ünnepi Hangversenyek mûvészeti vezetõje

AZ ÜNNEP EREJE?

Hivatalosan ugyan tovább-
ra is Fõ tér marad a városhá-
za elõtti terület neve, de akár
Kazincbarcikai csillagok tere
is lehetne ettõl kezdve, ugyan-
is hollywoodi mintára már-
ványcsillagba vésték a vá-
roshoz kötõdõ hírességek
nevét.  

Az elsõk között Kopcsik Lajos,
Oscar-díjas cukrász, Lipcsei Péter
válogatott labdarúgó és Serfõzõ
Sándor, a Magyar Állami Népi
Együttes korábbi vezetõjének
nevét vésték márványba.

A Kazincbarcikai Diákönkor-
mányzatok Egyesületének a kez-
deményezésére indult meg a
szervezés, s az avatóünnepség-
re valamennyi, márványba vé-
sett személy eljött. Közös bennük,
hogy valamennyien Barcikáról
indulva országos, nemzetközi
karriert futottak be. Kopcsik Lajos
például cukrász-világbajnok, tíz
Oscar-díja van, ezzel, valamint egy
3,5 négyzetméteres cukor képé-
vel a Rekordok könyvében is sze-
repel. Nyugodtan nevezhetjük
marcipánkirálynak. 

– Nem tudok meghatottság
nélkül beszélni, ahogy közeled-
tünk Kazincbarcikához, olyan
szívdobogás fogott el, hogy el-
mondani sem tudom. Eszembe
jutott az a 25 év, ami ide köt, a
fiatalság. Ez a kitüntetés nagyon
boldoggá tesz. Sok helyen sok-
félét kaptam már, de ez nagyon
nagy kincs, mivel azt jelenti szá-
momra, nem felejtettek el – val-
lott érzéseirõl Kopcsik Lajos. 

Lipcsei Péter focistacsaládból
származik, édesapja ismert edzõ,
s fia is megkedvelte a labdarú-
gást. Varga Zoltánnál került be a
felnõtt csapatba és Nyilasi Tibor
ajánlása után 18 évesen igazolta
le az FTC, ahol válogatott focista
lett, majd az FC Porto csapatá-

nál belekóstolt a világszínvonal-
ba is, egy osztrák átszálló után
visszatért az FTC-be, ahol 514
meccset játszott eddig. A bajban
sem hagyta el a zöld-fehéreket,
csapatkapitányként vezeti õket. 

– Meglepetés volt számomra ez
az elismerés, de természetesen
jó dolog. Köszönök mindent.
Remélem, novemberben találko-
zom újra a barcikai barátokkal,
mert jövünk a Fradival – mondta
Lipcsei Péter.

Serfõzõ Sándornak, miután
Debrecenben végzett a KLTE-n,

elsõ munkahelye a BVK Radnóti
Mûvelõdési Háza volt, majd a vá-
rosi Egressy Béni Mûvelõdési
Központ elsõ igazgatójaként részt
vett a város kulturális élete alap-
jainak a lerakásában. Szakmai pá-
lyafutásának csúcsaként 1980–
2001 között a Magyar Állami Népi
Együttes vezetõjeként tevékeny-
kedett. Ezen idõ alatt Magyar-
országon kívül 22 országban lép-
tek fel, több mint egymillióan te-

kintették meg a produkciókat.
Minden budapesti premier után
elhozta a társulatot Kazinc-
barcikára. 

– Csapatmunka volt, amivel
meggyújtottuk a kultúra mécse-
sét Kazincbarcikán. Örömmel
látom, hogy ez óriási lánggá te-
rebélyesedett. Az utódok meg-
õrizték, amit elkezdtünk – jelen-
tette ki Serfõzõ Sándor.

Dr. Király Bálint, Kazincbarcika
polgármestere reményét fejezte
ki, hogy még sok, a városhoz kö-
tõdõ személy csillagát avatják fel,
de azért az elsõk ragyognak a leg-
fényesebben.

Cs. L.

A Kutatási és Technológiai
Innovációs Alapról szóló 2003. évi
XC. törvénnyel (a továbbiakban
Atv.), valamint a kutatás-fejlesz-
tésrõl és a technológiai innová-
cióról szóló 2004. évi CXXXIV tör-
vénnyel (a továbbiakban KFI tv)
összhangban, a Kutatási és
Technológiai Innovációs Tanács
(KTIT) által elfogadott javaslatok
alapján, az Észak-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács
(ÉMRFT) meghirdeti a „Baross
Gábor Program Regionális Inno-
vációs Fejlesztések–2006” té-
makörében az alábbi pályázatot.

a) Ágazati, szakági integráto-
ri szerepet ellátó kutatóhelyek,

alkalmazott kutatást folytató ku-
tatóhelyek létrehozása, fejlesz-
tése tudásintenzív szolgáltatói
centrumok létrehozása, 

b) Fiatal szakemberek, felsõ-
oktatásban tanuló végzõs hall-
gatók, doktoranduszok hazai és
nemzetközi tapasztalatszerzése
érdekében ösztöndíj, csere-
program(ok) mûködtetése.

A termelõ vállalkozások al-
kalmazás orientált kutatás-fej-
lesztési és technológiai innová-
ciós tevékenységének támoga-
tása, amely új innovatív, magas
hozzáadott értéket biztosító ver-
seny- és/vagy piacképes ter-
mékek kialakítását, vagy a ter-

mékek elõállításához kapcsoló-
dó technológiák kidolgozását,
K+F eredmények megvásárlá-
sát, technológia-intenzív szol-
gáltató centrum létrehozását,
prototípusok elõállítását vagy
elõállíttatását, innovációs szol-
gáltatások megrendelését, az
innovációs tevékenységhez
szükséges eszközök, immate-
riális javak beszerzésének tá-
mogatását jelenti.

A részletes információkat a pá-
lyázati felhívás, valamint a pá-
lyázati útmutató tartalmazza.
Kérjük, a pályázat benyújtása
elõtt ezeket a dokumentumokat
részletesen tanulmányozza át.

A pályázatok végsõ beadási
határideje: 2006. szeptember
22-e, 16.00 óra.

A pályázati csomagot – amely
tartalmazza a pályázatot magyar
nyelven 1 eredeti és 1 másolati
példányban, a gazdasági mel-
lékleteket 1 példányban és a CD-
mellékletet 1 példányban – zárt
csomagolásban, személyesen
vagy futárszolgálattal a követke-
zõ címre kell benyújtani:
Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökség, 3529 Mis-
kolc, Csabai kapu 37.

A pályázati anyag és minden
szükséges dokumentum letölt-
hetõ a www.norda.hu oldalról!

Bodonyi Csaba épületei a tájba,
a környezetbe illeszkednek a ha-
gyományokra tekintettel. Az Ybl-
és Széchenyi-díjas építész ne-
véhez számos templom terve
kapcsolódik – Encsen, Sajópet-
riben, Ózdon. Tokaj város fõépí-
tésze alkotó munkája nyomát
azonban Miskolcon is felfedez-
hetjük – olyan emblematikus épü-
letek tanúskodnak errõl, mint a
Miskolci Nemzeti Színház, a bar-
langfürdõ, a készülõ Mûvészetek
Háza és egyéb közintézmények,
magánberuházások. Bodonyi
Csabát az idén Prima Primissima
díjra jelölték.

Vandál rongálás történt a hét
elején a toronyaljai Jézus-kútnál.
A Szent Anna Egyházközség is-
mert kegyhelyénél összefirkálták
a felépítményeket, kihúzgálták,
szétdobálták a virágokat. 

Cseh László, a terület önkor-
mányzati képviselõje elmondta,
õt, és a környékbeli lakosokat na-
gyon felháborították a történtek.
Évszázados kegyhelyrõl, gyógy-
forrásról van szó, melynek 1996-
ban szép felépítményeket csinál-
tak, a Szent Anna Egyházközség
búcsút és misét szokott itt tarta-
ni augusztus elsõ vasárnapján. 

– Mindig szépen rendbe szok-
tuk hozni a kutat és környezetét
erre az idõpontra, és soha még
csak hasonló esemény sem tör-
tént! Ez tervszerû, átgondolt van-
dál rongálás volt, egyetlen szál vi-

rágot sem loptak, vittek el, csak
kihúzgálták és szétdobálták! –
hangoztatta a képviselõ. Mint
mondta, rendõrségi feljelentést
tett az ügyben, s a Várogazda Kht.

szakembereivel felmérték a ká-
rokat – a helyreállítás költségei
elõreláthatóan megközelítik majd
a 100 ezer forintot. 

Sz. S.

PRIMA-DÍJRA JELÖLTÉK

VANDÁL RONGÁLÁS
A KEGYHELYNÉL 

BAROSS GÁBOR PROGRAM 

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK – 2006.

Lipcsei Péter a csillaga elôtt.

Kopcsik, Lipcsei, Serfõzõ

BARCIKAI CSILLAGOK


