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

MISKOLCI NAP

A neves íjász eddigi két 12
órás világrekordját megdöntve
egy újabb világrekordot állított fel
a közelmúltban: 24 órán át lovas-
íjászott. 660 vágta alatt több mint
5400 lövéssel javította meg saját
csúcsát, nem véletlen hát, hogy

a Magyar Köztársaság Érdem-
rend Tiszti Keresztjét is meg-
kapta pár évvel korábban. 

Míg Kassai Lajos sárkányt tán-
coltatott, addig a Diósgyõrbe hét
éve folyamatosan visszatérõ csal-
lóközi lovasíjászok Bíró Gábor ve-
zetésével egy középkori csatát re-
konstruáltak és buszkasit ját-
szottak. A németek ellen harcol-
tak a magyarok az ütközetben –
lovas vitézek küzdöttek gyalogo-

sok ellen –, egy
páratlan vállalko-
zás ez, melyet ve-
szélyessége miatt
sehol sem gya-
korolnak. A csal-
lóköziek a csatát
követõen a gyõ-
zelmet úgy ünne-
pelték, hogy busz-
kasit játszottak.
Közép-Ázsiában
még mindig élnek ennek hagyo-
mányai, ám míg ott frissen vágott
birkát vagy kecskét – Diósgyõrben
egy rackabõrt kellett az ellenfél tér-
felét bejárva hazajuttatni.

A középkori forgatagban elõ-
ször vegyültek el a cseh páncé-
losok. A Memento Mori lovagjai
a Szent György lovagrend tagjai-
val ütköztek meg, a viadal csúcs-

pontja a kopjatörés volt, amikor
a vitézek egymást próbálták ki-
ütni a nyeregbõl. A nagyvázsonyi
lovagok éjszakai vártúrára is vál-
lalkoztak szombat este, az esõ
azonban mindkét bejárást el-
mosta. Az idõjárás egyébként
egyedül ennek a programnak
nem kedvezett.

(Folytatás az 5. oldalon.)

Móka és kacagás Nagy Lajos király kedvenc várában

LOVAGI TORNA,
KÖZÉPKORI FORGATAG

„Nem az õsöket kell követni, hanem amit az õsök követtek!”
– ez Kassai Lajos Guiness-rekorder lovasíjász mottója, aki a di-
ósgyõri középkori forgatag egyik legismertebb és elismertebb
résztvevõje volt a hét végén. Hírnevét nemcsak a hazai és kül-
földi bemutatók tucatjainak köszönheti, hanem annak is, hogy
elsõként õ dolgozta ki a nyolcvanas évek végén a lovasíjászat
versenyszabály-rendszerét és terjesztette el a sportot
Magyarországon, majd szerte a világban.

Már csak tizenegy nap vá-
laszt el bennünket a Lékó Pé-
ter–Anatolij Karpov rapid páros
sakkmérkõzéstõl, amelyre Mis-
kolcon, a Nemzeti Színházban
kerül sor. 

Szabó István 2003 óta tölti be
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Sakk Szövetség elnöki tisztsé-
gét. Irányításával új, agilis elnök-
ség látott munkához, amely sze-
rette volna a sportágat felvirágoz-
tatni.

A 2500 éves múltra visszatekintõ
sport, amely egyben tudomány és

mûvészet is, meglehetõsen rozo-
ga lábakon állt.

– Korábban öt éven keresztül ala-
pítványi elnökként azon fáradoztam,
hogy minél több gyereket vonjunk
be a sakkoktatásba. Szükségtelen
azt bizonygatni, hogy a sakkozás
személyiséget és kombinációs
készséget, globális látásmódot is fej-
leszt. Teljes mellszélességgel for-
dultunk az utánpótlás felé, ugyan-
akkor elhatároztuk, hogy rangos
eseményeket hozunk a megye-
székhelyre – tekintett vissza a kez-
deti lépésekre Szabó István.

Kimondták, hogy Miskolcot
Magyarország sakk-fõvárosává

teszik. Az elhatározást tettek kö-
vették: korcsoportos nemzeti sakk-
bajnokság háromszor, Tehetség és
Kurázsi nagymester-torna, felnõtt
világranglistás verseny, majd pedig
a helyszín biztosítása Lékó Péter
zökkenõmentes felkészüléséhez.
A kialakított kapcsolatokból sike-
rült tõkét kovácsolni, igaz, ehhez
a nagy ötlet Barva Attila fejében
fogalmazódott meg.

Miskolc fesztiválváros, miért ne
lehetne a kultúra és a mûvészet
mellett egy rangos sporteseményt
is kínálni? A Bartók+ adta a kiin-
dulási pontot, s nagyon boldog va-
gyok, hogy sikerült egy igazi sakk-
ünnepet meghonosítani Miskolcon.
Lékó Péter azonnal igent mondott,
már csak ellenfelet kellett keresni
– idézte fel a történteket az elnök.

Tavaly a világranglistán hatodik
angol Michael Adams jött, az idén
aztán egy sokkal nagyobb név, a
sportág tizenkettedik világbajnoka,
az orosz Anatolij Karpov látogat a
borsodi megyeszékhelyre. Az élõ
legenda miskolci fellépése iránt fel-
fokozott érdeklõdés tapasztalható,
Szabó István szerint a világhálón
a tavalyi 2,5 milliós látogatottság
akár meg is négyszerezõdhet!

Miskolc vezetése maximálisan
segíti a munkánkat, oroszlánrészt
vállalt a rendezésbõl, a feltételek
biztosításából. Tavaly 180 ország-
ban követték figyelemmel a pá-
rosmérkõzést, ami óriási reklám-
értékkel bírt. A találkozót a világ
vezetõ sajtóorgánumai is követik,
arról nem beszélve, hogy sok fia-
tal kaphat kedvet a sakkozáshoz
– fejezte be gondolatmenetét
Szabó István

Doros László

Közös hatósági, idegen-
forgalmi ellenõrzést tartottak
augusztus 12-én Miskolcta-
polcán a határõrség, a Be-
vándorlási és Állampolgár-
sági Hivatal, a Közterület-fel-
ügyelet, a Fogyasztóvédelmi
Felügyelõség, a rendõrség,
az avasi polgárõrség és a
polgármesteri hivatal ható-
sági osztályának munkatár-
sai.

Nyírõ Pál közbiztonsági ta-
nácsnok, az akció egyik szer-
vezõje lapunknak elmondta: a
jelentõs idegenforgalmi köz-
pontokban sajnos általában
jelen vannak a hazai és külföl-
di bûnözõk, bûnözõi csoportok,
emellett számolni kell egyes, a tu-
risták becsapására törekvõ büfé-
sekkel, boltosokkal is, noha ez ko-
rántsem általános. Ezek a jelen-
ségek léteznek, s visszaszorítá-
sukra mindent el kell követni, a helyi
lakosság és az idelátogatók biz-
tonságérzetének növelése érde-
kében. Az ellenõrzés során ki-
emelt figyelmet fordítottak a köz-
biztonságra veszélyt jelentõ, kö-
rözés alatt álló, vagy jogellenesen
hazánkban tartózkodó külföldi sze-
mélyek felderítésére, elfogására,
vizsgálták a tapolcai szórakozó-
helyeket, játéktermeket, italmérõ-
helyeket, büféket és más vendég-
látóipari egységeket. Széleskörûen
ellenõrizték a gépjármûveket és
azok tulajdonosait is. 

Mint megtudtuk, a Fogyasztó-
védelmi Felügyelõség egy esetben
szabott ki pénzbüntetést, három
esetben kezdeményezett sza-
bálysértési eljárást, három esetben
pedig felhívással (figyelmeztetés-
sel) élt az ellenõrzött vendéglátó-
ipari egység tulajdonosa felé. A
Közterület-felügyelet tíz esetben fi-

gyelmeztetett, és tíz esetben bír-
ságolt, míg a rendõrség 25 eset-
ben figyelmeztetett, s négy eset-
ben tett szabálysértési feljelen-
tést. Több esetben szabtak ki
helyszíni bírságot is, fõként a me-
netokmányokkal kapcsolatos sza-
bálysértések miatt. 

Nyírõ Pál elmondta, hogy ezek
az akciók a jövõben is folytatódni
fognak, hiszen a turisztikai vonz-
erõ szempontjából nem csupán a
természeti adottságok, hanem a
közbiztonság, a köztisztaság, a ven-
déglátás színvonala is fontosak.

– Egyfajta „unikum”-ként jegyzem
meg, hogy még oszlásnak indult,
120 kilós sertéstetemet is találtunk,
közterületen! Gondoljon bele min-
denki, milyen benyomást kelt ez a
vendégek elõtt egy Tapolcához ha-
sonló, jelentõs idegenforgalmi te-
rületen! – hangoztatta a közbizton-
sági tanácsnok, megköszönve az
akció megszervezésében és lebo-
nyolításában nyújtott segítséget
Petrasovszky Istvánnak, az avasi la-
kótelepi rendõrség parancsnok-
helyettesének, Szakos István pol-
gárõrvezetõnek, Fodor Zoltán kép-

viselõnek, s valamennyi hatósági
közremûködõnek.            Sz. S.

Az ellenôrzésben egy rendszámfelismerô rendszerrel felszerelt gép-
kocsit is bevetettek.

Átfésülték Tapolcát

IDEGENFORGALMI ELLENÕRZÉS

Október elsején is-
mét választ az ország.
Ezúttal azonban nem
országgyûlési képvise-
lõkre szavazhatunk,
hanem polgármester-,
városi és megyei köz-
gyûlési képviselõ-, és kisebbségi
önkormányzati képviselõ-jelöl-
tekre.

Miután egy 2005-ös törvény kü-
lönválasztotta az önkormányzati
és a kisebbségi képviselõk vá-
lasztását, az idei lesz az elsõ olyan
voksolás, amelyen a szavazásra jo-
gosultak külön-külön dönthetnek
majd a különbözõ képviselõi tes-
tületek tagjairól. Az idei választás
másik újdonsága, hogy most már
az európai unió tagállamainak
Magyarországon élõ polgárai is
szavazhatnak a lakóhelyükön in-

duló leendõ városatyák-
ra. Dr. Illés Pál (fotónkon),
a B.-A.-Z. Megyei Területi
Választási Iroda vezetõje
kérdésünkre elmondta,
hogy az önkormányzati
képviselõk választásán
nem csak lakóhelyen,

hanem bizonyos feltételeknek meg-
felelõen akár tartózkodási helyen is
lehet szavazni, a kisebbségi ön-
kormányzati választásokon azon-
ban mindenki csak lakóhelyén já-
rulhat az urnákhoz. A 18. életévü-
ket betöltött magyar állampolgárok
és az uniós országok itt élõ ál-
lampolgárai mellett aktív választó-
joggal rendelkeznek a menekültek
és a letelepedettként elismertek is.
A kisebbségi önkormányzati vá-
lasztásokon azonban közülük is
csak azok mehetnek el szavazni,
akik szerepelnek a kisebbségi név-
jegyzékben.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

Elsô alkalommal
szavazunk külön

ÓRIÁSI AZ ÉRDEKLÕDÉS

Tizenegy nap a mérkôzésig

Pénteken este (lapzártánkat
követõen) játszotta harmadik
idei bajnoki mérkõzését a DVTK
labdarúgócsapata. Remélhe-
tõleg a gárda tagjai helytálltak
és zsinórban elkönyvelhették a
harmadik sikert is – ilyen rajtot
fennállása alatt még soha nem
produkált a csapat!

Kovács Zoltán, a Magyar Jég-
korong Szövetség fõtitkára azzal a
kéréssel fordult a DVTK vezetõihez,
hogy a szeptember 23-ra kisorsolt
DVTK–Vasas bajnoki mérkõzést
22-én pénteken, esetleg 23-án 17
órai kezdéssel rendezze meg a klub,
mivel szeptember 23–24-én, Mis-
kolcon rendezik meg a Magyar
Kupa négyes döntõjét és nem
lenne  szerencsés, ha a két, nagy

érdeklõdésre számot tartó sport-
esemény keresztezné egymást.
Sallói István ügyvezetõ arról tájé-
koztatta lapunkat, hogy Csank
János vezetõ edzõvel történt egyez-
tetés után úgy döntöttek, péntek-
re kérik módosítani a mérkõzés idõ-
pontját az MLSZ versenybizottsá-
gától.

Történt a csapat berkeiben egy
sajnálatos sérülés is: Rebecsák
Szilárdnak az egyik edzésen, egy
felugrást követõen a földet érésnél
aláfordult a bokája. Dr. Forgács
Alfréd csapatorvos megállapította,
hogy a fiatal labdarúgónak elsza-
kadt a bokaszalagja és azonnali be-
avatkozásra van szükség. Azóta a
játékost dr. Hangodi László pro-
fesszor már meg is mûtötte az
Uzsoki Kórházban. Az elsõ orvosi
vélemények szerint a futballista

teljes felépülése másfél hónapot
vesz igénybe. 

Eldõlt, hogy nem lesz a DVTK
szerzõdtetett labdarúgója a kame-
runi Toudu Baradgi. Csank János
a Rimaszombat elleni találkozón, va-
lamint több edzésen is tesztelte a
195 centiméter magas játékost, aki-
nek a produkciója nem nyerte el a
szakvezetõ tetszését. Ugyanakkor
piros-fehér szerelésbe öltözik a 23
esztendõs argentin Jeremias
Emmanuel Bus.

– Jeremias jó benyomást keltett!
Vállalja az ütközéseket, a párhar-
cokból rendre jól jön ki, képzett lab-
darúgó, aki hasznára lehet a csa-
patnak. Emellett a bal oldali védõ
hiányposztnak számít – mondta a
tréner Jeremiasról, aki nagyon örült,
hogy a DVTK labdarúgója lehet.

D. L.

Argentin játékos érkezett

VÁLTOZÁSOK A DVTK-NÁL



Helyszíni ellenõrzést tartottak
Diósgyõrben, a számozott utcák
környékén a rendõrség, a köz-
terület-felügyelet és a helyi pol-
gárõrség munkatársai. Az akci-
ót Riba Istvánné területi képvi-
selõ kezdeményezte, hogy ele-
jét tudják venni az egyre jobban
elszaporodó, illegális szemétle-
rakásoknak. 

Riba Istvánné a MiNap nak el-
mondta: nagyon felháborította, hogy
nemrégiben, az egyik hétvégén
komoly költséggel elszállíttatták a
felgyülemlett szemetet a számozott
utcák környékérõl és a patakpart-
ról – rá következõ hétfõn pedig már
megint halmokban állt a környéken
az illegálisan lerakott hulladék. 

– Ennek a folyamatnak most
már véget kell vetni, a szemét el-
szállítása idõrõl idõre súlyos milli-
ókba kerül az önkormányzatnak,
emellett nagy a fertõzésveszély,
szennyezik a patakot, a környeze-
tet! – mondta a képviselõnõ. A több
hatóság részvételével végrehajtott
ellenõrzés során tettenérésre nem
került sor, találtak viszont a sze-
métben olyan csekket, melynek
alapján beazonosítottak egy sze-
mélyt. A férfit felkeresték a lakásán,

és kötelezték, hogy saját költségén
szállítassa el a szemetet, valamint
hogy kössön szerzõdést állandó
szemétszállításra az ingatlanát ille-
tõen is. 

Riba Istvánné elmondta, hogy az
illetõ azóta bemutatta a szerzõdés
másolatát, valamint a nejlonzsáko-
kat is, amelyeket a szemét elszállí-
tására vásárolt. – Ezek az ellenõr-
zések ezentúl rendszeresek lesz-
nek, persze a probléma gyökere na-
gyon szerteágazó, s minden kö-

rülményt figyelembe kell venni – han-
goztatta a képviselõnõ. – Elsõ-
sorban a környékbeli lakók életvi-
telérõl van szó, akik nemegyszer
tízen, tizennégyen is laknak egy la-
kásban, tehát nyilvánvalóan több
hulladékot is termelnek, mint egy
3-4 tagú család. 

Riba Istvánné ezért kezdemé-
nyezte, hogy a környékbeli utcák-
ból hetente kétszer történjen sze-
métszállítás – mint mondta, a IX.
utca lakói ezt szinte egyhangúan,

aláírásukkal kérik, és a többi utcá-
ban is elindult hasonló kezdemé-
nyezés. – A helyi lakóknak is ele-
gük van tehát ebbõl a helyzetbõl,
s azt is el kell mondani, hogy nem
csupán ezekbõl az utcákból,
hanem távolabbról, teherautókkal
is hordják ide a szemetet – fogal-
mazott a terület önkormányzati
képviselõje. Mint megtudtuk, ennek
megelõzése érdekében hamaro-
san rejtett, térfigyelõ kamerákat fog-
nak felszerelni. 

Sz. S. 
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A földgáz beveze-
téséért tüntettek a
bükkszentlászlóiak a
fôutcán. A Városháza
elôtt felolvasták petí-
ciójukat, melyben
polgármesteri ga-
ranciát kértek arra,
hogy a beruházás
még az idén meg-
kezdôdik. A petíciót
átvevô Fedor Vilmos
alpolgármester azt
ígérte, hogy a jövô évi
fûtési szezonban
már nem kell majd
fával tüzelni Bükk-
szentlászlón.

A hulladékok közé dobott számla elárulta a szemetelô kilétét.

Nyírõ Pál, a 15. sz. választókerület szocialista önkor-
mányzati képviselõje és Csordás Mihály, a 17. sz. válasz-
tókerület önkormányzati képviselõje 2006. augusztus 25-
én (pénteken) 16.00–18.00 között fogadóórát tartanak a

Tizeshonvéd úti játszótérnél. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szere-
tettel vár!

Képviselôi fogadóóra

Dr. Hardonyi András önkormányzati képviselõ és a
Városgazda Kht. képviselõi augusztus 21-én 17 órakor az
Ady Endre Mûvelõdési Házban szennyvízcsatorna-építés
megbeszélése céljából várják a Kemény, a Diófa és a

Köztársaság utca lakóit.

Cseh László, a 16. sz. választókerület szocialista ön-
kormányzati képviselõje 2006. augusztus 25-én (pénteken)
17.00 órától a panelprogrammal kapcsolatban a Zrínyi Ilona
Gimnáziumban lakossági fórumot szervez, amelyen tájé-

koztatást tart dr. Tompa Sándor országgyûlési képviselõ, a panel-
program önkormányzati biztosa. A rendezvényre a Szent István utca
lakóit és az érdeklõdõ miskolci lakosokat várják.

LAKOSSÁGI FÓRUM

Kamerák és ellenõrzés

MEGTISZTULNAK A SZÁMOZOTT UTCÁK

PÁRTOK – PORTÁK

Autóbuszos görög utak:
Paralia, Sarti: 08. 28. és 09. 04. apartman 34 900 Ft/fõ 
Asprovalta: 08. 28. és 09. 04. szálloda**** félpanzió 65 900 Ft/fõ
Repülõs utak: Rodosz: 08. 29. és 09. 02. apartman 69 900 Ft/fõ, 
Korfu: 08. 26. apartman 54 900 Ft/fõ, Kréta: 08. 27. apartman 59 900 Ft/fõ
Mallorca: 08. 31 .és 09. 07. hotel** félpanzió 89 900 Ft/fõ
Tunézia: 08. 29. és 09. 01. hotel**** fp. 69 900 Ft/fõ, hotel*** all inc. 79 900 Ft/fõ
Törökország: hotel**** all inc. 08. 24. 99 900 Ft/fõ/7éj, 129 900 Ft/fõ/10éj
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Összegyûltek
az ajánlószelvények 

A Magyar Szocialista Párt és a
Szabad Demokraták Szövetségé-
nek helyi képviselõjelöltjei és közös
polgármesterjelöltje összegyûjtöt-
ték az induláshoz szükséges meny-
nyiségû ajánlószelvényt – tájékoz-
tattak Káli Sándor és T. Asztalos
Ildikó augusztus 18-án. Miskolcon
az SZDSZ is Káli Sándor polgár-
mester-jelöltségét támogatja, és a
két párt több közös jelöltet is indít.
Két választókörzetben az MSZP tá-
mogatja az SZDSZ jelöltjeit, öt kör-

zetben pedig a szabaddemokraták
a szocialistákét. Káli Sándor el-
mondta, hogy aktivistáik minden-
hol a szükséges ajánlószelvény-
szám többszörösét gyûjtötték
össze. T. Asztalos Ildikó elmondta,
hogy tovább folytatják a szelvények
gyûjtését, mert így konzultálni is tud-
nak az emberekkel a további fej-
lesztési elképzelésekrõl. A politikus
szerint Káli Sándor újabb polgár-
mester-jelöltségét eddig több mint
tízezren támogatták ajánlószelvé-
nyeikkel, mert szeretnék, ha Miskolc
ezen az úton haladna tovább.

Három rendezvény
a Fidesznél

Három rendezvényt is tartott az
elmúlt két hétben a Fidesz. Múlt
pénteken a Jó reggelt, Magyaror-
szág! c. kiáltványához kapcsolódó
aláírásgyûjtést rendeztek a Skála
elõtt, amelyen Pelczné dr. Gáll
Ildikó, a párt alelnöke szólt arról,
hogy szerintük a kormánypártok
megszegték választási ígéreteiket,
és eltitkolták az ország valós gaz-

dasági helyzetét. Az alelnök Miskolc
vezetését is bírálta, amiért ország-
gyûlési képviselõként megszavaz-
ták a megszorításokat. Pelczné dr.
Gáll Ildikó és dr. Kriza Ákos pol-
gármesterjelölt az egészségügyi re-
formterveket is bírálta a párt késõbbi,
csütörtöki sajtótájékoztatóján. Az al-
elnök elmondta, hogy az egész-
ségügyi megszorítások az észak-
magyarországi régiót fokozottan
sújtják, hiszen itt rosszabbak az em-
berek életkilátásai, mint tôlünk nyu-
gatabbra. Ódor Ferenc képviselõ és
dr. Kriza Ákos szerint Miskolcon is
mûködhetne a Szent Márton
Alapítvány gyermekmentõje, ha az
önkormányzat biztosítaná a sofõr
béréhez szükséges pénzt – a po-
litikusok errõl a GYEK-nél tartott
keddi tájékoztatójukon beszéltek. A
párt megyei és városi szervezete
300 ezer forintot ajánlott fel szep-
tember hónapra, ennyi lenne ugyan-
is a gyermekmentõ sofõrjének bére.
Dr. Kriza Ákos szerint Miskolc költ-
ségvetésébe be kellene, hogy fér-
jen havonta ez az összeg. 

PÁLYÁZATÍRÁS,
KÖZBESZERZÉS,

HITELÜGYINTÉZÉS,

PANEL PLUSZ PROGRAM 
TELJESKÖRÛ

BONYOLÍTÁSA
pályázatírástól a kivitelezésig

Miskolc, Vörösmarty u. 1–3.

Tel: 46/787-998, 70/610-4642

E-mail: lizilondon.kft@chello.hu

KÖZLEMÉNY
A Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei Szervezete

tájékoztatja Miskolc város lakosságát, hogy
önkéntes, térítésmentes véradást szervez

2006. augusztus 18-án (pénteken), 10–18 óráig,
a miskolci TESCO ÁRUHÁZBAN,

2006. augusztus 20-án (vasárnap), 12–18 óráig
SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE,

helye a diósgyôri várnál a volt óvoda épülete.
Várjuk kedves véradóink jelentkezését!

Véradáshoz arcképes személyazonosító, lakcímkártya,
és TAJ-kártya szükséges.

Egy hónappal meghosszab-
bította a panelfelújítási program
pályázati határidejét Lamperth
Mónika önkormányzati és te-
rületfejlesztési miniszter.

A Panel plusz programra,
amelyre az idén nyolcmilliárd fo-
rintot ad az állam, még október
31-ig lehet jelentkezni. 

A meghosszabbított program
lényege, hogy a panelházak kor-

szerûsítésének költségét azonos
arányban, a kiadások harmadát
vállalva finanszírozza az állam, az
önkormányzat és a lakóközösség.

Az idén – a becslések szerint –
több mint 70 ezer lakás támoga-
tásáról kell dönteni. Miskolcon 46
ezer lakótelepi lakás van, ezek
zöme a hetvenes évek elején
épült, szigetelésüket, fûtési rend-
szerüket azonban 20-30 évre ter-
vezték, így régen megértek már
a felújításra. 

PANEL PLUSZ

Hosszabb határidõ

A gázért tüntettek
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Folytatódnak az avasi
útfelújítási munkák. A
Hideg sori útnak az izrae-
lita temetõtõl a Ruzsinszõlõ
felé vezetõ szakaszának
újraaszfaltozása és kiszé-
lesítése után most a Klapka
utcán dolgoztak az úthen-
gerek. A mintegy 100 mil-
lió forintos beruházást rész-
ben pályázati pénzekbõl fi-
nanszírozzák.

Az avasi utak legnagyobb
részén a kátyúzásokat le-
számítva majdnem 30 éve
nem végeztek nagyobb fel-
újítási munkákat. Emiatt a
város legnagyobb lakótelepé-
nek útjai mára olyan rossz álla-
potba kerültek, hogy az autó-
soknak szinte méterenként kellett
kerülgetniük a kátyúkat, bukka-

nókat és a megsüllyedt csator-
nafedeleket.

Így volt ez eddig. Most azon-
ban a Hideg sori út Ruzsinszõlõ

felé vezetõ, nemrég kiszélesített
és újraaszfaltozott szakasza, illet-
ve a korábban felújított Pattantyús
utca után a Klapka kapott, nem-

sokára pedig az Ifjúság út is
új burkolatot kap. A munká-
latok már két héttel ezelõtt
megkezdõdtek és az OTP-
tõl a Platánig tartó szaka-
szon az útburkolati jelek fel-
festésével nemsokára be is
fejezõdnek majd.

Az avasi úthálózat össze-
sen mintegy százmillió fo-
rintból újul meg. Ez azonban
nemcsak a Hideg sori úton,
a Klapka és az Ifjúság ut-
cákon végzett munkák költ-
ségeit fedezi, hanem ele-
gendõ a lakótelep több busz-
megállójának újraaszfalto-
zására is. Mint arról már ko-
rábban beszámoltunk, a
buszmegállók felújítására

azért volt szükség, mert az évek
során a fékezõ buszok sok helyen
felgyûrték a megállók aszfaltját.

petruskó

Épül az Avas

MÁR MAJDNEM KÉSZ A KLAPKA UTCA

A következô lépésben az Ifjúság utcán dolgoznak a munkagépek.

M E G H Í V Ó
Szeretettel meghívom Önt és családját, barátait, szomszédait

2006. augusztus 26-án (szombat), du. 15.00 órára

AZ ELSÕ MISKOLC – VIRÁG SZIRMA FESZTIVÁL PROGRAMJAIRA.
A rendezvény elsõ helyszíne: Miskolci út – Mohostó utca keresztezõdés, második helyszíne a berekkerti új sétány.

Átadja az új buszmegállót parkkal és a sétányt Káli Sándor, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere.
Köszöntõt mond: Fedor Vilmos, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere.

Ünnepi beszédet mond: Hegedûs Andrea, Miskolc Megyei Jogú Város 3. sz. vk. önkormányzati képviselõje.

Az ünnepi köszöntõket követõen a belvárosi városnézõ Dottó kisvonat
átszállítja a vendégeket a berekkerti sétányhoz.

PROGRAMOK: 15.00 köszöntõ, felvonulás, utazás a Dottóval, 16.00 bábszínház,17.30 akrobatikus kerékpár-bemutató,
18.30 eredményhirdetés, 20.00 Schmidt Vera, 20.30 Disco Express, 22.00 tûzijáték, utcabál.
Légbõl pottyant meglepetések…és sok más mûsor és érdekesség várja az ide látogatókat.

Tisztelettel: Hegedûs Andrea önkormányzati képviselõ

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 

Augusztus 20-án, Szent István
és az új kenyér ünnepén idén
is számos érdekességgel csá-
bítja ünneplésre a város a mis-
kolciakat.

A programok már 19-én, szom-
baton megkezdõdnek, és egé-
szen 20-án estig tartanak majd.
Most is a Városház téri Szent
István-szoborhoz és a várba vár-
ják a családokat, és nem marad-
hat el a hagyományos tûzijáték sem.

Szombat délelõtt 10 órakor a vá-
rosi ünnepélyes megemlékezéssel
kezdõdik az ünneplés Miskolcon,
a Szent István-szobornál, ahol a pár-
tok és a miskolciak helyezhetik el
koszorúikat. 11 órakor a mindszenti
templomban ünnepi szentmisé-
vel, este hét órától pedig a vasgyári
templomban ünnepi hangverseny-
nyel tisztelegnek az új kenyér és ko-
ronázó királyunk elõtt. Vasárnap a
diósgyõri várban várják érdekes
programok a családokat. A vár-
színpadon táncbemutatók, elõ-
adások, koncertek, emellett népi-
és iparmûvészeti kiállítások és ját-
szóház csábítják az érdeklõdõket.
Idén is lesz tûzijáték is.  A szerve-
zõk most is nagy érdeklõdésre szá-

mítanak, éppen ezért felhívják a fi-
gyelmet, hogy a zsúfoltság elke-
rülése érdekében az érdeklõdõk az
autók helyett inkább a tömegköz-
lekedési eszközöket vegyék igény-
be, és a vár környékén is tartsák
be a szabályokat.

lénárt

szuperolcsó redônyök,
reluxák, harmonikaajtók,

szúnyoghálók, napellenzôk, 
szalagfüggönyök,

hevederzárak, garanciával.

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

AUGUSZTUS 20.

Ünnepel a város



A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
(NVT) célja elsõsorban a kis- és
közepes vállalkozások támo-
gatása. A terv keretében 3 év
alatt 70-80 ezer gazdálkodó jut-
hat különbözõ nagyságrendû
pénzösszegekhez különbözõ
jogcímen megszerezhetõ tá-
mogatások formájában. Annak
érdekében, hogy ezekhez a tá-
mogatásokhoz a gazdálkodók
hozzájuthassanak, az agrártár-
ca folyamatosan közzéteszi azo-
kat a rendeleteket, amelyeknek
alapján a támogatások igé-
nyelhetõk.

Az NVT céljaira juttatott uniós for-
rás összességében 602,3 millió
eurót, azaz mintegy 150 milliárd fo-
rintot jelent, a magyar állam társfi-
nanszírozásával együtt pedig mint-
egy 754,14 millió euró, vagyis hoz-
závetõlegesen 192 milliárd forint áll
a gazdálkodók rendelkezésére. A
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv tá-
mogatásait a korábbiaknál egy-
szerûbb módon lehet igénybe venni.
Az agrártárca szakértõi szerint ki-
sebb a gazdálkodók adminisztrá-
ciós terhe, és a támogatásokat ál-
lamigazgatási eljárás keretében
igényelhetik. 

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
több program megvalósítását is ki-
emelten támogatja az agráriumban.
Így egyebek mellett a környezettu-
datos gazdálkodási formák térnye-
rését hivatottak ösztönözni a kör-
nyezetgazdálkodási támogatások.
E célok megvalósítása szigorú gaz-
dálkodási és környezetvédelmi sza-
bályok megtartását rója a pályá-
zókra. Azok a gazdák, akik nem
tesznek eleget a miniszteri rende-
letben közzétett úgynevezett
„Helyes gazdálkodási gyakorlat és
helyes mezõgazdasági és környe-
zeti állapot” követelményrendsze-
rének, eleshetnek a pályázatok
során elnyert támogatásoktól.  

A környezetvédelmi és a foglal-
koztatási szempontokat integrál-
tan kezelõ vidékfejlesztés az ag-
rárszerkezet-átalakítást és a vidéki
életkörülmények javítását célozza.
A hazai vidékfejlesztési politika a me-
zõgazdasági tevékenységekbõl
származó jövedelemszerzés elõ-
segítése mellett támogatja a ki-
egészítõ jövedelemszerzési lehe-
tõségeket is. Alapvetõ érdek ugyan-
is, hogy a helyben hozzáadott ér-
tékbõl származó többletjövedelem
helyben maradjon, és ott is hasz-
nosuljon. 

Az ágazati célstratégia a mezõ-
gazdasági és élelmiszeripari ter-
melés versenyképességének javí-
tása mellett a vidéki térségek adott-
ságaiknak legmegfelelõbb fejlesz-
tését jelöli meg. Így az NVT célja-
it körvonalazó és összefoglaló do-
kumentum az agrárágazatok és a
vidékfejlesztés összehangolt, a
szerkezetátalakítást, a természeti és
a társadalmi környezet védelmét,
valamint a felzárkóztatást célzó és
elõtérbe helyezõ komplex fejlesz-
tésrendszert foglal magában.
Mindez pedig az uniós és nemze-
ti társfinanszírozásban megvalósuló
intézkedések, programok összes-
ségét jelenti, amelyet az NVT tar-
talmaz.  

Ennek megfelelõen az NVT cél-
jai a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT)
célkitûzéseivel összhangban a ter-
melõk gazdasági életképességé-
nek, pénzügyi helyzetének és piaci
pozícióinak javítását szolgálják.
Emellett fontos feladat a mezõgaz-

dasági tevékenység fenntartása és
fejlesztése is. Ezáltal ugyanis meg-
teremthetõk a kiegészítõ jövede-
lemszerzés és munkahelyterem-
tés, valamint megtartás feltételei.
Különösen azon gazdálkodók szá-
mára, akik kedvezõtlen termõhelyi
adottságú területeken gazdálkod-
nak. Cél továbbá a környezeti álla-
pot megõrzése és javítása, a ter-
mõhelyi adottságokhoz és a piaci
viszonyokhoz jobban igazodó ter-
melési szerkezet kialakításának tá-
mogatása. 

A vidékfejlesztési terv összesen
nyolc kiemelten támogatott célt ha-
tároz meg. Ezek: az agrár-környe-
zetgazdálkodás, a kedvezõtlen
adottságú területek támogatása,
az Európai Unió környezetvédelmi,
állatjóléti és higiéniai követelmé-
nyeinek való megfelelés elõsegíté-
se, valamint a mezõgazdasági te-
rületek erdõsítése, a korai nyugdíj
lehetõségének megteremtése, a
szerkezetátalakítás alatt álló, félig ön-
ellátó gazdaságok támogatása, a
termelõi csoportok létrehozásának
és mûködtetésének segítése, végül
pedig, de nem utolsósorban az úgy-
nevezett technikai segítségnyújtás.
Ez utóbbi az NVT céljainak meg-
valósítását szolgáló sokoldalú szak-
mai tanácsadást jelenti. A különfé-
le célok megvalósításához kap-
csolódó aktuális végrehajtási ren-
deletek és további hasznos infor-
mációk megtalálhatóak a Mezõ-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH) honlapján, a www.mvh.
gov.hu címen. 

III. évfolyam 33. számVIDÉK VILÁGA4

Bár Borsod-Abaúj-Zemplén
megyét nem soroljuk a ta-
nyavidékek közé, mégsem le-
põdik meg azon senki sem,
hogy ha ilyen, általában egy
család által lakott birtokot lát.
Az viszont már nem megszo-
kott, hogy ha a tanya ener-
giaellátását napelemmel és
szélerõmûvel biztosítják.

A Bükkaranyos határában egy
völgyben álló birtok több mint 60
hektár földbõl és a hozzá tarto-
zó gazdasági épületekbõl áll.
Mivel a termõföld minõsége gyen-
ge – alig 9 aranykorona – nagy
részén gyepgazdálkodás folyik. 10
hektár szántóterületen bioterme-
lés, 4,6 hektáron pedig fekete ri-
bizli termesztését végzik.

Vannak elõnyei is a területnek.
A tiszta víz és a levegõ. Ezt hasz-
nálta ki a tanya tulajdonosa, ami-
kor úgy döntött, hogy szélerõ-
mûvet épít. Ebbõl kettõ is van, a
kisebb biztosítja a birtok ener-
giaellátását, a nagyobb teljesít-
ményû (225 kWh), pedig az

áramszolgáltató hálózatát táp-
lálja.

Nagy József, a tanya tulajdono-
sa nemrég egy új, nagyszabású vál-
lalkozásba kezdett. Már épül egy
völgyzáró gát, amely a patak és a
források vizét fogja összegyûjteni.
Az így keletkezõ tó hasznosítására
pedig többféle lehetõség nyílik.
Mezõgazdasági területrõl lévén szó,
egyik az öntözés, de várhatóan sza-
badidõs tevékenységekre is alkal-
mas lesz a víz. A gáton egy út fut
végig, amely egy most kialakítan-
dó kisbirtokrendszerhez, egy 21.
századi településhez vezet. A falu
mintegy 25 birtokból áll majd.
Minden házhoz több mint 11 hek-
táros föld tartozik majd. Nagy József
azt mondja, azért ennyi, mert így a
leendõ tulajdonosok önállóan is tud-
nak majd pályázni. A beruházó el-
sõsorban fiatalokkal szeretné be-
népesíti a falut. Olyan fiatalokkal, aki-
ket tudásuk alapján választanak
majd ki. A település teljesen önel-
látó lesz a tervek szerint. Az ener-
giaellátást a tanyához hasonlóan
megújuló energiaforrásokkal oldják
majd meg.                        tóthsz

Jó minõségû lesz az új ke-
nyér a szakemberek várako-
zásai szerint, de többe is kerül
majd. A malomipar a liszt árá-
nak emelésére kényszerül, a
pékek viszont valószínûleg
nem drágíthatnak a jelenlegi
piaci helyzet miatt.

A búza aratása már hetekkel
ezelõtt véget ért. Görcsös Ferenc,
gesztelyi gazdálkodó vegyes ér-
zelmekkel beszélt a termésrõl.
Szerinte az utóbbi évek legjobb
minõségû búzája termett az idén,
csakhogy a mennyiség jóval el-
maradt a várttól. Nem beszélve
a felvásárlási árakról. A geszte-
lyi gazda azt mondja, õ ki tud
várni, amíg az árak emelkednek,
csakhogy sok olyan termelõ is
van, aki épp hogy meg tudta vá-

sárolni az aratáshoz a kellõ meny-
nyiségû üzemanyagot, arra vi-
szont már nincs pénze, hogy va-
lahol magtárat béreljen, így tehát
kénytelen alacsony áron eladni
a terményt.

Mindezek ellenére a búza mi-
nõségébõl kiindulva bárki arra
számíthat, hogy jó lesz az új ke-
nyér. És valóban az is lesz. Az
egyik gond az, hogy még a ta-
valy elõtti termésbõl is van a rak-
tárakban, a másik pedig, hogy ha-
marosan emelkedik majd a liszt
ára. A malomipar ugyanis már
nem tudja kigazdálkodni az egyre
növekvõ költségeket. Bárki gon-
dolhatná, hogy ha drágább az
alapanyag, akkor drágább lesz a
késztermék is, esetünkben a ke-
nyér. Barna György, egy miskol-
ci pékség tulajdonosa szerint a
sütõüzemek nem fogják tudni

áraikban érvényesíteni a több-
letköltségeket. Barna György azt
mondja, ennek okai a magyar
piaci helyzetben keresendõek. Az
egyre jobban szaporodó hiper-
marketek ugyanis a sütõipari ter-
mékeket használják „reklám-
ajándékként”, vagyis legtöbb-
ször a bekerülési érték alatt adják
ezeket. Az ilyen alacsony árak-
kal persze nem tudnak verse-
nyezni a csak ezzel a tevékeny-
séggel foglalkozó cégek, tehát
számolniuk kell azzal, hogy az
utóbbi évek tendenciája folyta-
tódik, tovább csökken a forgalom.
Barna György szerint az egyet-
len kiút egyelõre az, hogy ha-
gyományos, házias ízeket kínál-
nak vásárlóiknak, így talán még
a kis pékségeknél veszik meg az
új kenyeret.

tóthsz

A lehetõ legjobban használ-
ja fel a Nemzeti Vidékfejlesztési
Terv (NVT) keretében 80 száza-
lékban uniós, ötödrészt nemze-
ti forrásból – termelõi csoport-
ként kapott támogatást a
Mátravidéki Cukorrépa Terme-
lõk Szövetkezete – véli több
szakértõ is, de sokan vannak a
környéken is, akik hasonló vé-
leményen vannak, ismerve a
szövetkezet eddigi munkáját. 

A 2003 decemberében alakult a
2004 decembere óta véglegesen
is elismert, 30 taggal mûködõ szö-
vetkezés. A tagok zöme a terme-
lõszövetkezeti mûködési formából
kft.-vé, rt.-vé átalakult nagyüzem, de
van magánszemély is közöttük.
Mivel a támogatás árbevétel-ará-
nyos, minél nagyobb egy termelõi
csoport forgalma, annál több a tá-
mogatással megszerezhetõ pénz.
Van azonban egy felsõ határ – 100
ezer euró –, amelynél nem lehet na-
gyobb, bármekkora is az árbevé-
tele az egyébként nonprofit alapon
mûködõ termelõi csoportnak. 

A Mátravidéki Cukorrépa
Termelõk Szövetkezete az NVT öt
támogatási évében nem az elsõ két
évi 5-5 százalékos, késõbb pedig
csökkenõ árbevétel-arányos tá-
mogatást kapja, hanem az említett

felsõ ,,plafont”. Ez nem csoda, hi-
szen forgalmuk tavaly 1,4 milliárd
forint volt. Mivel 2004-ben még csak
elõzetes elismeréssel mûködtek,
akkor 13,3 millió forint támogatást
kaptak termelõi csoportként 1,8
milliárd forintos árbevételük után.
A múlt év után azonban idén
februárban már 25,2 millió
forintot vehettek fel.

A termelõi csoport nagy-
ságához képest persze még
a szóban forgó összeg is
csepp a tengerben. A cu-
korrépánál azonban a ta-
lajszerkezet, tápanyag-ellá-
tottság, a növényi betegsé-
gek egyaránt befolyásolják
a termelést. A termõterület
talajából tehát minden
évben mintát kell venni. A
mintát laboratóriumban
megvizsgálják, a talajvizs-
gáló laboratóriumok pedig
javaslatot tesznek a táp-
anyag-utánpótlásra.

A szövetkezet tagjai ezért
úgy döntöttek, hogy az õket meg-
illetõ támogatással ezt a munkát
könnyítik meg. A termelõi csoport
vásárolt egy terepjárót, amelyre
német gyártmányú talajminta-vevõ
és -vizsgáló berendezést is vettek.
Ehhez GPS-készüléket is besze-
reztek, navigációs szoftverrel együtt.
A szövetkezet így a tagjainak a ter-

melõi csoport költségeinek terhé-
re el tudja végezni a laboratóriumi
vizsgálathoz szükséges munkát, a
tagoknak ezért nem kell fizetniük.
A tevékenységbe nemcsak a min-
tavétel tartozik, hanem a laborató-
riumba való szállítás és a vizsgá-

lati díj megfizetése is. A szövetke-
zet pedig a tagjainak ingyen ren-
delkezésére bocsátja a laboratóri-
umtól kapott információt. Mindez a
tápanyag-ellátottságra, a növényi
betegségekre, továbbá az ajánlott
magtípusokra vonatkozik. Tavasszal
ugyanilyen módon levélanalízist
végeznek szintén laboratórium-

ban. Ez a vizsgálat azt mutatja ki,
hogy milyen tápanyagra van szük-
sége a növénynek. A tagok e vizs-
gálat alapján döntik el, hogy milyen
levéltrágyát juttatnak még ki a cu-
korrépára. A támogatásból futja
még a szövetkezet mûködési költ-

ségeihez való hozzájárulá-
sára is.

A fent említett támogatá-
si feltételek ugyanakkor azt
is jelentik, hogy termelõi
csoportként már 750 millió
forint körül elérték a maxi-
mális támogatási jogosult-
ságot, legalábbis az NVT-n
belül. Támogatási szem-
pontból tehát elvileg mind-
ez már azt jelenti, hogy nem
éri meg olyan nagynak lenni,
mint a Mátravidéki Cukor-
répa Termelõk Szövetke-
zete. Egyéb szempontból vi-
szont jelentõs elõnyök szár-
maznak ebbõl. 

Az érdekérvényesítõ ké-
pessége egy termelõi cso-

portnak annál jobb – mutatja a gya-
korlat, és mondják a szakértõk is
–, minél több termelõt, illetve álta-
luk megtermelt árut képvisel. A szö-
vetkezet tehát piaci érdekképvise-
leti szerepet is betölt – a Cukorrépa
Termelõk Országos Szövetsége
(CTOSZ) térségi érdekképvisele-
tével együtt.

Jó búza,
alacsony felvásárlási árak

FINOM LESZ AZ ÚJ KENYÉR
A forrás, amibõl meríteni lehet

TÁMOGATÁSOK
A VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVBÕL

Környezetbarát és gazdaságos

Biotanya
Bükkaranyoson

Támogatás és fejlesztés

A MÁTRA-VIDÉKEN AZ INTEGRÁCIÓRA IS
SZÖVETKEZTEK



(Folytatás az 1. oldalról.)
Amíg a csapatok a bemuta-

tókra készültek, a királyi solymász
madarat röptetett. Szabó László
egy súlyos autóbalesetet köve-
tõen tért vissza ismét Diósgyõrbe
és mesélt a solymászat hagyo-
mányairól. A Primavera Tánc-
együttes pedig lágy muzsikára lej-
tett a várárokban. 

A látványos bemutatók között
regejáró játszóház várta a legki-
sebbeket, a Déryné-ház elõtt és
a felsõvárban pedig komédiások,
csepûrágók, zenészek szóra-
koztatták a közönséget. A mes-
teremberek a páncélkovácsolás,
a mézeskalács-készítés, a ká-
dármesterség, a vesszõfonás, a
fazekasság fortélyaiba engedtek
bepillantást. A gyerekek sorra
próbálgatták, van-e tehetségük
egyik-másik szakmában. Ha
pedig a nagy munkában elfá-
radtak, a szomszédban finom
sülteket és innivalót vehettek jó-
féle Lajos-dénárért – a várban
ugyanis ez volt a hivatalos fize-
tõeszköz a hét végén. 

A középkori forgatag motorja
az Art Kommandó Interaktív
Színpad társulata volt – folyton-
folyvást a várnép állta útját a lá-
togatóknak. Kicsik és nagyok,
azaz pulyák és öregek, kikapós
kisasszonyok és gazdasszonyok,
boszorkák pereltek egymással
korabeli öltözetben, korabeli nyel-
ven. Évekkel ezelõtt az ország-
ban elõször a diósgyõri vár ren-
dezvényeit színesítették a drámás
csoport szituációs gyakorlataival,
melyek lényege, hogy soha senki

ne essen ki a szerepébõl. Akár
a király elõtt hajbókolt a nép, akár
a vendéget látta el tanácsokkal,
azt mindig kellõ készséggel és
humorral tette. Így történhetett,
hogy a több mint hétezer láto-

gató, aki elvegyült Nagy Lajos ki-
rály várának középkori forgata-
gában, minden bizonnyal jól érez-
te magát és kellemes élmények-
kel távozhatott. 

czikoraági

Az 1901 elején átadott egye-
meletes lakó- és üzletház tulaj-
donosa Bartányi Gyula ügyvéd
volt. A ma látható épület egy ko-
rábbi földszintes „szülõi ház” he-
lyén épült. Földszinti cukrász-
dájában egy évszázadon át di-
csérték a miskolci cukrászmes-
terek szakmai tudását. 

A Városház tér 9/b számú épü-
let felújítási terveit a MIK Zrt. meg-
bízásából a V+A Viszlai Kft. mun-
katársai készítették el. Az 53,9%-
ban önkormányzati tulajdonú épü-
let homlokzata várhatóan 2006-
ban kap megújult külsõt.

Az 1817-ben itt azonosítható
földszintes épület története 1900-
ban ért véget, akkori külsõ kiné-
zetérõl sem homlokzati rajzzal,
sem fényképfelvétellel nem ren-
delkezünk. Annál bõségesebben
dokumentált a tulajdonos elkép-
zelése és az építész fantáziája az
épület homlokzati megjelenésével
kapcsolatban. A 9/a és a 9/b épü-
let homlokzati megjelenésében
annyira eltér egymástól, mintha az
új épület és a másik ház homlok-
zati ki- és átalakítója nem is egy
személy lett volna. Az egyemele-
tes, egy–kettõ–egy tengelyû ház
fõpárkánya a keleti szomszédé-
pülethez alkalmazkodik, s nem a
tulajdonos már meglévõ épületé-
hez igazodik. A homlokzatot gaz-
dag növényi díszekkel, gyöngyfü-
zérekkel tagolt pilaszterek osztják,
közeikben igen hangsúlyos plasz-
tikájú, nagykiülésû, törtíves szem-
öldökû, a szemöldökök alatt her-
mákkal dekorált stukkó ékítmé-
nyek figyelhetõk meg. 

A megemelt tetõtér párkány-
zata kettõzött, hármas osztású, az
osztásoknál maszkos, kagylódí-
szes törpekonzolok kapcsolód-
nak a fõpárkányhoz. A megma-
radt homlokzati rajzot az építész
tökéletesen megvalósította, 106 év
elteltével is ugyanazt látjuk az
épületben, amit a tervezõ, Stimm

Lajos (1888–1943) a tulajdonos-
sal közösen megálmodott. A föld-
szint portáljait többször is átala-
kították, legutóbb az Erste Bank
Hungary Nyrt. (egyik) miskolci ki-
rendeltsége igényeinek megfele-
lõen. Az 1987-ben megnyitott
Rácz kávéház néhány évi mûkö-
dés után bezárt, a cégtáblák
ugyan lekerültek, de a portál alig
változott. Azok követték az eme-
leti traktus hármas tagolódását.
A kávéház és a bank közötti éve-
ket a Pannon GSM miskolci kép-
viseletének itteni mûködése töl-
tötte ki. 2006 nyarán az épület
nyugati traktusában fagylaltozó
mûködik, a többi helyiséget a
bank dolgozói használják.

Az épület fontos szerepet töltött
be a miskolci cukrászat történe-
tében. Itt nyitotta meg elsõ üzle-
tét Trillhaas Gyula (1870–1919), aki
felvidéki evangélikus családból
származott, s az orosz birodalmat
is megjárva a cukrászmestersé-
get kitanulta. (Legendás üzlet-
belsõjét Szentpéterváron egy
gyógyszertárban látta, s azt le-
rajzolva, itthon egy jónevû aszta-
losmesterrel elkészíttette. A be-
rendezés az 1960-as években a

Magyar Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Múzeumba került.)
1919–1932 között az elhunyt tu-
lajdonos leánytestvére, Polatschek
Béláné üzemeltette a berende-
zésérõl (is) elhíresült cukrászdát.
1935–1942 között az üzlet felirata
Doróra változott, s egy generáció
tudatában így is maradt meg a tu-
lajdonos Doró Ernõrõl. A háború
után következett a „Rácz-kor-
szak”, a névadó Rácz Kálmánról.
Rácz miskolci születésû volt, s üz-
letét 1951-ben államosították. Az
államosítás után a mester to-
vábbra is a vállalat alkalmazottja
maradt, nyugdíjazása után költö-
zött el Miskolcról. (1896–1974 kö-
zött élt, Budakesziben temették el.)

Sokak számára ismerõsként
hangozhat a Dominó eszpresz-
szó, amely a ’60-as évek sajátos
hangulatát árasztotta, s egyben
meg is õrizte. 1963-tól (külsõ- és
belsõ felújítás után) ugyanis ez
lett a neve a cukrászdának. Az ezt
követõ épületfelújításra 1987-ben
került sor. Ekkor sokan úgy gon-
dolták, hogy utolsó tulajdonosá-
ra emlékezve Rácz cukrászda
legyen a neve. 

Dobrossy István
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A Miskolc TV
heti mûsora

2006. augusztus 21–2006. augusztus 27.

AUGUSZTUS 21., HÉTFÕ
00.00Képújság 06.00Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.20
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Vidék Világa, me-
zõgazdasági magazin 19.45 A
Cardinal Mindszenty Kórus Stras-
bourgban (ism.) 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30Hírháló (h) 21.00Levél
a halálsorról, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

AUGUSZTUS 22., KEDD

00.00Képújság 06.00Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.20
Magazinmûsor (élõ), benne: Sport
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25
DVTK–ZTE élvonalbeli labdarú-
gó-mérkõzés 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Smaragdháború, angol film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

AUGUSZTUS 23., SZERDA

00.00Képújság 06.00Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.20
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Buxa, pénzügyi
magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30Hírháló (h) 21.00Szerencsés
nap, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora. 

AUGUSZTUS 24., CSÜTÖRTÖK

00.00Képújság 06.00Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.20
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Vidék Világa, me-
zõgazdasági magazin (ism.) 19.45
Kedvenceink, az állatbarátok ma-
gazinja 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30Hírháló (h) 21.00Senki gyer-
mekei, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

AUGUSZTUS 25., PÉNTEK

00.00Képújság 06.00Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.30
Múzsa, kulturális magazin 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.30 Gyöngy-
kagyló, gyermek- és ifjúságvé-
delmi magazin 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30Hírháló (h) 21.00Vihar,
amerikai film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

AUGUSZTUS 26., SZOMBAT

00.00Képújság 07.00Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 DVTK–ZTE élvonalbeli lab-
darúgó-mérkõzés (ism.) 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00 Mis-
kolc Ma, hírmûsor 18.20 Magazin-
mûsor, válogatás a hét témáiból
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Bécs–Budapest Szupermaraton,
2005 (ism.) 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.30 Az
utolsó õrjárat, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

AUGUSZTUS 27., VASÁRNAP

00.00Képújság 07.00Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 DVTK tavaszi gólösszefog-
laló 2005/2006 (ism.) 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Krónika, heti hírösszefoglaló ma-
gazin 18.30 Magazinmûsor, válo-
gatás a hét témáiból 19.00 Krónika
(ism.) 19.30 Múzsa, kulturális ma-
gazin (ism.) 20.00 Krónika (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Cápava-
dász, amerikai–olasz film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön az augusztus 20-i programokat? Hamarosan
kiderül! Négy héten át tartó keresztrejtvény-pályázatot indítottunk. A négy
keresztrejtvényben az augusztus 20-i programok helyszíneit, illetve azt
rejtettünk el, hogy miket ünnepelünk ilyenkor. A négy megfejtést egyben,
egy levelezõlapon legkésõbb augusztus 31-e éjfélig juttassák el a Miskolci
Kommunikációs Kht. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A helyes meg-
fejtéseket beküldõk között az Arany Könyvesbolt (Miskolc, Arany Corvin
Üzletház, Arany János út. 11–13.) által felajánlott könyvet sorsolunk ki. 

ISMERI ÖN AZ AUGUSZTUS 20-I
PROGRAMOKAT?

Igazi fesztiválhangulat volt a diósgyôri várban.

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 21. (hétfõ):07.00–08.00 Híróra,
összefoglaló a hétvége eseményeirõl. 08.00 Vendég:
Riba Istvánné önkormányzati képviselõ. Téma:
Akciók a választókörzetben. 09.00–10.00 Egészség-
óra, a Rádió Diósgyõr életmód-magazinja. Téma:
Allergia II. Esti mûsor: 18.00–20.00 Rádió Aktív.

Vendég: Kisfalvy Nyina alelnök. Téma: Bajban a Miskolci Állatsegítõ Alapítvány.

2006. augusztus 22. (kedd): 07.00 Vendég: Horváth Ottóné 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.
Téma: Hétvégi Bogácsi Fürdõfesztivál.

2006. augusztus 23. (szerda): 08.00–09.00 Diósgyõri Mozaik, a Rádió Diósgyõr közéle-
ti-kulturális mûsora. E heti témáink: Diósgyõri Vigasságok. Zene- és fényfesztivál Miskolctapolcán
– Színház a Szinva-teraszon – 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 24. (csütörtök): 08.00 Téma: „Újra él a Szinva”. Esti mûsor: 18.00–20.00
Csütörtöki Estebéd.

2006. augusztus 25. (péntek): 08.00 Téma: „Iskolakezdés”.

2006. augusztus 27. (vasárnap): Esti mûsor: 18.00–20.00 Retro. 20.00–22.00 Rockinform.

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

A megújuló belváros (17.)

A TRILLHAAS-CUKRÁSZDÁTÓL AZ ERSTE BANKIG

Serfõzõ Simont mint a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei irodalmi
élet doaenjét, a Magyar Írószövet-
ség helyi csoportjának titkárát,
szellemi életünk egyik meghatározó
alakját Prima-díjra jelölték. A Rad-
nóti-, Kölcsey-, Arany János-, József
Attila- és háromszoros Szabó
Lõrinc-díjas költõ könyvkiadóként,
szerkesztõként sokat tett a megye
mûvészeti életének felvirágoztatá-
sáért, irodalmának a magyar iro-
dalom vérkeringésébe való be-
kapcsolásáért. Serfõzõ Simon iro-
dalmi munkásságáért megkapta a
Magyar Köztársaság Tiszti-
keresztjét.

PRIMA-DÍJRA JELÖLTÉK

Móka és kacagás Nagy Lajos király kedvenc várában

LOVAGI TORNA, KÖZÉPKORI FORGATAG
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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 MAGAS KERESETTEL MUNKATÁRSAKAT KE-
RES NEM ÜGYNÖKI MUNKÁRA. TEL.: 30/687-8627, 30/640-1180. 

Munkalehetõség! Nincs elég pénze? Sok a szabadideje! Válaszborítékért in-
gyenesen tájékoztatom. Halmi Krisztián, 3943 Bodrogolaszi, Templom u. 25.

Sarokcsiszolók, fúrók és egyéb
alacsony árú kisgépek kap-
hatók. Válaszborítékért ingye-
nesen tájékoztatom. Halmi
Krisztián, 3943 Bodrogolaszi,
Templom u. 25.
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TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!   
Gyakori probléma Miskolcon, hogy a szelek-

tív hulladékgyûjtõ edények mellett rendszere-
sen felhalmozódik az illegálisan elhelyezett kom-
munális hulladék.

Ez amellett, hogy a környezetre rendkívül
káros hatással van, rontja a városképet.

Az illegális hulladékelhelyezés szabálysér-
tésnek minõsül, az elkövetõ pénzbírsággal sújt-
ható.

Tájékoztatjuk, hogy a polgárõrség, a közte-
rület-felügyelet és cégünk munkatársai foko-
zottan ellenõrizni fogják a szelektív hulladék-
gyûjtõ szigetek környékét. 

Kérjük, hogy amennyiben illegális hulladékel-
helyezést lát, hívja a 46/500-233-as telefonszá-
mot, melyen munkatársaink azonnal intézkednek.

Társaságunk ezúton kívánja felhívni a lakosság figyelmét a legális hulla-
dékelhelyezés módjaira:
� Cégünknél a nem vállalkozás céljára használt ingatlanokhoz ingyene-

sen lehet igényelni akár több 120 literes hulladéktároló edényt is, melyet
igény szerinti gyakorisággal elszállítunk. Ebben az esetben pl.: 1 db edény
ürítési díja: 170 Ft+áfa.      

� Amennyiben az ingatlant csak ideiglenesen, a nyári idõszakban hasz-
nálják – így kizárólag nyáron keletkezik hulladék – lehetõség van sze-
zonális szolgáltatás igénybevételére, mely azt jelenti, hogy évente május
1-jétõl  szeptember 30-ig történik a hulladékszállítás, illetve a számlázás. 

� Amennyiben nem rendszeresen, hanem alkalmanként keletkezik több-
lethulladék, az UNIÓ Coop üzleteiben a cégünk logójával ellátott piros
színû hulladékgyûjtõ zsák vásárlására van lehetõség. A zsák ára: 
230 Ft, mely tartalmazza a hulladékbegyûjtés és -ártalmatlanítás díját. 

Kérjük, szíveskedjenek a szelektív hulladékgyûjtõ edényeket rendel-
tetésszerûen használni, és a többlethulladék el-
helyezésére a fenti lehetõségek valamelyikét vá-
lasztani. 

AVE Miskolc Kft.
Miskolc, József Attila u. 65. Tel.: 46/500-310

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 14 990 Ft
MAXTOR MAXLINE II 250 GB WINCHESTEREK  19 990 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

HP D1360 nyomtató 8990 Ft
17“ LCD monitor 8 ms 46 900 Ft, 

512 Mb pendrive 3200 Ft
Komplett számítógépek

az egértõl a házig már 57 890 Ft-tól
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.huLEGYEN EZENTÚL IS COOP-ÜZLETEINK VÁSÁRLÓJA!

KEDVEZÕ ÁRON KAPHATÓ:
ÉTOLAJ 100%-OS ÉDEN 1 L 199 FT
DELIKÁT 8 75 G 99 FT

Egységár: 1320 Ft/kg

DELMA MULTIVITAMIN CSÉSZÉS 500 G 189 FT
Egységár: 378 Ft/kg

WIENER EXTRA VÁK. KÁVÉ 250 G 289 FT
Egységár: 1156 Ft/kg

HÁZTARTÁSI KEKSZ OTTHON 200 G 89 FT
Egységár: 445 Ft/kg

BIOPON KOMPAKT COLOR, 
NORMÁL 3 KG + 10% AJ. 1199 FT

Egységár: 363,33 Ft/kg

JAR MOSOGATÓK 1 L 299 FT
KOLYNOS FOGKRÉM WHITENING 75 ML 149 FT

Egységár: 1986,67 Ft/l

CREPTO PAPÍR 2 TEK. 2 RÉTEG 79 FT
Egységár: 39,50 Ft/db

ÚJABB AKCIÓVAL VÁRJUK

VALAMENNYI VÁSÁRLÓNKAT AUGUSZTUS 16–28-IG

COOP-ÜZLETEINKBEN.
AKC

IÓ!

A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
pályázatot hirdet

az alábbi helyiségek  bérbeadására határozatlan idõre

A pályázatok postai feladásának határideje 2006. 08. 28.
A postai feladás címe 3501 Miskolc Pf. 78.

A pályázati eljárás részletes, itt meg nem határozott egyéb kötelezõ érvényû feltételeit pályázati is-
mertetõ állapítja meg. A teljes pályázati dokumentáció letölthetõ a MIK Zrt. honlapjáról: www.mikrt.hu.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Eredménytelen
pályázat esetén a gépkocsitárolókra a pályázat benyújtásának határideje folyamatos a bérbe-
adó rendelkezéséig.

Helyiség Alapterület m2 A megtekintés idõpontja

I. 19
Miskolc, Széchenyi u. 46. II. 19
„B” épületében kialakított  III. 18

2006. 08. 22.  9.40–9.506 db pinceszinti IV. 17
gépkocsitároló V. 22

VI. 19

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
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Mint a Volt Hadifoglyok Bajtársi
Szövetségének B.-A.-Z. megyei el-
nöke, hálás vagyok, hogy részese
lehettem a galíciai zarándokutak-
nak. Örömmel tapasztaltuk, mi-
lyen mélyen él a lengyelekben a len-
gyel–magyar barátság eszméje.

Elsõként az 1914. december 11–
12-i gyõztes csata 90. évfordulója al-

kalmából Limanowában rendezett
ünnepségen voltunk, ahol a Nádas-
dy-huszárokra emlékeztek, akik gya-
logsági rohammal gyõzedelmes-
kedtek. Tisztelegtünk Muhr ezredes
és az elesett 38 huszár síremléke,
és a 10-es honvédek sírjai elõtt.

Aztán a gorlicei áttörés 90 éves
évfordulójára szervezett ünnep-

ségen tisztelegtünk a harcokban
hõsi halált halt 10-es honvédek sír-
jainál, és a Tarnow melletti em-
lékmûnél.

Harmadikként pedig elzarán-
dokoltunk Przemysl városába,
melynek védõi a végsõ napokban
az ellenségen kívül az éhséggel is
kemény küzdelmet folytattak.

Przemysl az Osztrák–Magyar
Monarchia keleti határán fekvõ
város, a lengyel Przemysl neme-
si család õsi fészke, fontos közle-
kedési és kereskedelmi központ.
A Monarchia hadvezetése 1874-
ben kezdte el a várost erõdít-
ménnyé alakítani. Védõõrsége ha-
dilétszámon 130 000 fõ volt. Ennek
65%-a magyar volt, benne a mis-
kolci népfelkelõ ezred is. Az oro-
szok 1914. szeptember-októberé-
ben, majd 1914. novemberétôl
1915. március végéig ostromolták
az erôdöt. Végül nem az orosz,
hanem az éhség gyõzte le
Przemyslt. Védõinek vesztesége
hõsi halottakban 14 400 fõ volt és
több mint 100 000-en pedig hadi-

fogságba estek. A
hadifoglyok Szibé-
ria felé indultak. A
krasznojarszki tisz-
ti lágerbe került
Gyóni Géza is,
mint Mihály nevû
fõhadnagy öccsé-
nek „tisztiszolgá-
ja”. Öccse 1917. jú-
nius 8-án meghalt.
Ez a veszteség a
költõt annyira
megviselte, hogy
teljesen összeom-
lott és 1917. június

25-én õ is meghalt. Hagyatékát
Balogh István író, Gyóni barátja
hozta haza. Õ a Deszkatemetõben
nyugszik.

A Przemyslt ostromló orosz se-
regbõl mintegy 100 000 fõ felsza-
badult és csakhamar megjelent a
Kárpátokban. A túlerõ mégsem
boldogult. Az ellenállás ereje na-
gyobb volt minden túlerõnél. Ez az
erõ a magyar föld, a magyar ha-
zaszeretet varázsos ereje volt. 

A gorlicei áttörés lendületében
a 11. bajor hadtest, a budapesti 4.
zászlóalj és a 10. honvéd tábori
ezred támogatásával elõretörõ
sereg körülzárta Przemyslt és
napok alatt visszafoglalta. Megnyílt
az út Lemberg felé. 1915. június 22-
én a város felszabadult. Jelentõs
szerepe volt a gyõztes rohamban
a kassai 34-eseknek, de részt
vettek a harcokban a lengyel légió
önkéntesei is.

A harcokban több tízezer ma-
gyar katona esett el. Emlékezzünk
õseinkre és hõseinkre!

Tóth Béla

III. évfolyam 33. számKÖZÉLET8

Figyelem, figyelem, asszonyok, megérkezett a tollfelvásárló –
hallatszik egy erre haladó autó tetejére szerelt hangszóróból. (Egy
évekkel ezelõtti, ÉS-beli novellájában Kiss Ottó találóan fedélzeti
hangszórónak nevezte ezt a szép formás tárgyat, nagyobb test-
véreit a falvak közepén álló oszlopokon, tanácsházákon lehetett
látni.) 

Évekkel ezelõtt még piros Zsiguli járt itt ugyanezzel a szöveg-
gel, a tollszedõ tehát a szó nem szoros értelmében is megszedte
magát. Bárkinek bármilyen toll van eladó, tessenek szólni, a ko-
csinál átvételre kerül a sor, lármázza az érdekes asszonyhang.
A sorra kerülés kifejezésétõl kiráz a hideg, annyira utálom, mégis
jókedvre derülök, amikor erre jár a tollfelvásárló, városban nem
hallani ilyet. Reménykedem, egyszer megáll az utcánkban, és ki-
faggathatom az érintett szomszédot, mennyit adnak a használt
tollért, súlyra, fajtára, állagra állapítják-e meg az árát. Tényleg
csak puszta kíváncsiságból érdekel, használt tollak nálam leg-
feljebb az íróasztal környékén gyûlnek, érdekelne, mit kóstál egy
régi párna, mennyit kaptam volna, ha két éve jól megtépem a
némakacsáimat. Persze, biztos minimum száz kacsával kell ahhoz
így szakszerûen elbánni, hogy egy pohárka jóféle bor ára ösz-
szejöjjön, az én hobbikacsázásom nem jövedelmezne ebbõl egy
fillért sem. 

Legnagyobb kacsám – kinek fiam a Némó nevet adta – tolla
a hátsókerti kisházam oldalfalát díszíti, mementóként, hogy test-
véreivel együtt két esztendeje egy „szezont” élt nálunk, kitelel-
tetni nem volt módunk, kérésünkre barátunk hernádnémeti
nagymamája segítette õket a másvilágra. Talán hamarosan le-
hetnek újból némakacsáim, természetesen megint csak nem azért,
hogy utcánkban én állítsam meg miattuk a tollfelvásárlót, hanem
mert már a telet is vidéki házunkban tölthetjük.    

Némó gyönyörûvé fejlõdött, hattyúformája, hótisztasága jut
eszembe, ha erre jár a tollfelvásárló. Ahogy a kacsa halkan fújt,
sóhajtozott örömében, lengette óriás szárnyait elegánsan, úgy
köszöntött reggelente. Vass Tibor

Elvan a gyerek

MADARAT TOLLÁRÓL

Hatszázan jelentkeztek 

VÉGET ÉRT A PÓTFELVÉTELI

ÚSZÁSOKTATÁS 
A BARLANGFÜRDÕBEN

2006. augusztus 21-tõl kéthetes turnusokban (egész évben fo-
lyamatosan) úszásoktatás indul a barlangfürdõben ovisoknak, is-
kolásoknak, igény szerint felnõtteknek is! Bõvebb felvilágosítás a
70/283-5192-es telefonszámon.

Hatszázan jelentkeztek idén
a Miskolci Egyetemre a nyári,
úgynevezett pótfelvételin. A
legtöbb helyen már megvan-
nak a vizsgaeredmények, de
akad olyan kar is, ahol még
nem született végleges döntés
arról, hány jelentkezõt vesznek
fel az adott képzésre. A pótfel-
vételivel csak költségtérítéses
képzésekre lehetett bekerülni.

Sok frissen érettségizett diák
számára csak most értek véget az
izgalom hónapjai. A legtöbb egye-
temen és fõiskolán ugyanis nem-
rég ért véget a pótfelvételik kiérté-
kelése, így most dõlt el az is, hány
embert vesznek fel egy-egy adott
szakirányra. A Miskolci Egyetemen
idén szinte minden olyan szakra be
lehetett kerülni utólagos felvételi
vizsgával, amely szerepelt az álla-
milag finanszírozott nappali kép-
zések között. Ahhoz, hogy valaki

élhessen a pótfelvételi lehetõsé-
gével, legalább 78 ponttal kellett ren-
delkeznie, a sikeres vizsgával pedig
kizárólag költségtérítéses képzé-
sekre lehetett bejutni.

Dr. Szûcs István tanulmányi rek-
torhelyettes lapunknak elmondta,
hogy összesen 1800 jelentkezési
lapot hoztak le a minisztériumból a
pótfelvételire való jelentkezéshez,

ebbõl összesen 600 lap került visz-
sza hozzájuk kitöltve. Ez azt jelenti,
hogy idén körülbelül egyharmad-
annyian jelentkeztek nyár végén va-
lamilyen egyetemi képzésre, mint
amennyit a pótfelvételire vonatkozó
keretszámban az egyetem mega-
dott. Arról, hogy hány embert vettek
fel ebben az évben utólagos vizs-
gával, még nincs pontos adat, mivel
vannak olyan karok, amelyeken
még nem született meg az erre vo-
natkozó végleges döntés. Ahol már
megvannak az eredmények, ott át-
lagosan a jelentkezõk 90-92 száza-
léka kezdheti meg tanulmányait
szeptemberben. A Miskolci Egyetem
által meghirdetett képzések közül
idén a gépészmérnöki alap- és a jo-
gászképzések voltak a legnépsze-
rûbbek. Elõbbire 35, utóbbira pedig
20 százalékos volt a túljelentkezés.
A bölcsészettudományi karon a leg-
többen a történelem szakra pró-
báltak bekerülni pótfelvételivel.

petruskó

Ahhoz a generációhoz tartozom, melynek tagjai az apák elsõ
világháborús katonatörténeteit úgy hallgatták, mint a mesét! A
véres történetek és a dalok Galíciájának térképén három név
piroslott: Limanowa, Gorlice, Przemysl. Jó apám, Tóth Endre 10-
es honvéd volt, Galíciában harcolt és esett orosz fogságba. A
szomszéd Kis Bálint bátyám pedig Przemyslben küzdött és esett
orosz fogságba.

GALÍCIA: A „MESÉK” NYOMÁBAN


