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

MISKOLCI NAP

Folyamatosan csörögnek a te-
lefonok az önkormányzat egész-
ségügyi és szociális osztályán, az
emberek a gáz- és távhõ-kom-
penzáció felõl érdeklõdnek. Az
érintettek augusztus 1-jéig kap-
ták meg az igényléshez szüksé-
ges adatlapot, amelyet csak azok-
nak postázták, akik hátrányos
helyzetük miatt igénybe vehetik
a gázár-kompenzációt. 

Ezt a nyomtatványt kell kitölte-
ni, mellékelni a szükséges irato-
kat, majd az önkormányzat

egészségügyi és szociális osz-
tályán leadni a Petõfi utca 39.
szám alatt. Hasonlóan kell eljár-
ni a távhõ-kompenzációnál is. 

A gázár-kompenzációra azok
a családok jogosultak, akik fo-
gyatékos személyt nevelnek, ma-
gasabb összegû családi pótlék-
ban részesülnek, vagy nagy-
családosok, illetve az egy fõre
esõ havi jövedelem nem halad-
ja meg az 51 600 forintot, egy-
személyes háztartások esetén a
70 000-et.

Gáz- és távhõ-
kompenzáció

Útjára indult a csille

SELMECBÁNYÁIG TOLJÁK
Kedden útjára indult az a gu-

mikerekes bányacsille, ame-
lyet a Miskolci Egyetem hall-
gatói tolnak el a szlovákiai
Selmecbányára. A soproni
Nyugat-Magyarországi Egye-
tem hallgatói egy faragott fa-
rönköt tolnak el – közúton –
ugyanide,  a két intézmény
hallgatói Parassapusztánál ta-
lálkoznak, és a határátlépést
követõen együtt teszik majd
meg a hátralévõ utat.

Az eseménynek voltak elõz-
ményei: 1989-ben a miskolci bá-
nyamérnök hallgatók már eltoltak
egy csillét Sopronba, amelyet a
soproni egyetem rektora és a
város polgármestere fogadott, s
az egyetem botanikus kertjében
lett kiállítva. 2002-ben pedig a
soproni erdõmérnök hallgatók
toltak egy díszesen faragott fa-
rönköt Miskolcra, amelyet itt is az
egyetem vezetõsége és a város
polgármestere fogadott. A farönk
is ki lett állítva, ezt Miskolci
Egyetem parkjában az E/5 kollé-
giummal szemben tekinthetik
meg az érdeklõdõk. Az újabb csil-
le-, illetve farönk-tolással a mis-
kolci és soproni hallgatók tiszte-
legni kívánnak: egyrészt a mind-
két egyetem jogelõdjének szá-

mító, 1735-ben Selmecbányán
alapított, s a világ elsõ bányászati
felsõoktatási intézményének te-
kintett Alma Mater és nagyhírû
professzorai emléke, másrészt
pedig a 271 éves közös múlt, és
a diákság összetartozása elõtt. A

hallgatók akciójukkal fel kívánják
hívni a közvélemény figyelmét a
természettudományi és mûszaki
felsõfokú képzés fontosságára,
ugyanakkor megemlékeznek a
nagyhírû selmeci Alma Mater
szellemi örökségének közös ápo-

lására, a miskolci, soproni egye-
temek jogutód karai, valamint a
kassai, zólyomi, osztravai és leo-
beni egyetemek szellemi örök-
séget vállaló karai által kötött
együttmûködés aláírásának ötö-
dik évfordulójáról is.        Sz. S. 

A szervezõk a célegyenes-
be érkeztek, gõzerõvel dol-
goznak, semmiféle akadálya
nincs, hogy huszonöt nap
múlva megkezdõdjön Miskol-
con Lékó Péter és Anatolij
Karpov nyolcjátszmás rapid
sakkmérkõzése. A világrang-
lista hetedik Lékó és a koráb-
bi világbajnok orosz Anatolij
Karpov összecsapása az esz-
tendõ legrangosabb hazai
sakkrendezvénye.

Tavaly átütõ sikert hozott Lékó
Péter és Michael Adams csatája,
amelynek ugyancsak a borsodi
megyeszékhely volt a házigazdá-
ja. Lékó hármas vereséggel kezd-
te a párharcot, de aztán egyenlí-
tett, és a csata 4-4-es döntetlen-
nel fejezõdött be. A találkozót a
hazai, illetve a nemzetközi sajtó fo-
kozott érdeklõdése kísérte, ami ért-
hetõ, hiszen a magyar játékos az

utóbbi négy esztendõben vissz-
hangos sikereket ért el.

De mi is az a rapidsakk? Nos,
ez a tempó a nagymesterektõl
gyors döntésképességet igényel,
jóval kevesebb idejük van az állás
alaposabb értékelésére, fokozott
szerepet kap az intuíció, a kreati-
vitás. A sakk az informatika gyors
fejlõdésével egyre inkább interne-
tes sportággá fejlõdött, sakkrajon-
gók milliói követik érdeklõdéssel a
szupernagymesterek legjobbjai-
nak küzdelmeit. A playchess.com
az egyik leglátogatottabb interne-
tes oldal, a tavalyi rendezvény
egyik nagy sikereként értékelhetõ
a weboldal 2,5 millió kattintást is
meghaladó látogatottsága, amely
mellett az orosz nagymesterek élõ-
ben elemezték a miskolci játsz-
mákat.

A program szerint Lékó és
Karpov augusztus 28-án érkezik
meg Miskolcra. Másnap 15 órától
a helyi sajtó részére exkluzív in-

terjúkat adnak szálláshelyükön, a
City Hotelben. A párharc megnyi-
tóünnepségére és egyúttal a sor-
solásra augusztus 29-én este
kerül sor. Szeptember 1-jén szün-
napot tartanak, amikor a szuper-
nagymesterek és rajongóik között
16 órától közönségtalálkozóra
kerül sor. 

A játéknapokon (augusztus
30–31. és szeptember 2–3.) az elsõ
partikat 16 órakor kezdik, majd a
második játszmákra 17 óra 30
perckor kerül sor. Minden nap a
második partik után a nagymes-
terek mintegy 10-15 percben saj-
tótájékoztatón értékelik a játsz-
mákat. A befejezõ napon (szep-
tember 3-án) 30 perces közös saj-
tótájékoztatót tartanak. A partik
során a küzdõ felek 25-25 perc
gondolkodási idõvel rendelkez-
nek és lépésenként 5 másod-
perc úgynevezett bonusz-idõvel
gazdálkodnak.

D. L.

Az egyetem vezetôi is kivették a részüket a csilletolásból, (balra) dr. Patkó Gyula rektor.

Ma Rákospalotán játszik a DVTK

IDEGENBEN IS NYERNI KELLENE!

A nagyszerû bemutatkozást
remélhetõleg hasonló folytatás
követi! Ma ugyanis fél hattól
Rákospalotán vendégszerepel
a DVTK labdarúgócsapata,
amely akár mindhárom pon-
tot megszerezheti a nem túl-
zottan acélos pályaválasztó
ellen.

Edzõ új csapatnál jobb bemu-
tatkozást nem remélhet, mint ami-
lyen Csank János belépõje volt.
A DVTK hazai pályán 1–0-s gyõ-
zelmet aratott az Újpest FC ellen,
s ennek az értékébõl semmit
sem von le, hogy a lila-fehérek
több kulcsjátékosukat (Füzi, Tóth
N., Vanczák) nélkülözték. A leg-
utóbbi bajnokság ezüstérmesé-
nek a skalpját begyûjteni nagy-
szerû fegyvertény, érthetõ, hogy
Csank János is elragadtatott han-
gulatban nyilatkozott a lefújást
követõen. A következõket mond-
ta:

– Nagyon boldog vagyok, hi-
szen ez volt az elsõ mérkõzésem
Diósgyõrben és hosszú idõ után
egy olyan helyen, ahol igazi
meccshangulat van. Az elsõ fél-
idõben fegyelmezetten játszot-
tunk, majd a szünet után kitá-
madtunk. Ha fiatal csatárjaink ru-
tinosabbak, több gólt is lõhettünk
volna, de meg kell jegyeznem,
hogy ezúttal egy tartalékos Új-
pesttel játszottunk.

Ennyit a nyitányról, de tekint-
sünk elõre! A REAC vezetõi ak-
ceptálták a diósgyõriek kérését
és a kezdési idõpontot (17.30) úgy
jelölték meg, hogy a szurkolók
elérjék az utolsó Miskolcra induló
vonatot. Az újpestiek elleni ta-
lálkozót követõ atrocitások miatt
Hubicsák Ferenc klubtulajdonos
úgy látta megnyugtatónak, hogy
a DVTK szurkolóit már Miskolcról
saját rendezõi gárda kíséri a
mérkõzésre, majd pedig haza. A
mérkõzésre a belépõk 1500 fo-
rintba kerülnek, ezeket a kijelölt
pénztárakban lehet megvásá-
rolni.

A héten egyébként a diósgyõ-
ri stadion rekonstrukciójának foly-
tatása volt a témája annak a meg-
beszélésnek, amelyen Dukai
Zoltán, a rekonstrukció vezetõje,
Sallói István ügyvezetõ, Siliga
Péter gazdasági vezetõ, Széplaki
Attila tulajdonosi képviselõ és dr.
Szûcs Ákos, a Baráti Kör elnöke
vett részt.

Káli Sándor, Miskolc város pol-
gármestere még a felújítás elsõ
ütemének befejezésekor, a meg-
újult klubépület átadásakor kije-
lentette, hogy tervezik a folytatást,
s a második ütemben a lelátók ke-
rülnek sorra. Ehhez elsõként meg
kell találni az anyagi forrást, mely-
nek keresése jelenleg is tart. A
részletek kidolgozására csak ez-
után kerülhet sor. A DVTK veze-
tõsége szakmai segítséget aján-

lott fel a részletek kidolgozásához,
annak érdekében, hogy ameny-
nyiben elõrelépés történik az ügy-
ben, minden tekintetben a lehe-
tõ legoptimálisabb megoldás szü-
lethessen.

D. L.

HUSZONÖT NAP MÚLVA MISKOLCON: LÉKÓ–KARPOV

Nyolcjátszmás varázslat

A környezetvédelmi és vízügyi
miniszter által, a miskolci víz-
szennyezés ügyében elrendelt
vizsgálat eredményeirõl számolt
be augusztus 4-én dr. Varga
Miklós vízügyi szakállamtitkár a
városházán.

Mint hangsúlyozta, a vizsgálatban
résztvevõ szakemberek egybe-
hangzó véleménye szerint a miskolci
ivóvízszennyezéshez számos ked-
vezõtlen körülmény sajnálatos egy-
beesése vezetett. 

Az államtitkár itt egyrészt a rend-
kívüli idõjárási körülményeket emel-
te ki. Ugyanakkor az is megállapí-
tást nyert, hogy a miskolci vízellá-
tó rendszer jelenlegi kiépítettsége
és üzemeltetési színvonala mellett
nem alkalmas az ilyen rendkívüli
helyzetekben az egészséges ivó-
víz biztosítására. Dr. Varga Miklós
egyebek mellett elmondta: a mis-

kolci vízellátó rendszer nem ren-
delkezik egységes rendszerbe fog-
lalt vízjogi üzemeltetési engedély-
lyel, nem teljesültek bizonyos jog-
szabályi elõírások a termelt víz
bakteriológiai, kémiai vizsgálata
terén sem, s összességében meg-
állapítást nyert, hogy az üzemelte-
tõ szervezet az elmúlt években fel-
tételezhetõen nem fordított ele-
gendõ figyelmet a természeténél
fogva sérülékeny rendszer fokozott

mûszaki intézke-
désekkel történõ
védelmére. A je-
lentés szerint
ugyancsak meg-
állapítást nyert,
hogy a miskolci
vízellátó rendszer
esetében ala-
csony az üzem-
biztonság, mind
a mûszaki rend-
szer kiépítettsé-

ge, mind a vizsgálati, üzemeltetési
rend tekintetében. 

Az államtitkár elmondta, a jelen-
tés végén több javaslatot tesznek
az önkormányzat számára. Egyrészt
javasolják, hogy a szennyezés ki-
alakulásával kapcsolatban vizs-
gálja meg a felelõsség kérdését, és
vonja le a szükséges következte-
téseket. Ugyancsak javasolják, hogy
az önkormányzat hajtassa végre a
vízmû-társasággal a tapolcai, úgy-

nevezett Új kút biztonságos üze-
meltetéséhez szükséges fejleszté-
seket, s hogy a vízellátó-rendszer
mûködtetésébõl származó jöve-
delmet a jövõben annak fejleszté-
sére, biztonságának növelésére
fordítsák.

Káli Sándor polgármester el-
mondta, a felelõsség megállapítá-
sa folyamatban van, s utasította a
vízmû-társaság vezetését azon in-
tézkedések megtételére, amelyek-
kel a jövõben megelõzhetõk a ha-
sonló szennyezõdések. A polgár-
mester utalt rá, hogy zajlik a szeny-
nyezõdést azonnal jelzõ monitoring-
berendezések fejlesztése, és szi-
gorúan ellenõrzik a derítõket, illet-
ve az illegális szennyvízürítéseket is.
Káli Sándor a szakminisztérium
anyagi és szakmai támogatását
kérte a vízbázis hatékony védel-
méhez szükséges mûszaki beru-
házások megvalósításához.

Sz. S.

Ivóvízszennyezés

LEZÁRULT A MINISZTÉRIUMI VIZSGÁLAT

Dr. Varga Miklós, Káli Sándor és Veres László
városházi sajtószóvivô a tájékoztatón.



A Magyar Demokrata Fórum
miskolci szervezete is dr. Kriza
Ákost, a Fidesz–KDNP közös
miskolci polgármester-jelöltjét
támogatja az októberi hely-
hatósági választáson. Az MDF
részletes, helyi programja
szeptember elejére készül el.

Dr. Kovács László, az MDF
miskolci elnöke hétfõn, a párt saj-
tótájékoztatóján elmondta, a kö-
vetkezõ városi közgyûlésben az
MDF önálló frakciót fog alakíta-
ni. A választáson a Fidesz–KDNP
polgármester-jelöltjét támogat-
ják, és három körzetben a kép-
viselõ-jelöltjük is közös lesz.
Tizenöt körzetben viszont az

MDF saját képviselõ-jelölttel indul.
Dr. Kovács László elmondta: az
a céljuk, hogy 5-6 képviselõ köz-
gyûlésbe juttatásával, a harmadik
legnagyobb pártként, megkerül-
hetetlen politikai erõvé váljanak
Miskolcon. 

– Ha a választók akaratából a
gyõztes pártok között leszünk, ér-
telmes párbeszédre, együttmû-
ködésre fogunk törekedni a köz-
gyûlés valamennyi frakciójával –
hangoztatta az MDF miskolci el-
nöke. – Ha pedig ellenzékbe ke-
rülünk, korrekt kritikát, konstruk-
tív ellenzékiséget képviselünk
majd.

Dr. Kovács László bemutatta a
párt miskolci képviselõjelöltjeit, s
elmondta, hogy részletes prog-
ramjuk szeptember elejére készül
el, ezt valamennyi miskolci vá-
lasztóhoz el szeretnék juttatni. Az
elnök ezzel kapcsolatosan, elöl-
járóban utalt rá, hogy véleményük
szerint nem csupán a külsõ tõke
idetelepedését kell támogatni,
hanem a helyi kis- és középvál-
lalkozásokat is. Az MDF szerint lo-
gisztikai centrummá kell tenni
Miskolcot, s az eddigieknél sok-
kal nagyobb mértékben ki kell
használni a város páratlan ter-
mészeti értékeit, adottságait. –

Elismerve azt a munkát, amely a
belváros rehabilitációja terén zaj-
lik, mi úgy véljük, a külsõ város-
részek megújulása is fontos, itt is
szükség van fejlesztésekre, be-
ruházásokra – hangoztatta dr.
Kovács László.

Két motorkerékpárt
vásároltak a helyi
rendõrök számára a
Diósgyõri Részön-
kormányzat képvise-
lõi. A robogókat – me-
lyek mûködtetésének
további anyagi fel-
tételeit a városi költ-
ségvetésbõl biztosít-
ják – kedden adták
át, a Diósgyõri Rend-
õrõrs elõtt. 

Nyírõ Pál városi köz-
biztonsági tanácsnok,
és dr. Pásztor Albert
miskolci rendõrkapitány
az ünnepségen hang-
súlyozták, hogy a la-
kosság igényli a látha-
tó rendõri jelenlétet, a
gyors intézkedést, s a
motoron járõrözõ rend-
õrök vélhetõen nagyban növelik
a lakosság biztonságérzetét. Mint
elhangzott, augusztus elsejétõl
rendszeresen lehet számítani a ro-
bogókkal közlekedõ rendõrök
felbukkanására a Diósgyõri
Rendõrõrs területén.

Nyírõ Pál lapunknak elmond-
ta, nemrégiben a város közbiz-
tonsági keretébõl már vásároltak

két motort a rendõrségnek, me-
lyekkel a belvárosban, az Avason
és Tapolcán látnak el járõrfel-
adatokat. A motorkerékpárnak
számtalan elõnye van az autóval
szemben – kisebb, mozgéko-
nyabb, esetleg olyan területeken
is hatékony intézkedést tesz le-
hetõvé, ahová autóval már nem
lehetne bemenni. A diósgyõri vá-

rosrész igen nagy
kiterjedésû, Berek-
aljától Perecesig sok
olyan terület van,
amely kocsival, te-
repjáróval nem kö-
zelíthetõ meg, itt is
jó hasznát veszik
tehát a rendõrök a
motorkerékpárok-
nak. A jármûvekre
Bartha György, Ba-
zin Géza és Horváth
Ottóné képviselõk
adták össze a pénzt,
a további fenntartá-
si- és benzinköltsé-
get pedig a város
biztosítja. Nyírõ Pál
örömét fejezte ki,
hogy a rendõrség
vezetõi maximális
együttmûködésrõl
és segítõkészség-
rõl tesznek tanúbi-

zonyságot a közbiztonsággal
kapcsolatos városi kezdemé-
nyezésekkel kapcsolatban. –
Eltökéltek vagyunk ezen a terü-
leten, a közbiztonság nem poli-
tikai kérdés, hanem jogos la-
kossági elvárás – hangoztatta a
képviselõ, utalva néhány meg-
valósulás elõtt álló további ter-
vezetre: például közterületi ka-

merák kihelyezésére, és két to-
vábbi krosszmotor vásárlására a
rendõrségnek, melyekkel Lyu-
kóban, a Bükki Nemzeti Park te-
rületén és a peremkerületekben
látnak majd el járõrfeladatokat.

(szepesi)

Az Magyar Szocialista Párt és
a Szabad Demokraták Szö-
vetsége helyi, választási együtt-
mûködésérõl, célkitûzéseirõl
tartott sajtótájékoztatót Káli
Sándor és T. Asztalos Ildikó. A
megállapodás értelmében az
SZDSZ is támogatja Káli Sándor
újbóli polgármester-jelöltségét,
és hét körzetben közös képvi-
selõjelöltet indít a két párt.

T. Asztalos Ildikó utalt az elmúlt
négy év sikeres együttmûködésére
a két helyi pártszervezet között, s
elmondta, most sem volt nehéz a
programok összehangolása. Az
SZDSZ programjából fõként az
energiatakarékosságot, s a szak-
képzési hálózat racionalizálását
emelte ki: mint mondta, közös
érdek, hogy ésszerûbbé, gazda-
ságosabbá tegyék az intézmé-
nyek energiafelhasználását, s hogy
a valós munkaerõpiaci igényeknek
megfelelõ képzést folytassanak
Miskolcon, az erre fordított pénzek
hatékonyabb felhasználásával. T.
Asztalos Ildikó arról is szólt, hogy
Miskolc elkötelezte magát a kultú-
ra, ennek városépítõ hatása mel-
lett, s az eddigi törekvések, beru-
házások is azt mutatják, hogy jó
eséllyel pályázhatna a kelet-közép

európai modern mûvészetek köz-
pontjának a pozíciójára. 

Káli Sándor megköszönte az
SZDSZ támogatását, s õ is utalt az
elmúlt négy év eredményeire. Mint
mondta, a szûkebb és tágabb ré-
gióban is megváltozott Miskolc
megítélése: egy feltörekvõ, dina-
mikusan fejlõdõ városként tartják
számon. A polgármester elmond-
ta, továbbra is folytatni kívánják azt
a városépítõ programot, amelynek
kulcsszavai a „biztonság” és a „fej-
lõdés”, attraktív, otthonos, európai
várossá szeretnék tenni Miskolcot,
amely a kultúra és az ipar regio-
nális fellegváraként egész kör-

nyezetére hatással bír. Káli Sándor
utalt a Lakásprogramban foglalt fel-
újítási, lakásépítési tervekre, s el-
mondta, hogy a Pólus-program ke-
retében nagyfokú lehetõség nyílik
az ipari parkok fejlesztésére, a
helyi vállalkozók és a külsõ be-
fektetõk munkahelyteremtõ beru-
házásainak a támogatására.

– A miskolciak láthatják, meny-
nyit fejlõdött a város az elmúlt négy
évben, bízunk benne, hogy sza-
vazataikkal támogatják a meg-
kezdett munka folytatását, erre
utal kampányszlogenünk is: „Új
Miskolcot építünk – tovább” –
hangsúlyozta a politikus.
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Robogós rendõrök Diósgyõrben is

ÚJABB KÉT MOTOR AJÁNDÉKBA

Pályázati felhívás
Az Ecomissio Kft. az észak-magyarországi régió egyik legjelentõsebb veszélyeshulladék-

kezelõ társasága. Növekedési céljainak megvalósításához folyamatban lévõ szervezetfejlesztése
jegyében keres kreatív, a társaság céljaival azonosulni tudó, elhivatott, szakmailag felké-
szült munkatársakat, tiszaújvárosi telephelyre saját állományába az alábbi szakterületekre:

Vezetõi beosztásokba:
ügyvezetõ, mûszaki igazgató, kereskedelmi igazgató, üzemvezetõ

Önálló munkairányítói, ügyintézõi területre:
környezetvédelmi fõmérnök, minõségügyi és környezetirányítási rendszermegbízott,

hulladék-elõkészítési részlegvezetõ, laborvezetõ

Fizikai területre:
labortechnikus

Az esélyes pályázók a vezetõ beosztások esetében szakirányú egyetemi végzettséggel
(vegyészmérnök, gépészmérnök, környezetmérnök), szakmai és vezetõi gyakorlattal (ügy-
vezetõ esetében közgazdasági végzettséggel és gyakorlattal is, továbbá az angol nyelv tár-
salgási szintû ismeretével) rendelkeznek. 

Az önálló munkairányítói, ügyintézõi és fizikai beosztások esetében az elvárások: szak-
irányú végzettség, munkairányítói ill. szakirányú gyakorlat.

Jelentkezéseket a megpályázott beosztás megjelölésével,
szakmai önéletrajzot is mellékelve az Ecomissio Kft. postacímére

(3581 Tiszújváros, Pf. 11.), vagy e-mail címére
(ecomissiokft@ecomissiokft.hu) várjuk 2006. augusztus 28-ig.

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!

Orosz Lajos alpol-
gármester, a 2. számú
választókerület (Mar-
tin-Kertváros) szo-
cialista önkormány-

zati képviselõje augusztus 10-én,
17.30 órától lakossági fórumot tart
a Martin-Kertváros déli oldal tö-
megközlekedésének bõvítésérõl.
A fórum helyszíne: Martin-Kertváros,
Bornemissza u. 13. (Bem József Ál-
talános Iskola). Minden érdeklõdõt
tisztelettel vár!

MSZP–SZDSZ

Folytatják az együttmûködést

A robogókkal oda is be tudnak hajtani, ahol a járôr-
kocsik nem férnek el.

Jobboldali összefogás
A helyi polgári erõk összefo-

gását jelentették be csütörtö-
kön Miskolcon, a Fidesz, a KDNP
és az MDF városi vezetõi.

Juga György városi elnök
(Fidesz), Kis Péter alelnök (MDF),
Mándy András alelnök (KDNP), és
dr. Kriza Ákos közös polgármes-
terjelölt az együttmûködési meg-
állapodás egyes részleteirõl, a je-
löltekrõl, célkitûzéseikrõl tartottak
tájékoztatót.  

Juga György utalt a három párt
együttmûködésének gyakorlatilag
a rendszerváltozásig visszanyúló
hagyományaira, s elmondta, hogy
a mostani megállapodás alapján,
a 26 egyéni körzetben 5 képvise-
lõjelöltet a KDNP, 3-at az MDF, és
18-at a Fidesz javasolt. A Fidesz–
KDNP közös kompenzációs listát
is állít, míg az MDF külön listával

indul. Mint elhangzott, az együtt-
mûködés nem csupán a kam-
pányidõszakra szól, ezt a köz-
gyûlési munkában is követni kí-
vánják majd: összehangoltan vég-
zik politikai, várospolitikai tevé-
kenységüket, noha mindhárom
párt önálló frakciót alakít. Juga
György azt is elmondta: az együtt-
mûködés további szélesítése ér-
dekében civil szervezetekkel is
tárgyalásokat folytatnak. 

Mándy András és Kis Péter az
együttmûködés hagyományairól,
céljairól, várható elõnyeirõl szóltak,
dr. Kriza Ákos pedig a képviselõ-
jelöltekrõl tájékoztatott. Mint fogal-
mazott, az emberekért szeretnének
dolgozni, de csakis az emberek-
kel együtt, s minél szélesebbé
szeretnék tenni azt a bázist, amely-
re a választást megelõzõ, és az azt
követõ munkában támaszkodhat-
nak.                                 Sz. S.

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

Lakossági
fórum

Pártok – porták

KÉSZÜL AZ MDF PROGRAMJA

Suzumis BT.
Suzuki és nyugati
autóalkatrészek

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

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

Nyitva:
hétfô–péntek: 8–17,

szombat: 8–13

AUGUSZTUSI AKCIÓK:

KAROSSZÉRIA,

olajok, szûrôk, adalékok

VEZÉRMÛ ÉS ELEKTROMOS 
ALKATRÉSZEK

FÉKALKATRÉSZEK

A Miskolci Egyetem
Politikatudományi Tanszéke

pótfelvételit hirdet önköltséges
nappali és levelezõ tagozatú

politológus alapképzésre.

Érdeklõdni lehet: 
06-46/565-232,

bolpol@uni-miskolc.hu,
mepolitologia@

citromail.hu
címeken.



Kétezer kilométeres kerék-
pártúrát szervezett egy orosz-
lányi fiatalember, melynek ke-
retében végig kívánja láto-
gatni Magyarország pálinka-
fõzdéit. Vasi Csaba a hét ele-
jén Miskolcra érkezett, ahol a
Likõrgyár Zrt. Prekop pálinka-
fõzdéjében fogadták. 

A sportoló a MiNap-nak el-
mondta, hogy nem „kóstolgatni”
megy a szeszfõzdékbe, bár nem
utasítja vissza, ha itt-ott megkí-
nálják egy-egy kupica finom ne-
dûvel. Igazából a sporttevékeny-
ség a fontos a számára, s ezt kí-
vánta összekötni, feldobni exklu-
zív, formabontó ötlettel, mellyel
egyúttal hungaricumot is nép-
szerûsít. 2002–2003-ban Ma-
gyarország történelmi borvidékeit
járta végig, idén és most pedig a
pálinkafõzdékre került a sor, me-
lyekbõl két hét alatt harmincat lá-
togat meg. Vasi Csaba kihang-
súlyozta, az útvonal összeállítá-

sánál, az elõzetes kapcsolatfel-
vételeknél is fontos szempont
volt számára, hogy kizárólag mi-
nõségi szeszipari termékeket
gyártó és forgalmazó üzemek

kerüljenek fel a listára. Nagy gon-
dot jelent, hogy még mindig sok-
féle hamisított, „pancsolt” szesz-
féleség van a piacon: ezek ront-
ják a márkás magyar termékek

presztízsét, másrészt pedig
egészségügyi kockázatot is je-
lentenek. 

– Magyarország gasztronó-
miai kultúrájának, de külföldi
imázsának s történelmének is
fontos része a tradicionális, mi-
nõségi magyar bor és pálinka.
Erre, a márka védelmére s a kul-
turált italfogyasztásra is fel sze-
retném hívni a figyelmet – mond-
ta az oroszlányi fiatalember, aki
tavaly már elkezdett egy ha-
sonló túrát, s akkor ugyancsak
jó néhány pálinkafõzdét végig-
látogatott. Az idei túrát au-
gusztus 12-én zárja, Érpatakon,
amely a kiinduló állomása is
volt. 

A kerékpározást követõen pá-
linka(üveg)-szépségversenyre
kerül majd sor Gyulán, s kósto-
lási versenyt is rendeznek egyszer
a „szakértõk”, egyszer pedig a lai-
kus vendégek számára. A nyer-
tes termékeket szaklapokban
publikálják majd. 

(szepesi)
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Több, a környéken élõ is érdeklõdött a Könyves Kálmán utca aszfal-
tozása kapcsán lapunknál. Olvasóink azt szerették volna tudni, hogy a
Köztársaság útját tervezi-e az önkormányzat szintén aszfaltozni, ha már
a Könyves Kálmán utcát elkezdték. Dr. Hardonyi Andrást, a terület ön-
kormányzati képviselõjét kérdeztük, aki elmondta, a Köztársaság utca
is új aszfaltborítást kap teljes hosszában a közeljövõben. Ehhez mind-
össze arra van szükség, hogy a Köztársaság utca egy részén, ahol hi-
ányzik, illetve a Kemény és Diófa utcákban kiépítsék a szennyvízcsa-
tornát. Amint a közmûmunkáknak vége, megkezdik az aszfaltozást is.

A képviselô válaszol

Vasi Csaba miskolci pálinkával koccintott.

Ki hitte volna, úgy felvitte az isten a dolgát a paprikás krumpli-
nak, hogy valóságos fesztivál-attrakcióként vonul be a hazai ide-
genforgalom történetébe. Azt olvastam ugyanis, hogy a keszthe-
lyi burgonyafesztivál egyik jeles eseménye volt, amikor összemérték
tudásukat a paprikás krumpli fõzésének mesterei. 

Ki tudja, mit hoz a jövõ? Még az is elõfordulhat, hogy miként
Miskolc a kocsonyáról, Békéscsaba a kolbászról, Baja a halász-
lérõl, Debrecen az öhömrõl, úgy Keszthely a paprikás krumplijá-
ról válik nevezetessé. Legalábbis a hazai ízek szerelmeseinek a
körében. Pedig a paprikás kolompért inkább csak a szegények
eledeleként tartották számon egykor. Elkészítéséhez nem is kellett
több alapanyag, mint amennyit a tarisznyában magával vihetett az
erdõn-mezõn szorgoskodó ember. Elég, ha volt nála néhány szem
krumpli, egy szép fej vöröshagyma, só, paprika, meg falatnyi sza-
lonna a bogrács aljára zsírzónak. Felöntötték az egészet, és már
rotyoghatott is – bõ lére eresztve – az ebéd. 

A hozzávalók mind megteremtek egyébként a ház körül is, így
ha végleg kifogyott a kosztpénzbõl a gazdaasszony, egy tál pap-
rikás krumplira valót mindig összekapkodhatott a kertjébõl, kam-
rájából és jóllakathatta a családját. 

Készülhetett persze jobb napokon úgy is a paprikás krumpli, hogy
megadták a módját és karikáztak bele füstölt kolbászt, virslit, sõt
még csipetkével is dúsították a levét. Sejtem, hogy a keszthelyi
versenyzõk még az imént elsoroltakat is megtetézték és füstölt hús-
sal, oldalassal „vadították” meg a krumplipaprikást, hisz helyt kel-
lett állni az éteknek a versenyben, mégpedig egy fesztiválon ren-
dezett versenyben. 

Ezzel le is zárhatnám a nyálcsordító témát, de mocorog ben-
nem a kisördög, hogy végre szóvá tegyem, amit már régen sze-
retnék: többet használjuk mi a „fesztivál” elnevezést, mint kellene.
Olyan lett ez a szó, mint a mesebeli kis gömböc, ami befalt min-
dent a padláson. Pedig felesleges ám mindenféle rendezvényt, so-
kadalmat, fõzõversenyt ezzel a rangos jelzõvel illetni. Jobb lenne,
ha fönntartanánk a fesztivál szót az olyan megmozdulásokra, me-
lyeken zene, film, színdarab vagy opera a fõszereplõ. Még akkor
is ezt ajánlom, ha tudom, hogy minél hangzatosabb a cím, a titu-
lus, annál jobban el lehet adni a sajtónak meg a hazai és külföldi
vendégeknek a megmozdulást. Szóval túl bõ lére eresztjük a ven-
dégcsalogatást, és jobban sózzuk, borsozzuk, paprikázzuk, mint
kellene. Pedig ha mások nem is, a fõzés mesterei jól tudják: akár-
mi is rotyog a bográcsban, a legfõbb szabály az ízlés és a mér-
ték.                                                                           (bekes)

Pálinka-turné

HUNGARICUMOT NÉPSZERÛSÍT

Új polgárõrség

Fújtató

BURGONYAFESZTIVÁL

Klimatizált személygépkocsik, 
kisteherautók 

és mikrobuszok bérlése minden nap!
Egyedi tartósbérleti konstrukciók kidolgozása 

cégek és magánszemélyek részére!

Zenit-Auto Rent Autókölcsönzõ

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

autorent@t-online.hu 

A Miskolc Városi Közle-
kedési Zrt. értesíti a Tisztelt
utazóközönséget, hogy 2006.
augusztus 5-én Díszelgõ Al-
egységek Nemzetközi Fesz-
tiváljának rendezvényei miatt
a villamosforgalom-korláto-
zásra kerül az alábbiak sze-
rint:

8.00 órától kb. 22.30 óráig a
2-es villamosok közlekedése
szünetel, az 1-es villamosjáratok

a Városház tér megállóhely és
Diósgyõr végállomás között köz-
lekednek 6-7 percenként. 

A Tiszai pályaudvar és a
Városház tér között ezen idõ-
szakban 1-es villamospótló au-
tóbuszokat lehet igénybe venni.
Az autóbuszok a Szinvapark
megállóhely után mindkét irány-
ban megállnak a Szemere u. és
az Erzsébet tér megállóhelyen
is, majd a Bartók tér közelében
elhelyezett ideiglenes megálló-
helyig közlekednek. A villamos-

pótló autóbuszok szintén 6-7
percenként indulnak, és csatla-
kozást biztosítanak a villamos-
járatokhoz.

Az Újgyõri fõtér és Vasgyár
megállóhely között 2-es villa-
mospótló autóbuszok közle-
kednek 12-14 percenként. Az
Újgyõri fõtérrõl az elsõ járat 8.13,
az utolsó 22.16, a Vasgyárból az
elsõ 8.17, az utolsó járat 22.23 óra-
kor indul.

Augusztus 7-tõl útburkolat-ja-
vítási munkálatok miatt elõre-

láthatóan három hétre a
Meggyesalja utca lezárásra kerül.
Ezen idõszakban a 101B-s, 21-
es, 33-as, 36-os és 39-es autó-
buszok terelt útvonalon közle-
kednek. A korlátozás ideje alatt
az autóbuszok nem érintik a
Teleki u. megállóhelyet. A 21-es
és 39-es járatok Nagyváthy u.
megállóhelye áthelyezésre kerül
a Nagy S. utcába az eredeti meg-
állóhelytõl kb. 50 méterre.

KORLÁTOZÁSOK A TÖMEGKÖZLEKEDÉSBEN

Újabb egységgel gazdagod-
hat Miskolcon a polgárõrség. A
város több részén is mûködik már
polgárõr-egyesület, melyek a
rendõrséggel együttmûködve ha-
tékonyan tudják a körzetük köz-
biztonságát és az ott élõk biz-
tonságérzetét javítani. A Bábo-
nyibércen és környékén is fel-
merült már korábban az igény a
szervezõdésre, most elindult a
kezdeményezés, melyet a terület

önkormányzati képviselõje, Csor-
dás Mihály is támogat. A szerve-
zõk várják a környékrõl (17-es vá-
lasztókörzet, Bábonyibérc, Köz-
domb) a jelentkezõket, akik ked-
vet és elhivatottságot éreznek
arra, hogy részt vegyenek a pol-
gárõr-munkában. Jelentkezni
Csordás Mihálynál a 20/5598-
686-os számon, vagy levélben a
polgármesteri hivatal képviselõi
postaládájába eljuttatva.

T. Asztalos Ildikó, a Kör-
nyezetvédelmi és Energiaügyi
Bizottság elnöke és Balog Ákos,
a Miskolci Öko-kör ügyvezetõ el-
nöke augusztus 10-én (csütörtök)
14.00 órától a Szinva-teraszon saj-
tótájékoztatót tart. Téma: A 2006.
augusztus 12-én (szombaton)
10.00 órától tartandó nyilvános víz-
vizsgálati bemutató. A rendezvény
célja: „A Szinva-patak szennye-
zõ forrásainak fokozatos felszá-
molása 2004–2008” városi prog-
ram bemutatása, a Miskolc
Megyei Jogú Város Közgyûlése
IV-100/59.459/2004. számú hatá-
rozatával elfogadott intézkedési
terv alapján.

A sajtó képviselõit és minden
érdeklõdõt tisztelettel és szere-
tettel várnak!

BEMUTATJÁK
A PROGRAMOT

Utazzon az IBUSZ-szal kedvezményes áron
Kréta augusztus 14., 21. Apartmanban 
önellátással, repülõvel 64 900 Ft/fõ/héttõl
Kefalonia augusztus 15. Apartmanban 
önellátással, repülõvel 78 900 Ft/fõ/héttõl

Kefalonia *** szállodában 
félpanzióval, repülõvel 136 900 Ft/fõ/hét-tôl

Kréta augusztus 22. Apartmanban 
önellátással, repülõvel 49 900 Ft/fõ/hét

7799  990000  FFtt//ffôô//22  hhéétt!!!!!!

Törökország, Alanya augusztus 15., 22. 
*** szállodában félpanzióval, repülõvel 

84 900 Ft/fõ/hét;
**** szállodában félpanzióval, repülõvel 

135 900 Ft/fõ/héttôl
Napi szemfüles akciós ajánlatok irodánkban. 

CCssaakk  aa  lleeggggyyoorrssaabbbbaakknnaakk!!!!!!

Az árak nem tartalmazzák: illeték, transzfer, pótdíj, 
foglalási díj, stornobiztosítás, BBP biztosítás 
Utazásához váltsa meg nálunk valutáját!!! 

Kedvezô árfolyamok.

VVáárrjjuukk  iirrooddáánnkkbbaann::
IBUSZ Utazási Iroda

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

EE--mmaaiill::  ii006699@@iibbuusszz..hhuu  

Ezen a hétvégén rendezik meg
Miskolcon a Díszelgõ Alegységek
Nemzetközi Fesztiválját. A rendez-
vényre a magyar alakulaton kívül 8
országból érkeznek katonák. A lát-
ványos bemutatók szombaton fõ-
ként a belvárosban zajlanak majd,
míg vasárnap az Avason, Tapolcán,
a diósgyõri várban is megtekinthetõ
a csapatok õrségváltása. A feszti-
vál pénteken délután ötkor kezdõ-

dött, amikor fogadták, majd a há-
laadó ökumenikus istentisztelet
után ki is állították a Szent Korona
másolatát a mindszenti templom-
ban. Szombaton este nyílik a Vám-
és Pénzügyõrség Észak-magyar-
országi Regionális Parancsnok-
ságának épületében a Parádék,
díszszemlék katonái címû kiállítás,
vasárnap az Avason pedig családi
napot is tartanak.

DÍSZELGÕ ALEGYSÉGEK



Rakaca mellett mintegy 70
hektáron foglalkoznak bioterme-
léssel. A napraforgótól a tön-
kölybúzáig minden megtalálha-

tó a területen, de a legfontosabb
termék az utóbbi növény. A tön-
kölybúza felhasználási lehetõsé-
gei ugyanis rendkívül szélesek.

Amellett, hogy sütõipari termé-
keket készítenek a lisztjébõl, a
pelyva felhasználható párnák, de
akár gyermekjátékok kitömésére
is. Prókai Zoltán, a gazdaság ve-
zetõje szerint kevesen tudják,
hogy a biotermelés nem csak azt
jelenti, hogy vegyszermentesen
termesztik a növényeket, hanem
azt is, hogy a földek környezetét
is példásan rendben tartják. Így
van ez Rakacán is, ahol az utak
és a földek közötti máshol gazos
területeket szépen lekaszálták.
Bár ha egy laikus ránéz magára
a szántóföldre, azt mondhatja,
hogy gazos. Valóban, a vegy-
szerek mellõzése miatt talán ki-
csit több a gyomnövény, de a tön-
kölybúza mellett látott zöld foltok
nem tartoznak ebbe a kategóri-
ába. 

Prókai Zoltánék ugyanis az
országban elõször vetették
együtt a tönkölybúzát a bük-
könnyel. Mindezt azért, mert a
bükköny nitrátot termel, ezáltal
jobb tönkölybúzatermést takarít-
hatnak be. A kedves vásárló
lehet, hogy csodálkozik, amikor
a boltok polcain meglátja a bio-
termesztésû növénybõl készült
termék árát. És joggal merül fel
a kérdés, ha nincs vegyszer,
vagyis arra nem költ a gazda,
akkor miért drágább. A válasz a
hozamban rejlik. Ugyanis a vegy-
szermentes gazdálkodás a
hozam csökkenésével jár. Vagyis
a nem mûtrágyázott, permetezett
földeken kevesebb terem, mint a
hagyományos mûvelés eseté-
ben. Azért kell tehát többet fizet-
ni, mert egyébként a gazdáknak
nem érné meg ilyen módon mû-
velni a földeket. 
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Még két hétig
tart a sárgaba-
rack-szüret. A ter-
melõk szerint kö-
zepes az idei ter-
més. A gyümöl-
csöt jelenleg nem
nehéz eladni, a
felvásárlási ár 60
és 100 forint között
mozog, a piaco-
kon ennek két-
háromszorosáért
árulják a gyümöl-
csöt.

Borsod-Abaúj-
Zemplén megye
legismertebb ba-
racktermõ vidéke Gönc és kör-
nyéke, azonban a térség más ré-
szein is nagy területeken ter-
mesztik a gyümölcsöt. Selyeben
20 éve telepítettek 40 hektárnyi
barackost, a csemetéket a helyi
szövetkezet szerezte be, és az ül-
tetéshez szükséges gödröket is

õk ásták ki. Szarka László, a tsz
elnöke szerint idén közepes a ter-
més: a pontos mennyiséget
nehéz megmondani, mert eltér-
nek a sorok adottságai. Ma is min-
den sornak külön tulajdonosa
van, a szövetkezet csak a trágyát
és a növényvédõ szereket adja,

illetve szüretkor
odairányítja a fel-
vásárlókat. 

Ez most külö-
nösen aktuális, hi-
szen a betakarítás
nemrég kezdõ-
dött. A leszedett
gyümölcsöt rög-
tön megmérik, és
teherautóra rak-
ják. Szarka Lász-
ló, a selyebi Vir-
radat Termelõ-
szövetkezet elnö-
ke a MiNap kér-
désére elmond-
ta: most viszony-
lag jó áron tudják
eladni a sárgaba-

rackot, azonban ez percrõl perc-
re változhat a piac igényeitõl füg-
gõen. Felfelé vagy lefelé. Jelenleg
60 és 100 forint között lehet eladni
a sárgabarackot kilónként, a pia-
cokon ennek két-háromszorosá-
ért árulják. Az ár persze függ a
gyümölcs minõségétõl is.

Már több mint egy éve tart a
madárinfluenza által kiváltott
pánik szerte a világon. Bár a ha-
zánkkal szomszédos Románi-
ában már télen kimutatták a
H5N1 vírust, Magyarországot
csak nyár elején érte el a fer-
tõzés. Bács-Kiskun megyében
azonnal elkezdték a védeke-
zést, eddig több mint 700 ezer
baromfit öltek le a térségben, de
Csongrádban is hasonló intéz-
kedésekre van szükség.

A szakemberek szerint sikerült lo-
kalizálni a vírust, így nem kell tar-
tani annak más területeken való
megjelenésétõl. Az állatorvosok
azt mondják, annak sincs reális
esélye, hogy ember fertõzõdjön
meg. Ez csak akkor fordulhatna elõ,
ha valaki tartósan együtt élne a
beteg állatokkal. Azonban ez el-
lentétben az ázsiai országokkal, ha-
zánkban nem jellemzõ. Már a kór
magyarországi megjelenése elõtt
is érte kár a baromfiipart, ennek oka
pedig a nemzetközi pánik volt.
Európa-szerte csökkent ugyanis a
kereslet a szárnyasok húsa iránt.
Mióta Magyarországon is küzdenek
a H5N1 ellen, még kevesebb lett a
baromfiexport, sõt egyre több olyan
állam van, amely nem vásárol ha-
zánktól. Az Európai Unióba csak az
említett két megyébõl nem lehet ba-
romfit szállítani, Japán, Kína, Hong-
kong és Szudán pedig egyáltalán
nem fogad magyar baromfit.
Legutóbb pedig Oroszország je-
lentette be, hogy egyelõre nem vá-
sárol. A hazai termelés csaknem

30%-át teszi ki az export, így ez
nagy érvágást jelent a tenyésztõk-
nek és a feldolgozóknak is. 

Ugyanis az érintett üzemekben
lassan nem lesz mit levágni, de még
ha lenne is, csak meghatározott,
csomagolt terméket állíthatnak elõ,
azokat is csak belföldi értékesítésre.
A lecsökkent kereslet miatt egy ideje
már csak a hûtõházak termelnek,

azonban nekik is hosszú raktáro-
zási idõvel kell számolniuk, ez
pedig növeli a költségeket. Bárány
Lászlótól, a Baromfi Terméktanács
elnökétõl kapott információk sze-
rint a vágóhidakat egymilliárd fo-
rintnyi kár érte eddig. A kényszer-
bõl leölt két és fél ezer tonna ba-
romfi ára is mintegy egymilliárd,
tehát az ágazatnak kétmilliárd fo-
rint kára keletkezett a madárinflu-
enza miatt. Eddig. 

Az Európai Bizottság az elmúlt
napokban fogadott el egy javasla-
tot, ennek értelmében másfél mil-
liárd forintnyi kárenyhítésre szá-
míthatnak majd a magyar gazdák.
Eddig több mint félmilliárd forint kár-
térítést fizettek ki a madárinfluen-
za miatt leölt állatok után. A beér-
kezett igények meghaladják a 800
millió forintot. Összesen 860 ezer

baromfit, 250 ezer tojást és 34 ezer
kilogramm takarmányt kellett meg-
semmisíteni a madárinfluenza ma-
gyarországi megjelenése miatt. Az
állategészségügyi hatóságok eddig
összesen 565 kártérítési határozatot
adtak ki a gazdák számára. A
pénzt 30 napon belül kell kifizetni.
Eleinte nem sikerült tartani a ha-
táridõt és elõfordult, hogy csak 60
nap elteltével fizettek, de mára
már javult a helyzet. 

Az egész országra kiterjedõ
tûzgyújtási tilalmat rendeltek el.
Még a kijelölt helyeken sem sza-
bad tüzet rakni. Azokat, akik
ilyenkor figyelmen kívül hagy-
ják a tiltást, akár 60 ezer forint-
ra is büntethetik.

A nyéki tavaknál megszokott lát-
vány nyáron a több tucatnyi sátor.
Vannak, akik hetekre kiköltöznek
a vízpartra, és ez idõ alatt nagy va-
lószínûséggel tüzet is raknak. Ezt
õk egész évben megtehetik, de
akik inkább az erdõt választják nyári
pihenésük helyszínéül, már nem
biztos. Ugyanis a tartó-
san meleg, száraz idõ
miatt tûzgyújtási tilal-
mat rendeltek el az
egész ország területén.
Bódi Zoltán, a Miskolci
Hivatásos Önkormány-
zati Tûzoltóság sajtó-
felelõse a MiNap kér-
désére elmondta: a ti-
lalom elrendelése után
még a kijelölt helyen is
tilos tüzet rakni. 

Sokan a kiszáradt
gazos területeket, vagy
éppen a tarlót gyújtják

fel, a lángokat pedig a legtöbben
õrizetlenül hagyják. Eddig me-
gyénkben nem volt kiemelkedõen
magas a szárazfû- , tarlótüzes ese-
tek száma, ehhez az elmúlt napok
csapadékos idõjárása is hozzájá-
rult. A tilalmat egyébként az ön-
kormányzatok is elrendelhetik az il-
letékességi területükön akkor, ha az
indokolt. Ha valakit a tiltás ellené-
re mégis tûzgyújtáson érnek, az
ellen szabálysértési eljárás indul. A
rendelkezés betartását a tûzoltóság
ellenõrzi, õk tesznek feljelentést a
szabálysértõk ellen a település ön-
kormányzatánál. A bírság 60 ezer
forint is lehet.

Nehéz helyzetben a baromfitenyésztõk

A MADÁRINFLUENZA RÉME

TÛZGYÚJTÁSI TILALOM

Egyre bõvülõ kínálattal és
fejlõdõ infrastruktúrával várják
az érdeklõdõket az ónodi vá-
sárban. A minden hónap elsõ
csütörtökén a településre ér-
kezõ árusok már 600 éve meg-
határozó szerepet játszanak a
környék gazdaságában.

Kutyát, tehenet, bárányt, kecs-
két, kismalacot, vadászgörényt,
de akár gabonasiklót is vehetünk
az ónodi vásárban. A választék
mindenbõl óriási, a kereskedõk
szerint ez az egyik probléma is.

Szanyi Gabriella kecskéket
árult. Azt mondja, hogy röpke két
óra alatt eladott ötöt, csakhogy
nem azon az áron, amennyiért
szerette volna. Vagyis 10 ezer fo-
rint helyett csupán 6500–7000-ért.
Egyébként malacot 7 és 10 ezer
forint között, lovat pedig 150 és
350 ezer forint között árulnak. De
nemcsak állatokból van nagy kí-
nálat, a ruhától a bográcsig min-
dent megtalálhat a sorok között
a több ezer érdeklõdõ. Bacsó
János, Ónod polgármestere azt
mondja, 10 ezer körüli azoknak
a száma, akik minden hónap
elsõ csütörtökén kimennek a vá-
sárra. A mintegy 6000 vendég
mellett 1500 autónak adnak ki par-
kolójegyet, ha kocsinként két em-

bert számolunk, akkor ez újabb
3000 fõ. És még nem beszéltünk
az állatvásáron árusítókról. A pol-
gármester azt mondja, a 600
éves múltra visszatekintõ vásár

már kinõtte az eredeti 20 hektá-
ros területet, ezért most a refor-
mátus egyháztól bérelnek újabb
három hektárt, ahol parkolót ala-
kítanak ki. 

ÓNODI VÁSÁR

Kinõtte magát a sereglet

Egyre többen próbálnak hazánkban egészségesen élni,
ehhez hozzátartozik a korszerû étrend. A boltok polcairól is egyre
jobban fogynak a teljes kiõrlésû lisztbõl, biotermesztésû növé-
nyekbõl, például tönkölybúzából készült termékek.

EGYRE TÖBBEN KERESIK A „BIOT”

Tönkölybúza enni,
aludni, játszani

Nincs kereslet a magyar csirkére.

60–100 forint között adják a sárgabarackot.

Közepes termés

SZÜRETELIK MEGYÉNKBEN
A KAJSZIT



Hatodszor né-
pesítették be
korhû ruhába
öltözött íjászok
a diósgyõri vá-
rat. Az idei
Arany Nyíl ver-
senyen több
mint százhetve-
nen ragadtak
íjat az ország
minden tájáról
és a határon túl-
ról is.

Mivel egy íjász-
nak nehéz körül-
mények között is
helyt kell állnia, a
célpontok több-
nyire mozogtak,
a versenyzõknek
pedig az ügyet-
lenebb kezükkel
vagy a honfogla-
ló magyarokhoz
hasonlóan hát-
rafelé is kellett lõniük. Gyula
vitéz, a diósgyõri vár íjásza le-
hetõség szerint olyan célpon-
tokat állított össze, amelyek be-
leillenek a környezetbe, és akár
a középkorban is ehhez ha-
sonló feladatokat kellene le-
küzdeniük a versenyzõknek. A
résztvevõk többsége korhû ru-
hákban mérte össze erejét. Volt,
aki például avar vitéznek öltö-
zött, a ruháját másfél év alatt
saját maga készítette el. Idén
elõször a teljesítendõ felada-
tokban az íjászlegendák szelle-
mét is megidézték. A Tell Vilmos

történetét felidézõ állomáson
például egy almát kellett lelõni
egy bábu fejérõl. De nem ez a

verseny egyetlen kuriózuma, éj-
szakai lövészet is volt a két-
napos rendezvényen.

Magyarország mûvészeti
emlékeirõl, épületeirõl négy és
fél évtizede jelent meg az
elsõ, szakmailag megalapo-
zott, s máig használatos átte-
kintés (Genthon István, 1961).
Ennek adatait jobbára átvet-
ték a város építészetérõl szóló
munkák, s ennek megfele-
lõen az elírások, tévedések is
következetesen öröklõdtek. 

Ebben jelentett új fejezetet,
más megközelítést a MIK Zrt.
„Várost építünk” programja,
amely egymás mellé helyezte a
különbözõ korszakok dokumen-
tumait, s ennek alapján készül-
tek a felújítás tervei. Így a
Városház tér 7. számú épületé is,
amely 100%-ban önkormányzati
tulajdon. A mûemlék felújítási ter-
veit 2002-ben a V+A Viszlai Kft.
készítette el, a homlokzat-felújítást
2003-ban hagyták jóvá, s ez
2004–2005-ben meg is történt. A
Városház tér fõutcára hajló ré-
szében egy érdekes lakóház
homlokzata jelent meg „letisztult”,
élményt nyújtó formában.

A XIX. század elején a
2678–2679. számú épületek
egyetlen telken helyezkedtek el,
utcai frontra a 2679. számú épü-
let nézett. Tulajdonosaként Kun
Jánost és Kun Józsefet tüntették
fel, de sem a levéltári források,
sem az építészeti hivatal anyaga
nem ad információt velük kap-
csolatban. Annyit viszonyt tu-
dunk, hogy tõlük nyugatra a
város ellenõrzõ háza, alighanem
áruhitelesítõ helye mûködött, míg
a nyugati szomszédban Domby
Sámuel (1729–1807), a város és
a megye fõorvosa lakott. A dok-
tor ismerhette a ház építtetõit, hi-
szen a mai mûemlék épület –
megmaradt építészeti stílusje-
gyei és szerkezete alapján – az
1780–1790-es évek körül épült. Az,
hogy „Bakos-ház” elnevezéssel
került a szakirodalomba, annak

köszönhetõ, hogy 1920–1940 kö-
zött a háztulajdonosok jegyzéke
Bakos Kálmánt tünteti fel ebben
az emeletes lakóházban.

Miskolc XIX. századvégi piac-
rendõri szabályai pedig a „Mázer-
ház elõtti hely”-rõl rendelkeznek.
Így a rokokó lakóház Mázer vagy
Bakos névvel való tulajdonosi
azonosítása egyaránt valós. Az vi-
szont már nem hihetõ, hogy az
épületet vendégfogadónak épí-
tették, mint ahogy az olvasható
néhány közelmúltban megjelent
építészettörténeti kiadványunk-
ban. Az épület felújítás utáni hom-
lokzata – apró részletektõl elte-
kintve – megõrizte az archív fo-
tókon még egyértelmûen látha-
tó XIX. század végi állapotot. A
XIX. századi emeleti homlokzat
nem sokban különbözhetett az
építés-korabeli látványtól. A föld-
szinti jobb és baloldali traktusok
késõbb átalakultak, s elnyerték az
egy üzletajtót és két portált tar-
talmazó üzlet korabeli külsõ for-
máját, jegyeit. A ház egésze igé-
nyes tömegalakítású, jellegzetes
miskolci hangulatú, méltóságot
sugárzó, rangos polgárház. Az
emeleti részek hangulatát egykor
meghatározta a képeken látható
zsalugáter. A mai homlokzat rit-

musát a tagolatlan felületû lizénák
adják, amelyeknek közeiben le-
metszett sarkú kõkeretekkel öve-
zett, szemöldökpárkánnyal ellá-
tott ablakok nyílnak. 

A mai klasszicizáló, késõ barokk
homlokzat leghangsúlyosabb
része a középtengelyben nyíló
öblös, kosáríves záródású, szür-
kés-vöröses faragottkõ-keretelé-
sû, kúpos kerékvetõvel védett
kapu. A kapuív két oldalán egy-
egy koszorúba foglalt monogram
nyomai láthatók (amelyekbõl az
egykori házszám azonosítható).
Egykor az íves bejárati kapu jobb
oldalán üzlet volt, bizonyos Hesz
Jenõ szatócsboltja, amelynek be-
járatát és kiugró portálját ková-
csoltvas ajtó és ablakszárnyak
védtek. A MIK Rt. kiállításon is be-
mutatott tervlapján szerepel az a
fotó, amely a bejárat bal oldalán
még lakást, lakóteret mutat zsa-
lugáterrel védett ablakokkal és
bejárati ajtóval. Napjainkban ennek
a helyén, bejárattal és elõterasz
által részben takart portál-abla-
kokkal mûködik a Calypsó res-
taurant, míg a kapubejárat másik
oldalán középsõ bejárattal és két
portállal a KARO divatszaküzlet kí-
nálja termékeit. 

Dobrossy István

2006. augusztus 5. MÛSOR 5

A Miskolc TV
heti mûsora

2006. augusztus 7–2006. augusztus 13.

AUGUSZTUS 7., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Vidék Világa,
mezõgazdasági magazin 19.45
Legyen Ön is milliomos!, bepillan-
tás a kulisszák mögé (ism.) 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.00 Örökké búcsúzunk, ameri-
kai–izraeli film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

AUGUSZTUS 8., KEDD
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Magazinmûsor (élõ), benne: Sport
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.20
REAC–DVTK élvonalbeli labdarúgó-
mérkõzés 21.00 Szépségtépõ ver-
seny, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

AUGUSZTUS 9., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Kéznyújtásnyira, a
fogyatékkal élõk magazinja (ism.)
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Néma rettegés,
német film (h) 23.00 A Hálózat mû-
sora. 

AUGUSZTUS 10., 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 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Vidék Világa,
mezõgazdasági magazin (ism.)
19.45 Kedvenceink, az állatbará-
tok magazinja 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00 Egy
maréknyi dollárért, olasz–spa-
nyol–NSZK film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

AUGUSZTUS 11., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.30
Múzsa, kulturális magazin 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.30 Bizánta, ját-
szótér a moldvai csángó gyere-
keknek, a Miskolc Televízió kisfilmje
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Találkoztunk
már?, kanadai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

AUGUSZTUS 12., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 REAC–DVTK élvonalbeli lab-
darúgó-mérkõzés (ism.) 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55Mûsorismertetés 18.00Miskolc
Ma, hírmûsor 18.25 Magazinmûsor,
válogatás a hét témáiból 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.30 ,,Szebik püs-
pök”, beszélgetés Szebik Imre
evangélikus püspökkel 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.30 Senki bolondja, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

AUGUSZTUS 13., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00Magyarország–Románia junior
kézilabda világbajnoki mérkõzés
Miskolcon (ism.) 17.00A Hálózat mû-
sora 17.30 Képújság 17.55 Mûsor-
ismertetés 18.00 Krónika, heti hír-
összefoglaló magazin 18.30 Maga-
zinmûsor, válogatás a hét témáiból
19.00 Krónika (ism.) 19.30 Múzsa,
kulturális magazin (ism.) 20.00
Krónika (ism.) 20.30Hírháló (h) 21.00
Tánckar, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

ARANY NYÍL HATODSZOR

Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön az augusztus 20-i programokat? Hamarosan kiderül!
Négy héten át tartó keresztrejtvény-pályázatot indítunk. A négy keresztrejtvényben
az augusztus 20-i programok helyszíneit, illetve azt rejtettünk el, hogy miket ünne-
pelünk ilyenkor. A négy megfejtést egyben, egy levelezõlapon legkésõbb augusz-
tus 31-e 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 helyes megfejtései a következõk voltak: Kaláka Fesztivál, Történelmi
íjászverseny, Várszínházi esték, Középkori forgatag, Diósgyõri Vigasságok. Nyertesünk
nevét következõ lapszámunkban közöljük!

ISMERI ÖN AZ AUGUSZTUS 20-I
PROGRAMOKAT?

Az idei versenyen több kuriózum is akadt.

Miskolci Kamarazenei Nyár 2006.
augusztus 14-tõl 19-ig. Programok:
augusztus 14., 19.30: Európa Ház,
Megnyitó koncert Yevgeni Rivkin
(USA) – zongora és az Anima vo-
nósnégyes. Közremûködik: Szitka
Rudolf – klarinét. Debussy- és
Mozart-mûvek.

Augusztus 15., 17.30: a Miskolci
Galéria kertjében (esõ esetén a

Kondor-teremben) az Allegra vo-
nósnégyes hangversenye. Albeniz
Granados-, G. Marie-, Cole Porter-,
Hammerstein-, Gershwin-, Abreu-
és del Rio-, Villoldo-, Kalke-,
Fichtenbauer-, Traun-mûvek.

Augusztus 15., 19.30: Európa
Ház, Németi Zsófia zongoramû-
vész és Kapcsos Emese hegedû-
hangversenye.

A diósgyõri vár két népsze-
rû programjára hívták fel a
sajtó figyelmét az ódon falak
között egy rendhagyó tájé-
koztatón. A Várszínházi esték
és a Középkori forgatag ese-
ményeit olyan hangulatban
ismertették az újságírókkal,
ahogy az a közönséget is várja
majd augusztus elsõ felében. 

A Várszínházi esték elõadásai
kedvelt programok Diósgyõrben.
Az idén pedig kifejezetten a vidám
nyáresti szórakozás jegyében ál-
lították össze a menüt a várat üze-
meltetõ Ady Endre Kulturális és
Szabadidõ Központ munkatár-
sai. A sorozat augusztus 8-án ked-
den este a Lili bárónõ címû ope-
rettel kezdõdik. 9-én újra Indul a
bakterház.  Mindkét darabot a
Nagyváradi Állami Színház
Szigligeti Társulata mutatja be. A

Gyertyafény keringõvel címû
zenés vígjáték a Kassai Thália
Színház Társulata produkciója-
ként látható augusztus 14-én a
diósgyõri várban. 

A számtalan színes várbéli
program között fontos szerep jut
a Középkori forgatagnak, melyre
augusztus 12-én és 13-án kerül
sor. A lovagi játékok Nagy Lajos
király kedvenc várában számta-
lan csemegét kínálnak. 

A várbéli rendezvények idején
mindig fontos szerep jut a gyer-
mekprogramoknak. Hogy a jövõ-
ben ezek még színesebbek le-
hessenek, egy nemzetközi ifjúsági
csereprogram kapcsán középko-
ri játszótér épül a vár közelében.
25 diák munkálkodik ennek ér-
dekében, akik között cseh, lengyel,
holland, svéd fiatalok is vannak.
Õk is bemutatkoztak a sajtótájé-
koztatón, ahol a tudnivalókat a
programról is közzétették.

KAMARAZENEI NYÁR

VÁRPROGRAMOK 
AUGUSZTUSBAN

2006. augusztus 7. (hétfõ): 07.00-08.00
Híróra, összefoglaló a hétvége eseményeirõl.
09.00–10.00 Egészségóra, a Rádió Diósgyõr
életmód-magazinja. Téma: Dohányzás II. Esti
mûsor: 18.00–20.00 Rádió Aktív.

2006. augusztus 8. (kedd): 07.00 Vendég:
dr. Hardonyi András, önkormányzati képviselõ. Téma: Megvalósult tervek a vá-
lasztókörzetben. 08.00 Vendég: Juhász Tamás politológus. Téma: Az aktuális kül-
és belpolitikai helyzet elemzése. Esti mûsor: 18.00–20.00 Diósgyõri Csevegõ.

2006. augusztus 9. (szerda): 08.00–09.00 Diósgyõri Mozaik, A Rádió Diósgyõr
közéleti-kulturális mûsora. E heti témáink: Várszínházi esték, Középkori forgatag,
Díszelgõ Alegységek Nemzetközi Fesztiválja, Programajánló. 10.00–11.00 Egy óra
a mûvészetért. Az Irodalmi Rádió szerkesztett mûsora. Esti mûsor: 18.00–20.00
Szerda Esti Traccs.

2006. augusztus 10. (csütörtök): 08.00 Vendég: F. Nagy Zsuzsa, az Ökológiai
Intézet munkatársa. Téma: Mindennapi mérgeink. Esti mûsor: 18.00–20.00
Csütörtöki Estebéd.

2006. augusztus 11. (péntek): 08.00 Téma: Szúnyog- és parlagfûirtás Miskolcon. 

2006. augusztus 13. (vasárnap): Esti mûsor: 18.00–20.00 Retro. Vendég: Szegedi
Dezsõ, Jászai-díjas színmûvész 20.00–22.00 Rockinform. Téma: Sziget Fesztivál.
Továbbá, a Sziget Fesztivál ideje alatt minden nap délelõtt 10.00 és 12.00 között
élõ bejelentkezéseket hallhatnak.

A Rádió Diósgyõr félóránként a régió híreivel, óránként pedig országos hírekkel jelent-

kezik.

A megújuló belváros (15.)

EGY FELÚJÍTOTT ROKOKÓ LAKÓHÁZ
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KÖZLEMÉNY
Értesítjük Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a nyári nagyjavítási munkák miatt 

a Bulgárföldi lakótelep
távfûtött lakásaiban 

2006. augusztus 7-én 0.00 órától 
elõreláthatólag augusztus 10-én 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.

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!

Túl magasak voltak a ponthatárok? Nem sikerült a felvételi?
Még van lehetõség!

NYÁRI FELVÉTELI LEHETÕSÉGEK
a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara valamennyi, az alábbi szakokon nyári
felvételi (pótfelvételi) lehetõséget hirdet:

Nappali tagozatos alapképzés: anglisztika, germanisztika, kulturális antropológia, magyar, szabad bölcsé-
szet, politológia, szociológia, történelem.

Levelezõ tagozatos alapképzés: anglisztika, germanisztika, kulturális antropológia, magyar, politológia, szo-
ciológia, történelem.

Vonatkozó fõiskolai diplomával rendelkezõknek kiegészítõ képzés: magyar, történelem, kiegészítõ tanár-
képzés.

A nyári felvételi eljárásban csak azok vehetnek részt, akik 2006-ban nem jelentkeztek felvételire, vagy nem
nyertek felvételt egyetlen felsõoktatási intézménybe sem. Csak költségtérítéses képzésre lehet jelentkezni.

További részletes információk a 
http://www.bolcsweb.hu/nyarifelveteli honlapon találhatók.

Felvilágosítás, valamint a szükséges jelentkezési lapok – térítésmentes – igénylése az alábbi címen:

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Csoport
Postacím: 3515 – Miskolc-Egyetemváros

Tel.: 46/565-111/20-14; 20-15; 22-38 mellék
Fax.: 46/563-452

E-mail: btk.tanulmanyi@uni-miskolc.hu
A jelentkezési lapok beérkezési határideje: 2006. augusztus 11., (péntek).

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!

HAJDÚSZOBOSZLÓI AKCIÓS ÜDÜLÉS FÉLPANZIÓVAL 18 500 FT/FÔ/HÉT. HÁZIOR-
VOSI BEUTALÓVAL ÉRKEZÕ VENDÉGEINK 189 FT-ÉRT FÜRDÕBELÉPÕT ÉS MASZ-
SZÁZSKEZELÉST KAPNAK. TEL.: 70/313-5501. www.hco.hu

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

SUZUKISUZUKI DIÓSGYÔRDIÓSGYÔR

0000    FFFFtttt     kkkkeeeezzzzddddõõõõrrrréééésssszzzzlllleeeetttttttteeeellll     

kkkkeeeezzzzeeeessss    ééééssss    ccccaaaassssccccoooo    

nnnnééééllllkkkküüüüllll     

vvvváááássssáááárrrroooollllhhhhaaaatttt     

mmmmoooosssstttt     

úúúújjjj     SSSSuuuuzzzzuuuukkkkiiii tttt     

111122220000    hhhhóóóónnnnaaaappppoooossss    ffffuuuuttttaaaammmmiiiiddddõõõõrrrreeee....****

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

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

OOkklleevveelleett  aaddóó  
mmaasssszzáázzssttaannffoollyyaamm  

iinndduull  MMiisskkoollccoonn  
aauugguusszzttuuss  1155--éénn,,  

ÓÓzzddoonn  aauugguusszzttuuss  1177--éénn..
www.vitalitasiroda.lapok.hu

7700//551166--00005500
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Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

AZ OTP AVASI FIÓKJA
augusztus 7-étõl

átalakítás, felújítás miatt
IDEIGLENESEN ÁTKÖLTÖZIK
a Szentgyörgy u. 1. szám alá.

(A Platán Casinó épülete.)

A bankjegykiadó automata
az átalakítandó fiók (Klapka u. 18. sz.)

elõtti területen mûködik
a fenti idõponttól.

Szíves megértésüket kérjük.

OTP Bank Nyrt.
Észak-magyarországi Régió

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

Autóbuszos utak: Paralia, Nei Pori: 08. 28. apartman 39 900 Ft/fõ.
Repülõvel: Kos: 08. 13. apartman 65 900 Ft/fõ.
Rodosz: 08. 14. apartman 65 900 Ft/fõ.
Korfu: 08. 12. apartman 65 900 Ft/fõ. Kréta: 08. 12. apartman 65 900 Ft/fõ.
Mallorca: 08. 17. hotel** fp. 99 800 Ft/fõ.
Gran Canaria: 08. 19. hotel*** reg. 129 800 Ft/fõ.
Tunézia: 08. 15., 08. 18. hotel***fp. 79 900 Ft/fõ, hotel***all inc. 99 900 Ft/fõ.
Horvátország: 08. 19. autóbusszal, hotel** fp. 68 900 Ft/fõ.
Olaszország: 08. 12. egyénileg, apartman 35 600 Ft/fõ.

LAST MINUTE AJÁNLATAINK:

w
w

w.vilaglatoutazas.hu

ÚJ PÉNZTÁRGÉPEK AKCIÓS ÁRON! 35
EZER FT+ÁFA. DÍJTALAN HÁZHOZ-
SZÁLLÍTÁSSAL. TEL.: 52/311-211, 70/313-
5501. www.hco.hu

SZUPER ÁRON miskolci indulású, autóbuszos társasutak!
Bajor kastélyok–Tirol 08. 23–27. 59 000 Ft 

Száztornyú Prága 08. 17–20., 09. 14–17. 35 500 Ft
Prága gazdagon (Karlovy Varyval) 09. 13–17. 39 900 Ft

Székelyföldi barangolás 09. 21–25. 32 900 Ft
Nosztalgia hétvége Kárpátalján 09. 08–10. 23 300 Ft

Történelemi regatta felvonulás Velencében 09. 02–04. 15 900 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

HHHHÖÖÖÖLLLLGGGGYYYYEEEEKKKKNNNNEEEEKKKK,,,,     UUUURRRRAAAAKKKKNNNNAAAAKKKK

VVVVéééégggg lllleeeeggggeeeessss     sssszzzzôôôôrrrr tttteeee lllleeeennnn íííí ttttééééssss     fffféééénnnnyyyysssseeeebbbbeeeessssssssééééggggggggeeee llll
CHROMOLITE-IPL-SMARTLITE technológia.

A test bármely területén maximálisan 
hatékony és biztonságos!

BBBBéééérrrrlllleeeetttt     
11110000%%%%    kkkkeeeeddddvvvveeeezzzzmmmméééénnnnnnnnyyyyeeeellll     

vvvváááállll tttthhhhaaaattttóóóó!!!!
HÖLGYEKNEK, URAKNAK

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

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

PPPPiiiitttttttt iiii     SSSSzzzzééééppppsssséééégggghhhháááázzzz

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

PPIIHHEENNJJEENN    NNÁÁLLUUNNKK

eeggéésszz  éévvbbeenn  aa RROOMMAANNTTIIKK  KKEEMMPPIINNGGBBEENN
ééss  PPAANNZZIIÓÓNNKKBBAANN BBüükkffüürrddôônn!!

Romantik Camping Kft.
9740 Bükfürdô, Thermál krt. 12. 

Telefon: (94)558-050

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

KIHAGYHATATLAN AJÁNLATOK!
Tartsa észben aug. 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

A Diósgyõri Várfürdõben augusztus
10–19-ig, naponta 8–18 óráig.

4–14 éves korig várjuk
a jelentkezéseket

a Takács Modell Stúdiónál 
és az Ady Endre Kulturális 
és Szabadidõ Központnál.

Ami rád vár a táborozásban: színpadi
mozgás, tánc- és illemtan, tréningek szá-
razföldön és vízen, reakcióképességek
fejlesztése, színelmélet és gyakorlat,
drámajáték, gyors öltözködés, kézmûves foglalkozások, kommuni-
kációfejlesztés, fotózás. 
A tábort egy divatbemutatóval egybekötött gulyáspartival zárjuk.

Részvételi díj: 25 000 Ft/10 nap.

A tábort csak megfelelõ létszám esetén indítjuk!

Információ: Ady Endre Kulturális és Szabadidõ Központ 
46/530-516, Mádai Veronika 20/572-0970, 

Takács Ilona Márta (délelõttönként) 46/416-700.

A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet

az alábbi helyiség  bérbeadására határozatlan idõre

A pályázatok postai feladásának határideje 2006. augusztus 9. A postai feladás címe: 3501 Miskolc Pf. 78.
A pályázati eljárás részletes, itt meg nem határozott egyéb kötelezõ érvényû feltételeit pályázati ismertetõ állapítja meg.

A teljes pályázati dokumentáció letölthetõ a MIK Zrt. honlapjáról www.mikrt.hu
További információ: MIK Zrt. Helyiséggazdálkodási Iroda (Miskolc, Hunyadi u. 5., tel.: 516-287).

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Cím Vetített alapterület Pályázható tevékenységi kör Megtekintés idõpontja  

Hunyadi u. 5.
315 m2

Iroda

I. emelet
Önkormányzati feladathoz 2006. augusztus 8., 9.40–9.50

kapcsolódó funkció

EGYES AKCIÓS TERMÉKEK VÁSÁRLÁSÁNÁL NYEREMÉNYJÁTÉKBAN

VEHETNEK RÉSZT VÁSÁRLÓINK – RÉSZLETEK A SZÓRÓLAPOKBAN!
KERESSE ÜZLETEINKET, VÁSÁROLJON, HOGY NYERHESSEN! 

MINNA DOBOZOS TEJ 1,5% 1 L 119 FT
MINNA BOCIS TEJFÖL 375 ML 12% 135 FT

Egységár: 360 Ft/l

MINNA TEJFÖL 12% 175 G 59 FT
Egységár: 337,14 Ft/l

MINNA TÚRÓ 250 G 199 FT
Egységár: 796 Ft/kg

MINNA TRAPPISTA SAJT 1 KG 999 FT/KG
LILLAFÜREDI ÁSVÁNYVÍZ 2 L PET 79 FT

Egységár: 39,50 Ft/l (augusztus 30-ig)

AUGUSZTUS 14-IG MÉG KEDVEZÕ ÁRON KAPHATÓ:
COOP INSTANT KÁVÉ 3 : 1, 180 G 199 FT

Egységár: 1106 Ft/kg

PÖTTYÖS TÚRÓ RUDI NATÚR 30 G 49 FT
PARASZTKOLBÁSZ ÁSZ 1 KG 799 FT/KG
COOP VASTAGKOLBÁSZ 100 G 199 FT

Egységár: 1990 Ft/ kg

VÉNUSZ NAPRAFORGÓ ÉTOLAJ 2 L 489 FT
Egységár: 245 Ft/l

GLOBUS LENCSEFÕZELÉK, BABFÕZELÉK KOLBÁSSZAL 400 G NYEREMÉNYJÁTÉK! 299 FT
Egységár: 747 Ft/kg

MARGITSZIGETI KRISTÁLYVÍZ PRB 1,5 L NYEREMÉNYJÁTÉK! 79 FT+40 FT (PALACK)
Egységár: 53 Ft/l

COOP ICELAND JÉGKRÉM 1000+250 ML 299 FT
Egységár: 239,20 Ft/l

COOP, A JÓ SZOMSZÉD!
AUGUSZTUS 1–20-IG AZ ALÁBBI TERMÉKEKET KÍNÁLJUK

REKLÁMÁRON VALAMENNYI COOP-ÜZLETÜNKBEN!

AKC
IÓ!

St. Martin
koncert

Helyszín:

Aggtelek,
Baradla-barlang

Idõpont:

2006. augusztus 26.,
18.00 óra

Jegyrendelés
és információ:

Tourinform-Aggtelek
Tel.: 48/503-000

E-mail:
aggtelek@tourinform.hu 

www.anp.hu

Szervezõ:

Aggteleki
Nemzeti Park
Igazgatóság

Magyarország elsõ 

gyermekmodellképzõ tábora



III. évfolyam 31. számKÖZÉLET8

Kutatói munkahelyek létre-
hozására, nemzetközi tapasz-
talatcserére és az innovációs
technológiák elterjesztésére
is lehet pályázni a most meg-
hirdetett Baross Gábor Fejlesz-
tési Program keretében.

Az elbírálásnál elõnyt élveznek
a tudományos hálózathoz is kap-
csolódó kis- és középvállalkozá-
sok. A 2006-os Baross Gábor-
program két alprogramjához kap-

csolódóan több mint 570 millió fo-
rintos keretre pályázhatnak elsõ-
sorban a kis- és középvállalko-
zások. 

– Döntõen a kutatói munka-
helyek létrehozásához, a külföl-
di tapasztalatcseréhez, a kis- és
középvállalkozások innovatív
technológiájának fejlesztéséhez
nyújtanak pénzforrásokat –
mondta Nyiry Attila, az Észak-
magyarországi Regionális Inno-
vációs Ügynökség vezetõje. Az
elbírálásnál figyelembe veszik a
régió fejlesztési céljait és a
2007–13. közötti nemzeti fej-
lesztési terv irányvonalait is, és
elõnyben részesítik azokat az el-
képzeléseket, amelyek illesz-
kednek Észak-Magyarország in-
novációs hálózatához. Szabó
György, az Észak-magyarorszá-
gi Regionális Fejlesztési Tanács
elnöke hangsúlyozta, a pályázat
elsõsorban a régió számára
most elõnyt jelentõ iparágakat tá-
mogatja, például a gép- és a
vegyipart, illetve a mechatronikai
és szilikátipart, a nanotechnoló-
giát és az úgynevezett környe-
zeti technológiákat. Az anyago-
kat szeptember 22-én négy óráig
lehet benyújtani.

Magyarországon az édes-
anyák 58 százaléka szoptatja
csecsemõjét, miközben 97 szá-
zalékuk lenne képes erre.
Augusztus elsõ hetében a szop-
tatás világhetének egyik célja,
hogy minél több anya döntsön
úgy, hogy nem tápszerrel,
hanem anyatejjel eteti gyer-
mekét. 

A rendszeresen anyatejjel táp-
lált gyerekek édesanyja szerint
jobban fejlõdnek, nyugodtabbak és
egészségesebbek, mint a táp-
szerrel etetett, velük egykorú cse-

csemõk. Az anyatej összetétele
ugyanis képes a megfelelõ meny-
nyiségben és arányban biztosíta-
ni a gyermek szervezete számára
azokat az alapvetõ tápanyagokat,
amelyek a fejlõdéshez szüksége-
sek, ráadásul a szoptatás lehetõ-
vé teszi a jó anya-baba kapcsolat
kialakulását is.

1990 óta augusztus elsõ hete a
szoptatás világhete, augusztus
elseje pedig az anyatej világnap-
ja. A kezdeményezõ világszerve-
zetek egyfajta szemléletváltozást
szeretnének elérni az anyukák
körében, hiszen hazánkban a kis-
mamáknak csupán néhány szá-

zaléka nem tudja egészségügyi
okok miatt szoptatni gyermekét,
ennek ellenére majdnem az új-
szülöttek fele kap tápszert Ma-
gyarországon.

Az idei világhét központi témá-
ja az anyatejet helyettesítõ anya-
gok forgalmazásának nemzetkö-
zi kódexe. Jelenleg ugyanis ha-
zánkban tilos azoknak a tápsze-
reknek a népszerûsítése, amelye-
ket a félévesnél fiatalabb babák-
nak ajánlanak, a Szoptatást Tá-
mogató Nemzeti Bizottság azon-
ban most azt szeretné elérni, hogy
nagyobb gyerekeknek szóló ké-
szítményeket se lehessen propa-
gálni.                             lénárt

Innovációs hírek

BAROSS-PÁLYÁZAT

A babának az anyatej a legjobb.

A szoptatás hete

TÖBBEN TÁPLÁLHATNÁNAK TEJJEL
Meggondolta magát, már nem árulja telkét, mégiscsak építke-

zésbe kezd ott a hátsó szomszédom. Meglepõdöm, mikor meséli,
hogy telke elõtt nincs gázcsonk, de nem is lehetne már olyan köny-
nyen: az elõzõ tulaj nem áldozott arra, hogy telkéig fusson a veze-
ték, így ami balról jön, az az elõzõnél végcsonk is egyben, a jobb-
ról jövõ pedig épp elkanyarodik elõttük a szemben lévõ utcára. Most
aránytalanul nagy ráfordítással tudná csak megvalósítani, hogy ve-
zetékes gázzal mûködjön a tûzhely, a fûtési rendszer. Marad a ve-
gyes tüzelésû kazán és a palackos gáz, az építési tervet is ennek
megfelelõen készíttetik el. Harminc százalékos gázár-emelésnél nincs
sok ellenérvem, mi is úgy építkeztünk, hogy a biztonság kedvéért
kialakítottuk a helyét egy vegyes tüzelésû kazánnak.

Mindig is csodálkoztam, hogy a miskolci panelban miért áta-
lányt fizetünk a gáz után. Mind a mai napig, negyedévente, ugyan-
annyit, akármennyit is használjuk. (Az átkos egyik maradványá-
nak mondják ezt az öregek.) Pedig a fûtési szezon megkezdése
elõtt (és befejezése után is, ha az idõjárás úgy kívánja) sokan
melegítik a panellakásokat a gáztûzhellyel, a nyitva hagyott sü-
tõajtón csak úgy árad ki a forróság, azt mondják, még ha élet-
veszélyes is, de nem kerül többe…sokat szellõztetnek, õk bo-
londok lesznek villanykályhát használni, az úgy pörgeti az órát,
hogy szinte beleszédül, s az áramot sosem átalányban mérték.
Amíg nem volt vízóránk, azzal se kellett spórolni a népnek, ugyan-
annyit fizetett az, aki naponta ötször engedte tele forró vízzel a
kádat, mint az, aki csak egy héten egyszer. 

Hernádkakon volt egy év, mikor majdnem egy jóféle szivattyú árát
locsoltam el, annyit fizettem a vezetékes víz használatáért, hogy élet-
ben tudjam tartani a növényeimet. Ha lett volna eszem, elõre meg-
veszem a szivattyút, de hát ki tudta, mit kóstál majd a végszámla,
pedig gondolhattam volna, nagy volt a szárazság azon a nyáron. 

Ma már szinte mindennel tudok spórolni, teljes gázzal takarékos-
kodom, megtanított rá az élet. S csapvízzel már akkor sem locsol-
nék, ha ingyen lenne: az árvizektõl megtanultam becsülni azt is.

Vass Tibor

Elvan a gyerek

PADLÓGÁZ

Ilyen és ehhez hasonló feli-
ratú táblákkal egyre gyak-
rabban találkozhat a kedves
olvasó, sûrûbb növényzettel
borított területeken, folyó- il-
letve tópartokon. Rendkívül
kedvezõ a kullancsok szapo-
rodásának ez a csapadékos
napokkal tarkított kánikula,
mikor a hõmérséklet napköz-
ben tartósan meghaladja a 30
°C-ot.

A kullancsok alacsonyabb bok-
rokon, fûszálakon, az erdõk alj-
növényzetén tartózkodnak. Meg-
telepedés után vérszívásba kez-
denek, mely során rendkívül sok-

féle betegség kórokozóját ter-
jeszthetik. Állatorvosi szempont-
ból legjelentõsebb mind közül a
babesiosis és a borrelliosis, vagy
közismertebb nevén a Lyme-kór.
Az embereknél elõforduló vírusos

agyhártyagyulladás kutyák ese-
tében nem ismeretes.

A kutyákat megbetegítõ
Babesia canis egy vérben élõ pa-
razita, amely fertõzött kullancsok
vérszívásakor jut az állat szerve-
zetébe. Az emberekre is veszé-
lyes Babesia divergens fõleg
vadon élõ állatokat és szarvas-
marhákat, a Babesia microti fõleg
kisrágcsálókat betegít meg, a
humán fertõzõdés ezen állatok
kullancsaival történt érintkezés és
vérszívás során jöhet létre.

Heveny fertõzés esetén egy
rövid lappangási idõszakot köve-
tõen levertséggel járó, igen magas
– akár 42°C-ig is felszökõ – láz je-
lentkezik. A nyirokcsomók, a máj,
esetenként a lép megduzzad, a
bõrben vérzések láthatók, a vér-
szegénység általános jelei mutat-
koznak. Étvágytalanság, testsúly-
csökkenés, sárgaság alakul ki,
mely a nyálkahártyákon, legin-
kább a kötõhártyákon látható.
Súlyos esetekben idegrendszeri
tünetek, görcsök jelenhetnek meg.
Az állat vizelete jellegzetes, sár-
gásbarna, majd sötétbarna lesz,
gyakran vért is tartalmaz. Idült ese-
tekben súlyos veseelégtelenség
lép fel, ami egy visszafordíthatat-
lan folyamat, legtöbbször az állat
elhullásához vezet.

A kórokozó ellen speciális szer-
rel rendelkezünk, ezért is fontos az
ilyen tünetek észlelésekor minél
hamarabb felkeresni egy állator-
vost. Ezt a kezelést intravénás fo-
lyadékpótlással, vitaminokkal és
vastartalmú készítményekkel egé-
szítjük ki, súlyos esetekben vér-
átömlesztést is alkalmazhatunk. A
Babesiák elleni hatóanyag meg-
elõzésként is adható kedvence-
inknek.      (Folytatjuk.)

Dr. Puskás Gábor
puskasgabor@allatkorhaz.hu

Miskolcon elsõ alkalommal rendeztek Veterán autós és motoros ta-
lálkozót. A húszas évek T-Fordja mellett az ötvenes évek Mercedese
és BMW-je is rajthoz állt hétvégén, a városháza elõtt. 

Innen indultak egy túraversenyre a találkozó résztvevõi. Kazincbarcika
és Kurityán érintésével Aggtelekre hajtottak, majd Jósvafõn át
Szendrõn és Edelényen keresztül tértek vissza Miskolcra. 32 gyönyörûen
felújított autó, és hat motor dobogtatta meg az út során a régi jár-
mûvek szerelmeseinek a szívét. A látogatók egy részét stílszerûen a
Tisza Volán Ikarus 55-ös veterán autóbusza szállította. 

ÉPÜL
A TÁMFAL

Augusztus végére elkészül
az ómassai õskohó támfala, és
a mûemlék újra látogatható
lesz. A munkálatok megfeszí-
tett erõvel zajlanak, a cél, hogy
olyan technikai megoldást ta-
láljanak a fal megerõsítésére,
amely nem töri meg az õsko-
hó belsõ egységét. 

Az ómassai õskohó a 19.
század elején épült, legutóbb
1952-ben rekonstruálták. Két
évvel ezelõtt ugyan újjáépítet-
ték az összeomlott kohót, mos-
tanra azonban az esõ és a fa-
gyok miatt életveszélyesen
megroggyant az óriási támfal.  

A támfal megerõsítése mel-
lett úgynevezett vízkivételi mû
is épül, ami a hatalmas vízke-
reket mûködteti majd.

Az õskohó állami kézbõl ki
nem adható, tartósan állami tu-
lajdonban lévõ mûemlék, így a
központi költségvetésbõl állják
a felújítási munkálatok több
mint 38 millió forintos költségét. 

Keddtõl, ha valamely vendég-
látóipari-egység, közétkeztetõ,
élelmiszergyártó vagy -forgalma-
zó esetében bebizonyosodik,
hogy az adott helyen történt étel-
fertõzés vagy ételmérgezés, akkor
adatai nyilvánosan megtekinthe-
tõk lesznek az ÁNTSZ honlapján. 

A tisztiorvosi szolgálatnak ezzel
az a célja, hogy nagyobb legyen
a visszatartó erõ a szabálytalan-
ságokat elkövetõknél, mert a ma-
ximálisan kiszabható százezer fo-
rintos bírság az adataik alapján
eddig nem volt az. Magyarorszá-

gon évente 2-3 ezer ételmérge-
zéses esetre derül fény. Az ÁNTSZ
nyáron folyamatosan ellenõrzi a
vendéglátóegységeket. Eddig egy
sörözõ akadt fenn a rostán. A tisz-
tiorvosi szolgálat felfüggesztette az
egység mûködését, miután a fer-
tõtlenítést követõen is talált kóro-
kozó baktériumot a levett tisztasági
mintákban. Az idegenforgalmi el-
lenõrzések során eddig csaknem
3 millió forint minõségvédelmi bír-
ságot szabtak ki megyénkben,
vagyis majdnem annyit, mint ta-
valy egész nyáron.

Kedvenceink

Kullancsveszély!

VETERÁNOK TALÁLKOZTAK

Listára kerülnek


