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

MISKOLCI NAP

Kilenc nemzet, több mint száz katona

DÍSZELGÔ ALEGYSÉGEK MISKOLCON

A Koronaõrség kíséretében
augusztus 4-én érkezett meg
Miskolcra a Magyar Szent Korona
másolata. Az ereklye kiállításával
és az azt követõ hálaadó öku-
menikus istentisztelettel kezdõ-
dött a Díszelgõ Alegységek
Nemzetközi Fesztiválja, amely
hagyományteremtõ a katona-
fesztiválok sorában, hiszen ilyen
rendezvény még sehol az or-

szágban nem volt.
Kilenc nemzet –
Ausztria, Csehország,
Görögország, Horvát-
ország, Írország, Lengyelország,
Szlovákia, Szlovénia és termé-
szetesen a házigazda Magyar-
ország – csaknem félezer kato-
nája vendégeskedett Miskolcon a
fesztivál két napján. Havril András,
vezérkari fõnök az ünnepélyes
megnyitón azt hangsúlyozta,
hogy nem elsõsorban a toborzás,
sokkal inkább az önkéntes had-
erõ imázsának további építése
miatt jelentõs a hadseregnek ez
az esemény. És legalább ennyi-
re lényeges a katonák számára
is, akik az ilyen jellegû rendez-
vényeken kapnak munkájukról
közvetlen visszajelzéseket. Az
önkéntes magyar honvédségnek
remek alkalom, hogy megmu-

tassa képességeit a társadalom-
nak, és bebizonyítsa, hogy a
haderõ megfelel az elvárásoknak,
hazai és nemzetközi porondon
egyaránt.

Igazolta mindezt az ünnepélyes
megnyitót követõ bemutató, ahol
a magyarok megmutatták: a fegy-
verforgatáshoz is nagyon jól ér-
tenek. Miskolc fõutcáján a kato-
nai egységek hagyományos õr-
ségváltását is megtekinthették
az érdeklõdõk. A tiszteletadásnak
ezzel a formájával csak a leg-
magasabb szintû ünnepeken vagy
magas rangú vendégek fogadá-
sakor találkozhat a közönség.
Valamennyi résztvevõ öltözeté-
ben, mozgásvilágában és a kísérõ

zenében egyaránt reprezentálta
hazája, benne hadereje hagyo-
mányait és a jelenleg érvényben
lévõ díszelgést. Kattogtak a fény-
képezõgépek, mindenki igyeke-
zett a nem mindennapi látványt
megörökíteni akkor is, amikor fel-
vonult a kilenc nemzet több mint
száz katonája. A figyelem kö-
zéppontjába a legdíszesebb
egyenruhát viselõ görögök ke-
rültek. Az 1868-ban alapított Elnöki
Õrséget a homéroszi kortól ere-
deztetett ruhájuk és sajátos moz-
gásuk teszi igazán élménysze-
rûvé. Velük és a másik nyolc or-
szág katonáival még vasárnap is
találkozhatott a közönség. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Hubicsák Ferenccel ma-
darat lehetett volna fogat-
ni! A Diósgyõri VTK egyik tu-
lajdonosa roppant elége-
detten állt fel a helyérõl
Rákospalotán. Derûje ért-
hetõ volt, hiszen a piros-fe-
hérek 2–0-s gyõzelmet arat-
tak házon kívül, márpedig
ilyen idénykezdetre aligha
számítottak sokan!

– Örülök a sikernek, s erõ-
södik az a véleményem, hogy
nem volt haszontalan dolog be-
fektetni a diósgyõri labdarú-
gásba. Amikor tavaly nyáron
Miskolcra érkeztem, egy kissé
idegenként mozogtam a sta-
dionban. Az az igazság, hogy ko-
rábban nem nagyon jártam mér-
kõzésekre. Most örömmel mond-
hatom, hogy valami elindult, a
csapat napról napra fejlõdik, és
egyre jobban bírják erõvel is a já-
tékosok. Amennyiben ez a ten-
dencia töretlen marad, akkor sok
örömben lesz részük a csapat
szurkolóinak – összegezte véle-
ményét Hubicsák Ferenc.

De vissza a rajthoz! Az Újpest
elleni 1–0, valamint a REAC 2–0-s
legyõzése azt jelenti, hogy a DVTK
két fordulót követõen kapott gól és
pontveszteség nélkül vezeti az NB
I-es bajnokság táblázatát. Erre
nagy összegû fogadásokat aligha
kötött volna bárki is, különösen
annak tudatában, hogy Csank
Jánosnak mindössze szûk három

hete maradt, hogy összerázza a
társaságot.

A bajuszos tréner azonban ez-
úttal is remek munkát végez – leg-
alábbis az eddigi eredmények
ezt igazolják. A kéthetes bajnoki
szünet pedig különösen jól jött,
hiszen tovább lehet csiszolni a
csapatjátékot. A szakvezetõ a
héten például nagy hangsúlyt
fektetett a fizikális munkára,
ugyanakkor játékra is volt lehe-
tõség (a gárda kedden a szlová-
kiai Rimaszombaton vendég-
szerepelt és Simon két góljával
2–1-es gyõzelmet aratott).

Rákospalotán legutóbb nem
léphetett pályára Vitelki Zoltán. A
csapatkapitány lázas lett, sze-
rencsére azonban a betegség
már elillant és kedd óta együtt ké-

szülhetett a többiekkel: – Nehéz
két napom volt! Csapatorvosunk
szerint vírusos fertõzést kaptam,
amit a gyógyszerek már leküz-
döttek. Köszönettel tartozom
Forgács Alfrédnek, valamint gyú-
rónknak, Frankienek, és az ápo-
lásért a feleségemnek! – vonta
meg a gyorsmérleget a történ-
tekrõl a népszerû Vitya.

A bajnoki szünet után egé-
szen biztosan sokan lesznek kí-
váncsiak a két száz százalékos
együttes, a DVTK és a Zala-
egerszeg találkozójára! Nos, a
mérkõzés a tévében is látható
lesz, ugyanis a Duna Televízió au-
gusztus 19-én, pénteken este 19
órától ezt az összecsapást köz-
vetíti!

Doros László

A Mivíz Kft. vezetõsége több-
ségében egyetért a júniusi víz-
szennyezés okait vizsgáló mi-
nisztériumi jelentésben foglal-
takkal. A miskolci vízhálózat ak-
kori állapotában valóban nem
tudta biztosítani a város biz-
tonságos vízellátását, a terve-
zett fejlesztések után azonban
még szélsõséges idõjárási vi-
szonyok esetén is megbízható-
an mûködik majd a rendszer.

A Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium által elrendelt vizsgálat
több hiányosságot is feltárt a júni-
usi miskolci vízszennyezéssel kap-
csolatban. Ezek hátterében elsõ-
sorban a Mivíz Kft. szûkös anyagi
háttere és a rendszer elavultsága,
nem emberi mulasztás áll. A Mivíz
évente átlagosan félmilliárd forin-
tot fordíthat a rendszer karbantar-
tására és fejlesztésére, idén azon-
ban mindössze 450 millióból gaz-
dálkodhattak a cég munkatársai.
Ténylegesen azonban legalább
évi 2 milliárd forintra lenne szük-
ség a vízhálózat megfelelõ mû-
ködtetéséhez. A Mivíz Kft. a pén-
teken kiadott minisztériumi jelen-
tésben foglaltak többségével egyet-
ért, így többek között azzal is, hogy
a miskolci vízrendszer júniusi ál-
lapotában valóban nem volt al-
kalmas a megyeszékhely bizton-

ságos vízellátásának biztosításá-
ra. A cég vezetõsége most modern
eszközök, többek között egy mo-
dern szonda beszerzését tervezi,
amely percenként vizsgálja a víz
minõségét, és azonnal jelez, ha va-
lamilyen szennyezõdés került a
rendszerbe – tudtuk meg Vojtilla
Lászlótól, a Mivíz Kft. igazgatójá-
tól.

Az új mûszerek augusztus
végén érkeznek meg, és szep-
temberben kezdik majd meg mû-
ködésüket. Mindezek mellett egy
új laboratóriumot is kiépít a mis-
kolci vízszolgáltató, ahol évente
akár 2000 vízmintát is meg tudnak
majd vizsgálni. A jobb fertõtlenítés
érdekében emelni fogják a városi
ivóvíz klórtartalmát is, amely azon-
ban még így is csupán tizede lesz
az emberi szervezetre káros meny-
nyiségnek. A pénteki jelentésben
a rendszer hibái mellett az is ol-
vasható, hogy a Mivíz Kft. nem ren-
delkezik egységes vízjogi enge-
déllyel a miskolci vízhálózatra, ez
azonban a társaság képviselõi
szerint nem is jogszabályi kötele-
zettsége. A rendszer minden eleme
engedélyeztetés után kezdett mû-
ködni, így a társaság minden tör-
vényi elõírásnak eleget tett. A Mivíz
egyébként nem tervezi a karszt-
vízrõl való átállást sem, a vízbázis
védettségét azonban mindenképp
javítani fogják.             petruskó

EGYETÉRTENEK A JELENTÉSSEL

Korszerûsít a Mivíz

Kapott gól nélkül vezeti a bajnokságot a DVTK.

Vitelki felépült, Simon betalált

RANGADÓRA KÉSZÜL A DVTK

Mindössze tizennyolc nap
választja el a sakkozás szerel-
meseit a Lékó Péter–Anatolij
Karpov rapid párosmérkõzés-
tõl, amelynek Miskolc ad ott-
hont. Ismerkedjünk meg a ver-
senyzõkkel!

Lékó Péter szeptemberben tölti
be 27. életévét, Szabadkán szüle-
tett, családja másfél évvel késõbb
áttelepült Szegedre. A sakkozás-
sal négyéves korában ismerkedett
meg. Gyorsan kiderült, hogy a kis-
fiú tehetségét vétek lenne elher-
dálni, ezért olyan körülményeket
kell a számára biztosítani, hogy
csak a sakkozásnak élhessen.
Kilencévesen magántanuló lett,
14 évesen megszerezte a nagy-
mesteri címet, s ezzel bekerült a
Guiness rekordok könyvébe. Egy
évvel késõbb legyõzte az akkori
világelsõt, Vladimir Kramnikot.
Egyenletesen menetelt felfelé a

nemzetközi sakkszövetség, a FIDE
ranglistáján, alig húszévesen az
ötödik helyig jutott.

Huszonkét esztendõsen meg-
nõsült, felesége az örmény szár-
mazású Szonja Petroszjan, akinek
apja, Arsakh Petroszjan szak-
mabeli, a híresen erõs örmény vá-
logatott szövetségi kapitánya,
Péter elsõ számú szekundánsa.
Egyetlen nap sem múlhat el a szo-
kásos hat-hét óra gyakorlás nél-
kül. 2004 õszén a svájci Bris-
sagoban 7–7-es döntetlent ért el
a világbajnoki döntõben Kramnyik
ellen.

Anatolij Karpov 1951. május 23-
án született és ugyancsak négy-
évesen ismerkedett meg a sak-
kozás alapjaival. Tanítómestere
Mihail Botvinnik volt. 1969-ben if-
júsági világbajnok lett, 19 évesen
érdemelte ki a nemzetközi nagy-
mesteri címet. 1975-ben játék nél-
kül lett világbajnok, ugyanis az
amerikai Robert Fischernek nem

felelt meg a FIDE-menetrend, s
ezért nem állt ki ellene.

Egyetlen nagymester sem dia-
dalmaskodott annyi tornán, mint
Karpov! Neki újra és újra bizonyí-
tania kellett világelsõségét. 1973 és
1977 között nem volt igazi riválisa
Az év sakkozójának járó Oscar-díj
odaítélésénél. Karpov egészen
1985-ig õrizte világbajnoki címét,
két esetben Viktor Korcsnojjal
szemben meg is védte elsõségét.
Honfitársával, Garri Kaszparovval
öt (!) világbajnoki döntõt játszott,
s ez a párharc valóban bõvelke-
dett fordulatokban. Pályafutásának
legjobb eredményét 1994-ben érte
el, amikor a linaresi szuperverse-
nyen 2,5 ponttal elõzte meg
Kaszparovot. Háromezernél több
játszma van mögötte, csapatban
hatszoros olimpiai, egyszeres csa-
patvilágbajnok és négyszer volt
tagja az Európa-bajnokságot nyert
orosz válogatottnak.

D. L.

ZSENIK A TÁBLÁNÁL

Tizennyolc nap múlva:
Lékó–Karpov

Több ezer látogatója volt az elsõ miskolci Díszelgõ
Alegységek Nemzetközi Fesztiváljának. Látványos fel-
vonulások, parádés bemutatók, történelmi akadály-
verseny, kiállítás, kulturális és szórakoztató programok
színesítették két napon át az országban is egyedülál-
ló rendezvényt, amelyen kilenc ország katonái tartot-
tak bemutatót. 



Együtt a civil szervezetek
Kobold Tamás a közös polgár-

mesterjelöltje a Függetlenek Mis-
kolci Egyesületének és a Miskolci
Orvosok Társasága Miskolcért
egyesületnek. A két civil szervezet
közös képviselõ-jelölteket indít a
helyhatósági választáson Miskolc
mind a 26 egyéni választókerüle-
tében, közös listát állítanak, s
közös frakcióban kívánnak majd
együttmûködni a következõ köz-
gyûlésben is. Az együttmûködés
célja a nemzetközi és az uniós le-
hetôségek jobb kihasználásával a
miskolciak életminôségének javí-
tása, az egyén és a város ver-
senyképességének erôsítése.
Kobold Tamás elmondta, többek
között azért is fogtak össze az or-
vosokkal, mert a következõ évek-
ben az egészségügy reformja
miatt is fontos, hogy hozzáértõ em-
berek képviseljék az egészség-
ügyet a város közgyûlésében. Az
egyesülés programját három fõ cél-
kitûzés köré építi fel. Ezek közül
elsõ az egzisztenciális biztonság,
második az életminõség fejlesz-
tése, harmadik pedig a verseny-
képesség erõsítése.

Az MDF a FER ellen
A felsõoktatási részhozzájárulás

(FER vagy tandíj) bevezetését bí-
rálta miskolci sajtótájékoztatóján
Almássy Kornél, az MDF alelnöke.
A politikus szerint a részhozzájá-
rulás bevezetése ebben a formá-

ban egyszerû „sarc”, amely nem
eredményez minõségi javulást a fel-
sõoktatásban. A Magyar Demokrata
Fórum szerint inkább az államilag
támogatott hallgatói keretszámokat
kellene csökkenteni a költségvetési
támogatás változatlanul hagyása
mellett, így növelve a hallgatónkénti
állami támogatás mértékét. A párt
szorgalmazza a normatív támoga-
tási rendszer átalakítását, és annak
bevezetését is, hogy egy egyete-
mi oktatónak csak egy fõállása le-
hessen. Az MDF szerint hatásta-
nulmányt is kell készíteni arról, mi-
lyen terheket ró a FER a családokra,
s milyen hatással lesz ez a felsõ-
oktatási intézményekbe történõ je-
lentkezések számára. A rendez-
vényen bemutatták az MDF sajó-
szentpéteri polgármester-jelöltjét,
Zsíros Lászlót is. 

Összehangolt,
de önálló kampány

Szabó Tamás, a Szabad De-
mokraták Szövetségének miskol-
ci frakcióvezetõje mutatta be a
párt helyi képviselõjelöltjeit au-
gusztus 9-én, majd szólt a párt mis-
kolci kampány-stratégiájáról is. Az
SZDSZ-es politikus szerint az elmúlt
négy évben sikeres volt az együtt-
mûködésük az MSZP helyi szer-
vezetével. Úgy vélik, Miskolc dina-
mikusan fejlõdik, ezért folytatni kí-
vánják ezt a várospolitikát, és Káli
Sándor polgármester-jelöltségét
támogatják. A két párt több közös
jelöltet is indít. Két körzetben az
MSZP támogatja az SZDSZ jelölt-
jeit, öt körzetben pedig a szabad-
demokraták a szocialistákét. 19
körzetben az SZDSZ önálló jelöl-
tekkel indul. Szabó Tamás azt is el-
mondta, hogy eddig szépen gyûl-
nek jelöltjeiknél a kopogtatócédu-
lák. Mint elhangzott, az MSZP és
az SZDSZ összehangolt, de önál-
ló kampányt fog folytatni.
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Tisztább, kulturáltabb környezet

MEGÚJUL A BÚZA TÉRI PIAC
A Búza téri piac re-

konstrukciójáról tartot-
tak általános tájékoz-
tatót az árusoknak hét-
fõn délelõtt az önkor-
mányzat Petõfi utcai
épületében. Az össze-
sen mintegy 2,6 milliárd
forintból megújuló pia-
con európai színvonalú
üzlethelyiségekben kí-
nálhatják majd termé-
keiket a kereskedõk.

A Búza téri piac felújítá-
sa már régóta esedékes,
mivel az jelenlegi formájá-
ban nem alkalmas arra,
hogy egy szépülõ nagy-
város elsõ számú piacaként mû-
ködhessen. A közgyûlés már
2004 decemberében döntött
arról, hogy befektetési ajánlatot
kér a terület rekonstrukciójára. A
legjobb ajánlatot az ingatlanfej-
lesztéssel is foglalkozó Ikeron Rt.
tette, így a városvezetés velük kö-
zösen létrehozott egy 500 milli-
ós törzstõkével rendelkezõ céget,
a Miskolci Piacfejlesztõ és Üze-
meltetõ Zrt.-t, amelynek a piac át-

alakítása és mûködtetése lesz a
feladata.

Az átépítés 2007 januárjában
kezdõdik, a teljes rekonstrukció
pedig 2008 elejére ér véget. A
munkálatok idejére az árusokat
az ideiglenes piacra, a régi nagy-
bani piac jelenleg parkolóként
mûködõ területére költöztetik át. 

A tájékoztatón Várkoly Péter, az
Ikeron Rt. képviselõje elmondta,
hogy a megújuló piac összterü-

lete 12 400 m2 lesz, amelybõl 10
ezer m2-t tesz ki a vásárcsarnok.
Az új komplexum 3 épületbõl áll

majd, a csarnok mellett
külön épületet kapnak a
pecsenyesütõk és a virá-
gosok is. Az épületekben
összesen 220-240 árusí-
tó helyiséget alakítanak ki.
Az árufeltöltés zavarta-
lanságáról az épület keleti
oldalán három 2,5 tonnás
lift gondoskodik majd.

Az új piacon az áru-
soknak tíz évre kell meg-
váltaniuk az egyes üzlet-
helyiségek bérleti jogát,
amelyet bármikor szaba-
don eladhatnak. A díj mér-
tékérõl konkrétan nem
esett szó a hétfõi fórumon,
az árusok jelentõs eme-
lésre számítanak, Várkoly

Péter szerint azonban ettõl nem
kell tartaniuk. 

petruskó

Nyilvános víz-
vizsgálati bemuta-
tót tart a miskolci
Öko-Kör környe-
zetvédõ szervezet
augusztus 12-én
délelõtt, a belvá-
rosi Szinva-tera-
szon.

T. Asztalos Ildikó,
az önkormányzat
Környezetvédelmi Bi-
zottságának elnöke
és Balog Ákos, az Öko-Kör veze-
tõje a helyszíni sajtótájékoztatón
ajánlották a rendezvényt a város-
lakók figyelmébe, és beszámoltak
a Szinva-patak szennyezõ forrá-
sainak fokozatos felszámolására
irányuló, 2004-tõl 2008-ig tartó,
négyéves önkormányzati program
eddigi eredményeirõl is. 

Balog Ákos elmondta, 2004-
ben kezdtek víztisztasági mérése-
ket a Szinvában, s annak ellenére

is jelentõs vízszennyezõdést ta-
pasztaltak, hogy az ipari szennyezõ
tevékenységek nagy része ekkor-
ra már megszûnt. A problémát je-
lezték a polgármesteri hivatal kör-
nyezetvédelmi szerveinek, illetve az
önkormányzat Környezetvédelmi
Bizottságának, s közös munká-
juknak köszönhetôen készült el a
közgyûlés által elfogadott, négy-
éves revitalizációs program, amely-
nek eredményeként megszûntek
az illegális szennyvíz-bevezeté-
sek, csökkentek az alkalmi sze-
métlerakó helyek. A Szinva vize
ismét tiszta, élõvilága visszanyer-
te sokféleségét, a patak teljes
hosszában horgászható.

Sz. S.

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóin-
kat, hogy „Mindenkit érhet jogeset”
címmel folyamatosan mûködik in-
gyenes jogsegélyszolgálatunk.
Amennyiben jogi természetû prob-
lémájuk, kérdésük van, úgy kérjük,
írják azt meg, és küldjék el szer-
kesztõségünk címére: 3525 Mis-
kolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra
írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”.
Lehetõségük van e-mailben is el-
küldeni kérdésüket, ezt az
info@mikom.hu címre várjuk. Jogi
szakértõink, dr. Strassburger Gyula
és dr. Tulipán Péter ügyvédek áll-
nak szíves rendelkezésükre.

Mindenkit
érhet jogeset

A piac ebben a formájában nem méltó a városhoz.

Új játékok Perecesen

Csocsóasztal, társasjáték és bõrfoci – ezekkel a játékokkal gaz-
dagodott a napokban a perecesi napközis tábor. A negyven-
ezer forint értékû csomagot Tompa Sándor országgyûlési kép-
viselõ és Bazin Géza önkormányzati képviselõ adták át a tá-
borozó diákoknak.

Balog Ákos és T. Asztalos Ildikó a sajtótájé-
koztatón.

Ismét él a Szinva 

Vízvizsgálati bemutató

Orosz Lajos, a 2. sz. választókerület szocialista önkor-
mányzati képviselõje 2006. augusztus 12-én (szombaton) 8–12
óráig fogadóórát tart. Helyszín: Martin-Kertváros Unio-Coop
ABC elõtt. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár.

Képviselôi fogadóóra



Bányásznapot rendeznek
szeptember 1-jén Rudabányán,
melynek egyik kiemelkedõ prog-
ramja a Megyei Állandó Bá-
nyászattörténeti Múzeum meg-
nyitása. Az egész napos ren-

dezvényre a 46/439-633 vagy a
06/30/665-7344-os telefonszá-
mokon lehet jelentkezni. A ren-
dezvényre minden bányászt sze-
retettel vár Gyárfás Ildikó, a
Megyei Bányászattörténeti Em-
lékbizottság elnöke, az Országos
Magyar Bányász–Kohász Egye-
sület megyei szervezetei, a
Borsodi Bányász Hagyo-
mányokért Alapítvány és Ru-
dabánya település önkormány-
zata.

Egy héttel a kitûzött határidõ
elõtt befejezõdött a vasgyári
tûzoltó laktanya felújítása. A lé-
tesítmény mûszaki átadására
augusztus 10-én került sor Nyírõ
Pál képviselõ, közbiztonsági ta-
nácsnok, dr. Mihalecz Péter al-
jegyzõ, valamint a kivitelezõk,
a polgármesteri hivatal és a tûz-
oltóság szakembereinek a rész-
vételével. A mintegy 33 millió fo-
rintos, önkormányzati beruházás
keretében megújultak az épü-
let villamosvezetékei, elektro-
mos berendezései, és új festést
kaptak a falak is.

A régóta esedékes munkálato-
kat eddig fõként a pénzhiány hát-
ráltatta, illetve az, hogy az épület
annak ellenére is megyei tulaj-
donban van, hogy a városi tûzol-
tóság használja. Nyírõ Pál a
MiNapnak elmondta, hogy az ’50-
es évek elején létrehozott, s a két
nagy ipari bázissal szorosan együtt-
mûködõ laktanya létjogosultsága

a rendszerváltozást követõen erõ-
sen megkérdõjelezõdött. A fela-
datok megoldásához nem állt
többé rendelkezésre a kohászat és
a Digép eszköz-, ill. önkéntes-
tûzoltó-állománya, szûkültek az
anyagi források – az épület utolsó
felújítására (tisztasági festés) kb. 27
éve került sor. 

– A tûzoltóság megfelelõ elhe-
lyezése, a hatékony mûködés kö-
rülményeinek a biztosítása szerves
része a város közbiztonsági stra-
tégiájának! – hangoztatta a képvi-
selõ. – Ezek az emberek gyakor-
latilag 24 órán át készenlétben
állva, szüntelenül az életüket koc-

káztatják értünk, a legkevesebb,
hogy lehetõségeinkhez mérten
megpróbáljunk méltó körülmé-
nyeket biztosítani a munkájukhoz.
Másrészt pedig nagyon fontos,
hogy itt, a peremkerületekben is le-
gyen egy megfelelõ, korszerûnek
mondható tûzoltó létesítmény, hi-
szen ha a város külsõ részein kö-
vetkezik be tûzeset vagy katasztrófa,
innen akár 10-15 perccel korábban
odaérhetnek a tûzoltók, mint a bel-
városi, Dózsa György úti központ-
ból. Ilyen esetekben pedig minden
perc számít – tette hozzá Nyírõ Pál. 

Mint megtudtuk, a felújítási mun-
kálatok keretében kicseréltek mint-
egy 9500 méter vezetéket, 140
kapcsoló-, illetve dugaszolóaljzatot,
229 lámpatestet. Kicseréltek, illet-
ve felújítottak 8 elosztószekrényt, s
átfestettek 3500 négyzetméter fal-
felületet. Nyírõ Pál elmondta, hogy
a következõ lépésben a belsõ bú-
torzatot, felszerelést, kényelmi esz-
közöket szeretnék kicserélni, illet-
ve korszerûsíteni.             Sz. S. 
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A peremkerületeken keletkezô tüzekhez hamarabb érhetnek ki a
felújított vasgyári laktanyából. 

Végigballagtunk öreg barátaimmal a minap a Déryné utcán.
Kellemes nyáreste volt, és a város újsütetû sétálóutcájában aze-
lõtt soha nem látott kép fogadott bennünket. Ahány presszó, sö-
rözõ, kávézó mûködik itt, mind kirakta asztalkáit a placcra, és a
kerthelyiségek füzérében végig zajlott az élet. 

– Végre kezd megtelni fiatalsággal, vidámsággal a belváros –
nyugtáztuk a látottakat. De az is eszünkbe jutott, hogy az utca lakói
nem feltétlenül osztoznak örömünkben. Hisz így, tavasztól õszig el
kell búcsúzniuk a jól megszokott csendtõl, nyugalomtól. Mert ha
zene nem is bömböl sehol, azt sem lehet megtiltani egy szórako-
zóhelyen, hogy olykor kiengedje egy kissé a hangját és odakiált-
son a túlsó végen ülõ haverjának az ifjú, vagy tele szájjal, harsá-
nyan felnevessen a jó poénon a társaság. 

Odáig jutottunk az okoskodásban, hogy bizonyos áldozatot min-
denütt hoznak a vendéglátás oltárán az idegenforgalmi babérok-
ra is pályázó városok lakosai. Szerte a világon zajlik az élet – oly-
kor éjszakába nyúlóan – a köztereken, utcácskákban, egyszóval
azokban a negyedekben, melyek leginkább a városközponttal azo-
nosíthatók. 

De nem kell ilyen messzire menni példáért. A miskolciak által
is kedvelt, sûrûn látogatott Hajdúszoboszlón is este jön igazán pezs-
gésbe az élet. Az egyik szórakozóhelyen a cigány húzza, a mási-
kon a divatos slágereket játsszák, a sétányon pedig valósággal
hullámzik a tömeg a pavilonok között. Igaz, hogy ott fõleg szállo-
dák övezik a szórakozónegyedet, de pihenni azért ezekben is sze-
retne a vendég. Éppen ezért este tizenegyre vagy legkésõbb éj-
félre egycsapásra elcsendesedik az utca. Nyilván azért, mert így
szól a szigorúan betartott, betartatott helyi rendelet. 

A példa önmagáért beszél. Ne várjuk meg tehát, itt Miskolcon
sem, amíg kiélezõdik az ellentét vendéglátók és szórakozni vágyók,
valamint a környék lakói között. Ne várjuk meg, míg erõteljes han-
gon fogalmazódik meg a költõ versébõl ismert kérés: „Csen-
desebben vigadjanak”.                                              (bekes)

Harminchárom milliós beruházás

FELÚJÍTOTTÁK A LAKTANYÁT

Fújtató

„CSENDESEBBEN VIGADJANAK”

(Folytatás
az 1. oldalról.)

Fegyverropogástól
volt hangos Diósgyõr,
Miskolctapolca és az
Avas is. A szombat esti
program másik érde-
kessége az Európa
Táncol rendezvény
volt, majd a tûzijáték,
amely a fesztivál elsõ
napját zárta. A prog-
ramok központi hely-
színe vasárnap már az Avason volt.
A városrész érzékeny fülû lakói csak
kilenc óráig alhattak. A Debreceni
Helyõrségi Zenekar és a Miskolci
Majorettek ébresztették az Avast.
Ezzel folytatódott vasárnap a Dí-
szelgõ Alegységek Nemzetközi
Fesztiválja. Akiket a reggeli zene-
szó még nem, késõbb a gõzölgõ
alföldi gulyás illata már biztos kicsa-
logatta az Avastetõre, ahol a zenés
ébresztõt követõen családi napra
várták az érdeklõdõket. Öt gulyás-
ágyúban rotyogott a kétezer adag
étel. A „harci feladattal” pedig ma-
guk a katonák birkóztak meg. A leg-
jobb gulyást neves miskolci mes-
terszakácsok ízlelgették és díjazták.

Itt állították ki a Magyar Hon-
védség tizennyolc jármûvét is, ame-
lyek szombat reggel már feltûnést
keltettek a belvárosban is. A Gömöri
pályaudvarról a belvároson át ve-
zetett a konvoj útja, amelyet a volt
haditechnikai parkban a közönség
közelebbrõl is szemügyre vehetett.

Kiállították például azt
a kétéltû lánctalpast is,
amely több mint 17
tonnát nyom, és legu-
tóbb a szolnoki árvíz-
nél vetették be. Emellett
parádés katonai be-
mutatók, történelmi
akadályverseny és kul-
turális programok szí-
nesítették a fesztivál
utolsó napját, melynek
záró rendezvényét este

a Nyári Színházban tartották.
Európában nagy hagyománya

van a díszelgõ alegységek külön-
féle fesztiváljainak, olyannyira, hogy
a rendezvényekre általában már
hónapokkal korábban elfogynak a
jegyek. Ez egy kiváló lehetõség a
borsodi megyeszékhely számára
is, hiszen több ezren voltak kíván-
csiak a miskolci programokra – tud-
tuk meg Tánczos Tamástól, az
Ifjúsági és Szabadidõ Ház igazga-
tójától. „Nem kellett más orszá-
gokba utaznunk, hogy láthassuk a
különbözõ nemzetek õrségváltá-
sát” – Fodor Zoltán, önkormányzati
képviselõ, a fesztivál egyik szer-
vezõje szerint ebben rejlik a fesz-
tivál sikere. A miskolciak újabb él-
ményekkel lettek gazdagabbak, a
város pedig egy jobb fesztivállal
gazdagodott – emelte ki Káli Sándor
polgármester, majd hozzátette:
egy hagyomány született, amely-
nek folytatódnia kell.

Kiss Alícia

Elkészült az elsõ díszes, ková-
csoltvas cégér, melyet az IBUSZ
Utazási Irodák Kft. Széchenyi
utcai helyisége kapott a Miskolci
Ingatlangazdálkodó (MIK) Zrt.-tõl. 

Dr. Simon Gábor képviselõ, a
Fõutca Plaza Projekt önkormány-
zati biztosa és a MIK még tavasz-
szal hirdette meg a fõutcai portál-
versenyt, melynek keretében a
„szakma” és a vásárlóközönség is
véleményt nyilváníthatott a belvá-
rosi üzletek megújuló homlokza-
tairól. A közönség, illetve a Miskolci
Ingatlangazdálkodó szakértõi bi-
zottsága által legszebb portálú-
nak ítélt boltok számára jutalmat
ajánlottak fel: több százezer forint
értékû kovácsoltvas díszcégéreket,
melyeket a Fazola Henrik Díszko-
vácsverseny múlt évi gyõztesei
készítenek el.

A közönségszavazás abszolút
nyertese a Széchenyi út 27. sz. alatt
található, „Bornívó” üzlet portálja

lett, a MIK szakértõi pedig a
Papirusz Kft., a Miskolci Fényké-
pész Szövetkezet 2. sz. üzlete, az
Éden cukrászda, a Mangó Kok-
télbár, a belvárosi Oroszlán patika,
valamint az IBUSZ Utazási Irodák
Kft. homlokzatait ítélték a legesz-
tétikusabbnak.

Ezek közül elsõként az IBUSZ
belvárosi irodája kapta meg a cé-
gért, augusztus 9-én.       Sz. S.

PORTÁLVERSENY:

Cégér az IBUSZ-nak

Foglalja le kedvezõ áron repülõjegyét
téli nyaralásához!!!

Dubai: 69 900 Ft/fõ-tõl
Bangkok: 99 900 Ft/fõ-tõl
Zanzibár: 99 900 Ft/fõ-tõl

Phuket: 99 900 Ft/fõ-tõl
Mauritius: 129 900 Ft/fõ-tõl

Áraink augusztus 31-ig történõ vásárlás esetén érvényesek!
További ajánlatainkról, a vásárlás feltételeirõl és az egyéb költségekrõl

érdeklõdjön irodánkban!

IDÉN MÁSODIK ALKALOMMAL INDUL ÚTJÁRA

MELY KERETEIN BELÜL 10 KAMION VONUL
VÉGIG RENDÔRI BIZTOSÍTÁS MELLETT A VILLANYRENDÔRTÔL A NÉPKERTIG!

A FELVONULÁS IDEJE ALATT, AMI 2006. 08. 25. PÉNTEKEN 16 ÓRÁTÓL 17-IG TART,
AZ ÚTVONAL TELJES SZÉLESSÉGÉBEN LE LESZ ZÁRVA A FORGALOM ELÔL!

A rendezvényre megközelítôleg 10 000 embert várnak a szervezôk,
ezért a lakosság és az autóval közlekedôk megértését kérik. 

Az esemény további programja és részletes leírása a www.party7online.hu portálon található!

A MISKOLCI PARTY7 PARÁDÉ ELNEVEZÉSÛ
NYÁRZÁRÓ UTCAI RENDEZVÉNY,

Kilenc nemzet, több mint száz katona

DÍSZELGÔ ALEGYSÉGEK
MISKOLCON

BÁNYÁSZNAP
RUDABÁNYÁN
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Segítség az NVT-bõl

AZ ÁLLATJÓLÉT
ÉS A HIGIÉNIA JAVÍTÁSA A CÉL 

Hazánkban az állatállomány
az elmúlt években nagymér-
tékben csökkent. Ez elsõsor-
ban az állattenyésztés gazda-
ságosságának romlásából adó-
dott. A csökkenõ bevételek
miatt így a rendszeres fejlesz-
tések is elmaradtak. Ezért álta-
lában kevés reményük maradt
a gazdálkodóknak, hogy az
Európai Unió szabályainak meg-
felelõ állattartó telepeket ala-
kítsanak ki, ami miatt pedig
hosszú távon még a termékek
minõségének javítása is ve-
szélybe kerülhet.

Annak érdekében, hogy a nél-
külözhetetlen fejlesztéseket ösztö-
nözzék, a hazai rendeleteket ösz-
szehangolták az Európai Unióban
már érvényesülõ környezetgaz-
dálkodási, állatjóléti és higiéniai
feltételeket szabályozó elõírásokkal.
Ennek célja elsõsorban az volt,
hogy az állattartás okozta környe-
zeti károk mérséklõdjenek és a ha-
szonállatok tartási feltételei javul-
janak.

Magyarországon az állatte-
nyésztéssel foglalkozó termelõk
2009-ig kaptak haladékot az uniós
agrár-környezetvédelmi és állatjó-
léti-higiéniai elõírások támasztotta
követelmények megvalósítására.
Ahhoz, hogy mindezekhez a felté-
teleket biztosítani tudják az érin-
tettek, a gazdálkodók támogatás-
hoz juthatnak a Nemzeti Vidék-
fejlesztési Terv keretében. A kör-
nyezetgazdálkodási, állatjóléti és hi-
giéniai feltételeknek való megfele-
lés érdekében igényelhetõ támo-
gatás 80 százaléka uniós, 20 szá-
zaléka pedig hazai forrásokból
származik. 

Három projekt, kevesebb
adminisztráció

A Nemzeti Vidékfejlesztési
Tervbõl (NVT) finanszírozott támo-
gatási lehetõségek jelentõs segít-
séget nyújtanak az unióban köte-
lezõ környezetvédelmi, állatjóléti
és -higiéniai követelményeknek
való megfelelés érdekében vég-
zendõ beruházásokhoz. Az adha-
tó támogatás maximumát is figye-
lembe véve a kisebb állattartó te-
lepek felújítását célzó kiegészítõ be-
ruházások a korábbinál egyszerûbb
módon, kevesebb adminisztráció-
val, átalánykalkulációkon alapuló tá-
mogatással valósíthatók meg. 

Az NVT „Európai Unió környe-
zetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai
követelményeinek való megfele-
lés elõsegítése” elnevezésû prog-
ramja három projekten, pontosab-

ban alintézkedésen keresztül va-
lósulhat meg hazánkban. Ezek az
állattartó telepek állathigiéniai és ál-
latjóléti beruházásaihoz kapcsoló-
dó többletköltségek, illetve a kiesõ
jövedelem pótlását, valamint kör-
nyezetvédelmi okokból az állattar-
tó telepeken felhalmozódott és fo-
lyamatosan termelõdõ szervestrá-
gya-készletek csökkentésére irá-
nyuló fejlesztések támogatását je-
lentik. 

A környezetvédelmi, állatjóléti és
-higiéniai elõírások uniós színvo-
nalúvá tételéhez beruházási és jö-
vedelempótló támogatást kaphat-
nak a gazdálkodók. A támogatás
finanszírozására 2004 és 2006 kö-
zötti három évben összesen 37 mil-
liárd forint áll rendelkezésre. A szó-
ban forgó fejlesztési összegre mint-
egy 20 000 hazai állattartó gaz-
daság pályázhat. A beruházási tá-
mogatást legfeljebb három évig
lehet igénybe venni, míg a jövede-
lempótlás maximum öt évig tarthat. 

A környezetvédelmi elõírások
teljesítéséhez a gazdálkodóknak
eleget kell tenniük a vizek mezõ-
gazdasági eredetû nitrátszennye-
zéssel szembeni védelmérõl szóló
úgynevezett Nitrát-rendeletben fog-
laltaknak. E szerint az állattartóknak
a szerves trágya kezelésével és tá-
rolásával kapcsolatban be kell tar-
taniuk az uniós normákat. Ezek el-
sõsorban a trágya elhelyezésére
szolgáló tárolók minõségére és tá-
rolókapacitására vonatkoznak. A pá-
lyázat eredményeként hozzávetõ-
legesen 156 000 hektárral növe-
kedhet a szerves trágyával trágyá-
zott mezõgazdasági területek nagy-
sága Magyarországon. Mindez a
tápanyagpótlás mellett a környezet
terhelésének csökkentését és a
talajállapot jelentõs javulását is
eredményezi hazánkban. 

Az állatjóléti és -higiéniai célú be-
ruházási támogatás, a tartási hely-
re vonatkozó, a mezõgazdasági ha-
szonállatok állatvédelmi szabálya-

iról szóló rendeletben meghatáro-
zott állatjóléti és -higiéniai elõírások
betartását elõsegítõ beruházá-
sokhoz nyújt támogatást. Ilyen töb-
bek között az állattartó telepek pa-
dozatára, a mikro-klimatikus sza-
bályozásra, az állattartó telepi biz-
tonságra, a férõhelyszükségletre, a
tartás- és tanulmányozási techno-
lógiákra, valamint a szakszerû gon-
dozásra vonatkozó direktívák be-
tartásának szavatolása. Pályázni
lehet továbbá a telepi technológiá-
hoz kapcsolódó mûszaki fejlesz-
tésekre is.

Támogatás
a többletkiadásokra 

Akik a feltételeket hamarabb va-
lósítják meg, azok jövedelemki-
egészítõ támogatást kaphatnak a
borjúnevelés, sertéstenyésztés és
a baromfitartás során az alapvetõ
feltételek biztosításához szükség-
szerûen felmerült többletköltsége-
ik ellensúlyozására. Jövedelem-
pótlást lehet kérni egyebek között
akkor is, ha az Európai Unió keve-
sebb állat tartását írja elõ az adott
területen, mint amennyit a gazdál-
kodó tart és emiatt, hogy az elõ-
írásoknak megfeleljen, a gazdálko-
dó az állatállományát csökkenti.

A környezetvédelmi és állatjólé-
ti-higiéniai elõírások szabályainak
betartása olyan beruházásokkal
valósítható meg, ami termelésnö-
vekedéssel nem járó többletkölt-
séggel jár. Azok a termelõk, akik
2009 után is – amikor már kötele-
zõ lesz ezeknek az elõírásoknak a
betartása – szeretnének áruter-
melõ mértékben állattenyésztéssel
foglalkozni, lehetõséget kapnak
arra, hogy a többletkiadások fe-
dezésére támogatáshoz jussanak.

Állatjóléti és állathigiéniai célú be-
ruházási támogatást igényelhet az
a gazdálkodó, akinek a telepén lévõ
állattartó létesítménye – istállója –
felújításra, korszerûsítésre szorul.
Továbbá, aki a támogatási kérelem
benyújtásakor üzemelõ tartási hely
– állattartó telep – jogszerû üze-
meltetõje, emellett Magyarországon
bejegyzett természetes vagy jogi
személy, és rendelkezik ügyfélre-
gisztrációs számmal, és állatállo-
mánya nyilvántartásáról az Egy-
séges Nyilvántartási és Azonosítási
Rendszer (ENAR) elõírásai szerint
gondoskodik. 

A támogatás kiszámításának
alapját a támogatható állatfajonkénti
úgynevezett állategység képezi.
Az állattartó abban az esetben jo-
gosult a támogatás igénybevételére,
ha az adott tartási helyen az álla-
tok száma nem haladja meg az
NVT programjában elõírt állategy-
séget. A támogatás elõfeltétele,
hogy az illetékes állategészségügyi
állomás szakemberei felmérjék a hi-
ányosságokat és az elvégzendõ fel-
adatokat, amelyeket a pályázat
során meg kell majd valósítani.
Amikor elkészült a beruházás,
ismét az állategészségügyi ható-
ság állapítja meg a teljesítést. Ezért
a termelõknek célszerû az általuk
üzemeltetett állattartó telep egye-

di adottságának megfelelõen átte-
kinteni az állattartással kapcsola-
tos rendeletek elõírásait, és az
alapján felmérni, hogy milyen vál-
toztatásokat, fejlesztéseket kell
megvalósítani telepükön. Ebben
segítséget kaphatnak a Nemzeti
Vidékfejlesztési Terv regionális ta-
nácsadóitól, illetve a falugazdá-
szoktól. 

Már folyó munkálatokat
nem finanszíroznak

A már megkezdett beruházás az
NVT keretében nem támogatha-
tó. Megkezdett beruházásnak mi-
nõsül az a beruházás, amely ese-
tében a kivitelezési szerzõdés
megkötése, vagy az építési nap-
lóba történt bejegyzés a támoga-
tási kérelem benyújtása elõtt ké-
szült el. Ezt az MVH a támogatá-
si kérelmek elbírálása során elõ-
zetes helyszíni szemle keretében
ellenõrzi. Nem vehetõ igénybe tá-
mogatás abban az esetben sem,
ha a tartási helyen tartott állatlét-
szám az állategység alapján szá-
mított állatszámot meghaladja. A
pályázat alapjául szolgáló tartási
helyre igényelt támogatásokon
kívül más környezetvédelmi, ál-
latjóléti és állathigiéniai célú be-
ruházási, illetve jövedelempótló
támogatás szintén nem vehetõ
igénybe. 

A támogatás mértéke a kör-
nyezetvédelmi célú beruházási
támogatás esetén évente maxi-
mum 25 000 euró – azaz mintegy
6,2-6,5 millió forint –, ezt az ösz-
szeget meghaladó beruházás költ-
ségét több évre kell ütemezni. Ál-
latjóléti és -higiéniai célú beruhá-
zási támogatás esetén évente
maximum ugyancsak 25 000 euró
adható. Ha ezt az összeget meg-
haladja a beruházás értéke, akkor
ezt is több évre kell ütemezni. Ál-
latjóléti és -higiéniai célú jövede-
lempótló támogatás esetén leg-
feljebb évente 10 000 eurónak –
azaz mintegy 2,5-2,8 millió forint-
nak – megfelelõ támogatás ad-
ható. A beruházási támogatáso-
kat legfeljebb három egymást kö-
vetõ évben, a jövedelempótló tá-
mogatást a támogatási idõszak öt
egymást követõ évében, de ma-
ximum a támogatási idõszak vé-
géig (2009) lehet igénybe venni.
A jövedelempótló támogatás ösz-
szege a támogatási idõszak vé-
géig évente egyenlõ mértékben
csökken. tóthsz

Július elejei elõrejelzéséhez
és ígéretéhez híven a Me-
zõgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal (MVH), az agrár- és
vidékfejlesztési célú uniós tá-
mogatások magyar kifizetõ
ügynöksége megkezdte az
agrár- és környezetgazdálko-
dási támogatások folyósítá-
sát a jogosult gazdálkodók-
nak.

A kifizetési kérelmek száma az
eddigi adatok szerint meghalad-
ta a 23 ezret. A támogatási cél-
programok és az eljárásrend szer-
teágazó, illetve bonyolult volta, to-
vábbá a feldolgozást szolgáló
szoftver kiforratlansága, kezdeti
akadozása ellenére július utolsó

napjaiban a hivatal összesen 9,1
milliárd forint támogatást utalt át
a Magyar Államkincstáron ke-
resztül, több mint 7500 kedvez-
ményezettnek. Ebbe a körbe
azok kerültek be, akik februárban
helyesen töltötték ki a kérelmü-
ket, így hiánypótlásra nem volt
szükség, s ennek köszönhetõen
a beadványok feldolgozása idõ-
veszteség nélkül megtörténhetett.
A kifizetések augusztusban foly-
tatódnak. Azok a kedvezménye-
zettek viszont, akik terület-visz-
szavonást vagy kötelezettség-át-
ruházást kértek, az adatok mó-
dosításának, illetve átvezetésének
átfutási ideje miatt majd valami-
vel késõbb számíthatnak a pénz-
re, csakúgy, mint az ellenõrzés-
re kijelölt gazdálkodók.

Termelõi csoportok
pályázatai

Mintegy 25 százalékos ter-
melõi áremelés várható szep-
tember 1-jétõl a baromfi-
ágazatban a madárinfluenza
okozta ágazati sokk, valamint
a különbözõ járulékos költ-
ségek emelkedése miatt.

A Baromfi Terméktanács az ár-
emelést azzal indokolja, hogy a
csirketermékeknél a madárinflu-
enza kirobbanását követõ pánik
miatt az árak drasztikusan, kilo-
grammonként átlagosan 50 forint-
tal csökkentek.

A madárinfluenza miatt a puly-
katartók és a feldolgozók is nehéz
helyzetbe kerültek. A járulékos költ-
ségek szintén jelentõs mértékben
emelkedtek az elmúlt hónapok-
ban. A terméktanácsnál arról is szól-
tak, hogy a takarmányok is drá-
gultak.

Mindezek mellett többet kell fizetni
az energiáért és megnövekedtek a
szállítási költségek is. További ne-
hézséget jelent, hogy mindezekhez
hozzájön még az áfa ötszázalékos
növekedése, valamint az, hogy az
ágazatban tevékenykedõk az elmúlt
öt-hat évben már csak másfél- két-
százalékos haszonkulccsal tudtak
dolgozni. Szakértõk szerint a ma-
dárinfluenza okozta veszteség már
eléri a 18-20 milliárd forintot.

A tervezettnél egymilliárd fo-
rinttal több jut a baromfiágazat
támogatására. A kormány szer-
dai ülésén 2,5 milliárd forintra
emelte azt a keretet, amelybõl
a baromfiágazat termelõi kap-
hatnak támogatást a madár-
influenza miatt elszenvedett
károkért.

Bõvül a kártérítésben érintettek
köre is, errõl Magyarország kéré-
sére az Európai Unió döntött – áll
a kormányszóvivõ közleményé-
ben. A kormány határozata szerint
az eddigi másfél milliárd forintnál
egymilliárddal többet, összesen
2,5 milliárd forintot különít el a ma-
dárinfluenza miatti kényszervá-

gások okozta károk megtérítésé-
re. Ennek felét egyébként utólag
visszatéríti az Európai Unió. A
kormányszóvivõ tájékoztatása sze-
rint az Uniótól kapott támogatást
több célra is fel lehet használni, így
a tenyésztojás megsemmisítése,
a napos baromfi megsemmisíté-
se, a tenyészállomány elõrehozott
vágása, vagy késleltetett telepíté-
se miatt elszenvedett károk eny-
hítésére is. Az Unió Magyarország
kérésére az érintettek körét is ki-
terjesztette, így nemcsak a csir-
keágazatra, hanem a kacsa-, a lúd-
és a pulykaágazatban tevékeny-
kedõk is élhetnek a lehetõséggel.
A támogatás odaítélésénél már a
2006 augusztusáig bekövetkezett
károkat is figyelembe veszik.

Az Unió is segít

TÖBB TÁMOGATÁS
A BAROMFIÁGAZATNAK

Idén drágább lett a
zöldség és a gyümölcs. A
magyarázat az, hogy a
szokásosnál kevesebb
gyümölcs- és zöldségfé-
le termett a kedvezõtlen
tavaszi idõjárás miatt, a
korábbi évek átlagának
közel mindösszesen csak
a fele.

Mindegy, hogy milyen
gyümölcsfajtát veszünk a
kezünkbe, abban biztosak
lehetünk, hogy drágán ve-
hetjük meg kilóját, mert a ke-
reslet egyre nõ, viszont a kí-
nálat idén 50%-kal csök-
kent.

A dinnyeszezon is elérkezett
már hazánkba, ám az árak még
mindig tartósan magasak. A kis-
kereskedõk és a hipermarketek
árai között igen nagy árkülönbség
tapasztalható, hiszen míg egy
kiló dinnyét általában 70–110 Ft kö-

zött vásárolhatunk meg a piacon,
vannak hipermarketek, amelyek
már 49 Ft-tól árulják a közkedvelt
gyümölcsöt.

A kereslet nõ, idén azonban a
magas árak miatt valószínûleg
nem fogja elérni a korábbi évek

keresleti szintjét. A költségek kon-
szolidációja miatt viszont csak úgy
éri meg az eladóknak a termelés
és az eladás, ha magas áron kí-
nálják terményeiket. Ezzel pedig
éppen a kereslet további csökke-
néséhez járulnak hozzá.

Nagy kereslet, szerény kínálat

EMELKEDIK A ZÖLDSÉGÁR
Drágul a baromfi



Idén is színes élményeknek
lehetnek részesei, akik au-
gusztus 12–13-án kilátogatnak
a diósgyõri várba, a hetedik al-
kalommal megrendezésre ke-
rülõ középkori forgatagra. 

A korhû szórakoztatásról a ha-
gyományoknak megfelelõen ze-
nészek, mutatványosok, vásári
komédiások és egyéb mesterek
gondoskodnak. A programok lát-
ványos felvonulással kezdõdnek a
Vár utcában, majd középkori ját-
szótér, régizenei együttesek, lo-
vasíjászok szórakoztatnak, utób-
biak harci bemutatókkal. A mû-
sorban lesznek Nagy Lajos és
Mátyás király udvarát idézõ lova-
gi tornák – solymászbemutatóval,
kopjatöréssel, párviadalokkal – s
megidézik a középkorban európai
hírû cseh nehézpáncélosokat is.
Idén sem maradnak majd el a lát-
ványos vásári jelenetek, lesz tûz-
nyelõ-bemutató, „atyamester-vá-
lasztás”, középkori táncbemutató,
régi szokásokat idézõ lányrablás.
A VII. Középkori Forgatag prog-
ramjait éjszakai vártúra zárja, lo-
vagi tornával és középkori tûzijá-
tékkal, mulatsággal. A látványos
harci bemutatókon a Csallóközi
Lovasíjászok, a visegrádi Szent
György Lovagrend, a Diósgyõri
Aranysarkantyús Lovagok, a
Nagyvázsonyi Lovagok és a Ma-
gyar Balázs Haditorna Klub mû-
ködnek közre.

Augusztus 8–15-ig várja láto-
gatóit a Diósgyõri Várszínház is.
A XV. Diósgyõri Várszínházi
Estéken a Lili bárónõ c. Huszka-

operettet (augusztus 8., Nagyvá-
radi Állami Színház Szigligeti
Társulata), az Indul a bakterház c.
komédiát (augusztus 9., Nagyvá-
radi Állami Színház Szigligeti
Társulata), a Gyertyafény keringõ

címû zenés vígjátékot (augusztus
14., Kassai Thália Színház), vala-
mint Moliére Fösvény c. darabját
(augusztus 15., Kassai Thália
Színház) tekinthették, tekinthetik
meg az érdeklõdõk. 

A napjainkban Városház tér
9. számú épület valójában két
egyemeletes, különbözõ idõ-
ben épített és más-más érté-
keket megtartó egykori pol-
gárház. 

Érdekességük az, hogy már a
XIX. század elején is külön telken
álló házakat jegyeztek fel Rácz
Ferenc és Király Mátyás nevén.
Még a XIX. század végén is
Városház tér 22. és 23. számok-
kal különböztetik meg a Bartányi
Gyula nevén álló két épületet.
Elõször 1929-ben kapott egy ház-
számot a valóban egy kapubejá-
róval rendelkezõ két egyemeletes
ház. Az épületek „MIK Zrt. által vál-
lalkozásban kezelt társasházak”,
amelyek 53,9%-a önkormányzati,
46,1%-a magántulajdonban van-
nak. Az épületek felújítását a V+A
Viszlai Kft. tervei alapján 2006-ban
tervezi a kivitelezõ MIK Zrt.

A tervezõ már 9/a és 9/b épü-
letekre készítette el a homlokzat-
felújítási koncepciót. A 6/a épü-
let hattengelyû, a nyugati oldal
négy tengelyében 2006-ban egy
fõbejárattal és két portál másfé-
le hasznosításával a Volksbank
mûködik, míg a bejárati kapu és
az azt övezõ sugaras lunetta az
emeleti két tengely alatt helyez-
kedik el. Az 1961-ben kiadott or-
szágos mûemlék-jegyzék sze-
rint ezt a klasszicista stílusú épü-
letet az 1820-as évek táján emel-
ték. (Valami oknál fogva jelenleg
nem tartozik a város mûemlék-ál-
lományába, de mint a fõutca
épületegyüttesének egy darabja,
helyi jelentõségû védelem alatt
áll.) Mai emeleti szintjének kvá-
derarmírozása õrzi az eklekti-
kussá alakított homlokzat tago-
zatait. Az ablakokat megemelt tim-
panonos szemöldökpárkányok
díszítik, s ezek kagylós-akantu-
szos ékítményeket kaptak.

A földszint – mint minden épü-
let esetében – itt is mozgalma-

sabb történetet takar. A bejárat és
annak kapuja visszakapta eredeti
formáját. Másfél-két évtizeddel
ezelõtt a sugaras lunettát még az
„Expressz színes amatõr fotóla-
bor” reklámfelirata takarta el, és
egy másik falireklám is az ud-
varban mûködõ kisebb vállalko-
zásokat hirdette. Az ezzel egyidõs
sport- és horgászcikkek üzleti
bejáratát és portálját a mai banké
váltotta fel. A XX. század elejérõl
fennmaradt üzleti számolócédu-
lán megõrzõdött Nagy Miklós
1886-ban alapított fûszer- és ká-
vészaküzletének portálkialakítása.
Ez jól mutatja, hogy egykor négy
tengelyben félköríves záródású
falmezõkben vastáblákkal bizto-
sított egy-egy ablak, s hasonlóan
kiképzett egy-egy üzletajtó nyílott.
A földszinti üzletablakok alatt erõs
vasrácsozattal ellátott szellõzõ-
nyílások szolgálták a tágas pince
légellátását.

A „két épület – egy bejárat” ma-
gyarázatát a 9/a épület egykori tu-
lajdonosa adta 1900-ban. Az õ tu-
lajdona volt a szomszédos, akkor
földszintes lakóház is. Építési en-
gedélyt kérve Bartányi Gyula leír-
ja, hogy „a szomszédos telken lévõ
ócska földszintes házamat elbon-
tom és ugyanazon a telken az

utcán egy egyemeletes, az ud-
varban pedig egy földszintes épü-
letet, mellék- és gazdasági épüle-
teket szándékozom építeni úgy,
hogy ezek a telek keleti vonalában
épülnek fel, így megközelítésük a
szomszéd ház kapuzatán keresz-
tül teljes mértékben biztosítható.”

A mai 9/b épület utcai tömege
1900-ra felépült, s a beadott ter-
veknek megfelelõen a további
épületek a keleti telekhatáron áll-
tak. A 9/a épület a nyugati telek-
határra épült, ezért a két udvar
összekapcsolható volt. 1902-ben
Bartányi Gyula arra kért enge-
délyt, hogy a fõbejárat változat-
lanul hagyásával az attól nyugatra
esõ földszinti üzletportálokat át-
alakíthassa. „A homlokzaton lévõ
két közép-pillér kiváltásával egy
nagy nyílású ablakos kirakatot ter-
vezek megnyitni” – írja. A kirakat
a homlokzat síkjától 30 cm-re ug-
rott elõre, a bejárat pedig középre,
a 3. tengely alá került. Adler
Károly városi fõmérnök ezzel
egyidõben jóváhagyta az emeleti
ablakok cseréjét és a homlokzat
szabályoknak megfelelõ „újra-
csinosítását” is. A klasszicista je-
gyek helyére ekkor kerültek ek-
lektikus elemek.

Dobrossy István
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A Miskolc TV
heti mûsora

2006. augusztus 14–2006. augusztus 20.

AUGUSZTUS 14., 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
Múltkor: Miskolc közlekedése a het-
venes években 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Octopus 2., amerikai film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

AUGUSZTUS 15., KEDD
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsor-
ismertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.25 Magazinmûsor (élõ),
benne: Sport 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.30 ,,Szebik püspök”, be-
szélgetés Szebik Imre evangélikus
püspökkel (ism.) 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Botrányos szerelem, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

AUGUSZTUS 16., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Kép-
újság 17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Maga-
zinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.30 Múltkor: DFC-gól-
összefoglaló (1997/98., 1998. õsz)
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Börtönbosszú,
amerikai film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora. 

AUGUSZTUS 17., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.20 Magazinmûsor (élõ)
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Vidék Világa, mezõgazdasági ma-
gazin (ism.) 19.45 Múltkor: Miskolc,
az én városom – György István
filmje 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Bazi nagy
latin lagzi, amerikai film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

AUGUSZTUS 18., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Kép-
újság 17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.30 Múzsa,
kulturális magazin 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Klick, innovációs
magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Mámor,
amerikai film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

AUGUSZTUS 19., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 DVTK – Újpest élvonalbeli
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 Vizánta, játszótér a moldvai
csángó gyerekeknek (ism.) 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.30 Sió Miss Balaton – 2006. (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

AUGUSZTUS 20., VASÁRNAP
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
17.55 Mûsorismertetés 18.00 Kró-
nika, heti hírösszefoglaló 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 Debreceni vi-
rágkarnevál (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

KÖZÉPKORI FORGATAG A VÁRBAN

Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön az augusztus 20-i programokat? Hamarosan ki-
derül! Négy héten át tartó keresztrejtvény-pályázatot indítottunk. A négy ke-
resztrejtvényben az augusztus 20-i programok helyszíneit, illetve azt rejtettünk
el, hogy miket ünnepelünk ilyenkor. A négy megfejtést egyben, egy levelezõ-
lapon legkésõbb augusztus 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 nyertese Szabóné
Papp Judit miskolci olvasónk, nyereménye átvételérõl levélben értesítjük.
Nyereményéhez gratulálunk!

ISMERI ÖN AZ AUGUSZTUS 20-I
PROGRAMOKAT?

A lovasok mellett még sok érdekesség várja a várba látogatókat.

Programok a diósgyõri várban
2006. augusztus 20-án:

10.00 óra: a Szinvavölgyi Tánc-
együttes bemutatója. 11.00 óra: az
Avasi Gimnázium aerobikbemuta-
tója, 11.30 óra: a Berkenye együt-
tes gyermekmûsora. 12.30 óra: az
Estrellas együttes koncertje. 13.30
óra: az Articsóka Táncegyüttes
mûsora. 14.00 óra: Ugri-Bugri ki-
rálykisasszony, a Pillangó Báb-
színház mûsora. 15.00 óra: a
Kaméleon Musical Gyermekszín-
pad elõadása. 16.00 óra: a Frappé
Trió koncertje. 17.00 óra: a Számadó
zenekar muzsikál. 19.00 óra:
Verbunkos, a Magyar Állami Népi
Együttes elôadása. 21.00 óra: tû-
zijáték.

Egész nap kézmûves- és ipar-
mûvészeti vásár és gyermek-ját-
szóházak várják a vendégeket.

Városi programok 2006. au-
gusztus 19-én és 20-án:

19-én: 10 órakor a Szent István téri

Szent István-szobornál városi ün-
nepi megemlékezés, melyen kö-
szöntõt mond Fedor Vilmos alpol-
gármester.

11 órakor a mindszenti temp-
lomban Szent István király ünnepe,
kenyéráldás, amelyen ünnepi be-
szédet mond Káli Sándor polgár-
mester.

19 órakor a miskolc-vasgyári
Szent István-templomban IV. Szent
István-ünnepi hangverseny, közre-
mûködik a miskolci Cardinal
Mindszenty Kórus, vezényel Gergely
Péter Pál.

20-án 10 órakor a miskolc-vas-
gyári Szent István-templomban ün-
nepi szentmise és búcsú.

10.30 órakor a hámori Szent
István-szobornál megemlékezés és
koszorúzás, majd a templomban ün-
nepi szentmise.

11 órakor a selyemréti Szent
István-templomban ünnepi szent-
mise és búcsú.

AUGUSZTUS 20-AI RENDEZVÉNYEK

2006. augusztus 13. (hétfõ):07.00–08.00 Híróra,

összefoglaló a hétvége eseményeirõl 08.00 Vendég:

Bazin Géza önkormányzati képviselõ. Téma: Meg-

valósult tervek a választókörzetben. Egészségóra,

a Rádió Diósgyõr életmód-magazinja. Téma: Allergia.

Esti mûsor: 18.00–20.00 Rádió Aktív.

2006. augusztus 15. (kedd):07.00 Vendég: Bartha György, önkormányzati képviselõ. Téma:

Megvalósult tervek a választókörzetben. 08.00 Vendég: Juhász Tamás politológus. Téma: Az

aktuális kül- és belpolitikai helyzet elemzése. Esti mûsor: 18.00–20.00 Diósgyõri Csevegõ.

2006. augusztus 16. (szerda): 08.00–09.00 Diósgyõri Mozaik, a Rádió Diósgyõr közéle-

ti-kulturális mûsora. E heti témáink: Várszínházi Esték, Középkori Forgatag, A DVTK jelen-

legi helyzete, Programajánló. 10.00–11.00 Egy óra a mûvészetért. Az Irodalmi Rádió szer-

kesztett mûsora. Esti mûsor: 18.00–20.00 Szerda Esti Traccs.

2006. augusztus 17. (csütörtök): 08.00 Téma: Kopogtatócédula-gyûjtés. Esti mûsor:

18.00–20.00 Csütörtöki Estebéd.

2006. augusztus 18. (péntek): 08.00 Téma: Az államalapítás ünnepével kapcsolatos ese-

mények, tudnivalók.

2006. augusztus 20. (vasárnap): Esti mûsor: 18.00–20.00 Retro. 20.00–22.00 Rockinform.

Téma: Sziget Fesztivál 2006.

A Rádió Diósgyõr félóránként a régió híreivel, óránként pedig országos hírekkel jelentkezik.

A megújuló belváros (16.)

SPORTSZERÜZLET, MAJD VOLKSBANK

Komáromy Éva (fotónkon), a
Miskolci Nemzeti Színház örökös
tagja, Déryné-díjas színmûvész
45 éve költözött Miskolcra. A majd
fél évszázad alatt több tucat sze-
repet alakított óriási sikerrel. Több-
nyire zenés színházi produkciók
szubrett- és primadonna-szere-
peiben lépett közönség elé, de mu-
sicalekben és prózai darabokban
is alakított emlékezeteset, többek
között a My Fair Lady Elisájaként,
vagy a Hello Dolly, a La Mancha
lovagja, a Maya és a Hawaii rózsája
címû produkciókban. 

Temperamentuma, eleganciá-
ja, humora, játékkedve és muzi-
kalitása révén a város és a régió

egyik legkedveltebb színmû-
vésznõje, akit most Prima-díjra is
jelöltek.

PRIMA-DÍJRA JELÖLTÉK
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MISKOLCI ELADÓ ÜZLETHELYISÉGEK
A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 2 fordulós nyílt versenyeztetési eljárás (írásos ajánlat + meghívásos versenytárgyalás)

útján történõ értékesítésre meghirdeti az alábbi miskolci üzlethelyiségeket:

Az írásos ajánlatok benyújtásának helyszíne: MIK Zrt. Ingatlanforgalmazási Iroda Miskolc, Hunyadi u. 19.

Ajánlatot az a jelentkezõ (magánszemély, vagy gazdasági társaság) nyújthat be, aki az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási do-
kumentációt a MIK Zrt. Ingatlanforgalmazási Irodájában átveszi, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írá-

sos ajánlatok benyújtásának határidejét megelõzõen a MIK Zrt. Ingatlanforgalmazási Irodája által rendelkezésre bocsátott átutalási
postautalványon. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül.

Bõvebb információ: www.mikrt.hu, 46/516-243, 46/516-420
Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevõkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül 

határozatlan idõre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa!

Ingatlan címe Helyrajzi szám terület nettó vételár bánatpénz Ajánlattétel beadásának Ajánlatok bontásának Ingatlan bemutatásának
(m2) (E Ft) (Ft) idõpontja idõpontja idõpontja

Dorottya u. 1. 30122/25/A/63 132 16 100 Ft 966 000 Ft 2006. 08. 22. 9.30 2006. 08. 17. 9.00

Dorottya u. 1. 30122/25/A/64 114 13 900 Ft 834 000 Ft 2006. 08. 22. 10.00 2006. 08. 17. 9.15

Dorottya u. 1. 30122/25/A/65 58 7100 Ft 426 000 Ft 2006. 08. 22. 10.30 2006. 08. 17. 9.45

Dorottya u. 1. 30122/25/A/66 59 7200 Ft 432 000 Ft 2006. 08. 22. 11.00 2006. 08. 17. 9.30

Görgey u. 34. 8389/A/4 107 15 000 Ft 900 000 Ft 2006. 08. 22. 9.00 2006. 08. 22. 11.30 2006. 08. 18. 10.15

Görgey u. 34. 8389/A/5 36 5000 Ft 300 000 Ft 2006. 08. 22. 13.00 2006. 08. 18. 10.30

Szeles u. 29. 3758/19/A/63 83 13 000 Ft 780 000 Ft 2006. 08. 22. 13.30 2006. 08. 18. 11.30

Szeles u. 31. 3758/19/A/65 84 13 200 Ft 792 000 Ft 2006. 08. 22. 14.00 2006. 08. 18. 11.45

Szeles u. 33-35. 3758/19/A/67 130 20 000 Ft 1 200 000 Ft 2006. 08. 22. 14.30 2006. 08. 18. 12.00

Kandó K. u. 13-15. 33835/4/A/2 72 5900 Ft 354 000 Ft 2006. 08. 23. 9.30 2006. 08. 17. 10.45

Kandó K. u. 13-15. 33835/4/A/3 179 14 600 Ft 876 000 Ft 2006. 08. 23. 10.00 2006. 08. 17. 11.00

Kandó K. u. 13-15. 33835/4/A/4 169 20 600 Ft 1 236 000 Ft 2006. 08. 23. 10.30 2006. 08. 17. 11.15

Kandó K. u. 13-15. 33835/4/A/8 44 5400 Ft 324 000 Ft
2006. 08. 23. 900

2006. 08. 23. 11.00 2006. 08. 17. 11.30

Kandó K. u. 13-15. 33835/4/A/9 75 9200 Ft 552 000 Ft 2006. 08. 23. 11.30 2006. 08. 17. 11.45

Kandó K. u. 13-15. 33835/4/A/10 89 7200 Ft 432 000 Ft 2006. 08. 23. 13.00 2006. 08. 17. 10.30

Kis-Hunyad u. 52. 91/49/A/2 122 10 000 Ft 600 000 Ft 2006. 08. 23. 13.30 2006. 08. 18. 9.00

Kis-Hunyad u. 52. 91/51/A/3 21 1700 Ft 102 000 Ft 2006. 08. 23. 14.00 2006. 08. 18. 9.15

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!

MÉG LEHET JELENTKEZNI 
TÁVHÕSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁSRA

Megjelent a szociálisan rászoruló családok 2006 vé-
géig történõ gázár- és távhõszolgáltatási támogatásáról
szóló 138/2006. (VI. 29.) kormányrendelet, melyrõl Korózs
András, a Miskolci Hõszolgáltató Kft. ügyvezetõ igazga-
tója tájékoztat.

A kormányrendelet szabályait a szociálisan rászoruló
családok támogatására kell alkalmazni. 

Távhõszolgáltatási díj kiegyenlítésének támogatására jo-
gosultak azok a felhasználók, akik nyugellátásban, bale-
seti nyugellátásban vagy nyugdíjszerû ellátásban, fogya-
tékossági támogatásban, vagy magasabb összegû csalá-
di pótlékban részesülnek, illetõleg nagycsaládosnak mi-
nõsülnek.

A szociális igazgatásról szóló törvény értelmében ma-
gasabb összegû családi pótlékra jogosultak, akik tartósan
beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelnek, nagy-
családosoknak pedig azok minõsülnek, akik három vagy
több gyermek után kapnak családi pótlékot.

További feltétele a támogatás igénybevételének, hogy
az egy fõre jutó jövedelem ne haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, azaz
51 600 forintot, egyszemélyes háztartás esetén 300%-át,
vagyis 77 400 forintot.

A támogatási igényt augusztus 31-ig a települési ön-
kormányzat jegyzõjéhez – Miskolc, Petõfi Sándor u. 
39. sz. – kell beadni ahhoz, hogy az október elsejétõl igény-
be vehetõvé váljon. A rendelet értelmében a támogatás
végsõ határideje az év utolsó napja, melyet csak egy csa-
ládtag vehet igénybe.

A támogatás kérelméhez mellékelni kell a nyugellátást,
baleseti nyugellátást, nyugdíjszerû ellátást, fogyatékos el-

látást, illetve családi pótlék folyósítását, és az elõzõ havi
jövedelemre vonatkozó adatokat igazoló iratot, valamint az
elõzõ havi távhõszolgáltatási számlát.

Amennyiben a távhõszolgáltatás díját társasház vagy
lakásszövetkezet útján fizetik meg a felhasználóink, a tár-
sasház vagy lakásszövetkezet képviseletére jogosult sze-
mély, pl. közös képviselõ a szolgáltatás igénybevételérõl
igazolást állít ki. Ebben az esetben a támogatás kérelmé-
hez ezt az igazolást kell csatolni.

Annak a felhasználónak, aki szeptember 30-án a korábbi
szabályozás értelmében már jogosult a távhõszolgáltatási
támogatásra, nem kell külön igényt benyújtania,  2006. év
végéig automatikusan megkapja a távhõszolgáltatás tá-
mogatásának havi összegét, 2500 forintot.

Korszerû, energiahatékony, termosztatikus ra-
diátorszeleppel ellátott fûtõtest.

Autóbuszos utak:
Paralia, Sarti: 08. 28. apartman 39 900 Ft/fõ, 09. 04. apartman 34 900 Ft/fõ
Repülõvel: Kos: 08. 21. apartman 69 900 Ft/fõ, 
Rodosz: 08. 18., 08. 25. apartman félpanzióval 79 900 Ft/fõ, 
Korfu: 08. 19., 08. 26. apartman 59 900 Ft/fõ, Kréta: 08. 19. apartman 69 900 Ft/fõ
Mallorca: 08. 24. hotel** fp. 89 800 Ft/fõ
Tunézia: 08. 29., 09. 01. hotel***fp. 59 900 Ft/fõ, hotel***all inc. 79 900 Ft/fõ
Bulgária: 08. 18. autóbusszal, hotel*** reg. 58 800 Ft/fõ

LAST MINUTE AJÁNLATAINK:

w
w

w.vilaglatoutazas.hu

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

Eladó ingatlanok
Miskolc, Dóczy József utcában

1444 m2 és 1154 m2 területû telkek eladók
14 000 Ft/m2+áfa fajlagos áron.

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

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.
Papírkomplex: 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.

INGATLANKÖZVETÍTÕ MA-
GAS KERESETTEL MUNKA-
TÁRSAKAT KERES NEM ÜGY-
NÖKI MUNKÁRA. TEL.: 30/687-
8627, 30/640-1180. 
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A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. örömmel tájékoztatja Miskolc város nyugdíjas lakosait,
hogy az év elején átadott Eperjesi út 5. szám alatt lévô

NYUGDÍJASHÁZBAN
MÉG IGÉNYELHETÔK BÉRLAKÁSOK.

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

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

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

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

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

FIGYELEMFELHÍVÁS
TÁRSASHÁZAK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK RÉSZÉRE

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL MEGHIRDETETT 
LKFT-2006-LA-2 kódszámú PÁLYÁZAT

AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK 
ENERGIATAKARÉKOS FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS KÖRNYEZETÜK MEGÚJÍTÁSÁNAK

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRA (PANELPROGRAM)

MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDEJE: 2006. SZEPTEMBER 15., 17.00 ÓRA

A pályázat benyújtásának helye: MIK Zrt. Miskolc, Erenyô u. 1., I. emelet.
A pályázatot 2 példányban folyamatosan a MIK Zrt.-hez lehet benyújtani,

kizárólag a pályázathoz készített formanyomtatványokon.

A pályázati formanyomtatványok és az útmutató térítésmentesen átvehetô
a pályázat benyújtásának helyén, illetve a MIK Zrt. központjában:

Miskolc, Hunyadi u. 21., 
vagy letölthetôk a www.mikrt.hu és a www.oleh.hu internetes honlapokról.

A pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázatonként egyszeri 20 000 Ft összegû 
pályázati díjat kell fizetnie a  MIK Zrt. 10200139-27021174 sz. számlájára.

Az Univerzum
Bgy. Bt.

tanfolyamot
indít 

MISKOLCON

Kéz- és lábápoló,
mûkörömépítô, személy-

és vagyonôr, takarító (OKJ),

Részletfizetési lehetôség!

vagy személyesen:
Miskolc, Király utca 8. szám

alatt (Judit kozmetika)

Érdeklôdni lehet a
06 30/285-52-82
06 30/747-62-43

Budai étterem, szálláshely biztosítá-
sával, középnehéz fizikai munkára
konyhai kisegítõket alkalmazna. Ér-
deklõdni: 13–18 óráig 06-30/519-4454
számon Vakulya Zoltánnál lehet.

www.mav.hu

Menetjegyét már interneten is megrendelheti! További információk: www.mav.hu

MÁV DIREKT: 06-40-49-49-49
Elérjük céljait. MÁV

UUTTAAZZZZOONN  VVOONNAATTTTAALL!!
AUGUSZTUS 20-ÁN A TÛZIJÁTÉK UTÁN 

MENTESÍTÔ VONATOT 
INDÍTUNK BUDAPESTRÔL MISKOLCRA!

Budapest–Keleti pu.-ról indul: 22.35
Miskolc–Tiszai pu.-ra érkezik: 01.45

A vonat minden állomáson és megállóhelyen megáll.

A vonaton a meglévõ utazási kedvezmények korlátozás nélkül felhasználhatók.



A borrellio-
sis, vagy Lyme-
kór szintén egy
kullancsok ál-
tal terjesztett

megbetegedés, melynek kór-
okozója általában a kullancs
szakszerûtlen eltávolítása
során jut az állat szervezeté-
be. A kullancscsípés helyén a
bõr kipirosodik, helyi gyulladás
alakul ki, mely késõbb az
egész szervezetre ráterjedhet.
Bénulással járó ideggyulladá-
sok, ízületi elváltozások és szív-
gyengeség alakul ki. 

Ezek mellett általános tüne-
tekként bágyadtság, étvágyta-
lanság, láz és vérszegénység fi-
gyelhetõ meg. Idõben elkezdett
antibiotikum-kúrával a kórokozó
elpusztítható, a tünetek kialaku-
lása megelõzhetõ. 

Épp ezért kedvenceinket napi
rendszerességgel vizsgáljuk át,
kullancsok után kutatva. A meg-
talált élõsködõt ne kenjük be olaj-
jal, krémmel, körömlakkal. Ilyenkor
a kullancs, haláltusája közben
tápcsatornájának tartalmát az állat
szervezetébe üríti, a rengeteg kór-
okozóval együtt. Lényeges azon-
ban a minél hamarabbi eltávolí-
tás, amire kiválóan alkalmazható
a gyógyszertárakban kapható
kullancscsipesz vagy kanál. A
kullancsot közvetlenül a behato-
lási csatornánál ragadjuk meg a
csipesz segítségével, tekerjünk
rajta 180°-ot és óvatosan, a száj-
szervvel együtt távolítsuk el.

Prevencióként alkalmazzunk
külsõ élõsködõk elleni készítmé-

nyeket, amik ma már széles kör-
ben állnak rendelkezésre az ál-
latpatikákban és az állatorvosok-
nál.

Dr. Puskás Gábor
puskasgabor@allatkorhaz.hu

Legalább hathónapos ko-
ráig minden gyermeket anya-
tejjel kellene táplálni. A
„Védõnõk az egészséges, bol-
dog családokért” – mottójú
gálán szülõk és egészségügyi
szakemberek együtt ünne-
pelték múlt hét pénteken a
Szoptatás hetét az ITC-szék-
házban. 

A több mint 80 védõnõ a cse-
csemõkortól a felnõtté válásig fi-
gyelemmel kíséri a miskolciak
egészségét. Bár általában õk lá-
togatnak el az otthonokba, most
rendhagyó vendégségbe hívták
az anyukákat és a gyermekeket.
Suga Krisztina védõnõ elmond-
ta: azért fontos az anyatejes táp-
lálás népszerûsítése, mert az élet
kezdetén ez a legmegfelelõbb táp-

lálék. A kismamákat így már a ter-
hesség alatt tájékoztatják a szop-
tatás elõnyeirõl, és a legfontosabb
tudnivalókról.

A különbözõ divathullámok
sokszor a leválasztásban is köz-
rejátszanak. „Vannak olyan rossz
anyagi helyzetû családok, ame-
lyekben azért nem szoptatják a
gyermekeket, mert be akarják bi-
zonyítani a környezetüknek, hogy
megengedhetik maguknak a táp-
szervásárlást, pedig az anyatejen
egészségesebb nemzedék nõhet
fel” – hangsúlyozta Szûcs Erika
alpolgármester, a rendezvény fõ-
védnöke. A tudatos táplálkozás-
nak a tízéves Népegészségügyi
stratégiában is kiemelt szerepe
van, az egészséges étkezés pedig
csecsemõkorban a szoptatással
kezdõdik.

Puskár Anett

III. évfolyam 32. számKÖZÉLET8

TENISZTORNA MÁSKÉPP

A védônôk hasznos tanácsokkal segítik az anyákat.

A szoptatás hete

VÉDÕNÕK A GYERMEKEKÉRT
Összebeszéltek a hernádkaki és az orfûi rozsdafarkúak, évente

kétszer költenek itt is, ott is. Nagy Bandó leveleibõl tudom, hogy
nála a fecskék elhagyott fészkében laknak, büszkén válaszolom neki,
hogy a mieink bezzeg önálló otthont teremtettek, az alig egy éve
épült (épülõ) házunk bejárati ajtajának közvetlen közelében. Mintha
a világon bárhol élõ rozsdafarkúak nem ugyanezt tennék…Szinte
keresik a veszélyt, csak az ember közelében érzik jól magukat, s
talán nincs is ebben semmi különös, de furcsa lehet, ha épp a rozs-
dafarkúak szokásaiból kiindulva hasonlíthatjuk össze egy Pécshez
és egy Miskolchoz közeli falu adottságait. 

A két település megyeszékhelytõl való távolsága ugyanannyi.
Hernádkakot évekkel (helyesebben szólva: évtizedekkel) ezelõtt
Orfûhöz hasonlóan még üdülõfalunak nevezték, a rendszerváltás
elõtt nem is rendelkezett önálló önkormányzattal, a nyolcvanas évek
közepére itt már gyönyörû víkendtelep létesült. Komfort nélküli, de
takaros házacskák épültek, ahová hosszú-hosszú évek múltán be-
vezetõdhetett a víz, a gáz, ahonnan szép lassan nem az udvari gö-
dörbe, hanem az utcai csõbe folydogálhatott a szennyvíz, s ahol –
alig néhány éve – végre leaszfaltozták az utat.  

A víkendtelep kis nyaralói közé mára beékelõdtek az újabb, na-
gyobb házak, megváltozott a terület jellege: a lakó- és üdülõöve-
zet sajátos, vonzó ötvözete lett. Ilyen képet alkothat Orfû egy-egy
része is, a település Hernádkakéhoz hasonló igénnyel készült hon-
lapján ez látszik. Nagy Bandó a minap azt írja, egy európai kül-
döttség járt nála, Orfû Európa virágos falvaival versenyez, három-
féle pálinkáspohárból sikerült megkóstoltatnia a zsûrivel a szilva-
pálinkát. Hozzánk majd a Tokaji Írótábor elõestéjén jönnek ven-
dégek, fogy majd a jóféle helyi pálinka, virágos kedvük lesz a né-
peknek. 

A mi régi nyaralónk helyén új épület áll, s a napokban a hátsó
szomszédom faháza is eltûnt. De ezen a csodálatos helyen én ebben
a nagyobb házban is a magam üdülõvendége vagyok, a családom
is úgy érzi itt magát, mintha folyton üdülne. És Bandóval még nem
is vicceltünk Vass-sal meg a rozsdafarokkal…          Vass Tibor

Elvan a gyerek

SZÁLLÓVENDÉGSÉG

Kedvenceink

Kullancsveszély! II.

Idén harmadszor került megrendezésre a mozgássérült sportolók
számára 6 évvel ezelõtt létrehozott Kerekesszékes Teniszverseny a
Miskolci Egyetem teniszpályáján. 

A kerekesszékes tenisz az Egyesült Államokból ered, a sportágat
az 1970-es évektõl tartják számon. Azóta folyamatosan fejlõdik és
erõsödik, egyre nagyobb sportolói bázist és szurkolótábort vonz nem-
zetközi szinten is. 1992-ben például a Barcelonai Paralimpia prog-
ramjába is bekerült. Szabályai teljesen megegyeznek az általáno-
san ismert teniszszabályokkal, egyetlen fontos különbség van: a te-
niszlabda itt kétszer pattanhat le, ebbõl az elsõ a pályán belül kell,
hogy érje a talajt. A miskolci kerekesszékes teniszbajnokság pont-
szerzõ verseny is volt, így most a teljes hazai élmezõny Miskolcon
küzdött. A verseny fõtámogatója immár hatodik esztendeje a Szinva
Net Informatikai Kft. 

Az egykor még kristálytisz-
ta mályi bányató vizén – több
mint negyven éve – Molnár
Adorján és Hlavnyai László tá-
mogatásával kezdõdött me-
gyénkben a vitorlázás. A het-
venes években itt mûködõ ki-
lenc egyesületbõl ma már
csak a Justitia VSE és az MMV
SC tagjai vitorláznak verseny-
szerûen. Évente tíz versenyt
rendeznek, amelyre a Bala-
tonról, a Fertõrõl és a Velencei-
tóról is ellátogatnak Mályiba.
Újabban Hejõkeresztúrban és
a Tisza-tavon is rendeznek re-
gattákat a két egyesület szer-
vezésében.

A Justitiát és az MMV SC-t el-
ismert utánpótlás-nevelõ egye-
sületként tartják számon, a ha-
gyományos nyári vitorlástábo-
rokban felfedezett gyermekek az
országos bajnokságokon is si-
kerrel szerepeltek az elmúlt évti-
zedekben.(Leginkább Bódi Kor-
nél optimist országos bajnoki cí-
mére, a Kinter testvérek sikerei-
re, Koleszár Péter és Bödör
Gergõ eredményeire emlékez-
nek szívesen.)

Az elmúlt napokban Balaton-
füred térségében megtartott kalóz
országos bajnokságon is ered-
ményesen szerepeltek megyénk vi-
torlázói. A Demjén Sándor–Berki
Gyõzõ páros az elmúlt évhez ha-
sonlóan ismét második helyen

végzett, megelõzve tradicionális,
nagymúltú egyesületek versenyzõit.

Külön öröm, hogy ugyanezen
a versenyen a Berki Bence–Papp
Ádám (Justitia VSE) kettõs is
ezüstérmet szerzett az ifjúsági kor-
osztályban.

MÁLYI-TAVI SIKEREK A BALATONON

A Justitia ifjú hajósai országosan is sikeresek.


