
Annak ellenére, hogy júni-
us elején csak a nyár máso-
dik felére ígértek igazi mele-
get az idõjósok, júliusban csak
néhány napra hûlt le a leve-
gõ, a kánikula a hónap eleje
óta szinte folyamatos. És az el-
következendõ napokban sem
számíthatunk enyhülésre.

Tavaly július 24-én 28 fok kö-
rüli volt a napi átlaghõmérséklet,
a hõmérõk higanyszálai pedig
csak július utolsó hetében, pár
napra szöktek magasabbra. Idén
júliusban a hõség hetedikétõl
egészen két hétig tombolt, majd
négy napos lehûlés után ismét
harminc fok fölé emelkedett a hõ-
mérséklet. A szinte már elvisel-

hetetlen meleg mégsem példát-
lan hazánkban, hiszen 2003-ban
például májustól egészen június

végéig tartott a hosszú és a mos-
taninál sokkal szárazabb kánikula.
A sokáig tartó nagy melegnek és
a hirtelen záporoknak, zivatarok-
nak egy fölöttünk húzódó nagy
anticiklon az oka. 

Egyelõre úgy tûnik, az elõre-
jelzések szerint az augusztus is
hõséggel indul. Az elkövetke-
zendõ napokban ugyanis nem
számíthatunk lehûlésre, marad a
kánikula zivatarokkal és fülledt
meleggel. Jövõ hét elején ugyan-
is újabb meleghullám éri el tér-
ségünket, ami azt eredményezi,
hogy tovább húzódik a kánikula.
A meteorológusok szerint a kö-
vetkezõ hétben húsz fok alá nem
is süllyed majd a hõmérséklet.
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Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében

MISKOLCI NAP

Még két hétig, augusztus
15-ig lehet beadni a panel-
program pályázatait. Aki el-
nyeri a támogatást, azt csak
harmadrészben terhelik a
mára már elavult technikával
épített otthonok átalakításá-
nak költségei.

A Pallós utca 16. alatt lévõ ház
nyílászáróit már kicserélték, a fa-
lakat pedig most szigetelik, a la-
kóik ugyanis elnyerték a Panel
program támogatását. 

Mivel az átalakítás költségeit
három egyenlõ részben állja az
állam, az önkormányzat és a tu-
lajdonos, az egy lakásra esõ
részlet havonta mindössze 4–7
ezer forinttal terheli meg a csa-
ládi költségvetést.

Minden második miskolci lakás
panelbõl épült, az 50 ezer ilyen

technikával készült otthonban
több mint 100 ezren élnek. Nem
meglepõ, hogy a Panel prog-
ramra érkezett pályázatok minden
korábbi várakozást felülmúltak.
Tavaly például 1200 lakást tehet-
tek energiatakarékosabbá ked-
vezményesen.

– Idén 2800-tól is több, vagyis
összesen 4000 lakás újulhat meg
Miskolcon a program segítségével
– mondta el Tompa Sándor, ön-
kormányzati képviselõ, panelbiztos. 

A pályázatokat augusztus 15-
ig kell beadni, az elõbírálat után
az önkormányzat szeptember 29-
ig továbbítja az anyagokat.
Becslések szerint, ha a progra-
mok népszerûsége töretlen
marad, jövõre 2-3 ezer lakást
modernizálhatnak, tíz-tizenöt év
alatt pedig Miskolc minden ilyen
technológiával készült épületét fel-
újíthatják.

A nyári szünet elröppent, pén-
teken egy találkozóval meg-
kezdõdött a labdarúgás elsõ vo-
nalában a pontvadászat. A
DVTK vasárnap hazai környe-
zetben mutatkozik be, ellenfe-
le a legutóbbi idény ezüstér-
mese, az Újpest FC lesz. A ta-
lálkozó fél hatkor kezdõdik.

A drukkerek érdeklõdése ga-
rantált, hiszen az alakulat szerdai,
utolsó felkészülési mérkõzését is
ezren (!) tekintették meg. Ráadásul
elégedetten, jó hangulatban tá-
vozhattak a stadionból, ugyanis
Csank János vezetõ edzõ legény-
sége ötletes, jó játékkal 5–2-es
gyõzelmet aratott a Kazincbarcikai
SC ellen. A sokak által várva várt
bemutatkozó fellépésre vasárnap
fél hattól kerül sor. Mire lehet szá-
mítani, mi várható az átalakulóban
lévõ csapattól? A kérdésre Sallói
István ügyvezetõ a következõket
mondta:

– Minimális célunk a bentma-
radás kiharcolása, de reményeink
szerint a csapat fejlõdik a tavasz-
hoz képest és akár a hetedik he-
lyen is végezhet. Három tényezõ-
re alapozunk: sikerült együtt tar-
tani az elõzõ bajnokságot nyol-
cadik helyen befejezõ együttes
magját; azt gondolom, hogy a
csatársorba minõségi igazolások
érkeztek, és semmiképpen sem fe-
ledkeznék meg a fiatalokról, akik-
ben buzog a bizonyítani akarás,
tehetségesek. Feltétlenül említést
érdemel, hogy profi edzõ irányít-
ja a gárdát, Csank János szakmai
felkészültségéhez, meglátásaihoz,
szakértelméhez kétség sem fér-
het. Ugyanakkor várjuk a kiszemelt
afrikai labdarúgókat is, de velük
kapcsolatban rengeteg a tenni-

való. Nehezíti a helyzetet, hogy a
legközelebbi magyar konzulátus
Nigériában található, ott pedig
részt kell venniük egy meghall-
gatáson. Douva ügyében járunk

elöl, neki már a vízumát várjuk. A
másik két játékos egyelõre a ga-
boni bajnokságban szerepel, csa-
patuk harcban áll az elsõségért,
ezért õk valamivel késõbb csatla-

kozhatnak hozzánk. Reményeim
szerint a negyedik fordulóban már
Csank János számolhat velük –
nyilatkozta lapunknak Sallói István.

(Folytatás a 6. oldalon.)

Dr. Besenyei Lajos nemrégi-
ben átadta rektori székét utód-
jának, dr. Patkó Gyula pro-
fesszornak. A Miskolci Egyetem
új „atyját” jelenrõl és – elsõ-
sorban – jövõrõl faggattuk.

– Hogy érzi magát hivatalos rek-
tori kinevezése után néhány hét-
tel?

– Remekül. Szeretem ezt a mun-
kát és kiváló munkatársak állnak
mellettem, akik ugyanazt akarják,
amit én – az egyetem fejlõdését
– tájékoztatta lapunkat a kérdezett.

– Nem tagadom, az indulás nem
könnyû, ugyanakkor elõny szá-
momra, hogy nem vagyok új a
Miskolci Egyetemen. Korábban
dolgoztam rektor-helyettesként,
és igazság szerint negyvenkét
éve hûséges vagyok egykori is-
kolámhoz. 

– Mi az, ami az elsõ hetekben
a legnehezebbnek bizonyult? 

– A folyamatosság fenntartása,
ami állandó kihívás egy rektor
számára. Egy egyetem élete
ugyanis évszázadokban mérhetõ,
míg az én kinevezésem mindösz-
sze négy évre szól. Történelemben

kell gondolkodnom, amikor dön-
téseket hozok. A másik fontos
szempont az, hogy a jelenlegi ta-
nítványaim tizenöt-húsz év múlva
kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy
felelõs döntéseket hozhassanak
akár egy egész közösségért. Ha
most elrontunk valamit az õ ne-
velésükben-tanításukban, a téve-
désünk kihat az õ és a társadalom
jövõjére is. Kiváló képzésben kell
részesítenünk õket ahhoz, hogy jó
szakemberek és becsületes em-
berek váljanak azokból, akik most
ránk bízták az ifjúságukat. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

A százéves helyi villamos-
közlekedés emlékére avattak
megállót és emléktáblát az
Ady Endre Kulturális és Sza-
badidõ Központ elõtt az elmúlt
hétvégén. Az eseményen Braun
Csaba, az MVK Zrt. marketing-
osztályvezetõje mondott be-
szédet, az emlékoszlopot pedig
dr. Tompa Sándor és Horváth
Ottóné képviselõk avatták fel.

Az elsõ miskolci tömegközle-
kedési jármûveket, az omnibu-
szokat a „Tiszai indóház” (ma
Tiszai pályaudvar) átadása után
három évvel, 1862-ben indították el,
a Tiszai indóház – Diósgyõr, illet-
ve a belváros – Tapolca – útvona-
lakon. Egykori feljegyzések szerint
1871-ben mindössze 36 egy-, illetve
kétfogatú bérkocsi közlekedett a vá-
rosban, ezért a helyi tömegközle-
kedési problémák megoldására –
a pesti lóvasút sikerén felbuzdul-
va – a város vezetése engedélyezte
omnibuszok lóvasúttal történõ
cseréjét. A fokozatos gazdasági fel-
lendülés, az ipari fejlõdés, a város
népességének növekedése aztán
hamarosan indokolttá tette, hogy
a sikeres budapesti villamosvas-
út mintájára Miskolcon is hozzá-
kezdjenek a villamosközlekedés

feltételeinek kialakításához. Az
elsõ miskolci villamos 1897. július
10-én indult útjára. A borsodi fõ-
város villamosközlekedése azóta
több jelentõs változáson ment ke-
resztül. 

Most ismét jelentõs változás elõtt
áll a miskolci villamosközlekedés.
Lehetõség nyílt a 2007–2009-es
idõszakra vonatkozó Nemzeti
Fejlesztési Terv II. keretén belül a
városi közösségi közlekedési fej-
lesztési elképzelések, EU-támo-
gatású nagyprojektek megvalósí-

tására. A miskolci önkormányzat ne-
vében, az MVK Zrt. által beadott
közlekedési nagyprojekt- javaslatot
a kormány döntése alapján 107 mil-
lió forint elõkészítõ állami támoga-
tásban részesítették, 36 milliós ön-
rész vállalása mellett. Az összesen
35 milliárd költségû tervezet tar-
talmazza 18 alacsonypadlós, kor-
szerû jármû beszerzését, a meg-
lévõ Tátra villamosok modernizá-
lását, új, korszerû javítócsarnok ki-
alakítását, a pálya csaknem más-
fél kilométeres meghosszabbítását
a diósgyõri végállomástól Felsõ-
Majláth irányába, a teljes villa-
mospálya felújítását, a biztonsági
és utastájékoztató eszközökkel, az
utasperonokkal és a végállomási
épületekkel együtt. 

A villamosközlekedés Európa-
szerte a reneszánszát éli, de bel-
földön is – lásd például Gyõrt –
egyre többfelé vannak olyan tö-
rekvések, hogy a belvárosba vi-
gyék a villamosközlekedést, amely
helyi sajátosságnak, látványos-
ságnak is minõsül. 

(szepesi)

Határidõ augusztus 15-ig

Négyezer lakás
újulhat meg

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!

Bajnoki nyitány vasárnap: DVTK–Újpest FC

ITTHON KEZD A DVTK

A táblaavatáson balról: Braun Csaba, Horváth Ottóné és dr. Tompa
Sándor.

Az idôjárásban egyelôre nem várható enyhülés.

Százéves a helyi villamosközlekedés

EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK

MARAD A MELEG

„JÖJJENEK A DIÁKOK…”

ÚJ REKTOR AZ EGYETEM ÉLÉN

Megyénkben vették igénybe a
legtöbben azt a járulékkedvez-
ményt, amelyet akkor igényelhet-
nek a munkáltatók, ha regisztrált
munkanélkülit foglalkoztatnak. A
kedvezményt az idei évtõl vehetik
igénybe a legfeljebb 250 fõt fog-
lalkoztató mikro- és kisvállalko-
zások. Ha a nyilvántartásban sze-
replõ munkanélkülit alkalmazó
cégek élnek a Munkaügyi Központ
és az APEH által biztosított lehetõ-

séggel, egy évig mentesülnek az
alkalmazott után fizetendõ mun-
kaadói társadalombiztosítási járu-
lék, a tételes egészségügyi hoz-
zájárulás és a munkaadói járulék
megfizetése alól. A megyében
eddig összesen hatszáz regisztrált
álláskeresõnek segített a járulék-
kedvezmény az elhelyezkedésben,
ebbõl több mint kétszáz miskolci
állástalan kapott munkát az egy-
éves támogatásnak köszönhetõen.

Állást találtak



Ledarálták, majd elégették
az országgyûlési választások
elsõ fordulójának szavazólap-
jait. A választási dokumentu-
mokat a vonatkozó törvény ér-
telmében 90 napig kellett
megõrizni, ezután pedig a sza-
vazatszámláló bizottság je-
lenlétében és felügyeletével
kellett gondoskodni a meg-
semmisítésükrõl.

A dokumentumokat a válasz-
tási törvény rendelkezéseinek
megfelelõen április közepe óta
zárt, lepecsételt ajtók mögött
õrizték, arról pedig, hogy illeték-
telenek ne juthassanak hozzájuk,
állandó õrség és folyamatos el-
lenõrzés gondoskodott. A sza-
vazólapokat a polgármesteri hi-
vatalban kellett elhelyezni az il-
letékes választási bizottság tag-

jainak jelenlétében, és ugyanitt
kellett megõrizni is õket 90 napig.
A három hónapos idõszak most

telt le, így a törvény értelmében
most kellett gondoskodni a do-
kumentumok szabályos, a sza-

vazatszámláló bizottság fel-
ügyeletével történõ meg-
semmisítésérõl is.

A szavazólapokat tartal-
mazó kartondobozokat
majd negyedórán keresztül
pakolták le az azokat szál-
lító teherautóról a polgár-
mesteri hivatal Petõfi utcai
épületének udvarán. Itt, az
egyik kisebb melléképület-
ben található ugyanis az a
berendezés, amellyel a do-
kumentumok megsemmi-
sítését végzik. A nagytelje-
sítményû iratdaráló és vá-
gógép folyamatosan dol-
gozott, a keletkezõ papír-
hulladékot pedig konténe-
rekbe gyûjtötték. A konté-
nereket az AVE Kft. teher-

autói szállították el a vállalat egyik
telephelyére, ahol a jogszabá-
lyoknak megfelelõen véglegesen
megsemmisítették, azaz eléget-
ték a szavazólapokat.

petruskó
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PÁRTOK – PORTÁK

Ledaraltak, majd elszallitottak es elegettek a szavazolapokat.

MEGSEMMISÍTETTÉK A SZAVAZÓLAPOKAT

Közös jelöltet indítanak a
miskolci polgármesteri poszt
elnyeréséért a Fidesz és a
Kereszténydemokrata Néppárt
miskolci szervezetei, dr. Kriza
Ákosnak, a miskolci MÁV-ren-
delõintézet orvos-igazgatójá-
nak személyében. A jelöltet
Juga György, a Fidesz miskolci
szervezetének elnöke, Pelczné
dr. Gáll Ildikó, a párt alelnöke
és Molnár Péter, a KDNP mis-
kolci szervezetének elnöke
mutatta be az Avas kilátó
eszpresszóban.

Juga György elmondása sze-
rint a jelölést hosszas konzultá-
ció elõzte meg, sok civil szerve-
zet véleményét is kikérték.
Húsznál is több jelölt közül esett
a választás végül dr. Kriza Ákos-
ra, akinek a jelölését egyhangú-
lag támogatták a párt illetékes tes-
tületei is. Pelczné dr. Gáll Ildikó,
a Fidesz országos alelnöke a je-
lölt személyét mutatta be: mint
mondta, a 41 éves, nagyváradi
születésû orvos tevékenykedett
már a Diósgyõri Kórházban, egy

martintelepi, háziorvosi körzet-
ben, jelenleg pedig a miskolci
MÁV-rendelõintézet orvos-igaz-
gatója, melyet csõdközeli hely-
zetbõl sikerült talpra állítania.
1997 óta tagja a Fidesznek, benne
van a megyei választmányban,
2002-tõl a megyei közgyûlés kép-
viselõje, ahol az egészségügyi bi-
zottság elnökeként tevékenykedik.
A Fidesz alelnöke kihangsúlyoz-
ta, dr. Kriza Ákos eddigi életpá-
lyája is bizonyítja: emberköz-
pontú gondolkodással, korszerû
tudással rendelkezik, érzékeny az
itt élõk problémáira, s bátran for-
dulhatnak hozzá a miskolciak.

Dr. Kriza Ákos bemutatkozásá-
ban úgy fogalmazott, hogy „egy

ország, egy város emberekbõl áll,
s a város csak akkor lehet sike-
res, ha sikeresek az ott élõk”.

– Miskolcnak tehát a miskol-
ciakat kell támogatnia, az a fon-
tos, hogy amikor döntünk, vegyük
figyelembe döntésünk egyéni éle-
tekre gyakorolt hatását – hang-
súlyozta a Fidesz miskolci pol-
gármester-jelöltje. – A kérdés az,
tudunk-e perspektívát kínálni
azoknak, akik a maguk erejébõl
nem tudnak boldogulni. A város-
vezetés feladata a város megtar-
tó-képességének növelése, az
életminõség javítása. Éppen ezért
programunkat az õszinteségre, a
körültekintõ szakmaiságra, átfo-
gó koncepcióra, minõségi tudás-
ra építjük majd, mindig figyelem-
be véve a miskolci emberek igé-
nyeit. Munkahelyteremtésre, a
meglévõ munkahelyek megõrzé-
sére és a helyi foglalkoztatók tá-
mogatására kell koncentrálnunk -
tette hozzá dr. Kriza Ákos, aki sze-
rint „az elkövetkezõ hetekben
programok, tervek versenyeznek
majd, de nem felejthetjük el, hogy
ezek mögött is emberek állnak”
s a kampányprogramok „ne az
ígéretek versenyei legyenek,
hanem az emberek bajaira ke-
ressenek gyógyírt”.

Sz. S.

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy „Mindenkit érhet jogeset” cím-
mel 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-mail-
ben is elküldeni kérdésüket, ezt az info@mikom.hu címre várjuk. Jogi
szakértõink, dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvédek állnak
szíves rendelkezésükre.

Az MDF a nyári ülésszakról
– Valós társadalmi párbeszédet,

a civil kontroll megerõsítését, konst-
ruktivitást és megalapozott javas-
latokat vár el a jövõben az MDF a
kormánytól – hangoztatta Pettkó
András, a Magyar Demokrata
Fórum országos választmányá-
nak alelnöke Miskolcon. A ren-
dezvényen bemutatták Veres Editet
és Rizner Józsefet is, akik Edel-
ényben illetve Kazincbarcikán in-
dulnak majd az MDF színeiben a
polgármesteri székért. 

Pettkó András szerint „a hétfõn
lezárult parlamenti ülésszak néhány
hete alatt a kormánynak sikerült a
társadalom szinte minden rétegé-
nek a haragját magára vonnia”.

– A nyári, rendkívüli ülésszak két
szempontból értékelhetõ, az egyik
formai, a másik tartalmi – mondta
a választmányi alelnök. – Formai
szempontból fontos, hogy a nyer-
tes és az ellenzék képes volt-e ki-
törni a választási kampány idején
mutatott szerepébõl, el tudja-e fo-
gadni a kormány az ellenzék ja-
vaslatait? Sajnos nem, az MDF
ötven javaslatából egyet sem tá-
mogatott a kormány – fogalmazott
Pettkó András, aki szerint a meg-
szorítások legnagyobb vesztese az
észak-magyarországi régió lehet, ho-
lott a térségre az utóbbi idõben a
megújulás és a magára találás volt
a jellemzõ.

A választásokra készülnek
A helyi önkormányzatokba is

képviselõket akar küldeni a 2001-
ben alakult Magyar Nyugdíjasok
Pártja. Készülnek az õszi válasz-
tásokra, mert úgy vélik, csak így
lehet biztosítani a nyugdíjasok ér-
dekvédelmét.

Megalakulásától kezdve rend-
szeresen küld javaslatokat a min-

denkori kormányzatnak és a par-
lamenti pártoknak a Magyar
Nyugdíjasok Pártja. Teszik ezt
azért, hogy felhívják a figyelmet a
nyugdíjasok, közülük is a legke-
vesebb pénzbõl élõ idõsek sor-
sára. Júniusban a 13. havi nyug-
díjjal kapcsolatban tették meg –
mint Somsák László országos
elnök mondta – széleskörû tájé-

kozódásra alapozott észrevételei-
ket. Mint azt a párt elnöke el-
mondta, az õszi önkormányzati vá-
lasztásokon a Magyar Nyugdíjasok
Pártja országos szinten indul.
Terveik szerint hat megyében, köz-
tük Borsodban és Miskolcon is in-
dítanak képviselõjelölteket annak
érdekében, hogy biztosítsák a
nyugdíjasok érdekvédelmet.

Tüntetést szervez Budapestre,
a tandíj bevezetése ellen a
Hallgatói Önkormányzatok Or-
szágos Konferenciája (HÖOK).
Hircsu Ákos, a HÖOK észak-ma-
gyarországi vezetõje úgy nyilat-
kozott, hogy a régió felsõoktatá-
si intézményeinek a diákjai is
részt vesznek a demonstráción. 

Hircsu Ákos a MiNap-nak el-
mondta: a HÖOK egyetért azzal,
hogy a felsõoktatás finanszírozási
problémáit orvosolni kell, azzal
azonban nem, hogy a tandíj be-
vezetése lenne a megoldás. A re-
gionális elnök szerint választmá-
nyuk elfogadott egy koncepciót,
amelyben a HÖOK egyrészt ja-
vaslatot tesz az egy hallgatóra esõ
költségvetési ráfordítás bõvíté-
sére, másrészt pedig olyan el-

képzeléseket vázol fel, amelyek
valóban ösztönzõbbé tennék a
felsõoktatási tanulmányokat. 

Véleményük szerint az egy hall-
gatóra esõ források bõvítésének
legracionálisabb formája az álla-
milag támogatott keretszámok
csökkentése, a felsõoktatásra for-
dított költségvetési támogatás vál-
tozatlanul hagyása mellett. 

– Úgy véljük, a tandíj nem
megfelelõ ösztönzõ erõ, nem nö-
veli a hallgatók tanulmányi elkö-
telezettségét, nem szolgálja a
minõséget, ezért továbbra sem tá-
mogatjuk a bevezetését! – han-
goztatta Hircsu Ákos, hozzátéve:
a HÖOK aláírásgyûjtésbe is kezd
annak érdekében, hogy kerüljön
sor népszavazásra a tandíj be-
vezetésének kérdésében.

Dr. Kriza Ákos

A FIDESZ–KDNP POLGÁRMESTER-JELÖLTJE

Mindenkit érhet jogeset

VEGYSZERES G YOMIRTÁS
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ezúton is értesíti a

város közigazgatási területén méhészkedõket és legeltetést végzõ
állattartókat, hogy a MÁV Kert Kft. 2006. augusztus 1-jén és 2-án
vegyszeres gyomirtást végez a MÁV Rt. miskolci vágányhálózata
mentén. A kezelt területen legeltetni, illetve onnan származó takar-
mánnyal 14 napon belül etetni tilos. 

Tüntet a HÖOK

Miskolc Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata a hatályos Miskolci
Építési Szabályzat (MÉSZ) módo-
sítását tervezi, a repülõtér keleti ol-
dali részének gazdasági hasznosí-
tása érdekében. A tervezett válto-
zás célja a város gazdasági tevé-

kenységének növelése, új munka-
helyek teremtése. A tervezett mó-
dosítás megtekinthetõ ügyfélfoga-
dási idõben 2006. augusztus 1–31.
közötti idõszakban a Polgármesteri
Hivatal Fõépítészi Csoportjánál
(3525 Miskolc, Városház tér 8.).

MEGTEKINTHETÕ A MÓDOSÍTÁS

Az Új Egyensúly program-
mal kapcsolatos kamarai ál-
láspont, valamint a program
helyi vállalkozókra gyako-
rolt hatása volt a fõ témája
B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara  hagyomá-
nyos félévzáró sajtóklubjá-
nak, ahol Bihall Tamás elnök
és Szilágyiné Baán Anna tit-
kár beszélgetett az újságí-
rókkal. 

Bihall Tamás egyebek mellett
elmondta, alapjában üdvözlik a
költségvetés rendbetételének a
szándékát, hiányolják viszont,
hogy a program kidolgozása
során nem kérték ki a kamara vé-
leményét, s nem került sor egy-
fajta elõzetes nemzeti kerek-
asztal-konzultációra. A kamara
véleménye szerint az Új egyen-
súly program rontja a gazdaság
versenyképességét, teljesítmény-
visszafogásra ösztönöz, növeli az

elvonásokat és a munkanélküli-
séget, felerõsíti az inflációt, csök-
kenti a keresletet és növeli a gaz-
dasági bizonytalanságokat.
Bihall Tamás kifogásolta, hogy a
program alapvetõen a bevételi ol-
dalról közelíti meg az egyensúly
javítását: 2007-ben 92 száza-
lékban adónövelés a fedezete, és
mindössze 8 százalékát teszi ki
a kiadáscsökkentés. 

Mint elhangzott, számításaik
szerint az elkövetkezõ két évben
a lakosság jövedelemszintjét
csaknem 610 milliárd forinttal, a
vállalkozásokét pedig 750 milliárd
forinttal csökkentik a tervezett in-
tézkedések. 

– A költségvetés tartós és valós
egyensúlyi helyzete kizárólag az
érdemi strukturális reformok vég-
rehajtása esetén várható, a ki-
igazítással egyidejûleg kell a re-
formokat megkezdeni! – han-
goztatta Bihall Tamás. Mint fo-
galmazott, a kamara mindaddig
nem ért egyet semmilyen vállal-

kozói teher növelésével, amíg a
vállalkozói társadalom nem látja
a reformok tartalmát és menet-
rendjét. – Ezért kérjük a kor-
mányt, haladéktalanul hozza nyil-
vánosságra reformprogramját és
ütemtervét. A magyar gazdaság
szereplõi készek együttmûködni
a reformok kidolgozásában és
végrehajtásában – fogalmazott a
Bokik elnöke. 

A kamarai vezetõk arról is
szóltak, hogy Észak-Magyar-
országon eleve rosszabbak a
vállalkozási feltételek, mint pél-
dául Budapesten, így a vállalko-
zók a megszorítások terheit is na-
gyobb mértékben fogják itt ér-
zékelni. A kamaránál most mo-
dellezik, elõreláthatólag milyen
hatásokat kell majd elszenved-
niük, hogyan lehetne ezeket eny-
híteni, s levélben keresték meg
a térség országgyûlési képvise-
lõit is, ezirányú konzultációt kez-
deményezve. 

Sz. S. 

KAMARAI SAJTÓKLUB

Bírálat az Új egyensúlynak



Elsõsorban a bûnmegelõzést és
az áldozatvédelmet, valamint a
nyugállományú rendõrök érdekei-
nek a képviseletét tûzte zászlajára
a közelmúltban Miskolcon mega-
lakult Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Nyugdíjas Rendõrök Köz-
hasznú Egyesülete. Az egyesület cél-
kitûzéseirõl elnökükkel, dr. Csintalan
Lászlóval és dr. Solymosi Istvánnal
beszélgettünk.

Az egyesület fõ célja – fejtette ki
dr. Csintalan László –, hogy a nyug-
állományba vonult rendõrök közre-
mûködésével a biztonságosabb
élet megteremtését elõsegítsék, a
kábítószer-bûnözés elleni hatéko-
nyabb fellépést, illetve úgy általában
a bûnmegelõzést tapasztalataikkal
támogassák.

Így például különbözõ oktatási,
állami és önkormányzati szerveket
keresnek meg, s felajánlják, hogy in-

gyenesen tartanak oktatásokat a
bûnmegelõzés bármely területérõl.
Bemutatók, kiállítások, konferen-
ciák, tanácskozások szervezése
szintén az alapszabályukban fog-
laltak között szerepel. Más szerve-
zetekkel való együttmûködésükre jó
példa, hogy ottjártunkkor tárgyalták
meg közös fellépésük lehetséges
módozatait a Bántalmazott Nõket és
Gyermekeket Segítõ Egyesület, a
„Van Megoldás” elnök-asszonyával,
Kristófné Czinke Ottiliával.
Minekutána a „Van Megoldás” na-
gyobb múltra tekint vissza, õk már
pályázhatnak, s – tudatta az elnök-
asszony – nemrégiben nyertek el
egy pályázatot, amely alapján az
Egészségügyi Minisztériumtól pénzt
kaptak arra, hogy Borsodban felé-
píthessenek egy otthont, ahol a rá-
szoruló nõk és gyermekek kaphat-
nak menedéket.   Feczkó János

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Úgy érzem, a rektor és a pe-

dagógus-professzor egyaránt
megszólal Önben, amikor irányí-
tani kezd egy egyetemet...

– Nem tudom, és nem is aka-
rom egyiket a másiktól elválasz-
tani, hiszen egy oktatási intéz-
mény esetében mindkét oldalra
szükség van. A következõ évek
tervei is elsõsorban a tanítvá-
nyokról kell, hogy szóljanak, hi-
szen az egyetem nélkülük nem
létezik. Az egyik fõ törekvésünk
az lesz a közeljövõben, hogy a
város és a környék középiskoláit
tájékoztassuk arról, milyen kima-
gasló képzés zajlik intézmé-
nyünkben. A felmérések szerint
ugyanis nem tudják a diákok,
hogy nagyon erõs tanári karral,
szakmai és emberi felkészült-

séggel bír a Miskolci Egyetem, pél-
dául a világ egyik legkiválóbb ma-
tematikusát professzoraink között
tudhatjuk. A karok és a szakok
száma is kimagasló nálunk, azaz
aki tanulni akar, az megtalálhat-
ja nálunk a számításait. A ta-
pasztalat azonban azt mutatja,
hogy a tizenévesek nincsenek
tisztában az egyetemünk elõ-
nyeivel, hiszen más régióktól el-
térõen sajnos a miskolci közép-
iskolások 2/3-a más városba
megy tanulni, és csupán 80%-uk
tér vissza dolgozóként ide. Ez
nagy baj, változtatnunk kell. A siker
érdekében igyekszünk szoro-
sabb kapcsolatot kialakítani a
várossal és a város iskoláival. A
szeptemberi tanévnyitókon tisz-
teletünket kívánjuk tenni, és ter-
mészetesen szívesen látjuk a pe-

dagógus- és diák-érdeklõdõket az
egyetemi elõadásokon, a labo-
ratóriumokban és mûhelyekben.
Mellette a városatyákkal is pró-
bálunk rendszeresebb találkozá-
sokat megvalósítani. 

– A diákok elvándorlása, azt
gondolom, nemcsak az egyetemi
kínálaton múlik. Valószínûleg a
munkanélküliség erõs jelenléte is
ijesztõ... 

– Ezen is változtatni kell, még-
hozzá úgy, hogy minél több fia-

talt kell vállalkozásra ösztönözni.
A mi feladatunk – és természe-
tesen a városvezetésé –, hogy a
vállalkozó-létet Miskolcon ígére-
tessé, támogatottá tegyük. Ez a
régió gazdaságának is használ-
na. 

– Egy rektor számára mit jelent
a bevezetésre kerülõ tandíj? 

– Feladatunk minden helyzet-
bõl jól kikerülni, azaz meglátni a
hátrányosnak tûnõ szituációkban
is az elõnyös kimenetelt. Egyelõre
bõvebben a tandíj-kérdésrõl nyi-
latkozni nem tudok, de egyben
biztos vagyok – a mi célunk to-
vábbra is az lesz, hogy a tehet-
séges, szorgalmas diákokat bol-
doguláshoz segítsük. Ez tovább-
ra sem elsõsorban szociális té-
nyekhez kötõdik, az instabil anya-
gi háttér nem lesz akadálya a fej-
lõdésüknek. Egyébként nagy fel-
adatok elõtt állunk, hiszen a bo-
lognai rendszer bevezetése nem
egyik napról a másikra történik,
és bõvítenünk kell az egyetem fel-
szereltségét is – a kor követel-
ményeinek megfelelõ elõadóter-
mek, laboratóriumok, mûhelyek
kellenek, és a könyvtárállomá-
nyunk is kiegészítésre szorul.
Hamarosan elkezdõdik az uszo-
da megépítése és reményeink
szerint a science múzeum létre-
hozása is halad.  Szabó Virág
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Dr. Patkó Gyula a közelmúltban
vette át kinevezését.

Itt nem osztanak számot, ennek ellenére a vendégek betartják
a szabályt és érkezési sorrendben állnak be a vízsugarak alá. Még
arra is ügyelnek, hogy - bármilyen jól esik – ne töltsenek több idõt
dögönyözéssel, mint amennyi átlagosan egy emberre jut. Látszik
rajtuk, hogy összeszokott társaság, többségük – ahogy szavaikból
kivettem – évek óta visszatér legalább egy-két hétre, élvezni a haj-
dúszoboszlói gyógyvíz áldásait.

A szép színes prospektusok „a reumások Mekkájaként” emle-
getik a hajdúsági várost, a mélyrõl fakadó „barna víz”-nek pedig
csodaszámba menõ gyógyhatást tulajdonítanak.

Jómagam inkább csak ismerkedni, nézelõdni és – szégyen, nem
szégyen – hallgatózni járok le reggel hat órára a szálloda gyógy-
medencéjébe. Úgy is mondhatnám: ellenõrizni, hogy mennyi az
igazság abban, amit a szoboszlói gyógyvízrõl, tágabb értelemben
az e vízre alapozott, gyorsan fejlõdõ gyógyturizmusról beszélnek.
S ugyan hol kaphatna megbízhatóbb képet az ember a szóban
forgó híresztelésekrõl, ha nem itt, ahol egymás között õszintén meg-
beszélik a betegek, mennyit használt nyavalyáiknak a fürdõzés. (Ami
természetesen kiegészül más kezelésekkel is, ha a páciens álla-
pota orvosilag indokolja.)

Nos, amit hallottam, az több mint biztató, bár olyan legendába
illõ gyógyulásról nem tudok, hogy valaki mankóra támaszkodva
vonszolta be magát a forró vizes medencébe, és néhány perc múlva
támasztékát messzire hajítva sétált ki a másik oldalon. Mert e be-
tegségek olyanok, hogy már az is nagy javulásnak számít, ha va-
lakinek nem esik olyan nehezére a cipõ felhúzása, mint eddig, vagy
vállmagasságig fel tudja emelni a karját. 

A város lakói és a messze földrõl idelátogató vendégek áldhat-
ják a nevét Pávai Vajna Ferencnek, aki 1928-ban, 1450 méter mé-
lyen meglelte a hõforrást. A kor legendás hírû fúrómestere egyéb-
ként a lillafüredi Palotaszálló mellett is végzett – a szoboszlóihoz
hasonló – kutatást, néhány évvel azután, hogy a Hajdúságban meg-
lelte az áldásos vizet. Feljegyzések szerint 726 méter mélyre jutott
Lillán, ahonnan 28-32 fokos víz tört fel. Több mint biztató volt tehát
a kezdet, a munkát mégis leállították, egy manapság szinte kide-
ríthetetlen okból. És ami még szomorúbb: azóta sem folytatták...
Pedig sokan állítják: fellelhetõ az egykori hévizes kút csonkja is
valahol az István-barlanggal szemben lévõ parkoló betonburkola-
ta alatt. 

Nem kellene megpróbálni?... Hisz szerencsés esetben bõven
megtérülnének a munkálatok. A szoboszlói hévíz állítólag gyógyítja
a krónikus fejfájást is. Nekünk meg éppen erre lenne szükségünk,
mert a fejünk bizony elég sokszor fáj itt Miskolcon is, fõleg anya-
gi okok miatt.                                                            (bekes)

„Jöjjenek a diákok...”

ÚJ REKTOR AZ EGYETEM ÉLÉN

Fújtató

FÜRDÕLEVÉL SZOBOSZLÓRÓL

NYUGDÍJASOK A BÛN NYOMÁBAN

Kristófné Czinke Ottilia, dr. Solymosi István és dr. Csintalan László.

Idén sincs jelentõs visszaesés
az ingatlanpiacon a nyári holt-
szezon miatt, bár a kormány
megszorító intézkedései miatt
érezhetõ némi bizonytalanság
a lakásvásárlók körében. 

Továbbra is kisebb alapterüle-
tû lakások a legnépszerûbbek, de
sokan keresik a Miskolc környé-
ki kis családi házakat is.

Az ingatlanpiac fõszezonjának
a tavaszt és az õszt tekintik a
szakemberek. A nyári idõszak
ezen a területen is uborkasze-
zonnak számít, a legtöbb lakást
mindig márciustól május végéig
és augusztus végétõl novembe-
rig adják el az ingatlanközvetítõk.
Jóval a piaci ár alatt csak akkor
lehet ingatlanhoz jutni, ha a tu-
lajdonos sürgõsen el szeretné
adni lakását, vagy nem tudja fi-
zetni a lakáshitelt, ezért kényte-
len megválni otthonától. A leg-
többen továbbra is a kisebb és kö-
zepes alapterületû, 5-6 milliós
miskolci lakásokat keresik.

A megyeszékhely mellett sokan
keresnek kis- és közepes alap-
területû családi házakat is elsõ-
sorban Miskolc 10-15 kilométeres
körzetében. A ’80-as évek végén,
a ’90-es évek elején épült na-
gyobb alapterületû és általában
többemeletes szilikátházak vi-
szont gyakorlatilag eladhatatlanok
a szakértõk szerint. A könnyû-
szerkezetes házaktól is tartanak
még a vásárlók, pedig ezek
ugyanolyan tartósak, mint a ha-
gyományos technológiákkal épült
otthonok, hõszigetelõ képessé-
gük pedig jóval meghaladja azo-
két. A lakások és családi házak
túlnyomó többségét még mindig

hitelre vásárolják a miskolciak
és a környéken élõk. A legtöbben
rendelkeznek ugyan valamennyi
készpénzzel, ez azonban gyak-
ran csak a vásárláshoz szüksé-
ges önerõ befizetéséhez ele-
gendõ, a hiányzó összegért pedig
a bankokhoz fordulnak a leendõ
lakástulajdonosok.    petruskó

Miskolc Város
Önkormányzata a
Magyar Honvéd-
séggel közösen au-

gusztus 4–6-án Miskolcon Dí-
szelgõ Alegységek Nemzetközi
Fesztiválját rendez. Fodor Zoltánt,
a szervezõ bizottság egyik tag-
ját, a megvalósítást elindító ön-
kormányzati képviselõt kérdez-
tük, honnan jött az ötlet.

– A megvalósítás ötlete több for-
rásból táplálkozik. Szlovákia az el-
múlt évben már egy ehhez hason-
ló fesztivált szervezett, de sokkal ki-
sebb résztvevõi létszámmal és egy-
naposat. Egy korábbi közmeghall-
gatásán vetette fel egy miskolci,
Péchy Tibor egy hasonló rendez-
vény tervét. Az Õ elképzelése a Világ
Hadseregek Gárda Fesztiválja címet
viselte volna. Kihallgatást kértem és
kaptam a Magyar Köztársaság hon-
védelmi miniszterétõl, melyen az ál-
talam megtervezett, elképzelt prog-
ramokról tájékoztattam és kértem
a segítségét. A megszervezésben
még az is motivált, hogy nagyon
sokan Miskolcról és az országból

nem tudtak eljutni olyan távoli or-
szágokba, mint például Görög-
ország, vagy Írország, ahol meg-
nézhették volna az ottani díszelgõ
alegységek bemutatóját.

A rendezvény augusztus 4-én
pénteken kezdõdik a Szent Korona
egy másolatának ökumenikus is-
tentisztelet keretében való bemu-
tatásával. Szombaton délután a
Városház tér és a Szemere utca
közötti szakaszon három vagy
négy helyszínen fogják a díszel-
gõ alegységek bemutatni a dísz-
lépéseket. Majd a bemutató után
a Városház téren valamennyi egy-
ség közösen bemutatja még egy-
szer a díszlépéseit. A családok és
gyerekek számára családi had-
történelmi akadályversenyt ren-
deznek, az elsô helyezett egy te-
levízióval, a második egy DVD-le-
játszóval, a harmadik egy rádiós-
magnóval lesz gazdagabb, de
minden résztvevô könyveket vihet
haza. Vasárnap kiviszik Tapolcára
és a diósgyõri várhoz is a díszel-
gõ alegységeket. Részletes prog-
ram lapunk 5. oldalán.

A csapatok II.

A Lengyel Fegyveres Erõk
Reprezentációs Zászlóalja egy-
ségeinek feladata a nemzeti, ka-

tonai és vallási ünnepélyeken
való részvétel a katonai szabály-
zat szerint a Varsói Helyõrség te-
rületén, Lengyelország-szerte és
külföldön egyaránt. 

***
Az MH 32. Budapest Õr- és

Díszezred jogelõdje 1945-ben ala-
kult meg Kelet-Magyarországon,
Debrecenben a kormány védel-
mére õrzászlóalj néven. Számos
kiemelkedõ protokolláris rendez-
vényen díszelegtek.  

***
A Szlovák Köztársaság

Fegyveres Erõi (SZKFE) díszelgõ
alakulata az 1993-ban alakult Õr-
és Díszelgõ Ezred két önálló ala-
kulattá szervezése után jött létre
2001-ben. Megalakult a Szlovák
Köztársaság Hadseregének
Díszelgõ Alakulata és a Szlovák
Köztársaság elnökének Díszelgõ
Alakulata.

***
A Szlovén Területvédelem

Díszelgõ Egységének elsõ bemu-
tatkozására a Szlovén Köztársaság
önállóságának és függetlenségé-
nek kikiáltásakor került sor, 1991. jú-
nius 24-én. Több átalakulást kö-
vetõen a katonai protokolláris fel-
adatokat a 12. ôrzászlóalj és az 1.
dandár közösen látta el.

GONDOLJON AZ ISKOLAKEZDÉSRE

ITT MINDENT MEGKAPHAT,
AMI A BEISKOLÁZÁSHOZ SZÜKSÉGES!

Megújult árukészlettel, folyamatos akciókkal várjuk
kedves vásárlóinkat üzleteinkben.

BEISKOLÁZÁSI UTALVÁNYOKAT ELFOGADUNK!
(Ticket Accor, Sodexho Pass, Cheque déjeuner)

Üzleteink: Miskolc, Városház tér 16.
Tel./fax: 46/340-934

Miskolc, Jókai u. 13–15. Tel./fax: 46/413-341

VÁROSHÁZ TÉRI PAPÍRBOLT

AKCIÓ: 10 000 Ft feletti vásárlás esetén
egy 1500 Ft értékû tollat adunk ajándékba.

Díszelgõ Alegységek Nemzetközi Fesztiválja

DÍSZLÉPÉSBEN MISKOLCON

NYÁRI LAKÁSPIAC



Manapság egyre többen
szeretnének egészségesen
élni, ezzel együtt pedig nö-
vekszik a speciális, különleges
minõségû termékek iránti ke-
reslet. A fejlett országokban
gyorsan terjedõ irányzat az
állatok természetközeli tartás-
módjának helyreállítása, a
megfelelõ fajták használatával
különleges minõségû ökoter-
mékek elõállítása. 

Hazánkban erre a szerepre né-
hány elfelejtett õshonos magyar
fajta kiválóan alkalmas. Egyik
ilyen a már õshonosnak nevez-
hetõ szürke marha. Egyesek sze-
rint a hatalmas szarvú szürke
marha a kunokkal és besenyõk-
kel, a magyar törzseket követõen
keletrõl jött be a Kárpát-meden-
cébe, mások szerint inkább dél-
rõl, a mediterrán vidékrõl szár-
mazott. Mindenesetre híressé itt
vált. Szilaj gulyákban tartották el-
sõsorban az Alföldön, és lábon
hajtották Nürnbergbe, Stras-
bourgba, a nagy nyugati vágó-
hidakra. A szürke marha az év-
századokkal ezelõtt kihalt õstu-
lok háziasításának eredménye.
Ilyen sors fenyegette a szürke mar-
hát is, amelynek hatalmas csor-
dái legeltek még a XVI–XVII. szá-
zadban. A fajta annyira kelendõ
volt Európában, hogy a velencei,
strasbourgi, nürnbergi vágóhida-
kon tilos volt más húst kimérni,
amikor megérkezett a magyar
szürkemarha-gulya! A szürke
marha aranykorának a szigorú
vámpolitika és a keleti marhavész
vetett véget, és helyét elfoglalta
a tejtermelésre szánt magyar
tarka. A szürke marha fennma-
radását egyedül annak köszön-
hette akkoriban, hogy jó igásokat

adott. Az 1940-es
évekre a szürke
marha már csak tíz
százalékát adta a
hazai marhaállo-
mánynak. A szürke
marha legelõ tekin-
tetében igénytelen,
télen is ridegen tart-
ható, ha más nin-
csen, a nádat és a
kákát is megeszi. A
szürke marhákat a
kezdetek óta
egészségesen tart-
ják; abrakot legfel-
jebb a fiatalabb bor-
jak kapnak egy
ideig. A magyar
szürke szarvasmar-
ha ma is természe-
tes körülmények
között nõ fel és éli
le életét. Ez garan-
tálja a kiváló minõ-
ségû húst, ami sok
fehérjét és értékes
vitaminokat tartal-
maz. A fenti okok miatt a kerge-
marhakór, vagyis a BSE soha
nem fordult még elõ a szürke mar-
hák között. Az állatok izomzatá-
ban egyesül a hagyományos tar-
tási mód, a legeltetés, sok moz-
gás, lassú fejlõdés, mindez az íza-
nyagok felhalmozását eredmé-
nyezi. 

Hazánkban már csak 18 ezer
szürke marha él. Ebbõl ezer egy
kis Borsod-Abaúj-Zemlén megyei
településen, Alsógagyon. Veres
Péter néhány évvel ezelõtt érkezett
a faluba. Amikor az elsõ 90 mar-
hát odavitte, sokan azt mondták
neki, hogy ez a föld nem alkalmas
a fajta tartására. Hogy kinek volt
igaza, az könnyen kiderül, ha vé-
gignézünk a Csereháti vidéken. A
gazdának ma már 5 gulyája van.

Az állatok hatalmas területen le-
gelhetnek, inni pedig friss forrás-
vizet kapnak. Csupán délben és
este szorulnak a villanypásztorral
elkerített területre. Ami a marhák
természetét illeti, bátor embernek
kell lenni ahhoz, hogy valaki be-
menjen közéjük. Csak azt nem
bántják, akit már ismernek. A vem-
hes nõstényekkel, és a borjukat ne-
velõ tehenekkel kell a legjobban vi-
gyázni. Veres Péterék 6-7 állatot
vágnak le hetente. A gazda sze-
rint hiába egészségesebb, mint a
sertés, nincs kereslet a szürke
marha húsára. Kisebb boltok és a
környék nagyobb hipermarketei
is vásárolnak, azonban utóbbiak
is csak néhány tíz kilót tudnak el-
adni. Persze a bélszínre lenne
igény, csakhogy ebbõl van a leg-
kevesebb egy marhában. Ráadásul

a fajta sajátossága, hogy nem
lehet minden részét hasznosítani.
A térség gazdálkodói egymással
együttmûködve próbálnak meg-
élni, így például a szürke marhák
trágyáját biogazdaság földjein is
használják.

tóthsz
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Megyénkben ezer szürke marha él.

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv két támogatási lehetõséget
kínál a közeljövõben. 

Ismét pályázhatnak a félig önellátó gazdaságok. A támogatás célja,
hogy a részben árutermelõ – jelenleg csak felesleget értékesítõ –
gazdaságok teljesen árutermelõvé váljanak. Az átállás elõsegíté-
se érdekében egy hónapig jövedelemkiegészítõ támogatásra pá-
lyázhatnak a gazdálkodók. Ebben az idõintervallumban nemcsak
új kérelmek beadására nyílik lehetõség, hanem arra is, hogy a prog-
ramba már korábban bekapcsolódott és jóváhagyott támogatási
kérelemmel rendelkezõ gazdálkodók kérjék a támogatások kifize-
tését is.

Ez a támogatási forma más támogatásokkal együtt is igényel-
hetõ. Ennek feltétele, hogy a kérelem benyújtója regisztrált õster-
melõ, egyéni vállalkozó, vagy családi gazdálkodó legyen. Feltétel
még a középfokú végzettség, és legalább 3 éves szakmai gyakorlat.
Az igényléshez szükséges üzleti tervet a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kirendelt-
ségénél, vagy az MVH honlapjáról szerezhetik be az érdeklõdõk.
www.mvh.gov.hu

***
2006. augusztusában ismét lehet pályázni termelõi csoportok lét-

rehozásának és mûködésének támogatására. Ezt a lehetõséget azok
vehetik igénybe, amelyek 2004. március 31. és 2006. december
31. között államilag elismert termelõi csoporttá váltak, illetve vál-
nak. A támogatás célja, hogy fokozódjon az egyéni gazdaságok
mûködési hatékonysága, versenyképessége, és csökkenjenek a
termelési költségek.

A támogatás segítségével források szabadulhatnak fel a cso-
portoknál, így újabb beruházásokat is megvalósíthatnak. A zöld-
ség-gyümölcs- és dohánytermelõkön kívül minden csoport pályázhat.
A támogatás mértéke legfeljebb évi 1 millió eurót termelési érté-
kû csoportok esetében az elsõ és második évben forgalmazott érték
5 – 5, harmadik évben 4, a negyedikben 3, míg az ötödik évben
2%-át teszi ki. Az igényléshez szükséges nyomtatványcsomaghoz
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kirendeltségein és hon-
lapján lehet hozzájutni.

Pályázati hírek
Növekvô kereslet

ÕSI MARHAFAJTA BORSODBAN IS

Végéhez közeledik az ara-
tás Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében. A gazdák szerint
a búza minõsége jó, azonban
a mennyisége kevés. Az is bi-
zonytalan még, hogy meny-
nyiért lehet majd értékesíteni
a terményt.

A néphagyomány szerint
Péter-Pál napján kezdõdik az
aratás. Az idõjárás miatt azon-
ban Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében csak hetekkel késõbb
kezdõdhetett meg a munka, de
vannak olyan területek is, ahol
még mindig lábon áll a gabona.
A gesztelyi Görcsös Ferenc vi-
szont már ezen a héten végez
az aratással, a búzát már le-
vágták, most a sörárpa van
soron. A gazda szerint a termés
részben megfelel a várakozá-
soknak. Görcsös Ferenc szerint
ugyanis már régen volt olyan jó
minõségû a búza, mint az idei
évben, csakhogy a mennyiség
mintegy 10%-kal marad el a
várttól. Ez súlyra lefordítva azt je-
lenti, hogy a gesztelyi gazda 10
mázsával kevesebbet vihet a
magtárba hektáronként.

Ez viszont még csak a kisebb
probléma. Ugyanis a kereskedõk
csak rendkívül alacsony áron

akarják megvenni a búzát.
Görcsös Ferenc szerint az ár ké-
sõbb emelkedni fog, õ ki tud
várni addig, csakhogy vannak
olyan gazdák is, akik kénytele-
nek olcsón eladni a megter-
melt mennyiséget. Mindezt
pedig azért, mert nem rendel-
keznek megfelelõ tároló kapa-
citással. A termelõk egy része

ugyanis már az aratáshoz szük-
séges gázolaj árát sem tudja
megelõlegezni, így bérraktározás
költségeire sem futja. Az idén
elõreláthatóan 4,5 millió tonna
körüli búza terem Magyar-
országon lehet, hogy még ennyi
sem –, szemben a tavalyi csak-
nem 5,1 millió tonnával.
Szakértõk szerint a búzaárak az
elõzõ szezonhoz képest több
mint 10 százalékkal, 3-4 ezer fo-
rinttal magasabbak a fizikai pia-
con.

Ennek több oka van. Egyrészt
búzából az elmúlt hónapokban
hiány volt a piacon, másrészt a
forint/euró árfolyamváltozás,
amely az intervenciós árszint
miatt közvetetten befolyásolja a
piaci árakat. Jó malmi búzát ton-
nánként 24 ezer forint alatt nem
könnyû megkapni a piacon,
szemben a múlt évi 17 ezer fo-
rintos tonnánkénti felvásárlási
árral.

Takarmánybúzát 21 ezer fo-
rintért vásárolnak legalábbis az
Alföldön, de sok felvásárló – nyi-
tott – szerzõdéseket köt, azaz a
felvásárlási szerzõdésbe válto-
zó árat írnak, arra számítva,
hogy az árak tovább emelked-
nek.

Az orvosok szerint az egyik
legegészségesebb hús a ha-
laké. Hazánkban mégis vi-
szonylag kevés fogy ebbõl a
fajtából. Évente fejenként csu-
pán 4 kilogramm körüli meny-
nyiséget fogyasztunk el, azt is
fõként a nagyobb ünnepek-
kor. Hazánkban több halgaz-
daság is van, ezek közül az
egyik legrégebbi és legna-
gyobb a geleji.

A dél-borsodi település hatá-
rában, festõi környezetben fekszik
a mintegy 300 hektáros vízi pa-
radicsom. A körzet tájvédelmi te-
rület, a nádasokban és mezõkön
több védett madár, például a
túzok is megtalálható. A gazda-
ság szívét egy nagy tó és több

nevelõ medence jelenti, de kel-
tetõt is építettek az utóbbi évek-
ben. Csaknem 20-féle hal talál-
ható a tavakban, de a fõ „termék”
a ponty. Olyannyira, hogy egy
saját nemesítésû fajtát, a geleji
nyurgapontyot is nagy számban
nevelik. De megtalálható itt az
amur, a keszegfélék, a harcsa,
csuka, süllõ és még sorolhat-
nánk. Évente mintegy 200 tonna
halat szállítanak innen a megye
tavaiba, és az ország távolabbi
pontjaira is. 

Kiss Ferenc, a gazdaság veze-
tõje azt mondja, a partnereik kö-
zött fõként horgászegyesületek
vannak. Õk legnagyobb mennyi-
ségben szintén a pontyot vásá-
rolják, ám az utóbbi években meg-
változott horgászati szokások miatt
nagy a kereslet a keszegfélékre, és

egyre inkább a ragadozókra is. És
nemcsak a vásárlók keresik a
halat Gelejen, hanem a tolvajok is,
akik nemcsak horgászbotokkal,
hanem már hálóval is lopják a pik-
kelyeseket. Kiss Ferenc kérdé-
sünkre elmondta: szerzõdésük
van a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei Rendõr-fõkapitánysággal,
rendszeresek a tórendszer kör-
nyékén a közös razziák. Azonban
nemcsak tolvajok, hanem a káró-
katonák is nagy kárt tesznek az ál-
lományban. A fekete madárból
azonban évente csak 100-at lõ-
hetnek ki a gazdaság emberei. A
halak takarmányozására búzát
használnak, minden nap 5 tonnát
szórnak a vízbe. Szeptemberben
kezdõdik a legnagyobb munka, a
tó lehalászása. Minden évben
mintegy 200 tonnányi halat vesz-
nek ki, és szállítanak el a geleji hal-
gazdaságból.

HALGAZDASÁG GELEJBEN

JÓ MINÕSÉGÛ, DE KEVÉS

Alacsony a felvásárlási ár

A Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal 2003. jú-
lius 1- jén kezdett mûködni azzal
a céllal, hogy összefogja ha-
zánkban tevékenykedõ gaz-
dákat érintõ pályázati és egyéb
információkat. 

A hivatal fõ tevékenységi köre így
a támogatási kérelmek befogadá-
sa, elbírálása, illetve a támogatá-
sok kifizetése és az „utógondo-
zás”. A gazdák az MVH-tól meg-
kaphatják mindazokat az infor-
mációkat, amelyekre szükség van
ahhoz, hogy sikeresen pályázza-
nak. A hivatal folyamatosan figye-
li és gyûjti az európai uniós tá-

mogatások adatait annak érde-
kében, hogy a magyar termelõk
minél jobban kihasználhassák az
uniós lehetõségeket. A legtöbb
támogatást az Európai Mezõ-
gazdasági Orientációs és Garancia
Alap (EMOGA) Garancia részle-
gébõl és a nemzeti költségvetés-
bõl társfinanszírozott termõterület,
állatlétszám, illetve megtermelt
mennyiség alapján igényelhetõ, il-
letve a vidékfejlesztési támogatá-
sok jelentik. Ezek közül a legszé-
lesebb kört érintõ, a termelt növény
fajtájától függetlenül igényelhetõ
egységes területalapú támogatás
(SAPS). 2004/2005-ben ez csak-
nem 306 millió euró volt. Ez az EU
ilyen célokra szánt forrásainak

mintegy 25%-a. A hivatal köz-
pontja Budapesten van, de mind
a 19 megyében vannak kirendelt-
ségek, ahol minden aktuális in-
formáció elérhetõ. Mészáros Péter,
a Mezõgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kirendeltségének
vezetõje szerint fontos, hogy a ma-
gyar gazdák megtalálják helyüket
az EU-ban. Az unió mezõgazda-
sági politikájának lényege, hogy az
ágazatban dolgozóknak is biz-
tosítottak legyenek a megélhe-
téshez szükséges feltételek. A cél
az, hogy a vidék minél elõbb fel-
zárkózzon a nagyvárosokhoz, és
ne mint negatívumot emleges-
sék.

HATHATÓS SEGÍTSÉG

Az idôjárás miatt késett az aratás.



AUGUSZTUS 4. (PÉNTEK)
17.00–20.00 A Magyar Szent

Korona másolat fogadása, hála-
adó ökumenikus istentisztelet,
koronamásolat kiállítása, megte-
kintése a mindszenti templomban.

AUGUSZTUS 5. (SZOMBAT)
Egész napos népmûvészeti

bemutató, vásár, étel- és italkós-
toló a sétálóutcában. 

09.00–12.00 A Magyar Szent
Korona másolatának megtekin-
tése a Mindszenti templomban.

09.00–12.00 Gyakorlás és fõ-
próba a csapatokkal a sétáló-
utca, Városház tér, diósgyõri vár,
Avasi lakótelep, Miskolctapolca
helszíneken.

16.00 Díszelgõ alegységek õr-
ségváltó bemutatója. Szinva te-
rasz: Görögország, Horvátország,
Szlovénia díszelgõ alegységei.
Széchenyi utca 10. (sétálóutca)
Vám- és Pénzügyõrség Észak-
Magyarországi Regionális Pa-
rancsnoksága: Ausztria, Len-
gyelország, Szlovákia díszelgõ
alegységei. Széchenyi utca 12.
(sétálóutca) Sötétkapu: Cseh-
ország, Írország, Magyarország dí-
szelgõ alegységei. 

17.20 MH Eger Helyõrségi
Zenekar, MH 32. Budapest Õr- és
Díszezred 40 fõs díszelgõ alegy-
ség és a Miskolci Majorettek fel-
vonulása. Útvonal: Villanyrendõr
– Városház tér.

17.40 –18.00 MH 32. Budapest
Õr- és Díszezred 40 fõs díszelgõ
alegység show-ja a Városház téren.

18.00 MH Eger Helyõrségi
Zenekar Gyep-Show-ja a Város-
ház téren.

18.20 Megnyitón résztvevõ dísz-
alegységek bevonulása, Erzsébet
tér – Városház tér.

18.30 Ünnepélyes megnyitó a
Városház téren.

20.00 MH Központi Zenekar tér-
zenéje – Városház tér.

20.30 „Parádék, díszszemlék
katonái” – HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum kiállításának meg-
nyitója. A kiállítást megnyitja: dr.
Holló József nyugállományú al-
tábornagy, a HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum fõigazgatója.
Helye: Vám- és Pénzügyõrség
Észak-Magyarországi Regionális
Igazgatóság (Széchenyi utca 10.)
Megtekinthetõ: szeptember 17-ig
minden nap, 10–18 óráig.

20.30 „Európa táncol” HÓRA
Táncszínház mûsora a Városház
téren.

22.00 Tûzijáték.
Ezen a napon 08.00-tól 23.00-

ig a Tiszai pályaudvar és a
Városház tér között villamospót-
ló autóbuszok közlekednek.

AUGUSZTUS 6.(VASÁRNAP)
09.30 Díszelgõ alegységek õr-

ségváltó bemutatója, a város kü-

lönbözõ helyszínein, nemzetisé-
gi csoportok mûsorai. Avasi
Gimnázium (Klapka György út 2):
Görögország, Horvátország,
Szlovénia díszelgõ alegységei.
Miskolctapolca, Pazár sétány:
Ausztria, Lengyelország, Szlo-
vákia díszelgõ alegységei.
Diósgyõri vár: Csehország, Íror-
szág, Magyarország díszelgõ al-
egységei.

16.00 A Collégium Musicum
orgonahangversenye az avasi re-
formátus templomban. 

16.00 Kortárs képzõmûvészeti
pályázat értékelése, kiállítás meg-
nyitása. A kiállítást megnyitja:
Wehner Tibor mûvészettörténész
a Miskolci Ifjúsági és Szabadidõ
Házban. Megtekinthetõ: augusz-
tus 24-ig (hétfõtõl péntekig, 9–20
óráig)

17.00–19.00 A HM Honvéd
Kulturális Szolgáltató Közhasznú
Társaság mûvészeti csoportjai-
nak bemutatkozása a Városház
téren (színpad).

18.00 Díszelgõ Alegységek
Nemzetközi Fesztiváljának zárá-
sa. Közremûködik: A Ködmön
Formációs Táncegyüttes és a
Walzer szalonzenekar. Miskolci
Nemzeti Színház Nyári Színháza.
(Déryné u. 3.)

1817-ben készült Miskolc elsõ
telekkönyve, amely a házaknak
folyamatos számozást adott. A
mai Városház tér 3. számú és 13.
számú házak között a szalag-
telkeken 15 db számozott épü-
letet (lakóházat) írtak össze,
2674 és 2688 számok között.

A XIX. század folyamán még két-
szer változott a számozás, így õr-
zõdött meg a kõkeretes kapube-
járat bal felsõ sarkában a 2465
számsor, a jobb felsõ sar-
kában az Sz.-betû, amely a
„szám” rövidítése. A lakó-
házat Vadnay Gábor ügy-
véd építtette, de az fölte-
hetõen családi (házassági)
kapcsolatok révén
Szeremley Lajos ügyvéd
családjában öröklõdött. A
Városház tér 5. számú épü-
let így Vadnay–Szeremley-
házként került be a védett
házak jegyzékébe, s a ka-
pubejárat jobb oldalán el-
helyezett tábla azt örökíti
meg, hogy 1847-ben egy al-
kalommal a tulajdonos
meghívására itt vendéges-
kedett Petõfi Sándor (1847.
július 7–8–9-én). 

Az egyemeletes, 2 + 1 + 2 ten-
gelyes lakóház a klasszicizáló késõ
barokk jegyeit viseli magán, s a XIX.
században a Szeremley-család
eklektikus átépítésének (építkezé-
sének) motívumait is hordozza.
Az épület 100%-ban önkormányzati
tulajdonban van, legutóbbi felújítása
a V+A Viszlai Kft. tervei alapján tör-
tént. A mûemléki védettséget él-
vezõ épületet a MIK Rt. újíttatta fel
2003-ban. A helyreállítás után az
épület megõrizte emeleti lakóház
funkcióját, földszinti üzlethelyisé-
geiben pedig a volt bérleményeit
(minõségi borkóstoló és aranyozó-
képkeretezõ). Az utcai homlokzat

csak színében változott meg, föld-
szinti portáljai és a kapubejárat dió-
színben jelenik meg, míg az eme-
leti traktus fehér-sárga nyílászárói
és falszínezése kék és törtfehér
színre „váltott” át. Az épület kö-
zéptengelyében hangsúlyosan je-
lenik meg az erkélyes középriza-
lit, a rizalit szélein pilaszterpárok-
kal, ezek közeiben stukkóból kép-
zett díszekkel. (Ezek a plasztikus
díszítések azonosíthatók a XX.
század elején készült miskolci
képes levelezõlapokon is.) A hom-

lokzat viszont elveszítette a fõpár-
kány egykor volt fogazott díszíté-
sét és a pilaszterek kompozit feje-
zeteit. 

A mûemlék épület vakolat-ar-
mírozású földszinti mezõjében kõ-
keretes, félköríves záródású ke-
rékvetõs kapu nyílik. A bejárat ka-
puzata visszakapta eredeti szép-
ségét, kellemes megjelenését. A
mai üzletek helyén egykor az eme-
letiekhez hasonló, egyenes záró-
dású vakolatszegéllyel keretezett
ablakok voltak. Az ablakok kö-
nyöklõpárkányát akantuszos tör-
pekonzolokkal támasztották alá. A
földszinti helyiségek akkor veszí-
tették el lakófunkciójukat, amikor

a villamos, majd más közlekedé-
si eszközök megjelenése meg-
szüntette az utcai, piaci árusítást,
s kialakult az a városi bolthálózat,
amely a fõutca valamennyi épüle-
tének földszinti lakó- vagy társa-
sági funkcióját megszüntette. (A
XX. század közepétõl a kapualjak
is „megteltek” vegyes áruikat kí-
náló üzletekkel.)

Podmaniczky Frigyes – aki
1834–1837 között tanult Miskolcon
– visszaemlékezésében írja, hogy
„lakást és ellátást Vadnay Gábor

elsõrendû ügyvéd házá-
nál s családjánál fogad-
tunk. Két jó földszinti
szobánk volt a kaputól
jobbra és balra, a még
inasunk, egy Leopold
nevû német egy igen
szûk s alacsony, a pin-
cegádor alatt létezõ ku-
cogóval volt kénytelen
beelégedni.” Hunfalvy Pál
és Hunfalvy János is pa-
pírra vetette reformkori
miskolci emlékeit.
Bennük a Vadnay-ház-
hoz gyakran belátogató
Palóczy László emléke
és anekdotái maradtak
meg. Ha Palóczy beje-

lentkezett „mindannyiszor a len-
csén kívül valami jó, ízletes ma-
gyar ételre is tarthattunk számot”.
A házhoz emléktáblával is kötõ-
dik Petõfi Sándor, aki „a Vadnay
Gábor-féle emeletes ház föld-
szintjén lakott, a kapu alatt jobb-
ra. Oda szállt a költõ, s oda gyûl-
tek tiszteletére a miskolci fiatalok…
Majd délután volt sok kocsival a
kirándulás”. Ekkor írta Petõfi a
diósgyõri várrom elõtt merengve
az Alkony címû versét. Ponto-
sabban – írja Szendrei János,
Miskolc monográfusa – a Sze-
remley-ház földszintjén, a lakás
egyik udvari szobájában. 

Dobrossy István

2006. július 29. MÛSOR 5

A Miskolc TV
heti mûsora

2006. július 31–2006. augusztus 6.

2006. július 31. (hétfõ) 07.00–08.00 Híróra,
összefoglaló a hétvége legfontosabb ese-
ményeibõl. 08.30 Vendég: Horváth Ottóné
önkormányzati képviselõ. Téma: Elért ered-

mények és további feladatok a választókörzetben. 09.00–10.00 Egész-
ségóra, a Rádió Diósgyõr életmódmagazinja. Téma: A dohányzás.
2006. augusztus 1. (kedd) 08.00 Vendég: Juhász Tamás politológus.
Téma: Aktuális kül- és belpolitikai események elemzése. 08.45. Vendég:
Riba Istvánné önkormányzati képviselõ. Téma: Elért eredmények és to-
vábbi feladatok a választókörzetben.
2006. augusztus 2. (szerda) 08.00–09.00 Diósgyõri Mozaik, a Rádió
Diósgyõr közéleti és kulturális ajánlómûsora. E heti témáink: „Családi
napok” – vendég: Fodor Zoltán önkormányzati képviselõ. „Diósgyõri
kincsek”. „Arany Nyíl” Íjászverseny a diósgyõri várban. „Várszínházi
esték. Programajánló. 
2006. augusztus 3. (csütörtök) 08.00 Vendég: F. Nagy Zsuzsa. Téma:
Mindennapi mérgeink.
2006. augusztus 4. (péntek) 08.00 Vendég: dr. Csiba Gábor, a megyei
kórház igazgatója. Téma: Zöld könyv és az egészségügy.
2006. augusztus 5. (szombat) Ismétlések a hét legérdekesebbnek tartott
riportjaiból, valamint közérdekû információk, aktualitások, érdekességek.
Továbbá a Rádió Diósgyõr minden hétköznap délelõtti szerkesztett adá-
saiban – 10.00 óráig félóránként helyi, óránként pedig országos hírek-
kel jelentkezik. A nap további részében pedig félóránként országos hí-
reket hallhatnak.

JÚLIUS 31., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.25 Magazinmûsor (élõ)
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Vidék Világa, mezõgazdasági
magazin 19.45 Miskolci hõfor-
rások 3. rész, Diósgyõr (ism.)
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Halálos felfe-
dezés, kanadai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

AUGUSZTUS 1., KEDD
00.00Képújság 06.00Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Magazinmûsor (élõ), benne: Sport
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.20
DVTK – Újpest élvonalbeli labda-
rúgó-mérkõzés 21.00 Végzetes
látomások, amerikai film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

AUGUSZTUS 2., 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 Kéz-
nyújtásnyira, a fogyatékkal élõk
magazinja (ism.)  20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Halálos merülés 2, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora. 

AUGUSZTUS 3., 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, hírmû-
sor 18.25 Magazinmûsor (élõ)
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Vidék Világa, mezõgazdasági ma-
gazin (ism.) 19.45 A Cardinal
Mindszenty Kórus Franciaország-
ban, a Miskolc Televízió kisfilmje
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Vad világ, ame-
rikai film (h) 23.00 A Hálózat mû-
sora.

AUGUSZTUS 4., PÉNTEK
00.00Képújság 06.00Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.30
Múzsa, kulturális magazin  19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.30 Klick, in-
novációs magazin 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Kalózjárat, német film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

AUGUSZTUS 5.,  SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Kép-
újság 15.00 DVTK – Újpest élvo-
nalbeli labdarúgó-mérkõzés (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 ,,Szebik püspök”, beszél-
getés Szebik Imre evangélikus
püspökkel  20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.30 A
hajnal elsõ fénye, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

AUGUSZTUS 6., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Kép-
újság 15.00 Magyarország –
Brazília junior kézilabda világ-
bajnoki mérkõzés Miskolcon
(ism.) 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Krónika, heti hír-
összefoglaló magazin 18.30
Magazinmûsor, válogatás a hét
témáiból 19.00 Krónika (ism.)
19.30 Múzsa, kulturális magazin
(ism.) 20.00 Krónika (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Ha kimondod
a nevem, angol–kanadai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

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

ISMERI ÖN A DIÓSGYÕRI
VÁR PROGRAMJAIT?

Díszelgõ Alegységek
Nemzetközi Fesztiválja

A Szlovén Díszelgô Egység bemutatója.

A megújuló belváros (14.)

A VADNAY–SZEREMLEY-HÁZ
A XIX. SZÁZAD ELSÕ HARMADÁBÓL

A budapesti Körúti Színház jú-
lius 29-én, szombaton Miskolcon,
az Akropolisz Szabadtéri Szín-
padon mutatja be a Második sze-
reposztás címû új magyar musicalt.
A fõszerepeket Balázs Péter, Jászai-
díjas színmûvész, valamint a mis-
kolci illetõségû fiatal színésznõ,
Kecskés Tímea alakítják, illetve az
RTL Klub Barátok közt címû tévé-
sorozatából ismert Szabó Erika
(Tilda) és Dósa Mátyás (Tóni) is
feltûnik egy-egy szerepében.

A színház maga a csoda. Estérõl
estére újabb és újabb varázslat,
akár egy külön világ, egy idegen
bolygó, ahol a szerelem mindig
végzetes, a féltékenység csak
pusztító lehet és a nevetés általá-

ban csak a ruhatárnál csillapul. De
vajon mi folyik a színpad másik ol-
dalán, az öltözõk és a próbatermek
labirintusában? Igaz-e, hogy Rómeó
többnyire csak este héttõl tízig
hõsszerelmes, de a büfébe érve
alattomos Jágóvá válik, Júliája
pedig a délelõtti próbán már fú-
riaszerepben tündököl? A Második
szereposztás címû új, magyar
zenés színpadi vígjáték a színfalak
mögötti világba viszi el a nézõt, ahol
végzetes szerelmek, pusztító fél-
tékenységi jelenetek és véget nem
érõ nevetés közepette a fiatalokból
álló csapat küzd az elismerésért,
a színház vezetõi és a nézõk sze-
retetéért. A színház a színfalak
mögül. 

ÕSBEMUTATÓRA KÉSZÜL
A KÖRÚTI SZÍNHÁZ



De haladjunk idõrendben! Az
elsõ napon Bartha László 400
méteres síkfutásban 47.57 má-
sodperces idõvel másodikként ér-
kezett célba, a gyõztestõl körülbelül

húsz-harminc centivel kapott ki! A
nõi 400 méteren Nemes Rita tett
ki magáért, a miskolciak büszke-
sége 55.95 másodperces ered-
ménnyel a harmadik helyet sze-
rezte meg. Simona Staicu a nõi
1500 méteres fináléban ért el
4.32.73 perces idõt, ez a harmadik
hely megszerzéséhez bizonyult
elegendõnek!

A folytatás sem volt rosszabb!
Nõi 800 méteren Nemes Rita
ismét kitett magáért, 2.11.74 perces
idõvel ezüstérmes lett. Nõi 5000
méteren pedig következett a
csúcs: Staicu nem talált legyõzõ-
re, 16.46.32 perces idõvel elsõként
haladt át a célvonalon. S ha a fel-
soroltakhoz hozzávesszük még a
férfi 4 x 400 méteres váltó ne-
gyedik, Bogos Tamás (5000 méter)
nyolcadik, illetve Kovács Ádám
(5000 méter) kilencedik helyezé-
sét, akkor igazán helytálló a meg-
állapítás: a fiatal miskolci alakulat
kivágta a rezet! Így gondolja mind-
ezt Szász László, a MISI SC atlé-
tikai szakosztályának elnöke is, aki
nyilatkozatában arról beszélt: na-
gyon vissza kellene lapozni a tör-
ténelemkönyvekben, hogy az idei-
hez hasonló miskolci szereplést ta-
láljunk!

– Annak örülhetünk a legin-
kább, hogy rendkívül fiatal átlag-
életkorú versenyzõk érték el a si-
kereket! Simona Staicu más kate-
gória, õt azért igazoltuk, hogy ru-
tinját megfelelõen kamatoztatva
segítse tehetséges versenyzõinket.
Ennek a várakozásnak maximáli-
san eleget is tett. Peking elõtt ki-
fejezetten biztatónak számít Bartha
László és Nemes Rita formája.
Egyiküket sem terheltük mázsás
súllyal, azt vártuk tõlük, hogy hoz-
zák ki magukból a maximumot. Ezt
meg is tették. Velük kapcsolatban
azt el kell mondani, hogy támo-
gatókat keresünk, mert mindketten
szponzori pénzeken utazhatnak a
távoli országba. A 4 x 400 méte-
res férfi váltó egy évvel ezelõtt he-
tedik lett, most a negyedik helyen
végzett a Papp Artúr, Göndör
Ferenc, Majkut Gergely, Bartha
László összeállítású kvartett, nem
sok hiányzott a dobogóhoz – adott
villámértékelést Szász László.

Drotár Ottó annak örült, hogy
Nemes Rita formája sokat javult.
Az edzõ a pekingi junior világbaj-
nokságra „hegyezi ki” tanítványa
formáját. Két hete Mariborban, a
szlovén–horvát–cseh–magyar né-
gyesviadalon is remekül teljesített,
a 4 x 400-as váltóban õ futotta a
legjobb idõt. Fentiek alapján alig-
ha van túlzás abban a megállapí-
tásban, hogy Miskolcon meg-
pezsdült az atlétikai élet. Jöhet a
folytatás!

(doros)

III. évfolyam 30. számSPORT 6

Nincs túlságosan sok ideje az
unatkozásra Kollár Istvánnak,
ugyanis a közismert atléta-szak-
ember életében egymást köve-
tik a fontos felkérések, illetve fel-
adatok. A sportemberrõl bizo-
nyára sokan tudják, hogy válo-
gatott gyaloglóként érte el sike-
reit, aztán itthoni, majd külföldi
versenyeken bíráskodott, tavaly
pedig a miskolci gyalogló
Európa-kupán szakmai vezetõ-
ként tevékenykedett csapatával
– tegyük gyorsan hozzá, hogy

közmegelégedésre. Az elmúlt
hét végén Debrecenben, a fel-
nõtt országos atlétikai bajnok-
ságon dolgozott versenyirányí-
tóként, s betöltötte a Magyar
Atlétikai Szövetség technikai de-
legátusi tisztségét is. Most pedig
itt az újabb feladat: köztudott,
hogy október 8-án Debrecen ad
otthont az IAAF utcai futó világ-
bajnokságnak, s a szervezõk a
viadal versenyigazgatójának
Kollár Istvánt kérték fel, aki ter-
mészetesen vállalta a feladatot.

Kollár a vb-igazgató

(Folytatás az 1. oldalról.)
A hét elején felmerült egy újabb

probléma. A horvát Tomiszlav
Sztanics csak turista vízummal
rendelkezik, ez viszont kevés ahhoz,
hogy Magyarországon munkát vál-
laljon. A Munkaügyi Központ mun-
katársaitól kapott útmutatás alap-
ján a támadó hazautazott, hogy be-
szerezze a szükséges vízumot, de
az idõ rövidsége miatt kérdéses,
hogy megérkezik-e a játékenge-
délye.

Az öltözõben jó a hangulat, a lab-
darúgók egyre „éhesebben” vár-
ják a bajnoki nyitányt. A csapat-
kapitány, Vitelki Zoltán például a kö-
vetkezõ mondatokat osztotta meg
olvasóinkkal:

– Nagyon várjuk a rajtot, annak
pedig külön örülök, hogy egy vár-
hatóan remek hangulatú találko-
zóval kezdünk. Minden mérkõzé-
sen gyõzelemre akarunk játszani,
különösen akkor, ha élvezzük a
hazai környezet elõnyét és lelkes
szurkolóink támogatását. Az Újpest
jó csapat, de szerintem nincs
okunk az aggodalomra. Képesek

vagyunk, hogy megtörjük õket! –
bizakodott a DVTK csapatkapitánya.

S hogy kik kezdik a bajnoksá-
got? Figyelmet érdemlõ tény, hogy
a KBSC ellen a Szántai –Mogyorósi,
Rubint, Elek, Farkas V. – Sipeki,

Vitelki, Katona, Szögedi – Simon A.,
Binder összetételû tizenegyet küld-
te pályára Csank János. A vasár-
napi együttes alighanem nagyon
hasonlít majd ehhez!

Doros László

Egri István állta a szavát! A Miskolci
Jegesmedvék Jégkorong SE elnö-
ke külföldi trénert ígért, s immáron
eldõlt, hogy az 58 esztendõs szlo-
vák Jan Faith irányítja az elkövet-
kezendõ idényben a hokisok mun-
káját. A szakember kemény mun-
kát ígért, márpedig õ nem szokott
a levegõbe beszélni. Neve kiválóan
cseng a sportág berkeiben, ugyan-
is a nyolcvanas évek végén a kon-
tinens második legjobb edzõjének

választották. Családi kötõdése is van
a borsodi megyeszékhelyhez, hi-
szen a fia több szezonban is sze-
repelt a miskolci együttesben. Faith
elsõ és legfontosabb feladatának a
játékosok megismerését tekinti, a
szlovákok nála nem szorulnak be-
mutatásra. Korábban a tréner a
Kassával nyert csehszlovák, majd
szlovák bajnokságot is, 1996-ban
pedig Az év edzõjének választották
északi szomszédainknál.

Kisebb-nagyobb huzavona
után végre kialakult a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei elsõ
osztályú labdarúgó-bajnok-
ság mezõnye. 

Gondot okozott, hogy több, jo-
gosultságot szerzõ együttes nem
vállalta az indulást, így a szövet-
ségnek gondoskodnia kellett a fel-
töltésrõl. Az NB III-ból kiesett a
Sátoraljaújhely, mégis felszaba-
dult a helye, mert a zempléni
város csapata megpályázta a
részvételt a harmadik vonalban
és a visszalépések miatt elfo-

gadták a jelentkezését. A megyei
II. osztály bajnokai közül egyedül
a Hódoscsépány vállalta a ma-
gasabb osztályt, a Prügy és a
Nagycsécs nem. Így a legutóbbi
bajnokság kiesõi közül a Bodrog-
halom és a Pálháza felkérést ka-
pott az indulásra, és mindkét
gárda vezetése jelezte, hogy vál-
lalja a szereplést. Ugyancsak vál-
lalta a magasabb osztályt a me-
gyei II-es idény legjobb máso-
dikja, a Miskolci EAFC együtte-
se, ezért aztán az egyetemisták-
kal kiegészülve az elkövetkezen-
dõ szezonban is tizennyolc csa-
patos lesz a mezõny. Az induló

csapatok: Abaújszántó, Arnót,
Bodroghalom, Encsi VSC, Hódos-
csépány, Mezõcsát, Miskolci
EAFC, Miskolci VSC, Nyéklád-
háza, Onga, Pálháza, Sajóbá-
bony, Sajószentpéter, Sárospatak,
Szirmabesenyõ, Tolcsva, Tomor-
Lak, Varbó.

Négy válogatót rendeztek, hogy kiderüljön, kik képviselik a magyar
színeket a nyári junior és felnõtt biatlon Európa-bajnokságon. Az ese-
ményre augusztus 10–13-a között a lettországi Cesis-Priekuli ad otthont.
Nos, a magyar válogatottban egészen biztosan lesznek miskolciak, ugyan-
is a rangsoroló viadalokon helytálltak a megyeszékhely képviselõi. Szöllõsi
Kitti két próbát nyert, így számára már nem volt tétje az utolsó két via-
dalnak, a Miskolci Honvéd sportolója utazása biztosra vehetõ. Ugyancsak
kifejezetten jó eséllyel pályázik a csapattagságra Szöllõsi Bence is, aki
ifjúsági kora ellenére az idõsebbek között is derekasan helytállt.

Régóta csend honol a röp-
labdázás hazai berkeiben,
azonban augusztusban mun-
kához lát az Albrecht-MVSC-
MISI együttese és megkezdi a
felkészülést a nõi Extraliga új
idényére. Jelentõs változás,
hogy a soron következõ pont-
vadászatban már
tizenhét csapat áll
rajthoz!

Ettõl természete-
sen a színvonal még
aligha javul ugrás-
szerûen, a szövet-
ség azonban igyek-
szik valamit tenni,
hogy kevésbé ismert
alakulatokat, telepü-
léseket vonjon be a
röplabdázás itthoni
vérkeringésébe. A
miskolciak legutóbb
nyolc együttes vetél-
kedésében a hetedik
helyen végeztek, ezt
mindenképpen sze-
retnék túlszárnyalni.
Igaz, az esélylatolga-
tásnak most még
nincs túl sok realitása, hiszen vál-
tozhatnak a keretek.

Az biztosra vehetõ, hogy a
miskolciak ott lesznek a rajtnál, s
Novák Gyula szakosztályvezetõ

szerint ez fõ szponzoruknak,
Albrecht Józsefnek köszönhetõ.
Élvezik a bizalmát, s rendszere-
sen egyeztetnek a csapatépítés
kérdésében. A támogató eddig
minden nehéz helyzetben a csa-
pat mellé állt, segített, immáron
a játékosokon lesz a sor, hogy
mindezt viszonozzák.

– Nagy a valószínûsége, hogy
ezúttal nem alkalmazunk légió-
sokat. A három moldáv játékos-
tól a legutóbbi bajnokság végén
elköszöntünk, egyiküknek sem

újítottuk meg a lejáró szerzõdé-
sét. Inkább a magyar piacon néz-
tünk szét, hiszen itt is akadnak
megfelelõ képességû játékosok
– nyilatkozta lapunknak Novák
Gyula. 

A sportvezetõ azt is elmondta,
hogy együttmûködési megállapo-
dást kötöttek a nyíregyházi együt-

tessel. Ennek a lé-
nyege, hogy Kere-
kes Attila vezetõ-
edzõ munkáját – a
Miskolcon röplab-
dás berkekben jól is-
mert – Kõhalmi Ri-
chárd segíti heti két
alkalommal, és szó-
ba kerülhet tehetsé-
ges fiatalok köl-
csönadása is, akik
nem jutnak szóhoz
saját egyesületük-
ben. A moldávok he-
lyére egyébként már
a miskolciak leiga-
zolták a feladó Sza-
bó Anitát Nyíregyhá-
záról, Timár Edit
(ütõ) és Fekete
Krisztina (center)
Jászberénybõl ér-

kezik a vasutasokhoz. Ugyanakkor
eldõlt, hogy Németh Annamária tá-
vozik, elköltözik Miskolcról, s min-
den bizonnyal befejezi pályafutá-
sát.                                     D. L.

Bajnoki nyitány vasárnap: DVTK–Újpest FC

ITTHON KEZD A DVTK

A játékosok várják a bajnoki rajtot.

Nélküle nem rendeznek Diósgyõrben mérkõ-
zést! Dobó Zoltán, az egykori, ma is köztisztelet-
nek örvendõ kitûnõ csatár rendre feltûnik a lelá-
tón és szurkol az utódoknak. Megkérdeztük: mi-
lyen reményekkel várja a bajnokságot, mit vár a
DVTK-tól?

– Nagyon nehéz jósolni. A múlt héten két elõ-
készületi mérkõzést is láttam, amíg az alacsonyabb
osztályú ellenfelek erõvel bírták, partiban voltak.
Diósgyõrött sok az új játékos, új az edzõ is. Ózdon

Csank János dolgozott a kezem alatt, nagyon
sokra tartom, biztos, hogy kihozza a csapatból a
maximumot. Az elsõ vonalban szereplõ együtte-
sek között nincs jelentõs különbség, bárki nyer-
het bármelyik pályán. Bízom a DVTK helytállá-
sában. Minimális cél a bentmaradás, a szívem sze-
rint azonban ennél sokkal többre vágyok. Kell né-
hány forduló, amíg reálisan lehet ítélni, szerintem
az utódok nem okoznak csalódást, s ha kiteszik
a szívüket a pályán, nem lehet baj.

DOBÓ BIZAKODIK

ELKÖSZÖNTEK A MOLDÁV LÉGIÓSOKTÓL

Átalakul az MVSC kerete

Új csapatot építenek Miskolcon.

Kialakult a mezõny

26 csapat mintegy 150 ver-
senyzõje vágott neki az idei
magyar kerékpáros körver-
senynek.

A rajt szerdán délután Miskolcon
az Uni-Hotel elõtt volt az Egye-
temvárosban. Az elsõ napon több
mint 150 kilométer várt a mezõny-
re. A verseny elsõ napján Borsod-
Abaúj-Zemplén megye hegyes-
dombos vidékein vezet a kerekesek
útja. Harangi Petra, a Magyar

Kerékpáros Szövetség fõtitkára
szerint a Tour de Hongrie történe-
tének legkeményebb pályáját sike-
rült idén kijelölni. A verseny befu-
tója szombaton délután lesz,
Miskolcon egy kritériumversennyel
zárnak, és azt követi az ered-
ményhirdetés. A következõ években
ismét megyénkbe érkezik majd a
kerékpársport élmezõnye. A kü-
lönbség csupán annyi lesz, hogy a
sportolók végigtekernek majd az
egész országon. A verseny hon-
lapja: http://www.tdh.sport.hu

TOUR DE HONGRIE

Egyetlen rossz szó sem érheti a MISI SC atlétáit, akik a
Debrecenben megrendezett országos felnõtt bajnokságon egyik
sikert a másik után érték el! Egy arany-, két ezüst- és ugyancsak
két bronzérem a legnemesebb termés, hogy a további helyezé-
sekrõl ne is beszéljünk!

Remekelt a MISI SC gárdája a felnõtt atlétikai ob-n

EGY ARANY, KÉT EZÜST, KÉT BRONZ

A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Sakk Szövetség és a
Miskolc Plaza augusztus 12–13-án
rendezi a III. Plaza Kupa 24 órás
sakkversenyt, amelynek fõvédnö-
ke Sárosi Pál, a bevásárlóközpont
igazgatója. A partik 2 x 5 perce-
sek, a játékosok körmérkõzéses
alapon 120 fordulót vívnak. A ne-
vezési díj 2000 forint. Jelentkezni
Galkó Tibor megyei fõtitkárnál

lehet. Mobil: 30/4499-017, e-mail:
galko1@freestart.hu A szervezõk
a helyszínen is elfogadnak neve-
zést 9 óra 45 percig. Fontos tud-
nivaló azonban, hogy csak ötven
játékos ülhet asztalhoz. Kezdés: au-
gusztus 12-én, szombaton 10 óra-
kor. Eredményhirdetés: augusz-
tus 13-án, vasárnap, 10 óra 15
perckor. Díjazás: 30, 20, 12, 8, 6 és
4 ezer forint, továbbá tárgyjutalmak.

III. MISKOLC PLAZA KUPA 

Miskolciak az Eb-n

FAITH A MACIKNÁL
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ÁLLÁSLEHETÔSÉG
A Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola

és Szakiskola felvételt hirdet

1 FÔ KÖZGAZDÁSZ-TANÁRI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE.
Feltétel: egyetemi végzettség.

Jelentkezni 2006. augusztus 16-ig lehet levélben,
szakmai önéletrajzot mellékelve.

Érdeklôdni a 46/508-252-es telefonszámon lehet.

Elérhetõségeink:

46/500-540,
30/525-7861,
20/564-5416

„A minket választó idõsek biztonságban,
emberhez méltó, tartalmas életet élhessenek,

melyben a békesség, nyugalom,
harmónia dominál”.

egyágyas lakrész esetén: 2 000 000 Ft/fõ
kétágyas nagyméretû lakrész esetén: 2 000 000 Ft/fõ
kétágyas lakrész esetén: 1 500 000 Ft/fõ
A havi személyi térítési díj: 60 000 Ft/fõ

Az ellátást igénylõket egyszeri hozzájárulási költség terheli,
melynek mértéke lakrészenként eltérõ:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyûlése megbízásából
megépült az Eperjes u. 5. sz. alatt lévõ, 51 lakrészt magába foglaló

Szépkorúak háza, mely idõsek bentlakásos otthonaként mûködik.
Az intézmény szolgáltatási célja az, hogy az idõs lakói számára békés,

nyugodt otthont biztosítson és közösségi életet teremtsen.
Az itt nyújtott szolgáltatások színvonala az átlagot jóval meghaladják!

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából eljáró MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.

PÁLYÁZATOT hirdet önkormányzati BÉRLAKÁSOK
szociális helyzet alapján, költségelven és piaci alapon történõ bérbeadására.

A pályázat anyaga megtekinthetõ a Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
és a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláin, valamint lehívható a MIK Zrt. weblapjáról, melynek címe: www.mikrt.hu

További információk a MIK Zrt. Bérlakásgazdálkodási Irodájánál szerezhetõk be
(Miskolc, Széchenyi u. 60. sz., tel.: 516-251, 252, 253, 254).

ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPESÍTÉSEK

délutánonként a Diósgyôri Gimnáziumban
mûködô School of Business
Üzleti Szakközépiskolában

1. Sportszervezô-menedzser
(1 éves).  2. Informatikai statisz-
tikus és gazdasági tervezô. 3. Gazdasági informatikus.
4. Pénzügyi-számviteli ügyintézô. 5. Számviteli szak-
ügyintézô. 6. Vállalkozási ügyintézô.

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

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

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

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

Jelentkezni a 46/370-502 telefonon,
vagy személyesen

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

Kérésre tájékoztatót küldünk!

Eladó lakásépítési telkek
Miskolc-Szirmán, a Kassák Lajos utcában

836 m2 és 1167 m2 között
bruttó 6200 Ft/m2 fajlagos áron.

Információ: 516-243 és 516-420    www.mikrt.hu

Még két szép nap az áremelés elôtt,
amikor szabadon kipróbálhatja

legújabb modelljeinket,
és szabadon választhat rendkívüli akcióink közül.

Pl.: Skoda Fabia Classic 1.2
2 815 600 Ft helyett most 2 170 000 Ft-ért!

(A készlet erejéig.)

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

Autóbuszos utak: Paralia: 08. 21. apartman 39 900 Ft/fõ. 
Repülõvel: Kos: 08. 07., 08. 14. apartman 69 900 Ft/fõ.
Rodosz: 08. 06., 08. 13. apartman 69 900 Ft/fõ.
Santorini: 08. 13. apartman 79 900 Ft/fõ.
Korfu: 08. 05. apartman 69 900 Ft/fõ. Kréta: 08. 13. apartman 79 900 Ft/fõ.
Málta: 08. 05., 08. 12. hotel*** reg. 84 900 Ft/fõ.
Mallorca: 08. 03. hotel**  fp. 99 800 Ft/fõ.
Tunézia: 08. 01. hotel***fp. 77 900 Ft/fõ, hotel***all inc. 107 900 Ft/fõ.
Horvátország: 08. 19. autóbusszal, hotel** fp. 68 900 Ft/fõ.

LAST MINUTE AJÁNLATAINK:

w
w

w.vilaglatoutazas.hu

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

Mályiban 4 szobás 2 fürdôszobás,
beépíthetô tetôteres NAGY csalá-
di ház jó lakókörnyezetben eladó.
Panelt lakást beszámítunk Ár: 19
M Ft. Érd: 70/311-6470



2007-ben végez a digitális
középiskola elsõ évfolyama, a
mostani tizenegyedikesek nem-
rég vehették át év végi bizo-
nyítványukat.

A Földes Ferenc Gimnázium, a
Miskolci Egyetem és az Innocenter
Innovációs Központ Kht. közre-
mûködésével és az informatikai

tárca támogatásával hátrányos
helyzetû, elsõsorban roma fiatalok
számára indították el a levelezõ ta-
gozatos gimnáziumi képzést,
amely érettségivel zárul. Napja-
inkban, amikor a 18 éves korosz-
tály háromnegyede érettségit adó
oktatásban vesz részt, az idõseb-
beknek is képezniük kell magukat.
A hátrányos helyzetû, fõleg roma
tanulóknak azonban, akik közül

sokan felnõtt fejjel ülnek vissza a
padba, egy hagyományos gim-
názium idõbeosztása is leküzd-
hetetlen akadályt jelenthet. Szá-
mukra találták ki a digitális kö-
zépiskolát. A programozott oktatás,
amelyben egyszerre csak négy
tantárggyal kell foglalkozni, lehetõvé
teszi, hogy mindenki a saját tem-
pójában haladjon. A irányító-fej-
lesztõ INNOCENTER Innovációs
Központ Kht. 2002-ben jött létre.
Székhelye a Miskolci Egyetem te-
rületén található, mivel innovációs
fejlesztési terveit az Észak-ma-
gyarországi régió Tudásközpont-
jában, a Miskolci Egyetemmel
együttmûködve, annak szellemi
kapacitására építve kívánja meg-
valósítani. Fõ tevékenységi terüle-
te, a saját innovációs mûködését
tekintve, az informatikai és kom-
munikációs technológiák alkal-
mazásával kapcsolatos K+F, va-
lamint innovációs tevékenységek,
amelynek keretében jelenleg is
irányítja a digitális középiskola pro-
jektjét. A megyében egy tucatnyi
helyszínen, köztük büntetés-vég-
rehajtási intézetben is van olyan ok-
tatási központ, ahol a mintegy
500 diák hozzáfér a számítógé-
pekhez és a digitális középiskola
portáljához. Az európai szinten is
egyedülálló, folyamatosan frissü-
lõ program eredményességét jelzi,
hogy mintájára hamarosan az or-
szág több pontján is hasonló kép-
zések indulhatnak.

Csendes kis csereháti falu
Galvács, ahol mindössze 109-
en élnek, az elmúlt hét végén
mégis nagyszabású falunapot
rendeztek a frissen elkészült
szabadidõ-parkban, amelyen
több ezren vettek részt. 

A szervezõk nagy fába vágták
fejszéjüket, mivel mintegy 3000
vendégre számítottak és nem kel-
lett csalatkozniuk. Tömegesen
jöttek a községbõl egykor el-
származottak és gyermekeik, va-
lamint az érdeklõdõk a környezõ
községekbõl. Több mint 20 üst-
ben, bográcsban rotyogtak a fõ-
zõversenyre nevezett csapatok
étkei, amelyet a zsûri bírálatát kö-
vetõen a vendégsereg jóízûen
elfogyasztott. Az étkek mellett ko-
moly szerep jutott a szórakozás-
nak és a sportnak is. A gyerekek
programját az óriáscsúszda, a
pónilovaglás, a tréfás játékok, a ku-
tyashow és különbözõ technikai

bemutatók színesítették, addig a
férfiak sörivó- és hordógurító ver-
senyben mérhették össze tudá-
sukat, mosolyt csalva a közönség

arcára. A kispályás focitornára
pedig 15 csapat nevezett. Így
nem csak ettek, gurítottak, hanem
futottak is sokan. 

– Három éve ha-
tároztam el, hogy
kihasználva Gal-
vács adottságait,
hagyományt te-
remtünk a falu-
napból.  Nem egy
szûk körû, helyi
programot szeret-
tünk volna életre
hívni, hanem egy
olyan nagyszabá-
sút, amibõl hosszú
távon profitálhat a
település – fejte-
gette Slezsák Jó-
zsef polgármester
céljaikat. – Egy
olyat, ami több
ezer embert meg-
mozgat, ami meg-
mutatja a Cserehát
szépségét és érté-

keit, és ami nyitást jelenthet új irá-
nyokba, új távlatokat, lehetõsé-
geket adva az itt élõknek. Az elsõ
visszajelzések azt mutatják, hogy
a falunap minden eddiginél sike-
resebb volt és ez nagy örömmel
tölt el, hiszen sokan, rengeteget
dolgoztunk. Bár Galvácsot csu-
pán 109-en lakják, a falu élni akar
és élni is fog! – tette hozzá a pol-
gármester.
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Elvan a gyerek

LOCSI-FECSI
Nálam sosem jött be a petúnia, e Babits Mihály által csak úgy

simán „leegyszerûzött” egynyári növény. (A bíborpletyka annál
inkább: futott mindig szép-szabadon.) Elég volt egy nap locso-
lás-kihagyás, helyrehozhatatlanul tönkrementek a kis virágaim. És
sajnos akkor már mûködött a „most meg már minek locsolás”
mechanizmusa, és rendre izmos, szép petúniák nélkül telt a her-
nádkaki nyár. Igaz, évrõl évre csak aprócska palántákkal próbál-
koztam, belõlük akartam irdatlan bokrokat növeszteni, nekik va-
lóban végzetes volt egy nap szárazság a kánikulában. 

Az útépítés, illetve a megnövekedett forgalom miatt Miskolcra
menet Gesztelyen keresztül kerüljük a 37-es fõutat, a faluban bá-
mulatos petúniákat látni. Kockáztattam, megvettem én is egy gyö-
nyörû, nagy „függesztéket”. Ha már a felnevelés nem megy, leg-
alább az életben tartásában mutatnék némi eleganciát... A felnõtt
bokrot a bejárati ajtónkat védõ elõtetõhöz rögzítettem, a rozsda-
farkúak által már nem lakott fészek alá. Az kiszolgálta magát, két-
szer négy fiókának is otthont nyújtott, jövõre remélhetõleg újra itt
nevelõdhetnek a kicsik. 

Elhatároztam, hogy a virág ápolásának napirendszerûen kell
beilleszkednie az életembe, különben hiába a felnõttsége, õt is
egy életre viselné meg a feledékenységem. A bejárat közelében
egyébként is útban van, jövet-menet takarék-locsolókkal szövet-
kezhetek. A gondozási praktikáknak utánanéztem, így már tud-
tam, hogy jó helye lesz ott, hiszen legtöbb fajtája a heves szelet
és esõt nem kedveli. A tápanyagokat annál inkább, na én nem
sajnálom tõle, csak nehogy megártson a vitamin-túladagolás...
Kevély-lila, telt virágokkal hálálja meg az odafigyelésem.  

De már el is bíztam magam, alig tudok megálljt parancsolni, hogy
ne szaladjak a piacra, és ne vegyek mindjárt még két szép petúniát,
és még négy szép petúniát... Egyelõre szoknom kell ezt a rendet, és
ha valóban lelkiismeretesen tudom gondozni egy jó ideig, és belefér
még a nyárba, meg a pénztárcámba, nem türtõztetem magam: nem
büntetésbõl fog nálam lógni egy egész csapat.            Vass Tibor

Sérült gépjármûvek teljes körû javítása

Biztosítók szerzõdött partnere

Kárrendezés, kárügyintézés

Legmodernebb technológia

Garantált minõség � Rövid határidõk

Nyitva tartás: 
hétfõ: 8.00–17.00,

szombat: 8.00–12.00Miskolc, Ernye bán u. 4/A.
Telefon: 46/381-645, 20/9424-903. Fax: 46/505-323

Alapításának 725 éves év-
fordulóját ünnepli Alsózsolca. A
jubileum alkalmából a napok-
ban könyvbemutatót, helytör-
téneti kiállítást, vetélkedõket és
ünnepi közgyûlést tartottak a
nagyközségben. 

Alsózsolca területén már az
õskortól kezdve éltek emberek.
A 725. éves évforduló alkalmá-
ból a közösségi házban ren-
deztek helytörténeti kiállítást, a
leletek bemutatásával illusztrál-
ják a település történelmi ha-
gyományait.

Szilárd burkolatú közutak, ki-
épített ivóvíz- és 80%-os rákö-
töttségû szenyvíz-csatorna. A te-
lepülés sokat fejlõdött az elmúlt
évtizedben is. A 6200 lakost
számláló Alsózsolcán jól kiépített
infrastruktúrával Ipari Park mû-

ködik, a 300 vállalkozás mintegy
2000 fõt foglalkoztat. 

Dinamikus jelen és gazdag múlt.
A mostani Alsózsolca területén
lévõ egykori középkori települést,
amelynek temploma a török kor-

ban pusztult el, Kemejnek hívták.
A közelmúltban elvégzett ásatá-
sok feltárták a hajdani építmény
maradványait, melynek kövei is
megtekinthetõek a helytörténeti ki-
állításon.                           B. G.

Hosszabban zúgtak délben
a harangok országszerte a
nándorfehérvári diadal 550.
évfordulójának tiszteletére.
Görömbölyön történelmi íjász-
versenyt rendeztek szomba-
ton, a bajnokságot is Hu-
nyadiék emlékének szentel-
ték.

Az íjászkodásnak több formája
létezik, azonban a hozzáértõk
szerint szinte mindenki a hagyo-
mányos eszközökkel kezdi. A szer-
vezõk mindenképpen egy törté-
nelmi eseményhez akarták kötni
a rendezvényt, így esett a válasz-
tás a nándorfehérvári csata 550.
évfordulójára. 1456. július 22-én
zajlott a nándorfehérvári diadal:
Hunyadi János megsemmisítõ ve-
reséget mért a Bizáncot elfoglaló
II. Mohamed szultán török hada-
ira, holott támadásuk elhárításá-
hoz sem a magyar királytól, sem
a magyar nagyuraktól nem kapott
érdemi segítséget. A gyõzelem be-
került a magyar hadtörténet és az
európai történelem aranykönyvé-
be, de Hunyadi tragikus halála
megakadályozta a katonai siker ki-
használását: a szultán megvert
hadseregét nem üldözték tovább,

az Oszmán Birodalmat nem tet-
ték képtelenné késõbbi, újabb eu-
rópai hadjáratokra. A diadal tisz-
teletére délben hosszabban zúg-
tak a harangok.

Görömböly az utóbbi években
egyre ismertebb pezsgõ kulturá-
lis élete miatt. Ez fõként a mint-

egy 15 évvel ezelõtt megalakult
Görömbölyi Kulturális Egyesület-
nek köszönhetõ. A városrész
egész évben kínál programokat az
érdeklõdõknek, szakköröknek,
közös érdeklõdési körû baráti tár-
saságoknak is helyet ad a gö-
römbölyi közösségi ház.  tóthsz

Ha élni akar a falu...

ÚJ TÁVLATOK GALVÁCSON

Nagyszabású programot akartak életre hívni.

Az évfordulón versenyeztek

ALSÓZSOLCAI ÜNNEP

Helytörténeti kiállítást is rendeztek.

INNOVÁCIÓS HÍREK

Digitális középiskola
„Lovas” íjászat is szerepelt a versenyszámok között.


