
Megoldódott végre az edzõ-
kérdés Diósgyõrött: a hét kö-
zepén eldõlt, hogy Csank
János ül le a piros-fehérek el-
árvult kispadjára. A szakem-
berrel egyelõre féléves meg-
állapodást kötöttek a klub
elöljárói, az õszi idény után
azonban közösen határoznak
a folytatásról – természetesen
az addig összegyûlõ tapasz-
talatok birtokában.

Június 9-én jelentette be Sallói
István, hogy az új bajnokságban
Yago Aguilar Azón lesz a DVTK
vezetõ edzõje. A 27 esztendõs
spanyol szakember azonban
maradt Grúziában, s miután
Pajkos János is nemet mondott
a felkérésre, a felkészülést
Benczés Miklós pályaedzõ irá-
nyításával kezdték meg a diós-
gyõriek. Hosszas keresés után
sikerült megállapodni Csank
Jánossal, aki egyébként hétfõn
közös megegyezéssel bontott
szerzõdést a Gyõri ETO FC ve-
zetõivel.

Csütörtökön délelõtt már az
Ózdon élõ szakember vezette a
piros-fehérek edzését. A tréner ko-
rábban volt már szövetségi kapi-
tány is, rendkívül izgalmas fela-
datnak tartja a DVTK gardírozá-
sát.

– Még soha nem voltam ilyen
helyzetben. Két hét múlva bajnoki
rajt, s meglehetõsen képlékeny
sok kérdés. Az állomány bõvítésre
szorul, nagyon várjuk a három af-
rikai labdarúgót, akik Sallói István
ügyvezetõ szerint valódi erõsítést
jelentenek. Legsürgetõbb fela-
dat az egységes, ütõképes együt-
tes kialakítása, hiszen a sorsolá-
sunk meglehetõsen nehéznek
tûnik – mondta elsõ nyilatkoza-
tában Csank János.

Azt is megtudtuk, hogy Sallói
szerdán reggel hívta fel, s estére
született meg az egyezség. Csank
nem riadt meg a valóban ne-
héznek tûnõ feladattól, úgy véli,
akkor kell munkát vállalni, amikor
erre felkérést kap az ember. Az

edzõ szigorú,
következetes,
képtelen elvi-
selni az ama-
tõrizmust, elsõ
alkalommal a
DVTK öltözõjé-
ben arról be-
szélt a játéko-
soknak, hogy
mindenkitõl nagy
odaadást vár, s
kemény munkát
ígért.

A gárda kö-
vetkezõ elõké-
születi mérkõ-
zését szomba-
ton 18 órától
játssza hazai
környezetben,
ellenfele az elsõ
osztályba most
felkerült ukrán
Karpati Lvov
lesz. A bajnoki
nyitányra július 29-én, ugyan-
csak hazai környezetben kerül sor
az Újpest FC ellen.

A Miskolci Kommunikációs Kht.
lett a DVTK NBI-es labdarúgó-
csapatának egyik fõ médiatá-
mogatója. Az együttmûködési
megállapodást a piros-fehér klub-
bal várhatóan a napokban írják
majd alá.

Jó hangulat, nagyra törekvõ
diósgyõri álmok, kerekasztal be-
szélgetések, így is lehetne rövi-
den jellemezni a DVTK tulajdonosi
körének és ügyvezetésének rend-
hagyó találkozóját a játékosokkal
és a sajtó munkatársaival. A piros-
fehérek ügyvezetése bízik abban,
hogy a városban egy olyan fut-
ballélet bontakozhat ki, amely
méltó utódja lehet az egykori
nagy diósgyõri csapathoz és elért

eredményei-
hez. A rend-
hagyó talál-
kozáson a já-
tékosok még
lazí tha ttak
egy kicsit,
utána azon-
ban kemény
munka várt
rájuk, hiszen
bõ két hét
múlva indul
a 2006/2007-
es bajnoki
szezon.

A  klub a jövõben még haté-
konyabb kommunikációt szeretne
folytatni a szurkolókkal is, ezért
együttmûködési megállapodást
köt a Miskolci Kommunikációs
Kht.-val, így a Miskolc Televízióból,

a MiNapból, és mikom.hu inter-
netes honlap alapján elsõ kézbõl
értesülhetnek a városban élõk a
DVTK körüli eseményekrõl, és to-
vábbra is figyelemmel kísérhetik
a csapat mérkõzéseit.
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Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében

MISKOLCI NAP

Kisebb képünkön Csank János (jobbról) és Sallói
István a csapat öltözôjében. Az edzések elôtt egy
kis kikapcsolódásra is nyílt lehetôség, ahol lapun-
kat is olvasgatták.

Lapunk is támogatója a csapatnak

CSANK JÁNOS A DVTK ÚJ EDZÔJE

Az önkormányzati bérlaká-
sokkal összefüggõ jogok és kö-
telezettségek, a pályáztatás és
a versenyeztetés rendszerének
átláthatóbbá tételét, a jogelle-
nes lakáscserék visszaszorítását
célozza az új önkormányzati la-
kásrendelet, melyrõl a Miskolci
Ingatlangazdálkodó Zrt. szak-
emberei tartottak tájékoztatót.

Az új önkormányzati lakásren-
deletet a miskolci közgyûlés júliusi
ülésén fogadták el. Ebbe beépítés-
re kerültek a törvény által az ön-
kormányzatok mint bérbeadók szá-
mára kötelezõen elõírt rendelkezé-
sek – például a bérlõ életvitelszerû
bentlakásának kötelezettsége, a
bérbeadó ellenõrzési joga, a part-
neres lakáscsere szabályainak át-
fogó szabályozása. Rögzíti a ren-
delet a jogcím nélküli lakáshasz-
nálók által fizetendõ használati díj
emelésének szabályait is, valamint
a bérleti díj mértéke alapján kiala-
kított három kategória (szociális
helyzet alapján történõ bérbeadás,
költségelven történõ bérbeadás,
piaci alapon történõ bérbeadás) be-
vezetését, az óvadékfizetési köte-
lezettség beépítését, a költségelven
és a piaci alapon bérbe adott la-
kások esetében.

Mint elhangzott, az új rendelet
megalkotásával átláthatóbbá vált az
önkormányzati bérlakásokkal ösz-
szefüggõ jogok és kötelezettségek,
a pályáztatás és a versenyeztetés
rendszere. Kiemelt célja mind a tör-
vénymódosításnak, mind az új

rendeletnek a partneres lakáscse-
re szabályainak szigorítása, mely-
lyel csökkenthetõ a jogellenes bér-
letijog-átruházást célzó cserék
száma, amely sok esetben „la-
kásmaffia”-tevékenységet takar. A
bérleti díjak viszonyítási rendsze-
rének átalakítása és az új rende-
letben meghatározott költségelvû
bérleti díjak nem jelentenek bérle-
tidíj-emelést, kizárólag egy új szem-
pontrendszer felállítását, melynek
eredményeként a késõbbiekben
könnyebben megállapíthatóvá vál-
nak – a tényleges költségekhez iga-
zodóan – a lakbérek.  

A tájékoztatón az is elhangzott,
hogy az önkormányzat nyilvános
pályázatot hirdet miskolci társas-

házak, lakásszövetkezetek szá-
mára, az egycsatornás gyûjtõké-
mények (termofor-kémények) felú-
jításának támogatására. Az önkor-
mányzati támogatás mértéke a fel-
újítási költség 30%-a, de lakáson-
ként legfeljebb 60 000 Ft lehet. A
pályázati formanyomtatványok és
a részletes tájékoztatók térítés-
mentesen átvehetõk a pályázat
benyújtásának helyszínén (MIK Zrt.
Miskolc, Erenyõ út 1., I. em. 107.
szoba), MIK Zrt. központjában
(Miskolc, Hunyadi u. 21.) vagy le-
tölthetõk a www.oleh.hu, illetve a
www.mikrt.hu internetes honla-
pokról. A pályázat benyújtásának
határideje 2006. augusztus 15.       

Sz. S.

Új lakásrendelet

ÁTLÁTHATÓBB VISZONYOK 

Két új motorral bõvült a miskolci
rendõrség gépjármû-állománya.
A robogókat a város polgármes-
teri hivatala vásárolta a rendõr-
kapitányságnak mintegy egymil-
lió forint értékben. Az új kétkere-
kûekkel az Avason és Tapolca kör-
nyékén köröznek majd a járõrök. 

A jármûveket kedden délután
adta át Nyírõ Pál közbiztonsági
tanácsnok, a Miskolci Rendõrka-
pitányságon, Pásztor Albert ka-
pitányságvezetõ jelenlétében. A
robogókat az átadás után már
használatba is vették a miskolci
járõrök. Ezek a jármûvek a gép-
kocsik, motorok és biciklik mel-
lett újdonságnak számítanak, hi-

szen robogóval eddig még nem
járõröztek a városi kapitányság
rendbiztosai. 

A polgármesteri hivatal az ado-
mány mellett a motorkerékpárok
üzemeltetési költségeihez is hoz-
zájárul majd.

A szakemberek szerint az új
kétkerekûek elõnye, hogy gyor-
sabbak, mint a bicikli, kisebbek,
mint az autó, így olyan helyekre
és utcákba is könnyen és gyor-
san eljuthatnak a rendõrök, ahová
eddig nehezebb volt. A közeljö-
võben azonban nemcsak az
Avason és Tapolcán, hanem
Miskolc egész területén cirkálnak
majd a robogós járõrök.

AJÁNDÉK ROBOGÓK

Megkezdõdött Miskolcon a
Petõfi tér mellett lévõ zöldterület
rendezési és parkosítási munkái-
nak kivitelezése. A terveket az Élet-
tér Tervezõ, Szolgáltató Bt. ké-
szítette. A kivitelezési munkák el-
végzését közbeszerzési eljárás ke-
retében a VITEXIS Kft. nyerte el.

A terület rendezésének célja,
hogy a városi közpark és a mel-
lette fekvõ zöldterület egymással
harmonizáló rendszerré fejlõdjön.
A park – melynek területe több
mint 5 ezer m2 – kivitelezésének
befejezési határideje 2007. ápri-
lis közepe, azonban a közvilágí-

tás kivételével 2006 õszén a zöld-
terület kivitelezési munkái befe-
jezõdnek.

A pihenõparkban a virágfelü-
letek között kisebb díszterek, a sé-
tányok találkozásában csobogó,
vízér és tavacskák épülnek, me-
lyek burkoló anyaga kisméretû ba-
zalt kiskockakõ. A park területén
természetes kõ, beton anyagú
térkõ és aszfalt anyagú burkola-
tok váltakoznak, növényanyaga
egy-, kétnyári virágkiültetések,
talajtakaró cserjefoltok, egyedi
cserjék, valamint sorfák. A téren
egy ivókút is épül.

Pihenôpark épül

a Petõfi tér mellett

A miskolci közgyûlés dön-
tése értelmében a Kazinczy és
Szentpáli utcákat összekötõ
utat Nagy Imre egykori mi-
niszterelnökrõl nevezik el. 

Idén ünnepeljük az 1956-os
forradalom és szabadságharc
50. évfordulóját, a megemléke-
zések megszervezésére Miskol-
con is elõkészítõ bizottságot
hoztak létre, ‘56-os szervezetek,
a Miskolci Egyetem Bölcsészet-
tudományi Karának dékánja, a
B.-A.-Z. Megyei Levéltár igazga-
tója, a Miskolci Galéria igazga-
tója, az Ifjúsági és Szabadidõ
Ház igazgatója, Fedor Vilmos al-
polgármester, valamint a pol-
gármesteri hivatal érintett szer-
vezeti egységei vezetõinek a
részvételével.

A bizottság május 17-én és
május 24-én ülésezett, s egyebek
mellett javaslatot tett arra is, hogy
az évforduló alkalmából utcát
nevezzenek el Nagy Imrérõl
Miskolc belterületén. 

Nagy Imre az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc emble-

matikus alakja. Szegényparaszt
családban született, felsõ keres-
kedelmi iskolát végzett, majd la-
katosmesterséget tanult. Mint
segéd Diósgyõrött és Kaposvárott
dolgozott. 1953-tól majdnem két
évig miniszterelnök.  A törvény-
telen bebörtönzések feloldása, a
kitelepítések megszüntetése és
hatálytalanítása, az életszínvonal
emelésére tervezett intézkedé-
sei szembeállították a Rákosi–
Gerõ csoporttal. 1955 áprilisá-
ban megfosztották tisztségétõl, és
kizárták a pártból is. 1956. októ-
ber 24-tõl ismét miniszterelnök,

az õ nevéhez fûzõdik az egy-
pártrendszer megszüntetése, a
’45-ös szabad választások alap-
ján alakított demokratikus koalí-
ciós rendszer visszaállítása, s az
õ kormánya nyilvánította semle-
gesnek Magyarországot, 1956.
november 2-án. A szovjet meg-
szállást követõen bíróság elé ál-
lították, halálra ítélték és kivé-
gezték.  

Nagy Imrének helyi kötõdése
is volt, nõvére Miskolcon élt,
ezért a politikus számos alka-
lommal megfordult a városban
és olykor napokat itt töltött. Az
elõkészítõ bizottság több javas-
latot is megvitatott, mely közte-
rületeket nevezzenek el az egy-
kori miniszterelnökrõl, ezek közül
kettõ került a közgyûlés elé. Az
egyik elképzelés alapján a
Hõsök tere rendezési munkála-
tait követõen, a Nagypostával
párhuzamos – a téren kialakí-
tandó – sétányt neveznék el
Nagy Imre sétánynak, a másik
tervezet szerint pedig a Kazinczy
utcát és a Szentpáli utcát ösz-
szekötõ jelenleg névtelen utca
(Széchenyi-tömb) viselné Nagy
Imre nevét. 

A közgyûlés az utóbbi javaslatot
támogatta.

Sz. S.  

1956–2006

NAGY IMRE UTCA MISKOLCON

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!



Melkovicsné Tömösi Katalin,
Balázs András, Juhász Imre
lettek az igazgatótanács tag-
jai, dr. Halmai Gyula a tanács
elnöke a Miskolc Holding Ön-
kormányzati Vagyonkezelõ
Zrt.-ben, derült ki a cég be-
mutatkozó sajtótájékoztató-
ján.

Miskolc közgyûlése a július 6-i
ülésén alapította meg a zrt.-t,
melynek kilenc önkormányzati
cég lett a tagja: MIK Zrt., VFV Zrt.,
MVK Zrt., Mivíz Kft., Mihô Kft.,
Városgazda Kht., Miskolci
Kommunikációs Kht., Szocio-
Produkt Kft., Régió Park Miskolc
Kft. Káli Sándor polgármester a
tájékoztatón elmondta, a hol-
ding létrejötte Miskolc középtá-
vú tervei közt szerepelt. Egy
olyan erõs szervezetet szerettek
volna létrehozni, amely nemcsak
a város, hanem a régió vezetõje
is lehet. Az önkormányzat a cégei
mûködését jelenleg kétmilliárd fo-
rinttal támogatja egy évben, ami
a szinten tartásra irányul. A hol-
dingtól azt várják, hogy a támo-
gatás eltûnjön, ugyanakkor a

debreceni példát látva az sem el-
képzelhetetlen, hogy a cég akár
befizetõ is lehet a város bü-
dzséjébe. 

Melkovicsné Tömösi Katalin
elmondta, már folyamatban van
a cég alapító okiratának be-
jegyzése, az igazgató tanács

ülésezett, melyen
egyhangúlag meg-
választották dr.
Halmai Gyulát a
tanács elnökének.
Dr. Halmai Gyula
megköszönte a
bizalmat, majd ki-
jelentette: egy 25
milliárdos cég-
csoport létreho-
zása nem egy-
szerû feladat. A
holdingnak Mis-
kolcot kell szol-
gálnia, a város fej-
lõdését, egymást
segítve, együtt-
mûködve pedig
nem megvalósít-
hatatlan a kitû-
zött cél. Kérdésre
válaszolva el-
mondta, a tagvál-
lalatok szakmai
önállósága meg-
marad, a holding
egy „szûrõ”, az

összehangolást végzõ és a
hatékonyabb mûködést elõse-
gítõ szerepkörben mûködik
majd.
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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

Gazdaságosabb mûködést várnak tôle

BEMUTATKOZOTT A HOLDING VEZETÉSE

PÁRTOK – PORTÁK
Elsorvadó kistelepülések?
Az önkormányzati rendszer át-

alakítását, a kistelepülések pol-
gármesteri hivatalainak tervezett
megszüntetését, a MÁV szárny-
vonalainak felszámolására irá-
nyuló kezdeményezéseket bírál-
ták Ódor Ferenc és Koncz Ferenc
fideszes politikusok, miskolci saj-
tótájékoztatójukon.

Ódor Ferenc elmondása sze-
rint az 1990 után kialakult magyar
önkormányzati rendszer az elég-
telen finanszírozás ellenére is
életképesnek bizonyult, az eltelt
16 év során már eldõlt, mely kis-
települések kívánnak önállóan
mûködni, s melyek keresik eset-
leg másokkal összefogva a bol-
dogulást. A kormány szándéka -
amely szerint minden 500 fõ alat-
ti településen megszüntetnék a

polgármesteri hivatalokat –
Borsod-Abaúj-Zemplén megyét
különösen érzékenyen érinti, hi-
szen itt több mint száz ilyen te-
lepülés van. Ezek helyzete pedig
saját képviselõ-testület és pol-
gármester nélkül tovább romlik,
ezért a Fidesz megyei szerveze-
te nem támogatja ezt az elkép-
zelést. 

– Az aprófalvak elsorvasztása
kisposták megszüntetésével kez-
dõdött, most úgy látszik, a helyi
önkormányzatokon és a vasúton
van a sor – hangoztatta Ódor
Ferenc.

Koncz Ferenc elmondása sze-
rint „rémület, ijedelem és bi-
zonytalanság” uralkodik az érin-
tett települések lakói körében, hi-
szen most is világosan látható,
mennyivel rosszabbak a mûkö-

dési feltételeik, lehetõségeik az
önálló képviselõ-testület nélküli
falvaknak. 

– Ahová pedig még a vasút
sem jár, az a település halálra van
ítélve! – mondta a fideszes poli-
tikus, aki szerint különösen ér-
zékenyen érintheti a szárnyvo-
nalak megszüntetése azokat a vá-
rosokat (pl. Putnok, Mezõcsát)
ahol középiskolák mûködnek,
bejáró diákokkal. Az ellenzéki
politikusok kiálltak a megye-
rendszer fenntartása mellett is. 

Miskolci elnök a FIB élén
A Fiatal Baloldal országos el-

nökévé választották Varga László,
miskolci országgyûlési képvise-
lõt, a közgyûlés MSZP-frakciójá-
nak vezetõjét. A korábbi elnök,

Komássy Ákos lemondott tiszt-
ségérõl, miután április elején sú-
lyos közlekedési balesetet szen-
vedett és utasa meghalt. 

A miskolci országgyûlési kép-
viselõ 2002-tõl a város képvise-
lõ-testületének tagja, majd szo-
cialista frakcióvezetõje. 2006-ban
a Borsod megyei területi listáról
szerzett országgyûlési képviselõi
mandátumot. Az elnökválasztá-
son a küldöttek kétharmada tá-
mogatta Varga Lászlót, Bródi
Gáborral, a tömörülés eddigi ügy-
vezetõjével szemben. Az új elnök
a baloldali ifjúsági szervezetek
összefogását, a szervezet na-
gyobb nyilvánosságát és a sike-
res önkormányzati választási sze-
replést nevezte legfontosabb fel-
adatnak. 

Sz. S.

Dr. Halmai Gyula (balról), Balázs András, Juhász Imre, Melkovicsné Tömösi Katalin.

A nemrég hivatalba lépett új
rektort is köszöntötték azon a ta-
lálkozón, amelyet kedden dél-
után tartottak az egyik miskolci
szálloda különtermében, és
amelynek célja az volt, hogy kö-
zelebb hozza egymáshoz a helyi
vállalkozókat, és a Miskolci
Egyetemet.

A munkaadók tudják, hogy se-
gítségre van szükségük a kutatás-
fejlesztés terén, a Miskolci Egyetem
pedig meg tudja adni ezt a segít-
séget – többek között ez is el-
hangzott tanácskozáson, amelyen
dr. Patkó Gyula bemutatta az egye-
tem négy új rektorhelyettesét, és jö-
võbeli terveirõl is beszélt. Úgy vélte,
mivel a hallgatók száma eléri a 15
ezret, sõt, alkalmanként meg is ha-
ladja azt, a hallgatói létszám a kö-
zeljövõben tovább már nem nö-
velhetõ, így a legfontosabb feladat
az amúgy is színvonalas oktatás mi-
nõségének további javítása lesz. Az
észak-magyarországi diákok 2/3-a
még mindig hazánk más területei-

re megy továbbtanulni, pedig az it-
teni campuson országos szinten is
nagyon komoly laboratóriumi és ku-
tatókapacitás áll rendelkezésre. A
Miskolci Egyetemen 820 oktató és
kutató, illetve 400 doktorandus dol-
gozik, ez pedig egy olyan komoly
szellemi bázis, amely nem csak az
oktatás magas színvonalát garan-
tálja, de az itteni vállalkozások szá-
mára is páratlan kutatás-fejlesztési
potenciált jelent.

Barkóczy István, az Észak-
Magyarországi Munkaadói és Gaz-
dasági Közösség elnöke elmond-
ta, az egyetemen igen színvonalas
kutatás-fejlesztési tevékenység zaj-
lik, amelynek a gyakorlati alkalma-
zása azonban nincs megoldva. A
vállalkozásoknak éppen ezért olyan
impulzusokat kell adniuk az uni-
versitas kutatóinak, amelyek hoz-
zájárulnak az eredmények gyakor-
lati hasznosításához.

Az egyetem és a vállalkozói szfé-
ra képviselõi egyetértettek abban,
hogy a fejlõdéshez mindenképpen
szükség van az együttmûködés
erõsítésére.                petruskó

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

A Miskolci  Ingatlangazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet

az alábbi helyiségek  bérbeadására határozatlan idõre

A pályázatok postai feladásának határideje 2006. 07. 24. A postai feladás címe 3501 Miskolc Pf. 78.  A Miskolc, Széchenyi u.
56.  és a József A. u. 53. szám alatti bérleményekre külön-külön is lehet pályázni, de elõnyt élvez az a pályázó, aki a legnagyobb
alapterület bérbevételére pályázik. A hirdetményben megjelölt helyiségcsoportok a bérbevételt és a kialakítást követõen kerül-
nek újból felmérésre és pontosításra, mely alapján a bérleti díj kiszámítása történik. A Miskolc, József A. u. 53. szám alatt lévõ
helyiségcsoportból a földszinti II. üzlet és az I. emeleti üzlet szervesen kapcsolódik egymáshoz.  Pályázni külön-külön is lehet.
A pályázati eljárás részletes, itt meg nem határozott egyéb kötelezõ érvényû feltételeit pályázati ismertetõ állapítja meg. A teljes pályá-
zati dokumentáció letölthetõ a MIK. Zrt. honlapjáról www.mikrt.hu

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

Cím Vetített alapterület Pályázható tevékenységi kör Megtekintés idõpontja  

Széchenyi u. 15-17. 789 m2 Üzlet, iroda 2006. 07. 18., 9.00 

Széchenyi u. 56.
432,08 m2

134,72 m2 Üzlet, iroda 2006. 07. 18., 9.20 

Széchenyi u. 89. 214,6 m2 Üzlet, iroda 
Lakott bérlemény, az üzlet nyitvatartási  

idejében tekinthetõ meg
József A. u. 53. 

93,34 m2 Üzlet
– földszinti  I. üzlet    

József A. u. 53. 2006. 07. 18., 13.00
– földszinti II. üzlet 211,35 m2 Üzlet, iroda

– I.emelet 248,77 m2

Köszöntés
és együttmûködés



Új kamarai szolgáltatási és
foglalkoztatási program indult
nemrégiben, fiatal diplomások
számára. A részletekrõl a B.-A.-Z.
Megyei Munkaügyi Központ, a
megyei Kereskedelmi és
Iparkamara (Bokik), valamint a
megyei Agrárkamara vezetõi
tartottak tájékoztatót. 

Szabó József, a Munkaügyi
Központ igazgatója elmondta, a
munkanélküliség a fiatal diplomá-
soknál is komoly gondot jelent, s
fõ oka a nagyarányú elvándorlás-
nak. A probléma kezelése és meg-
elõzése érdekében hívták életre –
a megyei kamarákkal közösen –
ezt a szolgáltatási és foglalkozta-
tási programot. Ennek keretében
egyelõre húsz, B.-A.-Z. megyé-
ben élõ, 30 év alatti, felsõfokú vég-

zettséggel rendelkezõ, s álláske-
resõként legalább három hónap-
ja nyilvántartott fiatal szakember ré-
szére biztosítanak – a munkagya-
korlat megszerzéséhez szüksé-
ges – foglalkoztatást a kamarák-
nál, 9 hónapos idõtartamra. A fog-
lalkoztatottak bér- és utazási költ-
ségeit erre az idõre a Munkaügyi
Központ biztosítja.  

A fiatalok a kamarák központ-
jaiban, illetve a megyei hálózatok
alközpontjaiban fõként ügyintézõi,
tanácsadói munkafeladatokat vé-
geznek. Tájékoztatják a mikro-, kis-
és középvállalkozásokat, a gaz-
dákat, mezõgazdasági gazdálko-
dó szervezeteket az uniós és hazai
pályázati lehetõségekrõl, a
Széchenyi-kártyáról, vállalkozási
ismeretekrõl, hitellehetõségekrõl,
iparjogvédelemrõl, fogyasztóvé-
delemrõl, gazdálkodási tervek ösz-
szeállításáról, valamint egyéb ka-
marai szolgáltatásokról.

Mint elhangzott, a munkagya-
korlat alatt a fiatal diplomások
olyan szakmai kapcsolatokat épít-
hetnek ki a kamarai tagsággal
rendelkezõ vállalkozásokkal, ame-
lyek megalapozhatják jövõbeni
foglalkoztatásukat. A támogatott
munkavégzésben, illetve a kap-
csolatok kialakításában a Bokik és
az Agrárkamara szakemberei fo-
lyamatosan segítik, mentorálják, ta-
náccsal látják el õket.

Sz. S. 

Miskolci kezdeményezésre szo-
rosabbra fûzik együttmûködésüket
az Északkeleti-Kárpátok országai-
ban mûködõ Rotary Clubok.
Abkarovits Géza, a miskolci Rotary
Club elnöke érdeklõdésünkre el-
mondta, hogy terveik szerint az
együttmûködés összesen 14 ma-
gyar, szlovák, ukrán és lengyel
klubot foglal majd magában. 

A Rotary 1905. február 23-án jött
létre az USA Illinois államában a
Rotary Club of Chicago megala-
kulásával. A világ legelsõ, szolgál-
tató klubokat magában foglaló
szervezetét, a Paul Percy Harris
ügyvéd alapította, a jótékonyság,
az emberbaráti segítségnyújtás, a
békés nemzetközi együttmûkö-
dés elõsegítésének céljával. Ma 166
országban és 39 földrajzi körzet-
ben 31 500 Rotary Klubnak közel
1,2 millió férfi- és nõtagja van. A szer-
vezet Magyarországon a ‘20-as
évek közepétõl van jelen, most kö-

rülbelül 40 ilyen klub tevékenyke-
dik nálunk, a Rotary eredeti célki-
tûzéseinek megfelelôen. Abkarovits
Géza elmondása szerint a Miskolci
Rotary Club 27 aktív, és 5 tiszte-
letbeli taggal mûködik. Egyik leg-
ismertebb rendezvényük a Fazola
Henrik Díszkovácsverseny, melyet
egyre inkább szeretnének kibõví-
teni, nemzetközivé tenni. Az Észak-
Kelet Kárpátok Rotary Clubjainak
Baráti Társaságát miskolci kezde-
ményezésre 12 klub – négy szlo-
vák, három ukrán és öt magyar –
alapította, s remélhetõleg hama-
rosan csatlakozik az együttmûkö-
déshez két lengyel Rotary-szerve-
zet is. Az együttmûködés azért is
hasznos, mert így nagyobb arányú
támogatás igényelhetnek a nem-
zetközi Rotarytól különféle ren-
dezvényeikhez, programjaikhoz, s
hatékonyabban tudnak szervezni
jótékonysági akciókat, gyermekek,
diákok számára táboroztatásokat.

Elsõ alkalommal rendezi
meg Miskolcon a Magyar
Köztársaság Honvédelmi Mi-
nisztériuma és Miskolc Megyei
Jogú Város Önkormányzata a
Díszelgõ Alegységek Nem-
zetközi Fesztiválját augusztus
4–5–6-án.

A Magyarországon eddig nem
volt, hagyományteremtõ szán-
dékkal szervezett, látványossá-
gokban bõvelkedõ fesztivál célja
bemutatni a nagyközönségnek a
résztvevõ országok külsõségek-
ben és alaki mozgásban egy-
mástól teljesen eltérõ díszelgõ al-
egységeinek parádéját. 

Az egyes országok hadsere-
geinek sajátosan e feladatra szer-
vezett alakulatai pontos szabá-
lyoknak, az adott ország s annak
hadserege által elõírt – hagyo-
mányokon is alapuló – protokoll-
jának megfelelõ alaki mozgá-
sokkal végeznek különbözõ al-
kalmakkor tisztelgést, ismertebb
kifejezéssel díszelgést. Alkalmat
nyújtanak a díszelgésre a leg-
magasabb szintû állami ünnepek,
megemlékezések, magas rangú
külföldi vendégek – elsõsorban
államfõk – fogadásai, kiemelt ün-
nepeken történelmi szimbólu-

mok – például hõsi emlékmûvek
– elõtti díszõrségek adása, de
ugyanígy ünnepi alkalmanként
nem csupán a fõvárosban,
hanem vidéki települések kie-
melkedõ társadalmi eseményein
is sor kerülhet arra, hogy díszel-
gõ alakulat is emelje az ünnep fé-
nyét. 

A fesztivál két napján (au-
gusztus 5–6-án) a résztvevõ dí-
szelgõ alegységeké a fõszerep.
A fesztivál ünnepélyes megnyi-
tóján (augusztus 5., 18.30 Vá-
rosház tér) felvonulás keretében,
majd a város több helyszínén mu-
tatkoznak be látványos õrség-
váltásokkal Ausztria, Csehország,
Görögország, Horvátország, Ír-
ország, Lengyelország, Magyaror-
szág, Szlovákia és Szlovénia rep-
rezentatív díszelgõ alakulatai és
nem lesz hiány látványosságok-
ban. Valamennyi résztvevõ öltö-
zetében, mozgásvilágában és a
kísérõ zenében egyaránt repre-
zentálja hazája, benne hadereje
hagyományait és nem utolsó-
sorban jelenleg érvényben lévõ
díszelgését. 

A fesztivál rangját emeli, hogy
mindvégig jelen lesz a Magyar
Szent Korona reprezentatív má-
solata, melyet augusztus 4-i, há-
laadó ökumenikus istentisztelet-

tel egybekötött ünnepélyes fo-
gadását követõen a nagyközön-
ség megtekinthet a mindszenti
templomban. A fesztivál ideje
alatt látható a Parádék, dísz-
szemlék katonái címû – a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
által rendezett – kiállítás is.
Számos kulturális program is szí-
nesíti a fesztvált. 

A második napon a közönség
Miskolc több helyszínén láthatja
az õrségváltó bemutatókat, emel-
lett az Avason honvédségi prog-
ramokkal színesített családi napra
várnak minden érdeklõdõt.
Fõzõverseny keretében izgalmas
„csatát” vívnak egymással a ka-
tonaszakácsokból és Miskolc
város szakácsaiból verbuvált csa-
patok. Haditechnikai bemutató,

történelmi akadályverseny várja
az érdeklõdõket, s a gyerekek
számára lehetõség nyílik többek
között korabeli hadi címerek, jel-
vények gipszöntésére, csákóké-
szítésre is. 

Résztvevõ díszelgõ alegysé-
gek: Osztrák Köztársaság
Díszõrsége, a Cseh Köztársaság
Fegyveres Erõinek Díszõrsége,
Görögország Elnöki Õrség,
Horvát Köztársaság Fegyveres
Erõinek Díszelgõ Zászlóalja, Ír-
ország 1. tábori tüzérezred,
Lengyel Fegyveres Erõk Repre-
zentációs Zászlóalja, Magyar-
ország MH 32. Budapest Õr- és
Díszezred, Szlovák Köztársaság
Fegyveres Erõi Díszelgõ Egy-
sége, Szlovén Díszelgõ Egy-
ség.
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A Magyar Ôr- és Díszezred bemutatója.

Fújtató

VÁSÁRI HANGOK
A tágas vásártér túlsó szegletébõl idehallatszik olykor a lókupe-

cek hangja, amint táltosként kínálják eladásra a sovány gebét is.
Itt, a „kirakodó“ területén, a sátrak labirintusában azonban nagy a
csend. Legfeljebb egy-egy, hõségtõl és szomjúságtól gyötört férj
könyörgése hallik: ugyan szakítsák már félbe családja hölgytagjai
a farmer-szemlét és kanyarodjanak egy kicsit a lacikonyhák felé,
ahol a sült kolbász mellé hûtött sört is mérnek.

Az eladók közül jószerivel senki sem ajánlja hangos szóval a por-
tékát. Lám, a fából faragott konyhai alkalmatosságokat árusító hölgy
helyett is egy kartonlap beszél: „Fakanál-akció, 10 darab 100 fo-
rint.” Hasonló módszert alkalmaz több más divat- és aprócikk-árus
is a soron, még azt sem hallom senkitõl, hogy: „Olcsóbb lett az ára,
mert megbukott a gyára!”

Az édességekkel rakott sátorban is hangosabbak az éhes dara-
zsak, mint a pult mögött tikkadozó fiatal pár. Pedig alighanem õk
készítik, ezért aztán azt is tudják, mitõl édes a törökméz, attól, hogy
„fele cukor, fele méz”. A játékszerek között kotorászó, medvecu-
kortól (is) ragadós kezû gyerekhadra sem szól rá a gazda: „aki nem
viszi, ne babrálja, menjen az anyja...valahol várja!”

Nekem nagyon hiányoznak a régi vásárok mutatványosai is. Azok
a hátborzongató látnivalókat rejtõ sátrak, melyekben – a harsány
kikiáltók szerint – szakállas asszonyt, madárfejû Lajcsikát és akko-
ra kígyót láthatott a félhomályban szemét meresztgetõ ember, ami
„a fejétõl a farkáig nyolc, a farkától a fejéig szintén nyolc, így ösz-
szesen tizenhat méter hosszú”. Hogy álszakállt hordott-e a dúskeblû
hölgy, ragasztott orra volt-e Lajcsikának, s hány méteresre nõtt az
üvegkalitka mélyén összetekeredett „kelgyó”, azt senki sem ellen-
õrizte. De a kikiáltók szövegét akkortájt mindenki fejbõl fújta, mint
manapság azt a klapkai mondást, hogy: „Uram! Ne a nõt nézze,
hanem az ékszert!”

A híres-neves ónodi vásárban szerzett élményeimet megosztot-
tam öreg barátommal. Azt sem hallgatva el természetesen, hogy
nekem nagyon hiányoztak azok a régi hangok, mondókák a soka-
dalomból. Értette, hogyne értette volna a csalódásom. De bele kell
törõdnünk – mondta –, hogy más a módi ma már a vásárokban is.
Így aztán, ha mindenáron olyan helyre vágyom, ahol óriáskígyóként
próbálják „eladni” a kitömött vízisiklót is, akkor ne kirakodó- és ál-
latvásárba menjek. A legrutinosabb árusok, leghangosabb kikiál-
tók ugyanis manapság egészen más pályán mozognak. 

Nem kérdeztem tõle, hogy hol...                                (bekes)

Díszelgõ alegységek Miskolcon

LÁTVÁNYOS KATONAI FESZTIVÁL

Hétfõtõl nincs melegvíz a
csapokban a város egyes te-
rületein. A karbantartás miatti
nagyleállás ezen a héten az
Avast és a belvárost érintette.

Megkezdõdött a hét elején a
Mihõ Kft. szokásos évi nagy kar-
bantartása, ami miatt péntekig
szünetelt a melegvíz-szolgáltatás
az Avason és a belvárosban. A kar-
bantartási munkák következõ sza-
kasza július 17-én kezdõdik, ek-
kortól Diósgyõrben kell majd me-
legíteni a vizet, augusztus 7-étõl
pedig a Bulgárföldön lakók ma-
radnak rövid idõre melegvíz nélkül.

Korózs András (képünkön), a
Mihõ Kft. ügyvezetõ igazgatója la-
punknak elmondta: Diósgyõrben
és Bulgárföldön elõreláthatólag
4-4 napig szünetel majd a szol-
gáltatás, amennyiben persze rö-
videbb idõ alatt is el tudják végezni
a szükséges munkákat, hama-

rabb kapcsolják vissza a meleg-
vizet. 

A karbantartást minden évben
ebben az idõszakban végzik el a
Mihõ Kft. munkatársai, mivel ko-
rábban a fûtési szezon miatt erre
nem lenne lehetõségük. A né-
hány hetes, szakaszos leállás ideje
alatt átvizsgálják az adott terüle-
tek fûtési rendszerét, megjavítják
a korábban feltárt hibákat, tolózá-
rakat, tömítéseket, csöveket cse-
rélnek, és megelõzõ karbantartá-
si munkákat is végeznek a hõ-
szolgáltató szakemberei.

Építési Szabályzat
módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a hatályos Miskolci Épí-
tési Szabályzat (MÉSZ) módosítását tervezi, a Miskolci Állatsegítõ
Alapítvány új állatmenhely-telepének kialakítása érdekében, mert a
jelenlegi – Pingyomon lévõ – területének egy része a föld mélyebben
fekvõ rétegeiben zajló folyamatok miatt megcsúszott, méteres repe-
dések keletkeztek, mely állapot lehetetlenné teszi az állatmenhely to-
vábbi üzemeltetését, így annak átköltöztetésérõl gondoskodni kell. A
módosítás után rendezõdhet az állatmenhely végleges helye.

KARBANTARTÁS A HÕSZOLGÁLTATÓNÁL

Melegvíz nélkül
Miskolciak kezdeményezték

ROTARY-EGYÜTTMÛKÖDÉS

Együtt a kamarákkal

FIATAL DIPLOMÁSOKAT
FOGLALKOZTATNAK

BABUS SUZUKI JÚLIUSI AJÁNLATA

Akár 400 000 Ft 
árkedvezmény!

„0” Ft induló
120 hónap

Kezes és jövedelem-
igazolás nélkül

Az Ön márkakereskedôje: Babus Autóház Kft. (a Plaza mellett)
Miskolc, Régiposta u. 29. Telefon: 46/506-008, 506-009
Szombat, vasárnap is nyitva!

EEEEggggyyyyeeeessss     mmmm oooo dddd eeee llll lllleeee kkkk     

KKKK AAAA MMMM AAAATTTT MMMM EEEE NNNN TTTT EEEE SSSS     

hhhh iiii tttt eeee llll lllleeee llll     iiii ssss     kkkk aaaapppp hhhh aaaa tttt óóóó kkkk

Ne döntsön, 

amíg nálunk nem járt!

A kedvezmények össze nem vonhatók.
Ajánlatunk július 1-jétôl 31-ig tart!

�� vásárlásra �� felújításra 

�� építésre �� szabad felhasználásra 

TELJES KÖRÛ HITELÜGYINTÉZÉS!!!

Tel.: 06-70/383-37-45
Miskolc, Arany Corvin Üzletház

fsz. 22., Hiteliroda

JELZÁLOGHITELEK

KOHULÁK MÁRIA

SZUPER ÁRON miskolci indulású, autóbuszos társasutak!
Székelyföldi barangolás 07. 20–24. 32 900 Ft

Svájc–Liechtenstein 08. 16–20. 48 300 Ft
Tirol–Bajor kastélyok 08. 23–27. 59 000 Ft

Erdélyi csillagtúra 08. 6–10. 41 900 Ft
Nosztalgia hétvége Kárpátalján 08. 11–13. 23 300 Ft

Görög tengerparti nyaralás Leptokárián 7–10 éjszakás turnusokban,
egyénileg és autóbusszal.

Akciós, last minute tengerparti nyaralások folyamatosan!

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

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

goldentours

szuperolcsó redônyök,
reluxák, harmonikaajtók,

szúnyoghálók, napellenzôk, 
szalagfüggönyök,

hevederzárak, garanciával.

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

1 M Ft havi 6990 Ft-tól

Tel.: 06-30/62-40-540
Miskolc, Arany Corvin Üzletház

fsz. 22., Hiteliroda

JELZÁLOGHITELEK

TÓTH ANITA

Klimatizált személy- és kisteherautók, 
buszok (9-50 fõig) 

bérelhetõk sofõrrel vagy sofõr nélkül 
a hét minden napján!

Amennyiben fontos Önnek a megbízható autó, 
és nem akar veszõdni a fenntartásával kapcsolatos

problémákkal, válassza egyedi tartósbérleti 
konstrukciónkat, amelyet cégek 

és magánszemélyek részére is ajánlunk.

Zenit-Auto Rent
Autókölcsönzõ

Tel./fax: 46/564-255, 46/561-561
E-mail: auto@zenitautorent.hu

Web: www.zenitautorent.hu

HHaanngguullaattooss  ggrriillllppaarrttyy  jjúúlliiuuss  2222--éénn  
aa  HHootteell  MMaaggiittáábbaann!!
ÉÉllõõzzeennéévveell,,  ttáánnccccaall,,  mmeeggaannnnyyii  

ggrriilllleezzeetttt  éétteelllleell  aa  sszzáállllooddaa  
sszzaabbaaddttéérrii  mmeeddeennccééjjee  kköörrüüll!!

1 éjszakás grillparty-csomag ára: 
1100  999900  FFtt//ffõõ//11  ééjj,, melynek tartalma 
1 éjszaka szállás grillparty vacsorával, reggelivel – 
szabadtéri grillvacsora, ára szállás nélkül: 22995500  FFtt//ffõõ..

SSzzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  mmiinnddeenn  éérrddeekkllõõddõõ  ééss  kkiikkaappccssoollóóddnnii  vváággyyóó  
KKeeddvveess  VVeennddééggüünnkkeett!!  MMaaggiittaa  aa  hheellyy,,  mmeellyy  hhíívv  ééss  vviisssszzaavváárr!!

MMaaggiittaa  ÉÉllmméénnyyhhootteell******  ééss  ÉÉtttteerreemm  33993322  EErrddõõbbéénnyyee,,  MMááttyyááss  kkiirráállyy  úútt  4499..  TTeell..::  0066--4477--553366--440000,,--440044
FFaaxx::  0066--4477--553366--440011  ee--mmaaiill::  iinnffoo@@hhootteell--mmaaggiittaa..ccoomm,,  wwwwww..hhootteellss..hhuu//mmaaggiittaa

HAJNAL HOTEL
„„„„EEEEggggyyyyeeeeddddüüüülllláááállll llllóóóó    ggggyyyyóóóóggggyyyy----    ééééssss    wwwweeeellll llllnnnneeeessssppppaaaarrrraaaaddddiiiiccccssssoooommmm””””

BBBBüüüükkkkkkkkaaaallll jjjjáááánnnn

– gyógy-, kínai, thai, mézes masszázs, szauna, pezsgôfürdô

– egyéni és csoportos gyógytorna, sókamra, konditerem

– fiziko- és balneoterápia, infraszauna

– iszappakolás, zárt parkoló

Mezõkövesd, Zsóry-fürdõ

Tel.: 49-505-190, fax: 49/505-199

www.hajnalpanzio.hu

Vége az elõszezonnak, az utazási irodák
azonban most, a fõszezon elején is számos,
a forint nagymértékû gyengülése ellené-
re is kedvezõ ajánlattal várják az utazni vá-
gyókat. A legkedveltebb úti célnak to-
vábbra is a Földközi-tenger térsége –
Törökország, Bulgária, Spanyolország és
Görögország – számít, ide indul a legtöbb
magyar turista. Többségük azonban már
nem a hosszú és fárasztó buszos utakat ke-
resi, érezhetõen népszerûbbek a repülõs
ajánlatok.

Persze vannak olyan honfitársaink is, akik
nem feltétlenül a forró tengerparton szeretnék
eltölteni jól megérdemelt szabadságukat, õk
általában Skandináviába indulnak kipihenni az
egész éves munka fáradalmait, de az is elõ-
fordul, hogy valaki egy északi-tengeri hajóút-
ra fizet be. A skandináv országok többségé-
ben – Svédországban, Finnországban és
Norvégiában – egyébként privát villákat is bé-
relhetnek, akik hosszabb ideig szeretnék él-
vezni a térség hûvös idõjárását. Persze még
mindig sokkal elterjedtebbek a melegebb vi-

dékekre való utazások, és egyre többen válo-
gatnak a tengerjáró luxushajós utak közül is.
Ennek a hátterében valószínûleg nem csak az
áll, hogy ezek az úszó városok nem csak egy
helyen kötnek ki, hanem több országot is érin-
tenek útjuk során, így a turista is több mindent
lát, több tájegység szépségeiben gyönyör-
ködhet, hanem az is, hogy ezekhez a koráb-
ban elérhetetlennek tûnõ utakhoz ma már sok
esetben egy repülõs utazás áráért hozzá lehet
jutni. Angyal Enikõ, a Tui Utazási Központ
Glóbusz Travel tulajdonos-ügyvezetõje kérdé-
sünkre elmondta, hogy akik most munkaide-
jük, vagy egyéb elfoglaltságaik miatt nem tud-
nak nyaralni menni, azoknak sem kell aggód-
niuk, hiszen az utaztatók az utószezonban –
egészen október közepéig – is számtalan ked-
vezõ ajánlattal várják majd az ügyfeleket.

Azok, akik nem kedvelik a szervezett, cso-
portos utakat, általában autóval indulnak el a
célország, vagy belföldön a célváros felé. Az
egyénileg utazók körében továbbra is
Horvátország a legnépszerûbb, de idehaza is
sokan találnak kedvükre való nyaralóhelyet,
amelyre ha saját autójuk nincs, akár kölcsön-
zött kocsival is könnyedén eljuthatnak.

Soós Tibortól, a Zenit Autorent irodaveze-
tõjétõl megtudtuk, hogy manapság a na-
gyobb rakterû személy- és az egyterû autók,
valamint a 7-9 személyes gépkocsik a leg-
népszerûbbek az útnak indulók. Persze azok
a turisták, akik Miskolcra érkeznek nyaralni, és
csupán a város nevezetességeit, vagy a kör-
nyék természeti szépségeit akarják megcso-
dálni, kisebb autókat is kölcsönöznek. Külföldre
egyébként inkább kisbuszokat kérnek, belföldre
a méretes csomagtartójú kombikat, hosszú útra
pedig a kisfogyasztású dízeleket viszik.

A kölcsönzõk – mivel az ügyfelek szinte ki-
vétel nélkül igénylik ezt – a legtöbb kocsit klí-
mával kínálják. A kibérelhetõ autók többsége
amúgy is új, garanciális gépkocsi. Ez azért is
fontos, mert így, ha esetleg valamilyen baleset
éri a jármûvet, az európai assistance-szolgál-
tatásnak köszönhetõen az adott márka for-
galmazója megjavítja, elszállítja azt, vagy cse-
reautót biztosít az utasoknak. A kölcsönzés-
hez egyébként csak személyi igazolványra, jo-
gosítványra, illetve valamilyen letétre – ami lehet
készpénz, de akár saját jármû is – van szük-
ség, kisebb autók pedig már 4800 forinttól bé-
relhetõek.

HHûûssííttôô  kkíínnáállaatt!!
Autóval, hajóval, repülõvel

UTAZNI SZÁRAZON ÉS VÍZEN 



Falunapot tartottak a hét-
végén Arnóton a Kertváros
2006 elnevezésû Ház- és Kert
Szakvásár keretében. A ren-
dezvény nemcsak a telepü-
lésen, hanem a környezõ fal-
vakban is az egyik legjelen-
tõsebb eseménnyé nõtte ki
magát az elmúlt években. A
kiállítás mellett egész napos
programmal várták az érdek-
lõdõket. 

Arnót az utóbbi néhány évben
dinamikusan fejlõdött. A miskol-
ciak közül egyre többen választ-
ják a kertvárosi környezetet. A ki-
állítás látogatók telekbörzén is ki-
választhatják a házuk számára
megfelelõ területet. 

A kiállítást péntektõl vasárna-
pig tekinthették meg az érdeklõ-
dõk, szombaton rendezték meg
az arnóti falunapot. A rendezvény
médiatámogatója a Miskolci
Kommunikációs Kht. volt, a
Miskolc Televízió élõ talkshowját
szombaton este tekinthették meg
az érdeklõdõk Hollósy András ve-
zetésével.

A gyermekmûsorok mellett a
felnõttek sem unatkoztak, hi-
szen a Kertváros Expón háztar-
tási kellékekkel és lakberende-
zési tanácsadással is fogadták
a vevõket.

A Déryné u. 2. számú sa-
roképület Miskolc 1862-bõl
származó tematikus város-
képi ábrázolásán látható 
elõször. 

Elsõ fényképét – amely üzletei
között az Adria Biztosító Társulatot
és egy „ódonász”, azaz régiség-
kereskedõ boltját is jól mutatja –
Schabinszky László készítette
1890-ben. Az épület alapfalai
közel másfél évszázad várostör-
ténetérõl tanúskodnak. A most is
antikváriumként mûködõ épület
az úgynevezett Kazinczy-tömb
nyugati saroképülete. A tömb fel-
újítási terveit a MIK Zrt. megbí-
zásából Rostás László és az ARC
Kft. munkatársai készítették, a
megvalósítás tervezett ideje 2006. 

A sarokház építtetõje Dálnoky
Nagy Barnabás (1823–1893) jo-
gász, közjegyzõ, a politika és az
irodalom iránt egyaránt érdeklõ-
dõ, színes egyénisége volt a vá-
rosnak. Országgyûlési képviselõ-

jelöltségét csak Horváth Lajos
iránti tisztelete miatt mondta visz-
sza. (A család több generációjá-
nak sírhelye az avasi református
temetõben a védett kripták közé
tartozik.) Egykori lakóházának
földszinti és emeleti zónáját ma
is keskeny, lapos, tagolatlan öv-
párkány választja el. A Széchenyi
utcai öttengelyes homlokzat ab-
laknyílásait akantuszos pilaszte-
rek keretelik. A könyöklõpárká-
nyok és a koronázó párkány kö-
zötti falsávot egykor és ma is víz-
szintes vakolatrovátkolás tagolja. 

A Déryné utcai homlokzat eme-
leti zónájának architekturális ele-
mei megegyeznek a Széchenyi
utcai homlokzatéval, azzal a kü-
lönbséggel, hogy a tengelyek rit-
musa itt más. A bal szélen lévõ, sû-
rûbben elhelyezett öt tengely és a
jobb szélsõ ablakpár között hang-
súlyos elemként jelenik meg a pi-
laszterekkel keretelt hatodik tengely.

A Széchenyi utcai földszinti
homlokzata, illetve a földszinti
traktusok a 19. század elsõ felé-

nek építészeti jegyeit õrzik. Ehhez,
mint meglévõ maghoz toldották
hozzá a Déryné utcai szárny egy
részét. Elképzelhetõ, hogy a
Széchenyi utcai rész jobb szélsõ
két tengelyében, a jelenlegi üz-
lethelyiségek helyén egykor ka-
pubejáró volt, amelyet a 19. szá-
zad végén elfalaztak, s porosz-
süveggel láttak el. Az átalakítás-
nak ez a fázisa azzal az emelet-
ráépítéssel lehet egyidejû, ame-
lyet az 1890-ben készült fénykép
mutat. Az épület magva a kolos-
torboltozattal fedett sarki helyiség,
amelyhez két kisebb, csehbolto-
zattal fedett tér kapcsolódik. A
terek összekapcsolását egy ha-
talmas, téglalap alakú pillér és az
arra támaszkodó két, kosáríves
heveder közbeiktatásával oldot-
ták meg. 

Az építészeti értékek mellett az
ezredfordulón felújított homlokzat,
(a homlokzatfelújítás érdekes, de
véletlen módon egybeesett az
elsõ Operafesztivállal) s az új por-
tál is hozzájárul ahhoz, hogy a
tömb egyik különlegességévé
tegye ezt az épületet. A Déryné
utca sétáló utcává alakítása, a
színház közelsége és rendezvé-
nyei az épület mindkét utcai üz-
leteit, vendéglátó helyeit kiemelt
minõsítésûvé tették. A megújult
portálokhoz fél évtized után a
homlokzati részek felújítása is kí-
vánkozik.

A Déryné „sarokház” a MIK Zrt.
által „vállalkozásban kezelt tár-
sasház”, amelynek 22,7%-a ön-
kormányzati, 77,3%-a magántu-
lajdonban van. A portálok meg-
újítása remek lehetõséget kínál
nemcsak vendéglátós, hanem
könyves cégérek elhelyezésére is.

Dobrossy István
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A Miskolc TV
heti mûsora

2006. július 17–2006. július 23.

JÚLIUS 17., 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, mezõgazda-
sági magazin 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Vérbeli hajsza 2., amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

JÚLIUS 18., 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 Mûsorismer-
tetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor
18.25 Magazinmûsor (élõ),
benne: Sport 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.30 Miskolci hõforrások
3. rész, Diósgyõr 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Zsarujátszma, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

JÚLIUS 19., 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.)
19.25 Miskolci hõforrások 1–2.
rész, Miskolctapolca és Lillafü-
red (ism.) 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00 Ra-
bold el az ûrhajót!, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora. 

JÚLIUS 20., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Képúj-
ság 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.)
19.25 Vidék Világa, mezõgaz-
dasági magazin (ism.) 19.40
Miskolci hõforrások 3. rész, Diós-
gyõr (ism.) 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Vérdíj 2., amerikai film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

JÚLIUS 21., 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 18.25 Múzsa, kulturális
magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.30 Klick, innovációs magazin
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Halálos merü-
lés, amerikai film (h) 23.00 A Há-
lózat mûsora.

JÚLIUS 22., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Kép-
újság 15.00 DVTK tavaszi gólösz-
szefoglaló, 2005/2006 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Ma-
gazinmûsor, válogatás a hét té-
máiból 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.30 Kéznyújtásnyira, a fogya-
tékkal élõk magazinja (ism.) 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.30 Octopus, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

JÚLIUS 23., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Kép-
újság 15.00 DVTK tavaszi gól-
összefoglaló, 2005/2006 (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)
21.00 Mentõosztag, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

FALUNAP ÉS KIÁLLÍTÁS

Fassang László adott orgonaestet az avasi református templom-
ban, az esten közremûködött Vincent Le Quang szaxofonon.

ORGONAKONCERT

Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön a diósgyõri vár nyári programjait? Hamarosan
kiderül! Öt héten át tartó keresztrejtvény-pályázatot indítunk. Az öt kereszt-
rejtvényben egy-egy júliusi, augusztusi programot rejtettünk el, melyeknek
a diósgyõri vár ad otthont. Az öt megfejtést egyben, egy levelezõlapon leg-
késõbb augusztus 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. 

ISMERI ÖN A DIÓSGYÕRI
VÁR PROGRAMJAIT?

A kiállításon kerti díszekben sem volt hiány.

A Miskolci Városszépítõ Egyesület tájékoztatása szerint július 17-tõl
augusztus 21-ig bezárja kapuit a látogatók elõtt a miskolci Kós-ház. 

ANNA-BÁL
Anna-bált rendez július 21-

én pénteken 16 órától a Mis-
kolci Vasas Nyugdíjas Klub.
Helye: Vasgyári Közösségi
Ház, Vasgyári út 24. sz. (a 2-
es villamos végállomásánál).
Meleg vacsora, élõzene, nõi-
láb-szépségverseny. Belépõ:
300 Ft.

Az érdeklõdõk a Filharmónia
Kelet-Magyarország Kht. prog-
ramjai közül válogathatnak a
jövõ héten. 

Collegium Musicum sorozat
keretében az avasi református
templomban július 17-én 19 óra-
kor Lehotka Gábor orgonaestje.
Közremûködik: Bundzik Tímea,
Kály Kullai Rita, Horváth Márton
Levente, Somogyi Tóth Dániel –
orgona, Váradi Zoltán – hegedû.
Mûsor: Gárdonyi Zoltán: Fantázia

hegedûre és orgonára, G. F.
Händel- és J. S. Bach-mûvek. 

Július 18-án 17.30 órától Kastély-
koncertek. „Az asszony inga-
tag”...? Ingatag?

Zenés összeállítás férfi-nõ kap-
csolatáról a lillafüredi, Hotel
Palotában.

Július 20-án, 17.30 órakor a Népek
zenéje, tánca sorozatban Clave
Quintett – dél-amerikai népzene a
Pátria köz, szabadtéri színpadon.

Július 21-én térzene a Szinva
Expressz Fúvószenekarral (Mis-
kolc) az Erzsébet téren.

KONCERTAJÁNLÓ

2006. július 17., (hétfõ): 07.00 – 08.00 Híróra,
összefoglaló a hétvége eseményeirõl. 08.30 Vendég:
A Miskolc Városi Diákönkormányzat tagjai. Téma:
Saját rendezvényeik bemutatása, értékelése. 09.00
– 10.00 Egészségóra, a Rádió Diósgyõr életmód-
magazinja. Vendég: Csõsz Mariann, az Abaúj tejü-

zem termelésvezetõje. Téma: Tejtermékek II. A tévhitek eloszlatása.

2006. július 18. (kedd): 08.00 Vendég: Juhász Tamás politológus. Téma: Az elmúlt hét kül-
és belpolitikai eseményeinek elemzése. 08.30 Vendég: Makár Barnabásné, a Pedagógusok
Szakszervezete Óvodai Részlegének elnöke. Téma: A pedagógusok jelenlegi helyzete. 

2006. július 19. (szerda): 07.30 – 07.45 Parlamenti körkép dr. Tompa Sándor országgyûlési
képviselõvel. 08.00 – 09.00 Diósgyõri Mozaik. A Rádió Diósgyõr közéleti és kulturális ajánló-
mûsora. E heti témáink: A diósgyõri Petõfi Sándor Fiókkönyvtár bemutatása és mûködése. Vendég:
Soltész Ágnes, a könyvtár igazgatónõje. „Nyilak és Hidak” íjászverseny a diósgyõri várban jú-
lius 14-én. Állandó rovat: „Diósgyõri Kincsek” – Barlangok Nagy-Diósgyõrben. Programajánló.

2006. július 20. (csütörtök): 08.00 Vendég: Braun Csaba az MVK Zrt. marketingosztály ve-
zetõje (telefon). Téma: 100 éves a diósgyõri villamosközlekedés. Emlékoszlop- és megállótáb-
la-avatás az Ady Endre Kulturális és Szabadidõ Központ elõtti téren. Nyílt nap az MVK Zrt.-nél.

2006. július 21. (péntek): 07.30 Vendég: dr. Tompa Sándor, országgyûlési képviselõ. Téma:
Aktuális politikai események, Nagy-Diósgyõr jelenlegi helyzete. 

2006. július 22. (szombat): Ismétlések a hét legérdekesebbnek tartott riportjaiból, valamint
aktuális és közérdekû információk. 

Továbbá a Rádió Diósgyõr óránként országos, félóránként pedig helyi érdekû hírekkel jelentkezik.

Valamint minden reggel 08.05 perckor útinformmal hallhatnak.

ZÁRVA A KÓS

A megújuló belváros (12)

AZ ELSÕ MISKOLCI ANTIKVÁRIUM



A Népkertben nem túl nagy
érdeklõdés mellett rendezték
meg a salakmotoros Grand
Prix-sorozat kvalifikációs ver-
senyét, amely a szlovén zász-
ló alatt induló magyar licen-
ces Matej Ferjan gyõzelmével
ért véget. 

Izgalmas és látványos futamok
követték egymást, ráadásul a
drukkerek hazaiakért is szorít-
hattak, hiszen a miskolci Szatmári
László és a debreceni Tihanyi
Sándor is ott volt a mezõnyben.
Szatmárinak ment jobban, ugyan-
is a harmadik és az ötödik futa-
mában is lélegzetelállító dolgokat
mutatott be, s mivel vetélytársai
is igencsak húzták a gázt, a né-
zõtér valósággal visongott.
Fájdalom, mindössze egy-egy
pont jutott a miskolci fiúnak.
Végül is Szatmári motorozott job-

ban, de eredménye kevés volt a
továbbjutáshoz. A tizenkettedik

helyen zárt, Tihanyinak a tizen-
hatodik pozíció maradt. 

A viadal feléhez kö-
zeledve a némileg
gyengén kezdõ Matej
Ferjan is belemelege-
dett és futamgyõze-
lemmel és egy máso-
dik hellyel vetette észre
magát. Az élboly sor-
rendben Ales Dryml,
Karlsson, Stead,
Ferjan, Smolinski és a
tartalékként az au-
gusztusi svédországi
fináléba lépõ Ljung. A
gyõzelmet a magyar li-
cenccel versenyzõ
szlovén Matej Ferjan
szerezte meg, rajta
kívül a cseh Dryml, , az
angol Stead, a svéd
Karlsson és Ruud, va-
lamint a német Smo-
linski lépett a követke-

zõ körbe. A döntõnek Svédország
ad otthont.

Egyéni vb 2. selejtezõ a Barpor
Trans Kupáért. Végeredmény: 1.
Matej Ferjan (szlovén–magyar), 2.
Ales Dryml (cseh), 3. Simon Stead
(angol), 4. Peter Karlsson (svéd),
5. Martin Smolinski (német), 6.
David Ruud (svéd), ... 12. Szatmári
László, ... 16. Tihanyi Sándor.

Továbbra sem lehet teljesen
tisztán látni DKSK-ügyben. Tény,
hogy a klub új tulajdonosai
igyekeznek minden követ meg-
mozgatni az NB I-es indulás ér-
dekében, ám jócskán akadnak
kérdõjelek az Avas alján!

A közeli napokban például a
kosárlabda klubot üzemeltetõ
gazdasági társaságban többsé-
gi tulajdont szerzõ Internetes

Média Kft. képviseletében Sólyom
Sándor találkozott a DKSK Miskolc
öt korábbi játékosával (Ambrus
Erzsébettel, Angela Djelmisszel,
Englert Orsolyával, Fodor Csillával,
Fürész Emõkével, valamint Hajdu
Roland másodedzõvel, Szabó
István technikai vezetõvel és Gál
Attila masszõrrel). Az összejöve-
telt parázs hangulat jellemezte, a
felek abban maradtak, hogy a
héten mindenki kap a klubtól egy
írásos ajánlatot. Ebben megoldási

javaslat szerepel arra vonatko-
zóan, hogyan kívánják rendezni
az egyesület tartozását.

A DKSK Miskolc egyébként el-
küldte a nevezését a 2006/2007-
es élvonalbeli nõi kosárlabda-baj-
nokságra. Szépséghibája, hogy ez
legfeljebb egyfajta szándéknyilat-
kozatként értelmezhetõ, ám a ne-
vezési feltételeknek nem felel meg
– tudtuk meg dr. Nyíri Dezsõ liga-
elnöktõl. Azt is hozzátette, mind-
ez nem lepte meg õket, ugyanis
az idõ rövidsége miatt képtelen-
ség volt teljesíteni az elõírt felté-
teleket. A DKSK-nak természete-
sen lehetõsége van hiánypótlás-
ra. Dr. Nyíri Dezsõ személyes ta-
lálkozót szorgalmaz az új többségi
tulajdonossal, ezen ugyanis szám-
ba lehet venni, mit kell tenniük a
diósgyõri vezetõknek.

Sólyom Sándor, a DKSK nõi ko-
sárlabdacsapatát mûködtetõ gaz-
dasági társaság többségi tulaj-
donosának, az Internetes Média
Kft.-nek a tanácsadója a héten ta-
lálkozott Tapodi Péterrel, aki az el-
múlt szezonban az együttes szak-
mai munkáját irányította.

– Eredményes megbeszélést
folytattunk, sikerült megállapod-
nunk, s olyan feltételeket fogad-
tunk el, ami lehetõvé teszi a
közös munkát – nyilatkozta
Sólyom Sándor. – A vezetõ edzõ-
nek a tavaly nyáron kötött szer-
zõdése érvényben marad, de
lesz benne néhány módosítás. A
szakembernek ki kell alakítania a
keretet, s tárgyalnia kell azokkal
a játékosokkal, akikkel együtt
szeretne dolgozni.

Tapodi Péter a megbeszélés
után annyit mondott: Miskolc a
hazai nõi kosárlabdázás egyik fel-
legvára, s ehhez méltó módon
szeretnének szerepelni. A soron
következõ idényben azonban
alighanem az lehet a cél, hogy az
együttes felzárkózzon az itthoni
élcsapatok szintjére.

D. L.
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Szenior birkózókat és atlétákat
köszöntöttek hétfõ este Miskolc-
tapolcán. Az egyik helyi étterem-
ben tartott ünnepségen olyan, egy-
kori miskolci sportolók találkoztak,
akik ma már jórészt nyugdíjasok,
de akik közül néhányan még ma
is aktívan sportolnak. A meghívott
40-50 éves sportmúltra visszate-
kintõ sportemberek közül többen
betegség, vagy koruk miatt nem
tudtak részt venni a rendezvényen.
A megjelenteknek Kobold Tamás,
a Pártoktól Független Miskolciak
Egyesületének elnöke adott át em-
lékplakettet, ezzel elismerve több
évtizedes sportszolgálatukat. Díjat

vehetett át többek között a
Kalán–Almássy sportházaspár,
Nyitrai Zsuzsa egykori atléta, és
Csorba Zoltán, az ÉSZAK SE el-
nöke.

A hétfõi ünnepség ötletgazdája
az ÉSZAK SE, az Észak-Magyar-
országi Szenior Atléták Klubja volt,
amely amellett, hogy a mostanihoz
hasonló összejöveteleket szervez,
versenyeket is rendez az egykori
sportolóknak, amelyeken azon-
ban fiatalok is indulhatnak. A leg-
közelebbi ilyen „öregfiúk”-versenyt
szeptemberben szeretnék meg-
rendezni a diósgyõri stadionban.

petruskó

SZENIOROKAT
KÖSZÖNTÖTTEK

A DKSK ELKÜLDTE NEVEZÉSÉT

TAPODI MARADHAT

Kemény csatákat vívtak.

Salakmotoros GP-selejtezõ

MATEJ FERJAN HÚZTA A LEGJOBBAN

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

Örömmel tájékoztatja a hozzá tartozó gyerek-
lakosságot, hogy az OEP által támogatott komp-
lex prevenciós programját folytatja 

dr. Koch Erzsébet fogszakorvos 
Gyermekmosoly Egészséges Fogakért

Közhasznú Alapítvány
Rendelõ: 3532 Miskolc, Bokréta u. 1.

MEGELÕZÉSSEL AZ EGÉSZSÉGES MOSOLYÉRT!

FIGYELJE A JÚLIUS 19–25-IG TARTÓ

„5 NAP – 5 TERMÉK” AKCIÓNK ÁRUFÉLESÉGEIT IS!

OKÉ NATÚR TEHÉNTÚRÓ 250 G 159 FT
EGYSÉGÁR: 636 FT/KG

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

KNORR MÁJGOMBÓCLEVES 2 X 64 G 259 FT/CS.
KORONA FODROS NAGYKOCKA, RÖVID METÉLT, PENNE, SZARVACSKA, 
500 G NYEREMÉNYJÁTÉK!  189 FT

EGYSÉGÁR: 378 FT/KG

COOP ICELAND JÉGKRÉM, CSOKI-VANÍLIA, EPER-VANÍLIA 1000+250 ML 299 FT/DOB.
MARGITSZIGETI KRISTÁLYVÍZ ENYHE, SZÉNSAVMENTES 1,5 L PET 109 FT

EGYSÉGÁR: 72,67 FT/L

SZOBI ALMAITAL SZÛRT, 0,2 L 39 FT/L
EGYSÉGÁR: 195 FT/L

CHOKO KING MOGYORÓS TEJTÁBLA 100 G 69 FT/DB.
EGYSÉGÁR: 690 FT/KG

CREMIX KÁVÁKRÉMPOR 200 G 139 FT
EGYSÉGÁR: 695 FT/KG

TCHIBO FAMILY ÕR. KÁVÉ 275 G 329 FT/CS.
EGYSÉGÁR: 1196 FT/KG

ÁSZ MOSÓPOR 450 G 119 FT/DOB.
EGYSÉGÁR: 264 FT/KG

COOP FIT-CAT BAROMFIHÚSSAL 400 G 99 FT
EGYSÉGÁR: 248 FT/KG

ÉS MÉG SZÁMOS AKCIÓS TERMÉK.

COOP, A JÓ SZOMSZÉD!
JÚLIUS 12–24-IG ÚJABB AKCIÓVAL 

VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT:

AKC
IÓ!

Legutóbbi ülésén a Magyar
Floorball Szövetség döntött, s ezzel
hivatalosan eldõlt, hogy a Lyoness
Miskolc együttese a honi floorball-
bajnokság elsõ osztályában vehet
részt a küzdelmekben.

A versenybizottság korábban
már határozott, ám ez csak most
emelkedett jogerõre – tudtuk meg
Gál Tamástól. A miskolciak szak-
osztályvezetõje elmondta, hogy

a másodosztályú bajnokságot a
Debrecen VFSE nyerte 23 pont-
tal, a Lyoness 22 ponttal szerez-
te meg a második helyet.

– A legfontosabb feladatunk
most a következõ esztendõ anya-
gi hátterének a biztosítása. Az
elsõ vonalban szereplõ együtte-
seknek ugyanis utánpótlás-gár-
dát is versenyeztetniük kell, tehát
egyszerre két csapatért izgul-

hatnak a sportág helyi barátai.
Erre azonban Miskolcon csak
akkor nyílik esély, ha a nyitányig
meg tudjuk vásárolni a palánkot.
Ez körülbelül másfél millió forintba
kerül. Amennyiben erõfeszítése-
ink nem vezetnek sikerre, akkor
ismét albérletbe kényszerülünk.
Ebben az esetben Eger, illetve
Debrecen jöhet szóba – tette
hozzá a fentiekhez Gál Tamás.

Floorball: az elsõ osztályban
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A MIVÍZ Kft. nyilvános eljárást hirdet 
az alábbi feladatok elvégzésére:

ivóvíz-hálózati rekonstrukció 
építési munkáira 

Miskolc, Kiss J. utca. Meglévõ ivóvízgerincvezeték-rekonstruk-
ció, valamint házi bekötõvezetékek cseréje azonos térbeli nyom-
vonalon kitakarás nélküli technológiával. Épül D110 KPE P-10 ve-
zeték 610 fm hosszban.

Miskolc, Késmárki utca. Meglévõ ivóvízgerincvezeték-rekonst-
rukció, valamint házi bekötõvezetékek cseréje azonos térbeli nyom-
vonalon kitakarás nélküli technológiával. Épül D110 KPE P-10 ve-
zeték 180 fm hosszban.

Miskolc, Trencsényi utca. Meglévõ ivóvízgerincvezeték-rekonstruk-
ció, valamint házi bekötõvezetékek cseréje azonos térbeli nyom-
vonalon kitakarás nélküli technológiával. Épül1 D110 KPE P-10 ve-
zeték 344 fm hosszban.

Miskolc, Losonczy utca I. ütem. Meglévõ ivóvízgerincvezeték-
rekonstrukció, valamint házi bekötõvezetékek cseréje azonos tér-
beli nyomvonalon kitakarás nélküli technológiával. Épül1 D110 KPE
P-10 vezeték 100 fm hosszban, D90 KPE P-10 vezeték 630 fm hossz-
ban, D63 KPE P-10 vezeték 110 fm hosszban.

Miskolc, Losonczy utca II. ütem. Épül: D 90 KPE P-10 vezeték
150 fm hosszban nyílt árokkal.

Ajánlat beadásának határideje: 2006. július 27., (csütörtök) 10.00 óra.
Ajánlati dokumentáció ára: 20 000 Ft+áfa.
Ajánlat bontása: 2006. július 27., (csütörtök) 10.00 óra.

szennyvízcsatorna- 
kiváltás és -bélelés munkáira

Miskolc, Árok utca szennyvízcsatorna-kiváltás. Épül: 141 fm D300
kõagyag szennyvízcsatorna 5 db Ø 1,0 m monolit beton tisztítóidom.

Miskolc, Lányi E. utca szennyvízcsatorna-bélelés. 112 fm
D35/40/b szennyvízcsatorna bélelése, 3 db tisztítóakna felújítása.

Ajánlati dokumentáció ára: 10 000 Ft+áfa.
Ajánlat beadásának határideje: 2006. július 26., (szerda)

10.00 óra.
Ajánlat bontása: 2006. július 26., (szerda) 10.00 óra.

Az egyes ajánlati dokumentációk a MIVÍZ Kft. Beruházási önálló
csoportjánál vásárolhatók meg a 2006. július 14-tõl (péntek) mun-
kanapokon 8.00–12.00 óráig az alábbi címen:
Miskolc, József Attila u. 78. 301. szoba, telefon: 06-46/519-337

MIVÍZ Kft. 

A támogatás célja:
Az 1985-ig épült lakóépületek üzemelõ, gáztüzelõ-berendezé-
sek égéstermékeinek elvezetésére szolgáló egycsatornás
gyûjtõkéményeinek (a továbbiakban: termofor kémény) biz-
tonságtechnikai felújításának, kiváltásának a Belügyminisztérium
által kiírt pályázati program segítségével, valamint magánkez-
deményezésû és finanszírozású kivitelezés keretében történõ
megvalósításának önkormányzati támogatása. 

Támogatható felújítások, korszerûsítések:
A pályázat keretén belül a legalább 8 lakással rendelkezõ la-
kóépületekben lévõ kettõsfalú, illetve egyesített falú gyûjtõ-
kémények, valamint az ezekhez kapcsolódó füstcsövezés olyan
felújítási munkálataira igényelhetõ támogatás, amelynek
eredményeként biztosítható a tüzelõberendezések által elõ-
állított, jelenleg a termofor kéményekbe vezetett égéstermé-
kek biztonságos elvezetése, azok lakásokba, illetve egyéb he-
lyiségekbe történõ és az életbiztonságot veszélyeztetõ visz-
szaáramlásának megakadályozása.
A kéményfelújítás során csak olyan megoldások alkalmazha-
tók, amelyek érvényes építõipari mûszaki engedéllyel rendel-
keznek. A felújítás során az épületben lévõ valamennyi ter-
mofor kéményt – az állapotának megfelelõen – fel kell újítani.
Nem nyújtható támogatás a termofor kéményekbe bekötött
tüzelõberendezések cseréjéhez, illetve javításához, felújításához.
Nem igényelhetõ támogatás a pályázat benyújtása elõtt már
megkezdett beruházáshoz.

A pályázók köre:
Pályázhatnak mindazok a Miskolc közigazgatási határán belül
elhelyezkedõ társasházak, lakásszövetkezetek, amelyek a jelen
pályázati kiírás feltételeit elfogadják, és azoknak megfelelnek. 
Pályázni csak azon lakóépületekkel lehet, amelyek legalább
8 lakásosak és 1985-ig épültek, vegyes funkciójú épület ese-
tén csak a lakásokra jutó költségek képezhetik a pályázat
alapját.

A pályázat szempontjából lakóépület csak teljes épület, vagy
dilatációval határolt épületrész lehet.

A támogatás formája, mértéke:
Önkormányzati vissza nem térítendõ támogatás.
Az önkormányzati támogatás mértéke, a pályázatban sze-
replõ támogatható beruházási költség 30%-a, de lakáson-
ként legfeljebb 60 000 Ft lehet. 
A felújítás lehetséges finanszírozási szerkezete:
30% saját erõ (készpénz vagy bankhitel formájában) 
30% önkormányzati támogatás, de lakásonként legfeljebb 
60 000 Ft.
40% állami támogatás (LKFT – 2006 – LA – 7) 
Az állami támogatásra a pályázat önkormányzati támogatá-
sa esetén az önkormányzat pályázik tovább, amelynek mér-
téke maximum a beruházási költség 40%-a, de lakásonként
legfeljebb 80 000 Ft. 

A pályázat tartalma, benyújtásának határideje, helye:
A pályázat kizárólag a pályázathoz készített formanyomtat-
ványokon nyújtható be.
A pályázatot 2 példányban folyamatosan a MIK Zrt.-hez lehet
benyújtani az önkormányzati támogatásra rendelkezésre álló
keret kimerülésének közzétételéig, de 

legkésõbb 2006. augusztus 15-ig. 
MIK Zrt., Miskolc, Erenyõ u. 1. elsõ emelet, 107. szoba

A pályázati formanyomtatványok és az útmutató térítésmen-
tesen átvehetõk a pályázat benyújtásának helyén, illetve a MIK
Zrt. központjában Miskolc, Hunyadi u. 21., vagy letölthetõk a
www.oleh.hu és a www.mikrt.hu internetes honlapokról.
A pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázatonként egy-
szeri 20 000 Ft összegû pályázati díjat kell fizetnie a MIK Zrt.
10200139- 27021174 sz. számlájára.

Jelen hirdetmény nem tartalmazza a teljes pályázati feltétel-
rendszert.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET

AZ EGYCSATORNÁS GYÛJTÕKÉMÉNYEK (TERMOFOR KÉMÉNYEK) 
FELÚJÍTÁSÁNAK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRA

a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs tárca nélküli miniszter által kiírt LKFT – 2006 – LA – 7 kód-
számú állami támogatási program, valamint az arra épülõ önkormányzati rendelet alapján, az alábbi feltételekkel:

KÖZLEMÉNY
Értesítjük Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a nyári nagyjavítási munkák miatt 

a Diósgyôri lakótelep
távfûtött lakásaiban 

2006. július 17-én 0.00 órától 
elõreláthatólag július 20-án 24.00 óráig 

a  használati melegvíz szolgáltatása szünetel.

Felhívjuk a T. Felhasználóink figyelmét, hogy a társaságunk által végzett nagyja-
vítás kizárólag az épületeken kívüli távhõvezeték-hálózatot érinti.

Az épületeken belüli fûtési rendszerek nem kerülnek leürítésre, azaz a radiátorok
nyomás alatt maradnak, így azokban a nagyjavítás munkálatai alatt is víz lesz!

Kérjük szíves megértésüket. Tisztelettel: Mihô Kft.

Autóbuszos utak: Paralia: 08. 21. apartmanban 39 900 Ft/fõ, 
Repülõvel: Kos: 07. 31., 08. 07., 08. 14. apartmanban 69 900 Ft/fõ
Rodosz: 07. 30., 08. 06., 08. 13. apartman 69 900 Ft/fõ
Korfu: 07. 29. apartman 69 900 Ft/fõ, Kréta: 07. 29. apartman 75 900 Ft/fõ
Ciprus: 07. 24. hotel*** fp. 112 900 Ft/fõ, Málta: 07. 25. hotel*** reg. 111 990 Ft/fõ
Tunézia: 07. 28 hotel****fp. 86 900 Ft/fõ, hotel***all inc. 94 900 Ft/fõ
Rimini: egyénileg 07. 29. apartman 29 900 Ft/fõ, Jesolo: 07. 29. apartman 25 300 Ft/fõ

w
w

w.vilaglatoutazas.hu

LAST MINUTE AJÁNLATAINK:

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

KIHAGYHATATLAN AJÁNLATOK!
Tartsa észben július 31-ig tartó akciónkat, mi figyeljük Önnek a világot.

WINCHESTER AKCIÓK!!!
MAXTOR 120 GB-os winchesterek 15 990 Ft
MAXTOR MAXLINE II 250 GB WINCHESTEREK  20 990 Ft

MP3 és MP4 AKCIÓK!!!
512 MB MP3 lejátszó+FM 
rádió+pendrive 8990 Ft
1 GB MP3-MP4 videó lejátszó
+FM rádió 19 990 Ft

DELL, HP, valamint APPLE LAPTOPOK
már 79 900 Ft-tól.

Komplett számítógépek
az egértõl a házig már 53 500 Ft-tól

Pendrive 512MB – 3500 Ft
Sony Memory Stick Duo 1 GB – 11 000 Ft

.....és még sok ezer más.

Vásárolja MA a HOLNAP technikáját a TEGNAP árain.
Az árak a 20% áfát tartalmazzák. Amíg a készlet tart, rak-
tárról. Üzleteinkben kérdezzen minket törzsvásárlói progra-
munkról, amivel még nagyobb kedvezményeket szerezhet.

Minden, hirdetést felmutató vásárlónk között
értékes nyereményeket sorsolunk ki!!!

www.planets.hu

jelentkezõket keres az alábbi munkakörökbe:
1. Fuvarszervezõ:

követelmény
� minimum középfokú képzettség 

(felsõfokú végzettség elõny)
� tárgyalóképes idegennyelv-tudás 

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

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

2. Gépkocsivezénylõ/irányító:

követelmény:
� minimum középfokú végzettség 

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

feladat:
� gépjármûvek diszponálása, irányítása
� gépkocsivezetõkkel való kapcsolattartás

3. Nemzetközi gépjármûvezetõ:

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

4. Vámügyintézõ munkatárs

követelmény
� minimum középfokú iskolai végzettség 

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

A HORVÁTH RUDOLF INTERTRANSPORT

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

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

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

GYÛJTÕKÉMÉNYEK FELÚJÍTÁSA 
BONTÁS NÉLKÜLI TECHNOLÓGIÁVAL

Közös képviselõk, társasházak figyelem!
Gyûjtõkémények (Termofor) felújítása 

pályázat útján, akár 
70% állami-önkormányzati 

támogatással.

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

tõkéményeket?
� Mivel jár egy gyûjtõkémény felújítása?

Kérje árajánlatunkat és segítünk
pályázata elkészítésében. 

VENTOTEC Kft.
Miskolc, Fonoda udvar 

József Attila u. 74.
Szirmai Balázs 

Tel.: 06-30-525-4075



Most, hogy a hõmérõ hi-
ganyszála szinte egész nap 
30 oC felett van, lényeges,
hogy kedvenceink fokozot-
tabb figyelmet kapjanak. 

Mindig legyen elõttük megfelelõ
mennyiségû hideg ivóvíz és le-
gyen egy hûvös hely, ahová a
forró déli órákban vissza tudnak
húzódni a napsugarak elõl. Ennek
hiánya fõleg láncon tartott ku-
tyáknál gyakori probléma. 

Az etetést igyekezzünk az esti
órákra tenni, amikor már kelleme-
sebb az idõ. Ne lepõdjünk meg, ha
kutyánk kevesebbet eszik, ezzel is
a hõtermelést próbálja csökkente-
ni. Fagylalttal, jégkrémmel és ha-
sonlókkal ne próbálkozzunk, a hõ-
ségérzetüket nem enyhíti, a torkukra
nézve kifejezetten káros, a benne
lévõ tejet pedig sok kutya emész-

tése nem tolerálja. A házi kedven-
ceink fejét borító szõrzet miatt rit-
kán kapnak napszúrást. Erõs nap-
sütés, fülledt idõ azonban hõgutát
okozhat. Ekkor a nagy melegtõl a
hõszabályozás mechanizmusa csõ-
döt mondhat, a testhõmérséklet
egészen 43 °C-ig emelkedhet. Az
állatok akkor kerülnek a legna-
gyobb veszélybe, ha zárt, meleg tér-
ben, például napon várakozó ko-
csiban hosszú ideig kell tartóz-
kodniuk. Ekkor a légzés szaporá-
vá válik, a nyelv, a szájnyálkahár-
tya a vérkeringési elégtelenség
miatt kékre színezõdik, a testhõ-
mérséklet vészesen emelkedik, há-
nyás és súlyosabb esetben görcs-
roham vagy eszméletvesztés is be-
következhet.

Legfontosabb teendõnk, hogy
ilyenkor kedvencünket azonnal
hûvös helyre vigyük, hideg, jeges
borogatással próbáljuk testhõmér-

sékletét nor-
malizálni. Siker-
telenség ese-
tén minél hamarabb keressünk fel
egy állatorvost. Ilyen meleg idõben
sokan választják a tóparti idõtöltést
családjukkal, kedvenceikkel. Foko-
zott figyelemmel kell lennünk az
ekkor összeszedett kullancsokra, il-
letve legtöbbször a lábvégeken és
fülkagylón észlelhetõ toklászokra.
Kutyákkal együtt fürdeni a tóban, kü-
lönösen gyermekek jelenlétekor
nem higiénikus, sok állatról emberre
terjedõ fertõzés forrása lehet. 

Autóban utazáskor sokan meg-
engedik kedvencüknek, hogy menet
közben az ablakon kihajolva hû-
söljön. Ez rendkívül balesetveszé-
lyes, mivel nem tudjuk az állat re-
akcióit kiszámítani, egy erõs féke-
zéskor akár ki is eshetnek. 

Dr. Puskás Gábor  
puskasgabor@allatkorhaz.hu
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Kedvenceink

REKKENÕ HÕSÉG

Tigris és Eufrátesz, két új macskánk néhány hete folyik bele vi-
déki életünkbe. Riskák és Fruzsik, ciccantások vagy siccantások
hangzanak el, attól függõen, hogy kajához szólítom, vagy rossz he-
lyekrõl igyekszem elhessenteni õket. Számukra persze nincsenek
rossz helyek, õk mindenre kíváncsiak, elég csak pár percet cso-
dálni felfedezõ kedvüket, és máris minden gondját elfelejti az ember. 

A szomszédtól kerültek hozzánk, elõre felkészültünk arra, hogy
elcsatangolhatnak még, egyik napról a másikra örökre eltûnhet-
nek kertünkbõl, életünkbõl. Nem õk az elsõ cicáink, volt már egy
fekete és egy fehér pár: Leonszió és Izaura, s élt velünk egy vö-
röskés-hóka fruska, Szauna. Egyikük eltûnt, kettõt én temettem el. 

Beszámítva tehát a veszteséget, magunkhoz vettük a két kis ál-
latot. Elsõ nap bezártam õket a kis faházamba, hadd szokják a teret,
talán jobban megmaradnak. Második nap, lesz ami lesz, szaba-
don mehettek. Napközben szépen elvoltak, így éjszakára már nem
kaptak börtönt. Sajnos egy kiadós, óriási esõ után másnap reg-
geltõl két napig hiába folyamodtam utánuk. Akkor megjelent az a
szomszédom, akitõl kértük a cicákat, ölében a két kis állatkával,
hogy jó pár házra tõlünk, ismerõsöknél talált rájuk, s visszahozta
nekünk: hisz bennünket illetnek. Megilletõdtünk, volt nagy öröm,
és van azóta is: itt élnek nálunk, s mivel nem lehet kétszer ugyan-
abba a folyóba lépni, ilyen messzire elcsatangolni már biztos nem
fognak. Hacsak nem nagyobb korukban, mikor Tigris udvarolni indul,
Eufrátesznek pedig nem otthonában támad kedve flörtölni a sze-
rencsés kiválasztott kandúrral. 

A kisháznál kapják reggeli és esti étkeiket, hogy ne szokjanak a
lakóház köré, mégis folyton a sarkamban vannak, bemerészked-
nek a nyitott teraszajtón. Kizavarom õket, nehogy már a híd folyjon
a Hernád alatt, de valahányszor elszorul a szívem, hisz csak kö-
zelembe vágynak. Ha locsolok, felmásznak az eperfára, hogy egyik
alsó ágáról ereszkedhessenek a nyakamba. Ha hátul intézem te-
lefonjaim, felkapaszkodnak rajtam, pofozzák a mobilom. Bár ne csak
folyó évben maradnának velem, hívhassam õket is hosszú évekig. 

Vass Tibor

Elvan a gyerek

FOLYÓ ÜGYEINK

Szociális Diszpécser Központ

IDÕSÜGYI LÁTOGATÓK A KÖZPONTBAN

Az Innovációs Központ célja el-
sõsorban az állami források és az
innovációs alap felosztása a régió
vállalkozásai között pályázatok
útján.

– Segítünk abban, hogy ehhez
megfelelõ tudást szerezzenek,
oktatási tevékenységet is vég-

zünk, végzünk olyan úgynevezett
projekt-menedzselést, ami segít
végigvinni az egyes tevékenysé-
geket, kutatási, fejlesztési és pro-
totípus elkészítési tevékenysé-
geket is – mondta el Csollák
Gábor az INNOCENTER Innová-
ciós Központ Kht. igazgatója. 

A régióban mûködõ vállalko-
zások egyelõre még idegen-
kednek attól, hogy kutatásra és
fejlesztésre költsenek, ezért
szemléletmódosításra van szük-
ség Észak-Magyarországon is. A
szakemberek szerint ugyanis a
jövõben a piaci verseny egyik fel-
tétele a kutatás és fejlesztés
lesz, vagyis csak korszerû ter-
mékekkel és technológiával ver-
senghetnek a kis- és középvál-
lalkozások. Az INNOCENTER
legfontosabb célkitûzése az,
hogy számos minõségi szolgál-
tatással elõmozdítsa az észak-

magyarországi regionális gaz-
daság és társadalom valameny-
nyi szereplõje közötti együttmû-
ködést, és ezzel elindítsa a régió
gazdasági teljesítményének, va-
lamint versenyképességének nö-
velését.

HHHHÖÖÖÖLLLLGGGGYYYYEEEEKKKKNNNNEEEEKKKK,,,,     UUUURRRRAAAAKKKKNNNNAAAAKKKK
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CHROMOLITE-IPL-SMARTLITE technológia.

A test bármely területén maximálisan 
hatékony és biztonságos!

BBBBéééérrrrlllleeeetttt     
11110000%%%%    kkkkeeeeddddvvvveeeezzzzmmmméééénnnnnnnnyyyyeeeellll     

vvvváááállll tttthhhhaaaattttóóóó!!!!
HÖLGYEKNEK, URAKNAK

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

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

PPPPiiiitttttttt iiii     SSSSzzzzééééppppsssséééégggghhhháááázzzz
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Innovációs hírek

SEGÍTSÉG A KUTATÁS-FEJLESZTÉSBEN

Köszönet Napja címmel ren-
dezett megyei ünnepséget a 
B.-A.-Z. Megyei Védelmi Bizottság
azok számára, akik kiemelkedõ
helytállást tanúsítottak a tavaszi,
árvízi védekezési munkálatok-
nál. A vízügyi- és katasztrófavé-
delmi szakembereknek, rendõ-
röknek, tûzoltóknak, határõrök-
nek, települési polgármesterek-
nek Gyárfás Ildikó, a bizottság el-
nöke adott át okleveleket, tárgy-
és pénzjutalmakat, hangsúlyoz-
va, hogy a jelképes elismerések
– a jelenlevõkön keresztül – annak
a több ezer embernek is szólnak,
akik részt vettek még a mun-
kákban. 

Gyárfás Ildikó ünnepi beszé-
dében kihangsúlyozta, hogy a me-

gyében mindig meg kellett küz-
deni a vízzel, ez az év azonban
más volt, mint a többi. Elsõsorban
azért, mert szinte soha nem látott,
eredményes összefogás bonta-
kozott ki a gátakon, ami az élet
más területein is példaértékû kell
hogy legyen. – Ne csak a bajban,
hanem az építkezésben is tudjunk
együtt dolgozni, együtt gondol-
kodni – hangoztatta a védelmi bi-
zottság elnöke. 

Gyárfás Ildikó arról is szólt,
hogy döntés született a tokaji gát
megerõsítésérõl, s további pá-
lyázati pénzeket is mozgósítanak
majd a veszélyeztetett területek
védelmére.

Az észak-magyarországi régióban mûködõ vállalkozások ku-
tatás-fejlesztésének segítésére 2002-ben jött létre az INNO-
CENTER Innovációs Központ Kht. Az intézmény fõleg a kis- és
középvállalkozásokat célozza meg, ezen belül is azokat, me-
lyek az informatikai és kommunikációs technológia területén
mûködnek. 

A KÖSZÖNET NAPJA

A Miskolci Egészségügyi és
Szociális Diszpécserközpont
munkájával ismerkedhettek
meg az idõsügyi tanács tag-
jai kedden délelõtt. A városi
családsegítõk új egysége
március óta áll a lakosság
szolgálatában, munkatársai
pedig segítséget nyújtanak az
ügyintézésben, a támogatá-
sok, ellátások, szolgáltatások
igénylésében, továbbá más
egészségügyi és szociális kér-
désben is.

A szociális szolgáltatások ha-
tékonyságának egyik akadálya
lehet az információhiány, vagyis
sokan sokszor nem tudják, hogy
egészségügyi vagy szociális

problémáikkal melyik szerveze-
tet, intézményt keressék fel, és

hogy milyen úton kérjenek se-
gítséget. Ennek koordinálására

alakult meg az Egészségügyi és
Szociális Diszpécser Központ
Miskolcon. 

A Miskolci Családsegítõ Szol-
gálat új egysége számos közin-
tézménnyel és civil szervezettel
áll kapcsolatban annak érdeké-
ben, hogy minél szélesebb körû
információval szolgáljanak a la-
kosságnak. A központ szolgálta-
tásaival és mûködésével elsõként
az Idõsügyi Tanács tagjai ismer-
kedhettek meg. 

A fórumot hagyományteremtõ
szándékkel szervezte meg a disz-
pécser-központ. Az idõsügyi ta-
nács után ugyanis szeretnék még
több szervezetnek és egyesület-
nek bemutatni mûködésüket és
céljaikat. 

lénárt

A központ több szervezetnek is szeretne bemutatkozni.

A magyar és a szlovák kormá-
nyok között létrejött megállapodás
értelmében július 8-tól a magyar–
szlovák határszakaszon további 46
(megyénkben 18) helyen nyílt le-
hetõség az államhatár ellenõrzés
nélküli átlépésére. Az új határátlé-
pési pontok megnyitására az ide-
genforgalmi, turisztikai lehetõsé-
gek további bõvítése, a kulturális és
sportrendezvények látogatásának

megkönnyítése érdekében került
sor. A határátlépési pontokon a
meghatározott idõben (általában
naponta 07.00 és 19.00 óra között,
gyalogosan és kerékpárral), érvé-
nyes útiokmányok birtokában lehet
ellenõrzés nélkül áthaladni. A ha-
tárõrök a meghatározott feltételek
meglétét, illetve a határátlépés sza-
bályainak betartását szúrópróba-
szerûen ellenõrizhetik.

HATÁRÁTLÉPÉSI PONTOK


