
A korábban sekély és gyen-
gébb vízminõségû tavat mint-
egy 11 millió forintos miniszté-
riumi támogatásból tették az ál-
latok számára élhetõbbé, a lá-
togatók számára pedig eszté-
tikusabbá.

Több mint 100 köbméternyi
iszapot kellett kikotorni a vadas-
parki tó medrébõl, amely az évek
során annyira feltöltõdött horda-
lékkal, hogy a víz mélysége már
alig érte el a fél métert. A rehabi-
litációs munkáknak köszönhetõ-
en nem csak mélyebb lett a mes-
terséges tó, de felülete és tároló-
kapacitása is jelentõsen megnö-
vekedett. A legmélyebb pontján
most háromméteres tómeder na-
gyobb vízbefogadó képességének
köszönhetõen az új állatfajok be-
telepítése mellett egy másik feladat
is megoldódott, tûz esetén ugyan-
is a tûzoltók innen szivattyúzzák

majd a vizet az oltáshoz. A mint-
egy 11 millió forintos pályázati tá-
mogatás, melyet a Környezet-
védelmi Minisztériumtól nyert a
miskolci állatpark, a meder kotrá-
sa mellett korszerû technikai esz-
közök beszerzésére is elegendõ
volt. Jelenleg 3 nagyteljesítményû
forgató és szûrõberendezés moz-

gatja és tisztítja folyamatosan a tó
vizét, a felszínrõl pedig egy felü-
leti szûrõ távolítja el a szennye-
zõdéseket. A tóhoz kapcsolódik
egy olyan 50 köbméteres tartály
is, amelyben a csapadék- és ta-
lajvizet fogják fel, és amelybõl
aszály idején pótolni, táplálni tud-
ják a tó vizét.
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Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében

MISKOLCI NAP

Az utóbbi hetekben riasztó
hírek érkeztek a DKSK háza tá-
járól. Arról is lehetett hallani,
hogy a klubnak vége, befel-
legzett, csõdbe jut és az irdat-
lan, 80 milliós tartozás miatt
megszûnik. Ehhez képest a na-
pokban váratlan fejlemény kö-
vetkezett be, ugyanis a DKSK
Sport, Marketing és Szolgáltató
Kft. többségi tulajdonrésze vá-
sárlóra talált.

Az NB I/A csoportos indulási jog-
gal rendelkezõ kosárlabda klub
többségi tulajdonrészét egy buda-
pesti vállalkozás, az Internetes
Média Kft. vásárolta meg 1 forintért
a korábban nyolcvannyolc száza-
lékos üzletrésszel rendelkezõ
Tehetségért, a Diósgyõri Kosárlabda
Sportért Közhasznú Egyesülettõl. A
hat kistulajdonos egyike sem kívánt
élni elõvásárlási jogával, így az
adásvétel életbe lépésének nem volt
akadálya. 

A klub közgyûlésén megjelent
Hatvani Olivér, akinek a DKSK
SMSZ Kft.-nél a múlt hónap végén
járt le ügyvezetõi mandátuma, va-
lamint a klub egykori ügyvezetõje,
Honos Péter. Az összejövetelen a
DKSK SMSZ Kft.-t érintõ változások

születtek: a Tehetségért, a Diósgyõri
Kosárlabda Sportért Közhasznú
Egyesület 1 forintért eladta 88 szá-
zalékos üzletrészét az Internetes
Média Kft.-nek, a társaság új ügy-
vezetõjévé pedig Tihanyi Kittit vá-
lasztották.  

Az Internetes Média Kft.-t Tihanyi
Attila képviselte, aki arról nyilatko-
zott, hogy az Oldies Rádió mû-
ködtetõjeként szereztek a DKSK-
ban többségi tulajdont. Korábban
is figyelemmel kísérték a klub éle-
tét, úgy gondolják, hogy az egye-
sület megmenthetõ. Középtávra
szóló, hároméves tervet dolgoznak
ki, amelynek a végére nemzetközi
szinten jegyzett csapatot szeret-
nének kialakítani.

A következõ idényben is a leg-
jobbak között, az A-csoportban
akarnak indulni, de természetesen
tisztában vannak az anyagi gon-
dokkal. A DKSK Sport Marketing
Szolgáltató Kft.-ben többségi tulaj-
donrészt szerzett Internetes Média
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t
2004. április 1-jén alapították. A 3
millió forintos törzstõkével jegyzett,
budapesti székhelyû gazdasági tár-
saság fõ tevékenységi köre a hir-
detés. Két résztulajdonosa van:
Tihanyi Attila, valamint Tihanyi
Jánosné.

Újabb szakaszát hozzák rend-
be az avasi úthálózatnak. Tavaly
a Pattantyús utca kapott új bur-
kolatot, most pedig egy össze-
sen 100 millió forintos beruhá-
zásnak köszönhetõen a Hideg
sor és a Klapka György utca
egy-egy szakaszát aszfaltozzák
újra.

Felbontották a Klapka utcai busz-
megálló burkolatát. Erre azért volt
szükség, mert az évek során a fé-
kezõ buszok olyan erõs statikai ha-
tást gyakoroltak az aszfaltra, hogy
az több helyen is felgyûrõdött. A
szakemberek ezért most vasbeton
alapot építenek be a legnagyobb
igénybevételnek kitett terület alá. 

A felújítási munkálatok persze
nem csak a buszmegállót érintik.
Az elmúlt húsz évben a Klapka több
szakasza is megérett a javításra.
Ezen  munkálatok miatt azonban
az autósoknak nem kell útlezárás-
tól tartaniuk, teljestõl legalábbis

semmiképp. A kétszer kétsávos
közút júliusban és augusztusban
kap új burkolatot, az aszfaltozáshoz
azonban elegendõ egyszerre csak
az egyik sávot lezárni.

Más a helyzet a Hideg sor egye-
tem felé vezetõ szakaszával. Itt ked-
den közlekedhettek még a gép-
kocsik, szerdától azonban az er-
refelé indulóknak más utat kell
majd választaniuk, ezt az útsza-
kaszt ugyanis legalább két hétre le-

zárták a felújítás miatt. A munká-
latok persze nem érnek véget a
Hideg sor elkészültével. Az össze-
sen mintegy 100 millió forintos be-
ruházás következõ lépésében a
Klapka és a Szabadságharc utca
közötti szakaszt burkolják újra, az
avasi sportpálya aszfaltozásából
megmaradt pénzbõl pedig a vá-
rosrész megrepedezett járdáit hoz-
zák majd rendbe.

petruskó

Úgy néz ki, „lecsengett” az ivó-
víz okozta hasmenéses járvány
Miskolcon. A folyamatos járványügyi
vizsgálatok, adatfelvételek és pon-
tosítások alapján a bejelentett meg-
betegedettek száma nem emel-
kedett. Azon betegek körében,
akiknél felmerült a gyanú, hogy köz-
vetlen érintkezés útján fertõzõdtek
meg, a járványügyi vizsgálat fel-
derítette, hogy megbetegedésük
nincs összefüggésben semmilyen
módon a vízjárvánnyal. Így eddig
összesen 3611 fõ megbetegedés-

rõl tudnak. Kórházi felvételre nem
került sor.

A vízfertõzés miatt újabb beteg
nem fordult orvoshoz.

Az ÁNTSZ továbbra is felhívja
a lakosság figyelmét, hogy az elõ-
forduló hasmenéses megbete-
gedések, járványügyi vizsgála-
tok alapján nemcsak a vízjár-
ványhoz kapcsolódhatnak, ugyan-
is a kora nyári, nyári idõszakban
a hasmenéssel járó megbetege-
dések száma magasabb a többi
évszakhoz viszonyítva, ez az úgy-

nevezett szezonális jelenség.
Hasmenéses megbetegedés ese-
tén orvoshoz forduláskor a meg-
betegedés elõzményeirõl az ellá-
tó személyzetet tájékoztatni szük-
séges (pl.: étel, ital, gyümölcsfo-
gyasztás, családi, egyéb össze-
jövetelek, rendezvények, lakóhe-
lyen kívüli tartózkodás, nyaralás,
utazás)

Az ÁNTSZ megerõsítette azt a ki-
jelentését, hogy Miskolcon az ivó-
víz minõsége továbbra is megfele-
lõ, az egészségre ártalmatlan. 

Két évvel ezelõtt rekord
nagyságú jégdarabok estek
Miskolcon és térségében, ház-
tetõket, autókat rongált meg
a vihar. Múlt héten ismét olyan
ítéletidõ söpört végig Mis-
kolcon, hogy egy ház tetejét
levitte a szél.

Arnótot elöntötte a víz, Mis-
kolcon cseresznye – helyenként
tojás – nagyságú jég esett, volt,
ahol a gépkocsikra, villamosve-
zetékre dõltek fák. Egy tornádó-
szerû felhõtölcsért is láttak az
égen, de a forgószél a dombor-
zati viszonyok miatt nem tudott ki-
alakulni. 

Ugyanakkor egész
héten tombolt a ká-
nikula, a hõmérsék-
let napközben har-
minc fok fölött volt, a
szakemberek szerint
éppen ennek volt kö-
szönhetõ a hirtelen
támadt ítéletidõ, a
kánikulába érkezõ hi-
degfront ugyanis ezt
okozza.

A héten, szerdára
virradó éjjel ismét
szélviharral párosult
heves zivatar okozott
károkat Borsod-
Abaúj-Zemplén me-
gyében. A vihar fákat
döntött ki, épülete-
ket rongált meg, a
csapadék pincéket
öntött el. Taktakenézen több em-
bert ki kellett telepíteni megron-
gálódott otthonából. A hercegkúti
tájházba villám csapott, a nádfe-
deles épület leégett. Kovács Attila
meteorológust, az Országos
Meteorológiai Szolgálat Észak-
magyarországi Regionális Köz-
pontjának vezetõjét arról kér-
deztük, mire számíthatunk a jö-
võben, s fokozottabban ki van-e
téve régiónk az idõjárási szélsõ-
ségeknek, mint az ország más te-
rületei. 

– Milyen konkrét meteorológi-
ai okai vannak az olyan, Miskolcon
is egyre gyakrabban tapasztal-
ható idõjárási szélsõségeknek,
mint a jégesõ, tornádó, felhõ-
szakadás?

– A szélsõséges idõjárás ég-
hajlatunk sajátossága, így volt ez

évtizedekkel, de év-
századokkal ezelõtt
is. A nagyobb fi-
gyelem most talán
a média felfokozott
érdeklõdése miatt
alakult ki. Hogy
csak néhány pél-
dát említsek a múlt-
ból: 1958-ban a
nyári hónapokban 4
alkalommal fordult
elõ Miskolcon, hogy
egy nap alatt közel,
vagy több mint 50

mm csapadék hullott (az au-
gusztusi sokéves átlag 60 mm
körül van).

De a rendszeres, szervezett
meteorológiai mérések kezdete
elõtti szórványos megfigyelé-
sekben is bõven találhatunk pél-
dákat: 1715-ben például Sátor-

aljaújhelyen olyan jégverés volt,
hogy a feljegyzések szerint a
mezõn embert és állatot egy-
aránt „agyonvert”. 1785. április
25–28. között a Szinva Miskolc
környékén „általfagyott”. 1816.
június 18-án Zalkod település
közelében tornádót figyeltek
meg. A korábbi nagy áradások
nyomán a szélesen szétterült
víz fölött elvonult forgószél alatt
a víz körfogásba jött, mintha
forrásba jött volna. A tornádó erõ-
södésével a víz egyre jobban
habzott. A „pezsgõszerû víztöl-
csérláb” mintegy nyolc öl vas-
tagságú volt, mely alulról fölfe-
lé irányuló heves körforgást mu-
tatott. 1817. augusztus 4-én Tokaj
környékén tyúktojás nagyságú
jegek estek, melyek „sarkosak,
szögletesek” voltak.

(Folytatás a 3. oldalon.)

ÚJ TULAJDONOSA VAN A DKSK-NAK

Cél a nemzetközi szint

Veszélyeztetett térségünk?

KÁNIKULA, JÉGESÕ, TORNÁDÓ

Középpontban a víz: MIskolc utcáit nem csak a lo-
csolóautó locsolta, hanem a viharral jött esô is. 

MEGÚJULT A VADASPARKI TÓ

Kedvelt látványosság a víziszárnyasok tava. ÚTFELÚJÍTÁS AZ AVASON

Nincs több megbetegedés

Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 115. Tel.: 46/508-551. Fax: 46/508-552
Nyitva hétfôtôl péntekig: 8–17, szombat: 8–13-ig.

MINÔSÉG
STÍLUS

TRADÍCIÓ
GARANCIA

�� Egyedi spanyol burkolatok
�� Gôzkabinok
�� Kültéri fagyálló lapok
�� Akril kádak
�� Masszázskádak
�� Fürdôszobai bútorok, kiegészítôk

A készleten lévô megrendelt terméket 2 munkanapon

belül kiszállítjuk, Miskolc területén ingyenesen!
Tervezés,

szaktanácsadás!

Véget ért az operafesztivál
Vége az operafesztiválnak.

Agnes Baltsa, a Bartók+Verismo
Miskolci Nemzetközi Ope-
rafesztivál egyik legnagyobb
sztárja volt a vasárnapi zárógála
fellépõje.

A mûvésznõ többek között a
Carmenbõl énekelt, abból az ope-
rából, amely a legnagyobb sikert
hozta számára pályafutása során.
A görög származású mûvész már
egyfajta márkanév a világban.

Az est másik világhírû fellépõje
a padovai születésû Paolo Gavanelli,
aki civilben jogi doktor, Miskolcon
is fellépett már. Alakítása a Don
Giovanni Leporellójaként feledhe-

tetlen azok számára, akik pár éve
Renato Bruson partnereként éne-
kelni hallották, látták.

A legifjabb fellépõ a gálán Kátai
Natasa volt, aki Miskolcon született,
de már Olaszországban él.
Tanulmányait követõen ott ment férj-
hez és haza már csak látogatóba
jár. Most második alkalommal ka-
pott meghívást az operafesztivál-
ra azt követõen, hogy tartott egy
önálló estet a Zenepalotában is. 

Ahogy Agnes Baltsa neve, a
Dvorsky név is márkanév a világ-
ban. Miroslav Dvorskynak nagy
elõdei egyengették az utat a ko-
molyzene világában. A szlovák
származású mûvész felfelé ívelõ
karrierje indokolta a miskolci meg-

hívást. Most elõször járt nálunk és
nagy elismeréssel adózott a fesz-
tiválnak. Azt nyilatkozta, hogy még
soha nem énekelt tisztán verista
koncerten. Mascagnit és Bizet
Carmenjének Don Joséjából né-
hány áriát szólaltatott most meg.
Mint mondta, ez nagyon nehéz fel-
adat, mert egy koncerten nem
lehet kidolgozni egy figurát. Olyan
ez, mintha egy mûvész mezítele-
nül állna a közönség elõtt. Bizony
nagyobb feladat ez olykor, mintha
egy egész operát végigénekelne.
Persze megvan a maga szépsége
is, mert az emberek közelebb ke-
rülnek hozzá, és erõt tud meríteni
belõlük.

Czikora Ágnes

Aki tehette,
vízközelben töltötte az idejét.



Mintegy 200 megbízást és
kinevezést adott át Besenyei
Lajos, a Miskolci Egyetem
rektora kedden. Az esemé-
nyen Patkó Gyula profesz-
szornak is átnyújtotta megbí-
zását, aki július elsejétõl veszi
át a Miskolci Egyetem veze-
tését.

Minden év júniusában adják
át a következõ tanévre vonatkozó
kinevezéseket a Miskolci Egye-
temen. Az eseményen azok
munkáját is megköszönik, akik
búcsúznak a campustól. Az ün-
nepség másik apropóját az adta,
hogy Patkó Gyula professzor átvette
rektori kinevezését, melyet a köz-
társasági elnök megbízásából Hiller
István nyújtott át neki Budapesten.

Besenyei Lajos június 30-án bú-
csúzik az egyetem élérõl, a szo-
kásos év végi kerti partin, július 1-

jétõl helyét Patkó Gyula veszi át,
akinek mandátuma 2010-ig szól.

A Miskolci Egyetem több száz
végzõs diákja vonult végig fák-
lyákkal a belvároson a valétálás
utolsó nagy összejövetelén, a sza-
lamanderen. A campustól és a vá-

rostól búcsúzó diá-
kok a Városház tér-
tõl a Petõfi térig sé-
táltak, ahol átadták a
karok zászlait utó-
daiknak.

A  Miskolci Egye-
tem õse, a selmec-
bányai akadémia
260 éves hagyomá-
nyainak egyik leg-
látványosabb eleme
a szalamander. A
végzõs diákok fák-
lyákkal a kezükben
tesznek egy utolsó
sétát, így búcsúzva el
Miskolctól. 

A diákokat Fedor Vilmos alpol-
gármester búcsúztatta.

– Azt kértem tõlük, hogy vi-
gyázzanak magukra, hogy 5-10-
20 év múlva amikor találkoznak,
mindenki meglegyen, másod-
szor boldoguljanak az életben
azzal a diplomával, amit itt,
Miskolcon szereztek, harmad-
szor pedig volt egy kérésem,
hogy legyenek a városnak a
nagykövetei. Ha itt jól érezték ma-
gukat, mondják el, és térjenek
vissza feleségükkel, családjukkal,

ismerõseikkel – mondta el az al-
polgármester.

A végzõs diákok a Petõfi térig sé-
táltak, ahol a valétaelnökök átad-
ták az elnöki szalagot és a karok
zászlóit utódjaiknak.

Tréba Eszter

A Miskolci Nemzeti Kör fon-
tosnak tartja, hogy a közelmúlt
napokban nagy károkat okozó
miskolci vízszennyezéssel kap-
csolatban tájékoztassa véle-
ményérõl a város vezetését, a
közgyûlést alkotó pártokat és
a közvéleményt.

A szakemberek véleményét
osztva kifogásolják, hogy a kör-
nyezetvédelmi miniszter 2004. év
végén éppen akkor állította le az
1997-ben elkezdett ivóvízbázis-
védelmi kormányprogramot, ami-
kor a miskolci karsztvízbázis ke-
rült volna sorra. A Miskolci Nemzeti
Kör a következõ közleményt adta
ki a témával kapcsolatban:

„A több mint 3000 ember meg-
betegedését okozó katasztrófa
bekövetkeztekor a miniszter nem
együttérzésének adott hangot,
hanem a karsztvíz használatának
korlátozását ajánlotta Miskolcnak.
Ez a változat a szakemberek vé-
leménye szerint nem szolgálná
Miskolc lakosainak érdekeit.
Felhívjuk a döntéshozók figyelmét
arra is, hogy a bükki karsztvízbá-
zis megóvása, védelme vala-
mennyiünknek – a kormánynak, az
önkormányzatnak, az állampol-
gárnak egyaránt – törvényi köte-
lessége! Vagyis a karsztvízbázis vé-
delmének nincs alternatívája!

A vízbázisvédelem sok pénz-
be kerül ugyan, de ez töredéke a
szennyezõdések felszámolásá-
nak, a víztisztításnak, az elszeny-
nyezõdõ vízbázis kiváltásának.
Éppen ezért az elfogadható cél
nem a kiváló minõségû bükki
karsztvízbázis felszámolása lehet,
hanem megfelelõ védelmi intéz-
kedésekkel a jelenlegihez ha-
sonló helyzet megelõzése.
Felszólítjuk az új Országgyûlésbe

beválasztott, illetve bekerült mis-
kolci szocialista és fideszes kép-
viselõket, lobbizzanak, harcolja-
nak azért, hogy a 2007. évi költ-
ségvetés biztosítson forrást
Miskolc vízvédelmére. 

A karsztvíz minõségét veszé-
lyeztetik az illegális bükki sze-
métlerakók, az elhullott állati tete-
mek. A város vezetése tegyen lé-
péseket ez ellen.”

A Miskolci Nemzeti Körhöz
tartozó szervezetek,

egyesületek
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Dr. Varga Zoltán, a 8. számú választókerület szocialis-
ta önkormányzati képviselõje július 4-én (kedden) 17 órá-
tól lakossági fogadóórát tart a Kazinczy Ferenc Általános
Iskolában (Miskolc, Középszer u. 3.) Minden érdeklõdõt tisz-

telettel és szeretettel vár!

Képviselôi fogadóóraA bûncselekményt elszenve-
dett és emiatt életminõségükben
veszélybe került személyek tár-
sadalmi, erkölcsi és anyagi sé-
relmeinek enyhítésére szolgál a
bûncselekmények áldozatai-
nak segítésérõl és az állami kár-
enyhítésrõl szóló törvény, melyet
elõzõ cikkünkben kezdtünk is-
mertetni

Ennek keretében az áldozatse-
gítõ szolgáltatások fajtáival, vagyis
az áldozat érdekérvényesítésének
elõsegítésével, az azonnali pénzügyi
segéllyel, és a szakjogászi segít-
ségnyújtással foglalkoztunk. A tör-
vény másik nagy szabályozási köre
a kárenyhítés lehetõségének a
megteremtése. Kárenyhítésre az a
rászoruló áldozat jogosult, akinek
sérelmére szándékos, személy el-
leni erõszakos bûncselekményt kö-
vettek el, s ennek következménye-
ként testi épsége, egészsége sú-
lyosan károsodott,

Kárenyhítésre jogosult az is, aki
az elõzõekben meghatározott bûn-
cselekmény következtében káro-
sodott vagy meghalt sértettnek az
elkövetés idõpontjában egy ház-
tartásban élõ hozzátartozója.
Rászorulónak tekintendõ az áldo-
zat, ha havi nettó jövedelme –
közös háztartásban élõk esetén az
egy fõre esõ jövedelem – nem ha-
ladja meg az alapösszeg kétsze-

resét. Mint elõzõ cikkünkben már
írtuk, az alapösszeg mértéke 2006.
évben 62 650 Ft. A kárenyhítést egy
összegben vagy havi járadékként
kell fizetni.

Egyösszegû kárenyhítésként az
áldozat a bûncselekmény miatt be-
következett vagyoni kárának teljes
vagy részbeni megtérítését igé-
nyelheti, melyet a törvényben fog-
laltak szerint lehet konkrét esetben
kiszámítani. A sértett bûncselek-
mény miatt bekövetkezett keresõ-
képtelensége esetén – ha a kere-
sõképtelenség várhatóan a 6 hó-
napot meghaladja – az áldozat já-
radék formájú kárenyhítésként a
rendszeres jövedelmében bekö-
vetkezett csökkenés részbeni eny-
hítését igényelheti. 

Az áldozat a kérelmét bármely te-
rületi áldozatsegítõ szolgálatnál elõ-
terjesztheti, ahol a kérelmét elbírál-
ják. Vannak a kárenyhítésbõl kizá-
ró okok is, így például: nem jár kár-
enyhítés, ha az áldozat magatartá-
sa a bûncselekmény kiváltó oka volt,
vagy a bûncselekmény elköveté-
sében közrehatott, és azt a bíróság
jogerõs határozatában megállapí-
totta. Szintén nem kaphat káreny-
hítést, akinek a felróható magatar-
tása okozta a kárt, vagy az közre-
hatott a kár bekövetkeztében, és azt
a bíróság jogerõs határozatában
megállapította.
Dr. Strassburger Gyula ügyvéd

Dr. Tulipán Péter ügyvéd

TÁJÉKOZTATJUK VÁSÁRLÓINKAT, HOGY ÚJBÓL MEGNYITOTTUK A MISKOLC, SZENT I. U. 1. SZ.
ALATTI COOP SZUPERETT ÁRUHÁZUNKAT!

KERESSE ÜZLETEINKET, VÁSÁROLJON, HOGY NYERHESSEN!

ÚJABB AKCIÓVAL VÁRJUK COOP
ÜZLETEINKBEN VÁSÁRLÓINKAT JÚNIUS 28-TÓL

JÚLIUS 10-IG! A FORRÓ NYÁRI NAPOKON
HÛSÍTSE MAGÁT AKCIÓS TERMÉKEINKKEL

AKC
IÓ!

COOP TEA INSTANT CITROM 300 G 169 FT
EGYSÉGÁR: 563,33 FT/KG

NATURAQUA SZÉNSAVAS, ENYHE, -MENTES 1,5 L 99 FT
EGYSÉGÁR: 66 FT/L 

COCA-COLA 2 L + FANTA JÉGCITROM 2 L 472 FT/CS
VIENETTA JÉGKRÉM TÚRÓ-MÁLNA,
CSOKI-VANÍLIA 650 ML 399 FT
EGYSÉGÁR: 613,85 FT/L

ALGIDA TÚRÓ ICE JÉGKRÉM 35 ML 79 FT
EGYSÉGÁR: 2257,14 FT/L

EGYES LEO EXTRA JÉGKRÉMEK 750 ML 439 FT
EGYSÉGÁR: 585,33 FT/L

JUPI ANANÁSZ, MULTIRED, MULTIVIT.
20%-OS 2 L PET. NYEREMÉNYJÁTÉK! 199 FT
EGYSÉGÁR: 99,50 FT/L

JACOBS 2:1 160 G, 3:1 180 G,
CAFE LATTE INST. KÁVÉK 140 G 299 FT
EGYSÉGÁR: 1868,75–1661,11–2135,71 FT/KG

AKCIÓS ÁRON KAPHATÓK:
EGYES SAVANYÚ CUKORKÁK 80 G NYEREMÉNYJÁTÉK! 85 FT
EGYSÉGÁR: 1062,50 FT/KG

SERTÉS-, MARHAMÁJKRÉM 62, 63 G 29 FT
EGYSÉGÁR: 460,32–467,75 FT/KG

DELIKÁT 8 75 G 99 FT
EGYSÉGÁR: 1320 FT/KG

DOMESTOS FERTÕTLENÍTÕK 750 ML NYEREMÉNYJÁTÉK! 339 FT
EGYSÉGÁR: 452 FT/L

...ÉS MÉG SZÁMOS AKCIÓS TERMÉK.

Az Eperjes úton kialakított Szépkorúak Háza nemrégiben nyitotta meg ka-
puit, az 5000 négyzetméteres épületkomplexumban helyet kapott egy önkor-
mányzati nyugdíjasház is, amely 38 összkomfortos garzonlakással mûködik.

A lakrészek és kiszolgáló egységek kialakításánál a tervezõk és a kivitelezõk figyelem-
be vették az idõs emberek mindennapi élete során felmerülõ igényeket. Ennek szellemében
és a jogszabályi kötelezettségnek megfelelõen, valamennyi lakrész megfelel az akadály-
mentes környezet feltételeinek. A lakószobákban és közösségi helyiségekben a biztonságos
mozgást segítõ kapaszkodókat, rámpákat szereltek fel, küszöbnélküli közlekedõ tereket ala-
kítottak ki. Az apartmanok déli és nyugati tájolásúak, a kétágyas elhelyezésû lakrészhez
erkély, az egyágyashoz loggiás kilépõ tartozik. A lakrészek elõterében beépített gardrób-
szekrény, korszerû fürdõszoba és mini-konyha található, hûtõszekrénnyel, mosogatóval, fõ-
zõlappal. Minden szobában van elektromos nõvérhívó, telefon, televízió, számítógépcsatla-
kozási végpont. Található még az intézményben 100 fõ befogadására alkalmas étterem,
négy társalgó és négy melegítõkonyha, ima-, beteg- , torna- és kapcsolattartói szoba, fog-
lalkoztató – valamennyi a legmodernebb felszereléssel – az udvaron pedig kerti bútorok
szolgálják a pihenést. A lakókról 23 közép- és felsõfokú végzettséggel rendelkezõ szakdol-
gozó gondoskodik.

A Szépkorúak Háza Idõsek Otthona most új, ápolást könnyítõ eszközzel gyarapodott. Az
úgynevezett „ágytál-megsemmisítõ” minimalizálja azokat az ápolási, gondozási tevékeny-
ségben tetten érhetõ veszélyforrásokat, amelyekkel a szakdolgozók nap mint nap szembe-
sülnek.

Az új eszköz – amely a járásképtelen, hosszú ápolási idejû, inaktív fekvõbetegek salak-
anyagának gyors és hatékony megsemmisítését szolgálja – ismét komoly elõrelépést jelent
az intézmény felszereltségében. Csökkenti és minimalizálja az ápolási beavatkozások kap-
csán esetleg felmerülõ, illetve a nem megfelelõen kitisztított, korábban alkalmazott ágytá-
lak, és egyéb testváladék-felfogó edények által okozott fertõzésveszélyeket. Emellett fenn-
tartási, üzemeltetési és szervizköltsége lényegesen alacsonyabb az ágytálmosó gépénél, a hi-
degvizes öblítésû mûködéssel energia-megtakarítás érhetõ el. Nõ az ellátott életminõség- és
a komfortérzete, az egyszerû, gyors mûködés révén a szakdolgozó több idõt tud az ellátot-
tal tölteni, akik maguk is szívesebben használnak új, steril, egyszer használatos eszközt. 

Magas színvonalon a Szépkorúak Házában

MÉG KOMFORTOSABBAN

Egyetemi kinevezések

SZALAMANDERREL ZÁRTÁK AZ ÉVET

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy „Mindenkit érhet jogeset”
címmel folyamatosan mûködik ingyenes jogsegélyszolgálatunk.
Amennyiben jogi természetû problémájuk, kérdésük van, úgy kérjük,
írják azt meg, és küldjék el szerkesztõségünk címére: 3525 Miskolc,
Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”.
Lehetõségük van e-mailben is elküldeni kérdésüket, ezt az
info@mikom.hu címre várjuk. Jogi szakértõink, dr. Strassburger Gyula
és dr. Tulipán Péter ügyvédek állnak szíves rendelkezésükre.

Mindenkit érhet jogeset

Patkó Gyula az új (balra) és Besenyei Lajos a
leköszönô rektor.

Jogorvoslat

ÁLDOZATVÉDELEM II.
– A KÁRENYHÍTÉS

A vízszennyezés okairól
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(Folytatás az 1. oldalról.)
1895 augusztusának elsõ nap-

jaiban országszerte heves viha-
rok pusztítottak. Hatodikán
Szekszárd környékén megyényi
területet tarolt le a helyenként lúd-
tojás nagyságú jég, melynek
egyes darabjai a korabeli méré-
sek szerint akár a 25 dkg-ot is el-
érték. Két nappal késõbb Mis-
kolcon volt pusztító felhõszaka-
dás és ár.

A mi szemszögünkbõl nézve a
„véletlen” mûve, hogy egy adott
helyen bizonyos idõszakban lát-
szólag gyakrabban alakul ki szél-
sõséges idõjárás. Térségünkben
csaknem egyforma eséllyel ala-
kulhatnak ki ezek a jelenségek,
de a jégesõ például Baranya tér-
ségében a leggyakoribb, ezért is
mûködik ott a mai napig is a jég-
esõ-elhárítás. A múltban ezek a
szélsõségek még jobban érin-
tették az embereket, gyakoriak
voltak a halálos áldozatokkal járó
súlyos katasztrófák – mint például
a rendkívüli szárazság és a hideg.

– Van-e lehetõség ezen szél-
sõségek pontos elõrejelzésére, s
ha igen, milyen idõintervallumon
belül?

– Valószínûségi elõrejelzésre
van lehetõség, azaz arra, hogy
elõre jelezzük, hogy egy adott kör-

zetben milyen valószínûséggel
alakulhat ki heves zivatar, jégesõ,
szélvihar. Minél rövidebb távra szól
az elõrejelzés, annál nagyobb a
beválási valószínûség.

– Alátámasztja-e valamilyen sta-
tisztikai kimutatás, hogy Miskolcon

és  környékén gyakrabban for-
dulnak elõ idõjárási szélsõségek
az országos átlagnál, s ha így van,
mi ennek az oka?

– Térségünkben ezek a jelen-
ségek közel azonos valószínû-
séggel fordulnak elõ, azonban
van néhány meteorológiai jelen-
ségre érzékenyebb térség. Ahogy
már mondtam, Baranya a legin-
kább jégveréses. Megyénken
belül pedig a Hernád völgye,
Taktaköz, Dél-Borsod, Zemplén
környéke, Bodrogköz a leginkább
hófúvásos – ezek észak felõl nyi-
tott térségek.

– Fel kell-e a jövõben készül-
nünk hasonló jelenségekre?

– Ilyen jelenségekre ezután is
kell számítanunk, mint ahogy
eddig is kellett. Az éghajlatvál-
tozással kapcsolatban egyes
vélemények szerint a szélsõsé-
gek gyakorisága lassan növek-
szik. Ilyen jelenségek például a
szárazság, árvíz, felhõszaka-
dások.

(szepesi)

Kovács Attila a vihar kialakulásának okait mutatja.

Autóbuszos utak: Paralia 07. 24. apartmanban 45 900 Ft/fõ
Repülõvel: Bulgária 07. 10. hotel*** reg. 79 900 Ft/fõ
Rodosz: 07. 09. apartman 39 900 Ft/fõ, 07. 16. apartman 59 900 Ft/fõ
Korfu: 07. 09. apartman 49 900 Ft/fõ, Kréta: 07. 08. apartman 59 900 Ft/fõ
Kos: 07. 10. apartman 54 900 Ft/fõ, Marokkó: 07. 10. hotel*** 89 990 Ft/fõ
Tunézia: 07. 07. hotel***** fp. 69 900 Ft/fõ, hotel***** all inc. 99 900 Ft/fõ

w
w

w.vilaglatoutazas.hu

LAST MINUTE AJÁNLATAINK:

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

Fújtató

ÍNYENCFALATOK
Egy szemfüles újságíró megfigyelte, hogy miniszterelnökünk sa-

játos módon eszi a pogácsát: elõbb az alsó felét nyeli le és a vé-
gére hagyja a ropogós, sajtos fedelét. Kedves levélíróm, Sára asz-
szony viszont magára az újságcikkre figyelt fel és – rá jellemzõ módon
– kommentárt fûzött a kormányfõ pogácsaevési szokásához.

Szerinte azoknál vált életre szóló gyakorlattá a „végére hagyni
a legjobb falatot”, akik szûkös körülmények között gyerekesked-
tek. Mivel nem volt mindennapos étel náluk a kuglóf, de még a
sajtos pogi sem, az elõbbinél a mazsolát, az utóbbinál az ízletes
fedõt hagyták meg utolsó falatnak. Megesett, hogy a krumplit és
káposztát éppen csak díszítõ húsfalatkát is a menü végére tarto-
gatták.

Levele vétele után én is megpróbáltam felidézni, hogyan is vol-
tam (vagyok) az étkezési szokásokkal, különös tekintettel az
ínyencségek fogyasztási sorrendjére. Bár az én családomat sem
vetette fel a pénz – amennyire vissza tudok emlékezni rá – gye-
rekkoromban elõször a legjavát faltam fel a süteménynek és csak
azután a többit. A mákos és a diós bejglinek például a töltelék-
ben dús közepét emeltem ki, és az olykor égettes héjat kaptam
be utoljára.

Itt le is zárhatnám a dolgot azzal az „ütõs” megjegyzéssel, hogy
nem is lett belõlem miniszterelnök. Csakhogy túl messzire megy,
s alighanem téved, aki azt hiszi, hogy a küzdelmes gyerekkor, no
meg a jó falatokkal való takarékoskodás elegendõ a politikai kar-
rier felépítéséhez. Kell ahhoz azért még ez meg az… Hogy mást
ne mondjak: hajlandóság.

De annyit azért különösebb kockázat nélkül kijelenthetek, hogy
a politikai karriert – tágabb értelemben az érvényesülést – segít-
heti, ha az ember nagy biztonsággal meg tudja különböztetni, hogy
hol a dolgok alja és hol a teteje…

(bekes)

Veszélyeztetett térségünk?

KÁNIKULA, JÉGESÕ, TORNÁDÓ

Némi reményt nyújt a helyi ipari
örökségünk jövõbeni értelmes
hasznosítására, hogy az utóbbi
idõben megindult egy pozitív el-
mozdulás a városvezetés részé-
rõl, Ez a diósgyõr-vasgyári tér-
ségben – a piacképes, megma-
radt eredeti termelési profilok és
az újabb termelõ kisvállalkozás-
ok támogatása mellett – elsõ-
sorban a kulturális, sport-, tudo-
mányos célú hasznosítást igyek-
szik elõsegíteni.

Civil kezdeményezéssel elké-
szítettünk egy megvalósítható-
sági tanulmányt a Nemzeti
Technikatörténeti Emlékpark ré-
giónkban történõ kialakítására, és
ebben meghatározó szerepet ka-
pott a Diósgyõri Ipari Táj is.
(Megtalálható a világhálón a
http:// ipari.bzlogi.hu Doku-
mentumok/ Szakmai dokumen-
tumok link alatt.) Ezt jól kiegé-
szítette újabb ötletekkel a „Mû-
szakváltás” címû több mint egy
hónapos rendezvénysorozatunk
mintegy 5000 fõs résztvevõje,
akiknek nagy többsége a vasgyár
üresen álló létesítményeit gumi-
kerekû kisvonatról is megtekin-
tette. 

A Nemzeti Technikatörténeti
Emlékpark (tematikus park) kb.
80-100 km-es sugarú körzetben
hálózatszerûen foghatná össze
a régió ipartörténeti látványos-
ságait, és centruma a két diós-
gyõri nagyüzem, valamint mun-
kás kolóniájuk lenne. Ezáltal a
diósgyõri egykori nagyüzemek
területei szervesen bekapcso-
lódnának a város teljes szöve-

tébe. Itt kapnának elhelyezést az
új közutak, gyalog-sétányok, a
személyszállító kelet-nyugati vá-
rosi gyorsvasút; a különbözõ
sport- és kulturális létesítmé-
nyek, szabadtéri és fedett csar-
nokok, koncerttermek, a pihenõ,
szórakoztató, játszóligetek, épü-
letek; kereskedelmi, vásár- és la-
kossági szolgáltató központok,
a tudományos, kutatási, oktatá-
si, múzeumi létesítmények. Itt
építenénk fel Európa elsõ „ma-
kett-gyárvárosát”, (amelynek
elõterve szintén elkészült), a
Csodák Palotáját. Ez utóbbiak
kapcsolódnának a Miskolci
Egyetem által tervezett jövõ mú-
zeumához, és az egyéb miskol-
ci, valamint regionális települé-
si gyûjtemények hálózatához.
Mûvésztelepeknek, alkotótábo-
roknak, a kortársmûvészet ott-
honának, kiállítótermeinek ad-
hatnának helyet a különbözõ volt
ipari épületkomplexumok. Sa-
játos vonzerõt, turisztikai att-
rakciót jelentenének a mûködõ
üzemek munkahelyeinek biz-
tonságos látogató folyosókon,
tanösvényeken keresztül történõ
megtekintése, a májusi ipari
szafari közkívánatra történõ foly-
tatása. A kohászat irodaháza
például civil szervezetek köz-
pontjának, múzeumnak, az
„Európai Ipari Örökség Útja”
irányító irodájának, vagy átme-
netileg a nanotechnológia indí-
tó kutató laboratóriumának ad-
hatna otthont.

Drótos László
(Folytatjuk)

A katasztrófavédelem és a meteorológia figyelmeztette Miskolcot és
térségét csütörtökön dél körül, hogy délutánra ideér az akkor éppen
a Dunántúlon tomboló, jégesõvel kísért szélvihar. Miskolcon hatalmas
volt a pánik, a benzinkutakon nem lehetett tankolni, mert annyian áll-
tak be, és szó szerint ölremenõ harc folyt néhol a fedett parkolóhe-
lyekért. Aki nem talált ilyet, az végül takarókkal, plédekkel, kartonpa-
pírral fedte be az autóját, ám ezúttal a vihar elkerülte városunkat.

A közelmúltban megváltoz-
tak Miskolcon az önkormány-
zati lakások cseréjére vonat-
kozó szabályok, amellyel egyi-
dejûleg a MIK Zrt. is szigorítá-
sokat vezetett be a lakásmaf-
fia tevékenységének vissza-
szorítására. A tapasztalatokról
dr. Balog Henriettel, a Bérla-
kásgazdálkodási Iroda veze-
tõjével beszélgettünk.

– Hogyan fogadták az ügyfelek,
illetve az ingatlanforgalmazással
foglalkozó cégek a szigorításokat?

–  Az elmúlt hetekben levélben
fordultunk az ingatlanközvetítõ
cégekhez és együttmûködésüket
kértük a jogellenes lakáscserék
megakadályozása érdekében.
Több cég jelezte, hogy egyetért
a törekvéseinkkel. Az ügyfelek is
elfogadták az eljárási rendben be-
vezetett módosításokat, így pél-
dául a teljes tulajdoni lap csato-
lására vonatkozó elõírást.

– Kevesebb lakáscsere jóvá-
hagyása iránti kérelem érkezett?

– Igen. Különösen a magántu-
lajdon és az önkormányzati bér-
lakások közötti cserék esetében
tapasztalunk csökkenést. Az ügy-

felek közül sokan olvasták a ko-
rábban megjelent újságcikket, és
sokkal körültekintõbben járnak el.
Egyre többen keresik fel a köz-
ponti ügyfélszolgálati irodát. 

– Történtek elutasítások?
– Az utóbbi idõben több kérel-

met is el kellett utasítani, különö-
sen olyan esetekben, amikor egy-
értelmûen megállapítható volt,
hogy fiktív lakáscserérõl van szó,
vagyis a magántulajdonú ingatlant
kizárólag abból a célból vásárol-
ják meg, hogy lakáscserét bo-
nyolítsanak le. Vannak olyan in-
gatlanok is, amelyek már többször
képezték lakáscsere tárgyát, va-
gyis forgó ingatlannak minõsül-
nek. 

Egyszerûsített éves beszámoló mérlege:
Befektetett eszközök 1058 Ft
Forgóeszközök 3263 Ft
Eszközök (aktívák) összesen   4321 Ft
Saját tõke 4005 Ft
Kötelezettségek 316 Ft
Források (passzívák) összesen 4321 Ft
Egyszerûsített éves beszámoló eredmény-kimutatása:
Összes közhasznú tevékenység bevétele 9254 Ft
Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 936 Ft
Pályázati úton elnyert támogatás 8250 Ft
Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 48 Ft
Egyéb bevétel 20 Ft
Közhasznú tevékenység ráfordításai 9876 Ft
Tárgyévi eredmény -622 Ft

Újabb pert nyert jogerõsen az
AVE Miskolc Kft. a Cirkont Rt.-vel
szemben. A Cirkont Rt. 2005. feb-
ruár 22-én nyújtott be keresetet a
Miskolci Városi Bíróságon az AVE
Miskolc Kft. I. rendû és Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormány-
zata II. rendû alperesekkel szem-
ben annak megállapítását kérve,
hogy a települési szilárd hulladék
kezelése és ártalmatlanítása tár-
gyában az önkormányzat és az
AVE Miskolc Kft. jogelõdje között
1997. évben létrejött és azóta mó-
dosított közszolgáltatói szerzõ-

dés jogszabályokba ütközõ. A
perben írásban is megérkezett a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Bíróság jogerõs ítélete. A Bíróság
a Cirkont Rt. keresetét teljes egé-
szében elutasította és elmarasz-
talta továbbá õt a perköltség ösz-
szegében, azaz kimondta a bíró-
ság, hogy az önkormányzat és az
AVE Miskolc Kft. (illetve jogelõdjei)
által Miskolc város területére, hul-
ladékkezelésre megkötött köz-
szolgáltatói szerzõdés érvényes,
semmilyen jogszabályba, rendel-
kezésbe nem ütközik.

Hadat üzentek a lakásmaffiának

FIKTÍV CSERÉK ELLEN

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Szépmesterségek Alapítvány
2005. évi tevékenységE

PERT NYERT AZ AVE

PÁNIKBAN A VÁROS
IPARTÖRTÉNETI ÖRÖKSÉGÜNK (4.)

Technikatörténeti
Emlékpark

Kiváló 

minôségû, 

kis szériában 

készült 

magyar termékek!

Nyári akció!

Nôi Divat

MMiisskkoollcc,,  SSzzéécchheennyyii  uu..  2211––2233..  TTeell..::  4466//334488--559999  
((aa  sszzíínnhháázz  mmeelllleetttt,,  aa  DDéérryynnéé  ttéérr  ffeelléé))



III. évfolyam 26. számKULTÚRA4

A Nemzetközi Art Mozi Szö-
vetség igazgatótanácsának
tagjává választották nemrégi-
ben Bíró Tibort, a Cine-Mis Kht.
ügyvezetõ igazgatóját, a ma-
gyarországi Art Mozi Egyesület
alelnökét. Az egyesület idén ka-
pott elõször lehetõséget, hogy
tagot jelöljön a rangos nem-
zetközi szövetség vezetõségé-
be, Magyarországon jelenleg
38 art mozi mûködik.  

Bíró Tibor a MiNap-nak el-
mondta: a párizsi székhelyû
Nemzetközi Art Mozi Szövetséget
1955-ben alapították, s jelenleg
több mint 3000 mûvészmozit tö-
mörít, Európából, Afrikából, Dél-
Amerikából, Ázsiából. Célja, hogy
a mûvészfilmeket a közönség
minél szélesebb rétegeihez eljut-
tassa, s hogy ez a kínálat minden
országban folyamatosan jelen le-
gyen a mozik piacán. A miskolci
Hevesy Iván Filmklub és néhány
budapesti mozi több mint hat
éve tagja a szövetségnek, amely
májusban, a cannes-i filmfesztivál
idején tartotta éves közgyûlését.
Itt választották be a hattagú igaz-
gatótanácsba Bíró Tibort, akit a
magyarországi Art Mozi Egyesület
jelölt erre a posztra.

– Az igazgatótanács a szövet-
ség legfontosabb kérdéseiben
foglal állást, európai és nemzet-
közi szinten koordinálja az art
mozik problémáit, helyzetét, és
próbálja számukra a legkedve-
zõbb mûködési feltételeket meg-
teremteni. Folyamatos kapcso-
latban vagyunk az Európa Tanács
illetékes képviselõivel, bizottsá-
gaival is, rendszeresek a konzul-
tációk ezekkel a szervezetekkel –
hangoztatta Bíró Tibor.

Bíró Tibor szerint az úgyne-
vezett „art-filmek” közé sorol-
hatók mindazok az alkotások,
amelyek valamilyen filmmûvé-
szeti értéket hordoznak – tehát
nem közönségfilmek, nem kom-
mersz tömegfilmek. A filmek ka-
tegorizálása nem a mozikra és
a filmforgalmazókra van bízva:
minden országban létezik egy
szisztéma arra, hogy milyen
szempontok alapján kategori-
zálnak egy-egy filmet. Magyar-
országon a nemzeti filmiroda
bizottsága jogosult ennek a meg-
állapítására, s ha egy alkotást ez
besorol az art filmek közé, on-
nantól annak a magyarországi
forgalmazása állami támogatás-
ra jogosult. 

A Cine-Mis ügyvezetõje cáfol-
ta, hogy bármiféle harcban áll-

nának a multiplexekkel – mint fo-
galmazott, azok üzleti vállalko-
zások, s egészen más kínálattal,
egészen más közönséget céloz-
nak meg. Nyilvánvalóan azokat a
közönségfilmeket vetítik, ame-
lyektõl üzleti hasznot remélnek,
míg az art mozik csendesebb, ha-
gyományosabb, „klasszikusabb”
közegükkel, mûvészfilmjeikkel
meghittebb szórakozást kínál-
nak. 

– 2001 óta, mióta mi egyér-
telmûen a mûvészfilmek felé
fordultunk, tiszta helyzet ala-
kult ki – mondta Bíró Tibor. –
Miután a multiplexek megnyi-
tottak, és mi nemigen vesszük
fel a kínálatunkba az úgyneve-

zett „sikerfilmeket”, közel há-
romszorosára emelkedett a né-
zõszáma az általunk vetített art-
filmeknek. Jelen pillanatban kb.
70 000 nézõvel számolunk éven-
te, ami a magyarországi vidéki
városok között az egyik leg-
jobbnak számít, és nemzetközi
összehasonlításban is megállja
helyét. 

– 2004-ben megszületett a
filmtörvény is Magyarországon,
amely egyértelmûen pártolja a
filmmûvészeti értékeket, s ettõl
kezdve az art-filmek forgalma-
zása, bemutatása állami támo-
gatásban részesül – folytatta az
ügyvezetõ. – Emellett nagy le-
hetõségeket kínált a négy éve el-
kezdõdött a mozirekonstrukciós
program is, amely kizárólag az
art jellegû mozikat részesítette
elõnyben. Ennek volt eredménye
két évvel ezelõtt, hogy a Kossuth
mozit és a Hevesi Filmklubot 65
millió forintos fejlesztés kereté-
ben technikailag, kényelmi be-
rendezések szempontjából tel-
jes mértékben fel tudtuk újítani.
Így most már versenyképesek
azzal a kényelemmel és színvo-
nallal, amit a multiplexek nyújta-
nak. További jelentõs fejlõdés
lesz, hogy õsztõl, a Mûvészetek
Háza megnyitásával két továb-
bi teremmel bõvül a tevékeny-
ségünk: a Mûvészetek Házában
egy 70 és egy 140 fõs artmozi-
terem fog létesülni. Ez azt jelenti,
hogy a minõségi filmek területén
megduplázhatjuk a kínálatot,
több filmet vetítünk, tematikus
összeállításokat, filmklubokat fo-
gunk indítani.  

(szepesi)

Szombati krónika

NE RÖHÖGJÖN A RABLÓ!
Derû, sõt kacagás fogadja a fehér asztal mellett, ha olykor meg-

említem (obsitosként mit sem törõdve a hadititokkal), hogy katonai
szakképzettségem: gépíró. A jókedvet fokozandó, némi öniróniával
még azt is el szoktam mesélni, hogy „harcosként” egyetlen egyszer
kerültem csak fegyver közelébe. Az úgy volt, hogy joviális parancs-
nokom elém, azaz az írógépem mellé helyezte oldalfegyverét, mond-
ván: szedjem szét, tisztítsam ki. A szomszéd asztalnál kuncogni kez-
dett a kis polgári alkalmazott (tömör gyönyör, pattanásig feszülõ blúz-
ban – nevezzük Borikának), tudván, hogy indulataim nem éppen a
csupasz fegyverek láttán szoktak felgerjedni. 

Két ujjal, mint a döglött patkányt emeltem fel az izét és soha nem
voltam tanácstalanabb, mint akkor. S miután az elmúlt ötven évben
mit sem változott a fegyverekhez való viszonyom, magam is csodál-
kozom, hogy miért érzek némi elégtételt, mikor a biztonsági emberek
újabban lõnek a bankrablókra. 

Talán azért van ez, mert szeretnék és persze nemcsak én, hanem
a többségi társadalom személy- és vagyonbiztonságban élni. Gondoljuk
meg: mindig így volt e világi élet. Tiborc és jobbágytársai azért fogadtak
heten egy rossz csõszt, azért voltak tûzre, vízre vigyázó, éjfélt kiáltó
bakterok, nyájat, csordát komondorokkal, ólmos botokkal õrzõ pász-
torok, azért vannak máig is kerülõk a határban és ezért van rendõrség,
polgárõrség, biztonsági szolgálat – mindenütt, ahol szükségét érzik. 

Már az õsember is megvédte barlangját, életterét; a középkorban
várakat (s hányfélét) építettek a rabló hordák ellen; a polgárvároso-
kat falak, kapuk védték. Szép irodalmi példáink (Krúdy, Márai mûvei)
bizonyítják, hogy a polgár miként védte meg lakhelyét, családját, be-
csületét – erkölcsi értékeit, anyagi javait. S miután az emberi termé-
szet (a gyilkos és rabló ösztönök) alig változtak az idõk folyamán, mi
is kénytelenek vagyunk védekezni. 

De mikor jogos a fegyverhasználat? Ezt vitatják most széplelkû ri-
porterek, jogkövetõ szakemberek – pro és kontra sorakoztatván ér-
veiket. A rablók pedig a markukba röhögnek. Kivéve azt a kettõt, akik
most gyógyulnak lõtt sebeikbõl. 

Nos, örülnék, ha a rabló nem röhögné ki a rendõrt, ha a rendõr
meg tudná különböztetni a – munkáját végzõ – fotóriportert a randa-
lírozó huligántól, ha a jogi csûrés-csavarás közben nem jutnánk odáig,
hogy légkondicionált stúdióban okoskodunk, magyarázván, hogy mi-
ként viselkedjen a biztonsági õr, ha kést szegeznek munkatársa nya-
kához. 

Különben eddig kétszer rabolták ki azt a kis pénzintézetet, ahol „va-
gyonom” kezelik. Most már ott is van biztonsági õr. Kedvesen köszönt,
mikor legutóbb beléptem. Elõször látott, de nem rántott fegyvert…

Ja! Parancsnokom fegyverét – megkönyörülvén rajtam – a szolg.
vez. õrmester szedte szét és tisztította ki.                       (gyarmati)

Bíró Tibor a Kossuth mozi elôcsarnokában.

Nemzetközi elismerés

FELJÖVÕBEN AZ ART MOZIK

Az ún. éves nagyleállás idõszakában végezzük a kazá-
nok és kiszolgáló egységeinek karbantartását, illetve azo-
kat a mûszaki beavatkozásokat, melyek a teljes szolgálta-
tási rendszer üzemeltetése szempontjából nélkülözhetet-
lenek. Az aknákban lévõ szerelvények karbantartása, nagy
átmérõjû szerelvények cseréje, a hõforrásoldalon a villa-
mos, mûszerész és gépészeti szivattyú karbantartása, ké-
ményrekonstrukció is ekkor történik.

Május 15. és szeptember 15-e között történik a hõköz-
pontok és épületek közötti vezetékek javítása, karbantartá-
sa. Felülvizsgáljuk a szerelvények állapotát, majd a kar-
bantartásról vagy esetleges cserérõl ennek ismeretében dön-
tünk. Ezen a nyáron 10 hõközpontban vált szükségessé az
idõ folyamán elkorrodált tágulási tartályok korszerû, mûa-
nyag tartályokra történõ cseréje. A korrózió miatt ki kell cse-
rélni az Avasi lakótelepen a Klapka György utca 26–28–30–32.
sz. alatti alagsorban a használati melegvíz vezetékeit is. 

A hõközpontokban a hõcserélõk idõszakonkénti vegy-
szeres tisztítása szükséges. A nyári idõszakban végeztetjük
el a fûtési rendszerünk vízkõtelenítését, melyre a fûtési idény
üzemzavarmentes mûködése és az energiahatékony gaz-
dálkodás érdekében van szükség.

Nyáron azonban nem csupán karbantartási, hanem fej-
lesztési, beruházási célok is megvalósulnak. Ilyen például a
további 220 db költségmegosztó hõmennyiségmérõ beé-
pítése, mely az épületenkénti mérést és elszámolást szol-
gálja. A költségosztó hõmennyiségmérõ nélkül maradt épü-
letekbe a beépítés a következõ években kerül sorra. Az el-
számoló és költségosztó mérõk hitelessége 4 évente lejár,
ezért ezen mûszerek hitelesítése is ekkor történik. A teljes
szolgáltatási területre kívánjuk bõvíteni a távfelügyeleti rend-

szerünket. A diósgyõri, bulgárföldi, avasi távfûtéses terüle-
tek után a Belvárosi lakótelep hõközpontjainak távfelügye-
leti rendszerét építjük ki. Ezzel a beruházással – a hõköz-
pontok üzemviteli adatainak állandó folyamatos ellenõrzé-
se miatt – a szolgáltatás biztonsága jelentõs mértékben nõ.

Megszüntetjük a Bulgárföld-kelet hõközpontot, mert az ál-
tala ellátott épületekbe egyedi hõközpontok kerülnek kiépítésre.
Ez lehetõséget teremt az épületek egymástól független sza-
bályozására, az egyedi mérés megvalósítására. A levegõ tisz-
taságának védelme érdekében a Bulgárföldi lakótelepet ellá-
tó, illetve Futó utcai kazánház földgázégõit korszerû, ener-
giatakarékos és környezetkímélõ égõkre cseréljük.

Az épületek fûtési és melegvizes rendszerének üzemel-
tetése, karbantartása, felújítása az épület tulajdonosának a
feladata. Ilyen eszközök pl: fûtõtestek, a fûtési csõhálózat,
fûtési költségmegosztó, a használati melegvizet szállító cir-
kulációs vezetékhálózat, a használatimelegvízmérõ-óra, va-
lamint ezek szerelvényei, melyek mûködõképességének meg-
õrzésérõl, a szükséges javításokról minden tulajdonosnak,
tulajdonosi közösségnek magának kell gondoskodnia.

Javasoljuk a lakóközösségeknek, hogy átalánydíjas vagy
eseti szerzõdésekkel gondoskodjanak az épületeken belüli
rendszerek folyamatos, biztonságos mûködtetésérõl.

Felhívjuk a Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a
nagyleállás ideje alatt az épületek fûtési rendszerét érintet-
lenül hagyjuk, a lakások radiátoraiban továbbra is víz
marad! 

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra is, hogy a nagyleál-
lások idõtartama alatt a melegvízcsapból is hideg víz
folyik, amit a melegvizes mérõóra megmér, így haszná-
lata indokolatlan többletköltséget okoz. Elkerülhetõ az em-
lített többletköltség, ha a vízmérõóra elõtt lévõ szerelvényt
lezárják.

A TIGÁZ Zrt. tájékoztatása szerint 2006. július 11–12-
én a Mol Rt. szállítóvezetékeinek karbantartási munkálatai
miatt a város gázhálózatába a földgázbetáplálás szü-
netelni fog. A földgáz kimaradása miatt a városi gáz-
hálózatba bekapcsolt kazánházak – bulgárföldi kazán-
ház, Kilián-déli kazánház, diósgyõri fûtõmû, Dorottya úti
kazánház, HCM-kazánház – üzemeltetését csak szaka-
szosan fogjuk tudni megoldani. Társaságunk mindent
megtesz annak érdekében, hogy az érintett területeken
a jelzett két napon a melegvíz szolgáltatását a reggeli
és esti órákban felhasználóink részére biztosítani tudja.
Bõvebb tájékoztatást a gázkimaradás elõtti napokban
teszünk közzé.

Társaságunk a felhasználói igények ki-
elégítése érdekében igyekszik a távhõ szol-
gáltatási rendszerét megfelelõ, üzembiztos
állapotban tartani. Ennek egyik alapvetõ fel-
tétele a folyamatos karbantartást igénylõ fel-
adatok szakszerû elvégzése. Évrõl évre ha-
tékonyabb munkaszervezéssel csökkentjük
a nyári nagyleállásra fordított napok szá-
mát, azért, hogy felhasználóink részére
minél kevesebb legyen a használatimeleg-
víz-szolgáltatásból kiesõ idõ.

A MIHÕ KFT. A NYÁRI KARBANTARTÁSOKKAL 
MÁR A KÖVETKEZÕ FÛTÉSI IDÉNYRE KÉSZÜL

Terület Leállás tervezett kezdete Leállás tervezett vége Tervezett napok száma

Avasi terület 2006. 07. 10. 2006. 07. 14. 5

Belvárosi terület 2006. 07. 10. 2006. 07. 14. 5

Diósgyõri terület 2006. 07. 17. 2006. 07. 20. 4

Bulgárföldi terület 2006. 08. 07. 2006. 08. 10. 4

A lakótelepekre kiterjedõ, elõre tervezhetõ nagyleállások idõtartama:

Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata megbízásából

eljáró MIK Miskolci
Ingatlangazdálkodó Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság  

meghirdeti az önkormányzat által 
magánszemélyek lakhatásának biztosítása 

céljából bérbevett lakások  NÉVJEGYZÉKEN
KERESZTÜL TÖRTÉNÕ BÉRBEADÁSÁT, 

valamint LAKBÉRTÁMOGATÁSÁT.
A kiírás anyaga megtekinthetõ a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság és a polgármesteri hi-
vatal hirdetõtábláin, valamint lehívható a MIK Zrt. weblapjáról, mely-
nek címe: www.mikrt.hu

További információk a MIK Zrt. 
Bérlakásgazdálkodási Irodájánál szerezhetõk be 

(Miskolc, Széchenyi u. 60. sz., tel.: 516-251, 252, 253, 254).

JÚLIUSI ÁRZUHÉ A BABUS SUZUKINÁL!

Az Ön márkakereskedôje: Babus Autóház Kft.
Miskolc, Régiposta u. 29. Telefon: 46/506-008, 506-009
SZOMBAT, VASÁRNAP IS NYITVA!

Ne döntsön, 
amíg nálunk nem járt!      

EEggyyeess  mmooddeelllleekk

440000  000000  FFtt  
áárreennggeeddmméénnnnyyeell!!

csak 2006. július 1–31. között!



Óriási sikert aratott a mú-
zeumok éjszakája Miskolcon.
A Herman Ottó Múzeum
három állandó és négy idõ-
szakos kiállítását június 24-én
éjjel ingyen tekinthették meg
az érdeklõdõk. 

Nemcsak a szerelmesek,
hanem a múzeumok éjszakája is
volt Szent Iván éjjele Miskolcon.
A Papszeren lévõ épületbe a vi-
selettörténeti és a szódakiállítás,
a kertben pedig az elsõ fröccs-
fesztivál vonzotta a látogatókat.
A gyerekeket kézmûves-foglal-
kozással, a felnõtteket pedig ás-
ványkiállítással és az opera-
fesztiválhoz kapcsolódóan ope-
rafilm-vetítéssel is várták. A
Görgey utcai fõépületben a rak-
tárakat is megnyitották. Az ér-
deklõdõk így azt a tizenötezer tár-
gyat és grafikát is megtekinthet-
ték, amelyek a kiállításokon nem
szerepelnek. A földszinten kon-
certeket tartottak, a múzeumok éj-
szakája így egyedülálló élményt
nyújtott a zene szerelmeseinek is.

Bár a Herman Ottó Múzeum
idén elõször csatlakozott a kez-
deményezéshez, a látogatók tö-
mege felülmúlta a szervezõk ál-
mait. 

– Azt hittem, hogy majd eljön-
nek néhányan, mivel ez az elsõ
alkalom, és nem egy bejáratott
rendezvényrõl van szó. Teljesen
váratlanul viszont szinte nem tud-

tuk kiszolgálni az embereket –
mondta Veres László, a Herman
Ottó Múzeum igazgatója a rend-
kívüli érdeklõdésre utalva. A mú-
zeumok éjszakáját negyedszer-
re rendezik meg Magyarországon.

Skandináv hagyomány szerint
fáklyákkal jelzik, mely gyûjtemé-
nyekhez térhetnek be éjjel is a lá-
togatók az év legrövidebb éjsza-
káján.

Puskár Anett

1989/1990-ben a Miskolci
Tervezõ Vállalat tömbrehabili-
tációs munkája, illetve Szabó
József tervezõ elgondolásai sze-
rint megújult a Széchenyi I. utca
2–10. számok közötti szakasza. 

A 2–4–6. számú épületekre eme-
let került, a mai 6/b épülettömb
homlokzata is megújult. A 4–6–8.
számú házak felújítása mellett, de
ezek mögött 1990-ig új lakásokat
kívántak felépíteni. Az akkori 6/1-
es tömbön belül megújult 1990-re
a 10. számú biztosító épülete, s ter-
vezték a Rákóczi-ház galériává
történõ átalakítását, a Sötétkapu fel-
újítását, s a Béke mozi tatarozá-
sának befejezése után a 6/2-es
tömb belsejében új épületek felé-
pítését. (Ez utóbbi kettõ megvaló-
sítása most lett aktuális. A város-
történetben másfél évtized nem
olyan meghatározó, mint egy kor-
osztály, egy nemzedék életében.)

A mai 6/b számú telken a 17. szá-
zad végén, 18. század elején a
Palóczy-család nemesi kúriája állt.
A kúria meglétérõl szóló tudósítás
1843-ból származik. A jelenlegi

épület a 19. század utolsó harma-
dának építészeti alkotása. Külsõ
megjelenésében a négyaxisú, két-
emeletes lakóház a késõ szecesz-
szió jegyeit viseli magán.
Földszintjén a jobbszélsõ tengely-
ben helyezkedik el az egykor te-
herforgalmat is lebonyolító kapu-
zat. A kapu törtvonalú, trapéz for-
májú záradékkal van ellátva, s ez
a motívum ismétlõdik a homlokzat
második emeletén és a passzá-
zsokban. Az elsõ emeleten, a két
szélsõ tengelyben szögletes, vas-
keretes erkélyek teszik mozgal-
massá a homlokzatot. Az ablakok
nyújtottak, s a mellettük függõle-
gesen végigfutó, vakolatszínezés-
sel jelölt falsávok méginkább hang-
súlyozzák a homlokzat vertikális
mozgását. 

A második emeleten az elsõ
emeleti ablakok osztásai ismét-
lõdnek, s a középrizalit teljes szé-
lességében erõteljesen jelenik meg
a falazott mellvédû erkély. A tég-
lalap motívumú vakolatdíszeket
nemcsak a második emeleti erké-
lyen, hanem a földszinten, a hom-
lokzat teljes felületén az átalakí-
táskor mozaiklapok váltották fel. (Az

1910-es évekbõl származó archív
fotón még jól látszik, hogy a kö-
zéprizalitban a nyeregtetõre me-
rõlegesen a homlokzat síkján túl-
ugró oromzat helyezkedett el, amely
egyben a második emeleti erkély
esõ elleni védelmét is ellátta.) A fel-
újítás után is megmaradt a kapu-
alj mennyezetét tartó három vas-
kos gerenda. A gerendák által ha-
tárolt mennyezeti mezõkben gyön-
gyös keretelésû, geometrizáló apró
stukkóelemek voltak láthatók.

A telek teljes keleti hosszúsá-
gában fut végig az utcai traktusra
merõleges lakószárny, amelyre
ugyancsak merõlegesen épültek a
kapu tengelyében azok a bõvít-
mények, amelyek közül az elsõ lép-
csõház, a második, harmadik és
negyedik pedig lakószárny funk-
cióját látja el. Az elsõ lépcsõház-
ból mindkét irányban megközelít-
hetõk az emelet függõfolyosói. A
telekbeépítés Szinva felõli hom-
lokzata lényegesen eltér a
Széchenyi utcai homlokzattól. Az
emeleten három, a földszinten öt
ablak található, asszimmetrikus el-
rendezésben. A homlokzat verti-
kálisan két részre tagolódik: egy
hangsúlyosabb keleti és egy sze-
rényebb nyugati oldalszárnyra.

A Fõutca Plaza Projekt a
Széchenyi utcai homlokzat megújí-
tását célozza úgy, hogy az ingat-
lannak csak közel ötöde önkor-
mányzati tulajdon. A 2006-ban
megvalósítani tervezett felújítást a
SzeletA Arch. Kft. készítette a MIK
Zrt. megbízása alapján. A kivitele-
zõ is a MIK Zrt. lesz. A homlok-
zatképzésben a fõhomlokzat pár-
kány fölötti alapszíne törtfehér, a
földszinti homlokzat, valamint a kvá-
deres homlokzatfelületek színe
pedig halvány sárgásbarna lesz. Az
ablakkeretek sárgásbarnák, az ége-
tett kerámiabetétek és rozetták
sárgás-vöröses színûek lesznek. Az
ablakok diószínt, az üzletportál és
az ajtók vörösesbarna színt kap-
nak majd. 

Dobrossy István

2006. július 1. MÛSOR 5

A Miskolc TV
heti mûsora

2006. július 3–2006. július 9.

2006. július 3., (hétfõ): 07.00–08.00 Híróra,
összefoglaló a hétvége híreibõl. 09.00–10.00
Egészségóra. Téma: Védekezés a napsugárzás
ellen, bõrgyógyászati szakvélemények.

2006. július 4., (kedd): 08.00 Vendég: Juhász Tamás politológus.
Téma: Az elmúlt hét politikai eseményei.
2006. július 5., (szerda): 07.30–07.45 Parlamenti körkép dr. Tompa
Sándor országgyûlési képviselõvel. 08.00–09.00 Diósgyõri Mozaik, a
Rádió Diósgyõr közéleti-kulturális mûsora. Érdekességek Diósgyõrrõl.
Kaláka Fesztivál a diósgyõri várban. Programajánló.
2006. július 6., (csütörtök): 08.00 Vendég: Dömötör Zoltán. Téma:
A tapolcai Barlangfürdõ nyári mûködése.
2006. július 7., (péntek): 08.30 dr. Tompa Sándor, országgyûlési
képviselõ. 08.00 Az Ökológiai Intézet munkatársai. Téma: Klímaváltozás.
2006. július 8., (szombat): Ismétlések a hét legérdekesebbnek vélt
riportjaiból. A Rádió Diósgyõr minden nap óránként országos, féló-
ránként pedig helyi hírekkel jelentkezik. Minden nap 08.05 órakor
pedig útinformot hallhatnak a hallgatók.

JÚLIUS 3., 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 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 A sárkány
árnyéka, hongkongi film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

JÚLIUS 4., KEDD
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30
Képújság 17.00 A Hálózat mû-
sora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.25 Magazinmû-
sor (élõ), benne: Sport 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.30 Múltkor,
tallózás a Miskolc Televízió ar-
chívumában 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Pusztító idegen, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

JÚLIUS 5., 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
Házláz, az építtetõk magazinja
(ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Merénylet
a levegõben, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora. 

JÚLIUS 6., 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 Cégablak, hasznos infor-
mációk a vállalatok életérõl
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Az erõszak vá-
rosa, olasz–francia film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

JÚLIUS 7., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30
Képújság 17.00 A Hálózat mû-
sora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.30 Múzsa, kul-
turális magazin 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.30 Klick, innovációs
magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Amerikai
sárkányok, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

JÚLIUS 8., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése  09.30 Képújság
15.00 DVTK–Tatabánya labdarú-
gó-mérkõzés, 2006. tavasz (ism.)
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Magazinmûsor, válogatás a hét té-
máiból 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.30 Az Egressy zenekar, útifilm
a franciaországi turnéról (ism.)
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.30 Elsõ számú
közellenség, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

JÚLIUS 9., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Kép-
újság 15.00 DVTK–FTC labdarú-
gó-mérkõzés, 2006. tavasz (ism.)
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Krónika, heti hírösszefog-
laló magazin 18.30 Magazinmû-
sor, válogatás a hét témáiból
19.00 Krónika (ism.) 19.30 Múzsa,
kulturális magazin (ism.) 20.00
Krónika (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.30 Provokátor, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

A megújuló belváros (10)

A PALÓCZY-KÚRIA KÉTEMELETES „UTÓDÉPÍTMÉNYE”

ÉJSZAKAI MÚZEUMLÁTOGATÁS
FRÖCCSÖZÉSSEL

Ismét kortyolható volt a Korty
az operafesztivál ideje alatt. A ma-
gyar szenzációnak ígérkezõ arany
nedû idén februárban debütált a
Kocsonyafesztivál hivatalos ita-
laként. A sört a szintén Miskolcon
megrendezett Kisüzemi Sörfõz-
dék Egyesületének nemzetközi
versenyén is kortyolhatták.

Immár hatodik alkalommal ren-
dezték meg a Kisüzemi Sörfõz-
dék Egyesületének versenyét,

ezúttal Miskolcon. A megméret-
tetésre Üzbegisztántól Franciaor-
szágig, Szlovákiától Görögorszá-
gig neveztek a sörözõ- és sör-
fõzde-tulajdonosok.

A versenyen a legjobbak bronz-,
ezüst-, arany-, a kategóriák leg-
jobbjai gyémántdiplomában ré-
szesültek. A zsûrinek nem volt
egyszerû dolga a sok kiváló mi-
nõsítésû és minõségû sör értéke-
lésekor.

A SÖRÖK IS MEGMÉRETTETTEK

ZENE- ÉS FÉNYFESZTIVÁL
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?

Az éjjel több kiállítást is meg lehetett tekinteni, többek között
Dömötör Zoltán fényképezõgép-gyûjteményét.

Miskolctapolcán július 2-án, va-
sárnap ismét Zene- és Fényfesz-
tivál. 14 órakor Térzene a Bányász
Fúvószenekar közremûködésével.
15 órakor Emlékkereszt és emlék-
kõ megáldása. 16 órakor Promenád
– a Miskolci Rádió élõ közvetítése.
16 órakor a Miskolci Bartók Kórus
mûsora. 16.30 órakor Illés László gi-
tárjátéka. 17 órakor Tapolcai Ve-
gyeskar elõadása. 17.10 órakor Ács
Gyula tárogatózik. 18 órakor a mis-
kolctapolcai református templom-
ban jótékonysági koncert. Közre-
mûködik: Faragó Laura énekmû-
vész, Mátyus Gabriella orgonamû-
vész, Kulcsár Imre színmûvész, a

Cantus Firmus Énekegyüttes. Vezé-
nyel: Szûcs Sándor. Mûsor: A vi-
rágok vetélkedése (népdalok),
Ignoto: Adoramus te Christe,
Johann Crüger: Míg én e földön
élek, Johann Crüger: Cantate Do-
mino, Joseph Haydn: 26. Zsoltár,
Joseph Haydn: 41. Zsoltár, Michael
Praetorius: Ébren légy, Babits
Mihály: Jónás könyve, Vivaldi–Bach:
a-moll concerto, Ady Endre:
Krisztus-kereszt az erdõn, Gou-
dimel: Genfi zsoltárok, C. Franck:
a-moll corall. A hangversenyre a be-
lépés díjtalan. Adományaikat a
templom javára a fenntartók ne-
vében is köszönettel fogadnak.
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Gyûjti az erõt a Diósgyõri VTK

A HÉTEN BENCZÉS DIRIGÁLT

Tóth Tamást a meleg sem zavarta a Kékesen

NAGY ÁLMA AZ OLIMPIA

3525 Miskolc, Kossuth u. 2.
3525 Miskolc, Szentpáli u. 2–6. (Miskolc Plaza)

2006. július 7,. 13.00–16.00: Nyílt nap
az MVK Zrt.-nél

A látogatók megtekinthetik modern
és veterán jármûveinket, betekintést
nyerhetnek cégünk életébe, megis-
merhetik fejlesztési elképzeléseinket,
elmondhatják javaslataikat.  

2006. július 9.: Újra közlekedik a
nosztalgiavillamos, me-
lyen kiállítást tekinthetnek
meg a társaságunk és a
miskolci közösségi közle-
kedés történetérõl. 

Indulás: 10.00–17.00-ig,
óránként a Tiszai pályaud-
varról. 

Utazás: csak a jármûvön
váltott korhû menetjegyek-
kel, jegyár: 80 Ft. 

2006. július 23. 9.00: emlékoszlop-
és megállótábla-avatás a 100 éves
diósgyõri villamosközlekedés em-
lékére, melyre az Ady Endre Kulturális
és Szabadidõ Központ elõtti tér át-
adásával egybekötve kerül sor. 

Helyszín: Ady Endre Kulturális és
Szabadidõ Központ

KÖZLEKEDÉSI NAPOK
AZ MVK ZRT.-NÉL!

Az MVK Zrt. az idén is megrendezi a Közlekedési Napokat,
melynek keretében az alábbi eseményekre kerül sor:

A Közlekedési Napok rendezvényein mindenkit szeretettel vár 
az MVK Zrt., a megbízható útitárs.

Kilencedik alkalommal ren-
dezte meg a Budapest Sport-
iroda a Kékes csúcsfutást,
amelynek a távja 11,6 kilomé-
ter volt. De nem is ez, sokkal in-
kább a 671 méteres szintkü-
lönbség, valamint a kánikulai
meleg jelentett igazi próbatételt
a rajthoz állók számára. Az 1300
induló közül a miskolci Tóth
Tamás dacolt a legjobban a ne-
hézségekkel és ötperces elõny-
nyel érkezett elsõként a célba.

A mezõny Mátrafüredrõl vágott
neki a táv megtételének, és az or-
szág tetejének a meghódítása pa-
pírforma-eredménnyel ért véget. A
tavalyi címvédõ Tóth Tamás ugyan-
is igazolta az esélylatolgatást, az
idén is õ szakíthatta át elsõként a
célszalagot.

– Nagyon meleg volt, de ennek
ellenére jól éreztem magam. Úgy
emlékszem, hogy a rajt után sike-
rült gyorsan az élre vágni és kö-
rülbelül ötszáz méter megtételét kö-
vetõen már egyedül vezettem a me-
zõnyt. Szerettem volna pályacsú-
csot dönteni, de ez sajnos nem si-
került, fõleg a kánikula miatt – adott
gyorsértékelést a célba érkezését
követõen a tehetséges atléta.

Amúgy kettõs volt a miskolci
siker, ugyanis másodikként Varga
József futott be, aki „mellesleg” meg-
javította saját egyéni csúcsát. Õ any-
nyit mondott, hogy ezúttal a ko-
rábbinál jobban sikerült a felké-
szülése. Tóth ideje egyébként 44.41
perc, Varga Józsefé 49.33 perc volt.

De térjünk vissza a gyõzteshez!
Ki is ez a sokra hivatott miskolci futó?
Tóth Tamás a fõvárosban él, ott edz,
és tanul a Könnyûipari Fõiskolán.
Miskolcon született, az Istvánffy Ál-
talánosba Iskolába járt, majd a

Kossuth Gimnáziumban érettségi-
zett. Kajakozott az MVSC-ben, majd
a Miskolci Vízmûvekben, késõbb be-
lekóstolt a triatlonba, a duatlonba,
Kassai László keze alatt szerette
meg és próbálta ki a rokon sport-
ágakat. Duatlonosként került
Budapestre, ahol többszörös ma-
gyar bajnok lett ebben a sportág-
ban, sõt világbajnoki ötödik helye-
zéssel is büszkélkedhet!

A futással komolyabban a Micro
SC-ben kezdett el foglalkozni, onnan

igazolt az elmúlt esztendõ
végén több társával – Szász
László hívására – a MISI SC-
be. Edzõje, egyben csapat-
társa mindkét egyesületnél a
sokszoros magyar bajnok
Serfõzõ Sándor, aki bánrévei
és sokáig futott a Diósgyõr-
ben.

Tóth Tamásnak igazán
nincs rossz éve! Ahol eddig
rajthoz állt, ott nyert is! Elsõ lett
például az Ózdi Hegyi Fél-
maratonon, a Bánréve Fél-
maratonon, a Bükki Hegyi-
maraton 20 kilométeres szá-
mában, a Gatorade Futógálán
10 kilométeren, és több külföldi
viadalon is felállhatott a do-
bogóra. Idei fõ versenyének
az októberben, Debrecenben

rendezendõ 20 km-es utcai futó vi-
lágbajnokságot tartja. Legnagyobb
álma, hogy maratonistaként olim-
piai résztvevõ legyen. Ez edzõje sze-
rint tehetsége, szorgalma és sze-
rénysége révén akár már Pekingre,
de Londonra mindenképpen sike-
rülhet... Annyi még a portréjához tar-
tozik, hogy társai és ismerõsei sze-
rint is rendkívül szimpatikus, szolid
ember, aki imádja Miskolcot és
imádja a Bükköt.

(doros)

Meglehetõsen furcsán kez-
dõdött a DVTK labdarúgócsa-
patának nyári felkészülése. Az
eredeti idõpontban (hétfõn)
egyetlen játékos sem jelent meg
a nyitányon, volt viszont három
tucatnyi szurkoló, õk petíciót
nyújtottak át a tulajdonosok
képviselõjének.

A figyelemfelkeltõ összejövetelen
a drukkerek fel akarták hívni az ügy-
vezetés figyelmét, hogy becsülje
meg jobban a klub értékeit! Veréb
György kapusedzõ távozása kap-
csán azt akarták elérni, hogy a jö-
võben ne forduljon elõ hasonló eset.

A valódi felkészülés egy nappal
késõbb, kedden kezdõdött, igaz,
meglehetõsen foghíjas állomány-
nyal. A háromhetes nyári szünetet
követõen elõször a szakmai stáb
új tagjait mutatták be: Kiss József
kapusedzõt, valamint Hajba Ferenc
gyúrót. Yago Aguilar Azón, a spa-
nyol vezetõedzõ nem volt jelen a
foglalkozáson, noha a korábbi
hírek szerint június 26-ára ígérte ér-
kezését. Megtudtuk, hogy várha-
tóan a jövõ hét elején utazik Ma-

gyarországra, így a gyakorlást
addig Benczés Miklós pályaedzõ
irányítja.

Az elsõ edzésen három részre
osztották a jelenlévõ labdarúgókat,
és a foglalkozás döntõ részét az
egymás elleni játék töltötte ki. Az ér-
dekesség kedvéért említjük meg,
hogy kik voltak jelen a nyitányon.
Nos, íme a lista: Szalma Pál, Szántai
Levente, Verpecz István, Almási
László, Ciprian Binder, Demeter
Ádám, Elek Norbert, Faggyas Milán,
Farkas Norbert, Halgas Tibor,

Horváth Ádám, Katona
Attila, Lipusz Norbert,
Menyhért Gergõ, Mogyo-
rósi József, Rubint Richárd,
Sipeki István, Szögedi
Szilárd, Vitelki Zoltán.
Farkas Viktor meghosz-
szabbított szabadságát
tölti, így õ késõbb csatla-
kozik a társaihoz. A felso-
roltakon kívül tucatnyi, pró-
bajátékon lévõ futballista
is megjelent.

A DVTK közös meg-
egyezéssel szerzõdést
bontott három játékossal:
Berki Krisztiánnal, Lõrincz

Lászlóval és Balás Gergõvel.
Ugyanakkor Szántai Levente mel-
lett további két labdarúgó kötelez-
te el magát Diósgyõrbe: a Bõcsrõl
igazolt Rubint Richárd, és a koráb-
ban újpesti színekben játszó hát-
véd, Kerényi Gábor egyaránt három-
hároméves szerzõdést írt alá.
Fontos információ, hogy a Profi Liga
Kft. felfüggesztette a ligahitel miat-
ti végrehajtási eljárást a DVTK-val
szemben, a piros-fehéreknek július
3-áig kell kiegyenlíteniük tartozá-
sukat.                                D. L.

Az MDV postaszakasszal is rendelkezô
villamoskocsija.

A DVTK-nál megtartották az elsô edzé-
seket.

FÕTÁBLÁRA KERÜLTEK
Lejátszották a labdarúgó Magyar Kupa 2006. évi megyei selejtezõjé-

nek utolsó, ötödik fordulóját, amely után eldõlt, hogy minden párosítást
a kiemelt együttesek nyertek, amelyek gyõzelmükkel felkerültek az országos
fõtáblára. Eredmények: Tiszaújváros–Putnok 3–5, Cigánd–Mád 1–0,
Múcsony–Kesznyéten 6–0, Trizs–Arnót 1–4, Gönc–Encs 0–3, Vámosúj-
falu–Edelény 3–5, Sajókaza–Nagycsécs 2–6, Miskolci EAFC–Tolcsva 1–2.
A gyõzteseken kívül a 128-as táblán lesz a DVTK, a Bõcs KSC, valamint
a Kazincbarcikai SC gárdája is, összesen tehát megyénkbõl tizenegy csa-
pat kezdi meg a csatározást a minél jobb szereplés érdekében.
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Az építkezõk, lakásfelújítók,
már nem csak a burkoló-
anyagok és a bútorok terén vá-
logathatnak szinte korlátlan kí-
nálatból, de a speciális kiegé-
szítõkért sem kell messzire utaz-
niuk. Érdekes azonban, hogy
míg az elõbbiekre nem saj-
náljuk a pénzt, utóbbiakon
igyekszünk spórolni. 

Pedig a kilicsek, korlátok és
egyéb fém kiegészítõk ugyanolyan
fontosak, mint a jól kiválasztott bú-
torok és burkolóanyagok. Ráadá-
sul a különbözõ, ma divatos lak-
berendezési stílusok térhódításá-
val a fémek is egyre nagyobb sze-
rephez jutnak otthonainkban.
Gondoljunk csak a manapság
egyre népszerûbb minimál, vagy
high-tech stílusra, amelyben a
konyha mellett a nappaliban, sõt
akár a hálóban is szívesen dol-
goznak fémekkel.

Hazánkban azonban a fémek
otthonokban történõ felhasználá-
sa még mindig leginkább a kor-
látokra, kerítésekre és a lépcsõk
szerkezetére korlátozódik. Erdõdy

Tibor, az Alfa Prog. Kft. ügyveze-
tõje elmondta, hogy míg a mini-
mál és a high-tech leginkább a
rozsdamentes acélt használják,
addig a hagyományos stílusok
eddig fõként a szénacélt alkal-
mazták, igaz, manapság ezek is
egyre gyakrabban „nyúlnak” a
rozsdamentes fémekhez. A két
anyag között a legnagyobb kü-
lönbség – a megrendelõ számá-
ra legalábbis mindenképp – az
árukban van. A két fém ára között
ugyanis négyszeres, ötszörös
szorzónyi eltérés is lehet, ez azon-
ban szigorúan csak az anyagárra
vonatkozik, a munkadíjra nem.

A szénacél jóval olcsóbb, mint
a rozsdamentes, ez azonban nem
jelenti azt, hogy ebbõl az anyag-
ból ne lehetne szép tárgyakat ké-
szíteni. Mivel azonban az elõbbi-
bõl készült korlátokat festeni, por-
szórni – sõt, kültéri felhasználás
esetén a korrózió elkerülése miatt
mindezek elõtt horganyozni – is
kell, a gyártás összköltsége gyak-
ran majdnem eléri a rozsdamen-
tes acéllal való munka költségeit.
Ez utóbbi azonban anyagában
rozsdamentes, így felületkezelés

nélkül is sértetlen marad akár 50
évig is.

Azt, hogy melyik fémet választ-
ják, általában a tér határozza meg,
ahová a korlát, az oszlop, vagy a
lépcsõszerkezet kerül. Persze a kü-
lönbözõ anyagok nemcsak külön-
külön használhatóak, lehet õket
kombinálni is. Készülhet korlát,
vagy oszlop festett szénacélból, fa
kapaszkodóval, rozsdamentes
vagy üvegbetéttel. A lehetõségek
száma nagy, a kombinációknak és
az anyagválasztásnak tulajdon-
képpen csak a fantázia és a „pénz-
tárca vastagsága” szabhat gátat.

HÁZ-LÁZ

FÉM A LAKÁSBAN

Egyes bejárati ajtók már 58 000 Ft-tól*
– Acélból készült, hõ- és hang-

szigetelt ajtók, faborítással.
– 2 db 3 pontos, MABISZ által

bevizsgált zárral
– Exkluzív körrozettás kilincs-

garnitúrával
– 7-féle színben 24-féle min-

tázattal.

Cím: Bérc Kft. 3527 Miskolc, József Attila út 57. sz.
Tel.: 46/413-270. Fax: 46/413-291
E-mail: ajtokaputechnika@berckft.hu
Web: www.berckft.hu

– Beépített nagylátószögû kitekintõvel és
kopogtatóval már bruttó 78 000 Ft-tól 

* készlet erejéig.

� Akár jövedelemigazolás nélkül is!
� Most akár értékbecslési díj nélkül
� Vásárlási hitelek minimális önerôvel (akár a vételár 90%-áig)

� 1 000 000 Ft 5850 Ft/hó-tól
� Áthidaló jelzáloghitelek
� Gyors, ingyenes ügyintézés
� Fészekrakó-, szocpol-ügyintézés
� Magas kamatozású hitelek kiváltása

HITELÜGYINTÉZÉS

Borsod Hitelügynök Kft. Miskolc, Széchenyi u. 70.  Bató-ház Galéria 41.
Tel.: 46/329-199, 70/316-5657

DIMEX mûanyag nyílászárók gyártása, 
szerelése igény szerint, bontással, beépítéssel.

VISZONTELADÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

Bemutatóterem: Miskolc, Vasgyári u. 5.
(Pereces 6-os busz végállomásánál)

Tel./fax: 46/403-900. Gyártás: tel./fax: 46/438-079

Szolgáltatásaink: � Redõnyök � Rovarhálók (ajtós és fix kivitelben) 
�Reluxák �Szalagfüggönyök �Réz- és krómküszöbborítások �Harmonika-
ajtók � Hevederzárak � Fa nyílászárók utólagos szigetelése

Miskolcon és vonzáskörzetében fokozott hõvédõ üveggel, 
felár nélkül u=1,3W/m2k. Komplett beszerelés: 

külsõ-belsõ párkány, szegõzés külsõ sérülés nélkül. Gyártás 2 héten belül!

AKC
IÓ!AKC
IÓ!

Vaskohászati termékek kis- és nagykereskedése    
Építkezõk, kereskedõk és kivitelezõk részére

Betonacélok, hegesztett acélhálók, idomacélok, zártszelvények,
lapos- és köracélok széles választékát kínáljuk kedvezõ árakon.

Telephelyünk: 3527 Miskolc, József Attila út 82.
Tel./fax: 46/507-950, 507-951. Mobil: 30/639-8953

MEZÕSSY ÉS 
TÁRSA KFT.

MISKOLC-HEJÔCSABAI
HARDELL-rendszerû 4 lakásos társasházban

még 1 db 2 szoba+nappalis, garázzsal, önálló kertrésszel, 
saját terasszal eladó.

Ugyanitt HARDELL-rendszerû könnyûszerkezetes 
családi házak kivitelezése kulcsrakészen 135 000 Ft/m2. 

Eddig elkészült 80 saját referenciaház. 

Ár: 
19 500 000 Ft

Tel.: 20/566-16-85,

46/389-255

HA SZÁMÍT A MINÕSÉG ÉS SZÁMÍT AZ ÁR, 
AZ AQUARIUS FÜRDÕSZOBASZALONBAN JÓL JÁR! 
� SPANYOL, OLASZ, KÍNAI, ZALAKERÁMIA

csempék, padlólapok

� IIDDEEAALL üveg zuhanykabinok 
zuhanytálcával, szifonnal AKCIÓBAN
(a készlet erejéig) 4466  000000  FFtt--ttóóll  

� RRAAVVAAKK termékek teljes kínálata

� Fürdõszobabútorok 1133  000000  FFtt--ttóóll

� Egyéb kiegészítõk, MAPEI ragasztók

� ÁLLANDÓ HIDROMASSZÁZSTERMÉK-
BEMUTATÓ, masszázskádak, 
gõzkabinok, masszázskabinok

AAQQUUAARRIIUUSS  FFÜÜRRDDÕÕSSZZOOBBAASSZZAALLOONN Marker-Kerámia Kft. Miskolc, József A. u. 55.
(Károly Hotel mellett) Tel: 46/501-030. Fax: 46/501-036 

www.markerkeramia.hu � iinnffoo@@mmaarrkkeerrkkeerraammiiaa..hhuu

Minõség 
elérhetõ áron!
Legyen 
tetõcserép a házon!

AKCIÓ!
Amíg a készlet tart!

Cím: Miskolc, Pesti út 104.
Tel.: 46/431-240
Fax: 46/555-312

FÉNY-TECHNIKA
SZAKÜZLET

Miskolc, József Attila u. 28.
Tel.: 46/358-300

Nyitva: H-P: 8.30-17.00, Szo: 8,30-13.00

CSILLÁROK,
SPOTLÁMPÁK,
FALI ÉS
MENNYEZETI
LÁMPÁK STB...

GARÁZSOK ÉPÍTÉSÉRE JELÖLT
TERÜLETEK ELADÓK

A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. nyílt kétfordulós (írásos ajánlattétel + meghívásos versenytár-
gyalás) ajánlattételi eljárással fejlesztési kötelezettséggel történõ értékesítésre hirdeti az alábbi – az
önkormányzat tulajdonában lévõ személygépkocsi-tárolók építésére jelölt – miskolci ingatlanokat:

1 Mednyánszky utca nyugati oldalán kialakítható mintegy 2000 m2 nagyságú ingatlanrész
2. Felsõruzsin körút déli végén az úttól nyugati irányban elhelyezkedõ ~ 2500 m2 nagyságú

ingatlanrész
3. Leszih Andor utcától az arborétum felé esõ ~ 3000 m2 nagyságú ingatlanrész.

Az ingatlanrészek fajlagos nettó eladási induló ára 10 000 Ft/m2

Az ajánlattétel módja: írásos ajánlattétel (ajánlat a három ingatlanrészre
önállóan vagy azokra egyben is tehetõ)

Az ajánlatok benyújtásának helyszíne: MIK Zrt. Ingatlanforgalmazási Iroda (Miskolc, Hunyadi u. 19.)
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2006. július 10-én 11.00 óráig
Az ajánlatok bontása: 2006. július 10-én 11.30 óráig

Ajánlatot az a jelentkezõ (magánszemély, vagy gazdasági társaság) nyújthat be, aki a versenytár-
gyalás részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt a MIK Zrt. Ingatlanforgalmazási Irodájában meg-
vásárolja (10 000 Ft+áfa), s az abban foglaltakat elfogadja. 

Bõvebb információ: www.mikrt.hu, tel.:(46) 516-243; 516-283; 516-236
Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevõkkel szemben

indoklási kötelezettség nélkül határozatlan idõre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa!



Elég megyénk térképére
nézni, hogy lássuk, patakokkal,
tavakkal, folyókkal jól el va-
gyunk eresztve. Az alábbiakban
egy csokor jó tanács a szabad
vizek partjára készülõknek, hogy
megelõzhetõek legyenek az
olyan tragédiák, mint Sárospa-
takon történt egy hete.

– A szabad vizek mentén a leg-
biztonságosabb a kijelölt helyen
történõ fürdõzés. Ezeket a helye-
ket – elõzetes mederfenék-vizs-
gálat, valamint a parton és a víz-
ben történõ kitûzés és vízminõség
ellenõrzés után – szakemberek vá-
lasztják és jelölik ki. Itt jelen van-
nak azok a feltételek, amelyek le-
hetõvé teszik a gyors mentést –
fogott a tudnivalók ismertetésébe
Kompoltiné Jakab Ilona õrnagy, a

megyei rendõrfõkapitányság kom-
munikációs irodájának vezetõje. –
A 6 éven aluli, továbbá úszni nem
tudó 14 éven aluli gyermekek csak

felnõtt kíséretében fürödhetnek a
szabad vizekben. Az úszni nem
tudó gyermekeknek mindenféle-
képp, de a jól úszóknak is célszerû

a mentõmellény vagy a mentõ-
gallér használata. Az elmúlt évek-
ben sok halálos áldozatot követelt
a vízibiciklizés, csónakból, illetve
gumimatracról történõ vízbeesés.
A vízibicikli, hasonlóan az úszó-
gumihoz és a gumimatrachoz, für-
dõeszköznek minõsül – nem vízi-
jármû – ezért használata csak ki-
jelölt vagy szabad fürdõhelyen
engedélyezett. Felhevült testtel ne
ugorjanak vízbe se a partról, se
csónakból. Nem árt tudni, hogy
minden vízijármûnek, így a csó-
naknak is van felelõs vezetõje, ka-
pitánya, akit megválasztanak, vagy
a mindenkori kormányevezõs, aki
a csónak végén ül. Az õ felelõs-
sége, ha valaki a csónakból a vízbe
ugrik s belefullad. A menetben lévõ
csónakban tilos állni, az úszni
nem tudó személy pedig köteles
úszómellényt viselni.

További tanácsként javasoljuk,
hogy közvetlenül étkezés után, teli
gyomorral, felhevült testtel, sze-
szesital és gyógyszer hatása alatt
ne menjenek a vízbe. Kerüljék a se-
kély, valamint az ismeretlen vízte-
rületen a vízbeugrást, valamint a
szív- és keringési betegségben
szenvedõknél az egyedül történõ
fürdõzést.

Egész nyárra kellemes hét-
végi programokat kínál a kör-
nyékbelieknek – de minden ér-
deklõdõnek – a Martin-kertvá-
rosi Nyár elnevezésû rendez-
vénysorozat. Lesz operett, di-
xieland, táncos est – s mindez
egyedülállóan szép környe-
zetben. A kezdeményezésrõl,
ennek elõzményeirõl, céljairól
Orosz Lajos alpolgármester, a
városrész önkormányzati kép-
viselõje, Nagy Tamásné, a
Martin-kertvárosi Egyesület ve-
zetõje és Vargáné Nézõ Mária,
az Arany János iskola igazga-
tója számoltak be. 

Orosz Lajos bevezetõjében át-
tekintette azt a fejlõdést, amelyen
Martin-Kertváros az utóbbi 10-12
évben átment. Mint fogalmazott:
a városrész nem csupán nevében,

hanem jellegét tekintve is igazi kert-
város lett. Megújultak az épületek,
megváltozott az arculat, s a la-
kosság is olyan emberekbõl áll,
akikkel jó együtt lenni, együtt dol-
gozni. Tíz éve, a Martin-kertvárosi
Egyesület megalakulása óta ke-
resik azokat a szálakat, amelyek
még szorosabbá fûzhetik a vi-
szonyt az itt élõk között – ezt a célt
szolgálják azok az évszakonként
megrendezett rendezvények, ahol
eddig is összejöhettek az embe-
rek. Most, az elnyert kétmilliós pá-
lyázati támogatással egy régi álom
valósult meg: olyan rendezvény-
sorozatot sikerült megszervezni,
amely a nyár – illetve az iskolai szü-
net folyamán – szinte minden hét-
végén szolgál valami kellemes
látványossággal, idõtöltéssel
Martin-Kertváros lakói számára, s
még inkább összekovácsolhatja a
városrész lakóközösségét. 

Nagy Tamásné a Martin-kertvá-
rosi Egyesület céljait ismertette.
Mint fogalmazott, tevékenységük-
kel elsõsorban a helyi kulturális te-
vékenységet, sportéletet kívánják
fejleszteni, fellendíteni, program-
jaikat évrõl évre próbálják bõvíte-
ni, megújítani. Rendezvényeiket
egyre nagyobb érdeklõdés övezi,
a Martin-kertvárosi Nyár nyitóren-
dezvényének számító gyermek-

napon több mint 1500-an vettek
részt.

Vargáné Nézõ Mária iskola-
igazgató arról szólt, hogy a nyári
rendezvénysorozat – melynek in-
tézményük lesz a házigazdája –
egyfajta kitekintésnek számít.
Ezúttal nem csupán a szülõket
szólítják meg, akiknek a gyerme-
kei az iskolában tanulnak, hanem
mindenkit, aki részt kíván venni a
programokon. Az igazgató el-
mondta, hogy a városrészben
nincs közösségi épület, ezért az
iskolának erkölcsi kötelessége,
hogy helyszínt biztosítson az ilyen
közösségi rendezvényeknek.

A programok helyszíne a Bem
József Általános Iskola Borne-
missza úti épületének udvarán
felállított szabadtéri színpad. A
nyitórendezvény a június 17-i gyer-
meknap és juniális volt, 30-án a
Miskolci Ütõsök lépnek fel, au-
gusztus 19-én pedig táncos estet
szerveznek a Fortuna Divat- és
Táncstúdió közremûködésével.
Szeptember folyamán lesz még
operett-est a nemzeti színház mû-
vészeinek közremûködésével, s
koncertet ad a Miskolci Dixieland
Band is. A 200 forintos jegyárak-
ból befolyó bevételt az iskola tech-
nikai felszerelésének korszerûsí-
tésére fordítják. Sz. S.

III. évfolyam 26. számVIDÉK VILÁGA/KÖZÉLET8

Most már bizonyos, hogy a víz visszavonhatatlanul belezúgott a
házamba. S mit tesz a szerelem, a víz meg a házam folyton egy-
más után vágynak. Az épület a lányos ház, helyhez kötött, nem in-
dulhat a víz után, hát jön a víz, amikor csak tud. Nagylegény, meg-
találja a légyottokhoz vezetõ rejtekutakat, nincs olyan irány, ahon-
nan idén nyáron ne örvendeztetett volna meg. Én ugyan hiába zú-
golódom, hogy a környék elmúlt harminc évi idõjárását alaposan
ismerve építkeztünk, s miért gondolja úgy a klíma, hogy stílusát
éppen ebben az évben kell gyökeresen megújítania. Eddig rutin-
ból sütött a nap, rutinból esett az esõ, rutinból éltük túl a kisebb-
nagyobb szélsõségeket. Távirati stílusban: a kis változatosság sokat
gyönyörködtetett. 

De nem gyönyörködtetõ tett, amit az ég és föld most velünk tesz.
Kezdõdött egy kémény melletti beázással, jól mutattam a tetõn szi-
getelve. Oda az új laminált padló. Folytatódott a pincében a talaj-
vízzel, jól mutattam homokzsákolás közben. Oda a gipszkarton fal,
a festés. Ezzel azt hittem, vége a megpróbáltatásoknak, megkap-
tuk mindenhonnan, ami jár, meg azt is, ami nem, s most már jog-
gal fohászkodhatunk a felszárító napsugarakért. 

Odaadó fohászunk bejött, sajnos az újabb vízzel együtt. Úgy gon-
dolta az esõ, hogy oldalról, illetve oldalközéprõl jön szerelméhez,
onnan még nem jött, lássuk, mi újat tud mondani, kopogtatás nél-
kül csöppent be a bejárati ajtón és az ablakon. Az ajtót jókora (értsd:
az idõjárás eddigi rutinos stílusának megfelelõ nagyságú) elõtetõ
védi, az ablakot jó korú (értsd: korszerû) szigetelés. Amikor a víz
minderre fittyet hány, én a gyomorsavval vagyok ugyanígy. Hány
meg hány helyen jön még ez az udvarló hozzánk? 

Eddig a víz miatt aggódtam, talán ideje lenne poroltót vennem,
nem minden szerelmet lehet vízzel oltani. Ott van tehát a por és
hamu alatt lappangó tûz: ki tudja, mi kíván még nálam szerelem-
re lobbanni. Hisz hányni a tüzet is lehet.  

Vass Tibor

Elvan a gyerek

CSALÁDI TÛZHELY

Még mindig sok a baleset

JÓ TANÁCSOK VÍZPARTRA

Martin-kertvárosi Nyár

KELLEMES PROGRAMOK HÉTVÉGÉRE

Csak a kijelölt helyeken szabad fürödni.

Újabb, az uniós elõírásoknak
minden tekintetben megfele-
lõ játszóteret adtak át
Miskolcon. A 17 millió forintos
beruházással megvalósított
park nem csak szép, de biz-
tonságos is.

Lelkesen vették birtokukba a ki-
liáni gyermekek az új játszóteret,
ahol minden modern és bizton-
ságos. Több köbméter zúzalék
védi a gyermekeket a sérüléstõl
és még a csavarok is speciálisak,

hogy senki ne sérüljön meg. A
Kiliánban legalább 4-5000 gyer-
mek él. Az új játszótér megépí-
tése így itt is sürgetõvé vált. 

A most átadott park is egy
újabb lépés a város játszótér-
programjának megvalósítása felé,
amelynek célja, hogy valameny-
nyi miskolci lakótelepen kulturált
és biztonságos körülmények kö-
zött játszhassanak a gyermekek.
Így még ebben az évben továb-
bi, a kiliánihoz hasonló játszóte-
rek megépítését tervezi az ön-
kormányzat.

A meghatározás szerint ez
egy takarmányösszetevõk által
kiváltott, viszketéssel járó aller-
giás bõrgyulladás, mely a házi
kedvencek 5%-át érinti. A meg-
betegedés pár hónapos kortól
egészen tízéves korig megje-
lenhet.

Az állattartók gyakran szkeptiku-
sak megjelenésével kapcsolatban,
hiszen kedvencük évek óta ugyan-
azt az eleséget fogyasztja, a be-
tegség mégis csak késõbb alakul
ki. Ennek magyarázata, hogy a
szenzitizáció (az adott állat im-
munrendszere érzékennyé válik az
allergénnel szemben) mechaniz-
musa nem teljesen ismert, gyakran

több évet is igénybe vesz. A fõbb
allergének a csirkehús, marhahús,
hal, tojás, szója és a tejtermékek.
Ezen ételek fogyasztásakor az ál-
latban a tünetek kialakulására kell
számítanunk, melyek a követke-
zõk: intenzív vakaródzás a pofatá-
jékon, a hónaljban és a hasaljon. A
bõr kipirul, rajta gennyes hólyagok
jelenhetnek meg, a vakart területe-
ken a bõr gyakran megvastagodik
és színe egész sötét lesz. A bõrtü-
netekhez gyakran emésztõrend-
szeri panaszok, hányás, hasmenés
is társulhatnak. A megbetegedés-
hez jellemzõen másodlagos bak-
teriális vagy gombás felülfertõzés is
társul, mely a viszketési tüneteket
tovább súlyosbítja. A közhiedelem-
mel ellentétben az élelmiszerekben

található különbözõ adalékanya-
gok és tartósítószerek állatokban (az
emberrel ellentétben) nem tehetõk
felelõssé ezen elváltozások miatt. A
probléma inkább az, hogy a köz-
forgalomban kapható gyári tápok
csak a fehérjetartalom mennyiségét
garantálják, de a minõségét nem,
így gyakran szójafehérje, hal és
egyéb nem kívánatos alkotók ke-
rülnek bele.

A betegség ellen leghatéko-
nyabban eliminációs diétát alkal-
mazhatunk, mely egy 6-10 hetes szi-
gorú diétát jelent, amihez az állat-
tartók jelentõs együttmûködése
szükséges. Lényege, hogy az adott
idõszakban vagy hipoallergén
gyógytápot etetünk kedvencünkkel,
melyet állatorvosunktól szerezhe-
tünk be, vagy ha magunk szeret-
nénk fõzni, olyan húst kell készíte-
nünk, melyet az állat még soha éle-
tében, vagy csak nagyon keveset fo-
gyasztott. Erre általában a ló-, juh-,
illetve vadhúsok alkalmasak, me-
lyeket fõtt rizzsel, vagy babbal egé-
szíthetünk ki. Fontos, hogy a diéta
alatt az állatot ne kényeztessük
semmilyen jutalomfalattal, mert így
a több hetes munkánk mehet kárba,
a tünetek hamarosan kiújulhatnak. 

Dr. Puskás Gábor  
puskasgabor@allatkorhaz.hu

KILIÁNI JÁTSZÓTÉR

Kedvenceink 

ELESÉGALLERGIA

Miskolcon ülésezett a Magyar
Tudományos Akadémia elnök-
sége. A MAB-székházban tartott
eszmecserén a testület tagjai a
Miskolci Területi Bizottság és a
régió tudományos tevékenysé-
gérõl, az akadémiai reform hely-
zetérõl adtak tájékoztatást.

Régiónk számára a kutatás-fej-
lesztés jelenthet kitörési lehetõsé-
get – hangsúlyozták az elnökségi
ülésen Miskolcon. A K+F tevé-
kenységek szempontjából fontos,
hogy bár a térség adottságai nem
a legjobbak, a Miskolci Egyetem
szellemi bázisának értékét felis-
merve egyre több vállalat, cég is tá-
mogatja a fejlesztéseket. Páczelt

István, a Miskolci Akadémiai Bizott-
ság elnöke szerint nagyon jó példa
erre a Bosch, amely önálló tanszé-
ket hozott létre az egyetemen, és
amely amellett, hogy támogatja a
kutatás-fejlesztést, felvevõpiacként
is mûködik a szakemberek számára.

Mindenképpen szükség van a
Magyar Tudományos Akadémia tes-
tületi rendszerének, finanszírozá-
sának, vagyongazdálkodásának, il-
letve kutatóhálózatának megújítá-
sára is – hangzott el a rendezvényen.
Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke el-
mondta, a miskolci bizottság kivá-
lóan együtt tud mûködni a város-
sal, illetve a helyi tudáscentrummal,
az MTA itteni tagjai kulcsszerepet ját-
szottak abban is, hogy a helyi ok-
tatás világszínvonalúvá válhatott.

REFORM ÉS INNOVÁCIÓ


