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

MISKOLCI NAP

Január elsejétõl a házior-
vosnál és a szakorvosnál egy-
aránt 300 forintos vizitdíjat kell
fizetni, és megszûnik a kórhá-
zi ellátás ingyenessége is,
mivel itt szintén 300 forintos na-
pidíjat szednek majd. 

Egyelõre a kórházak sem tud-
ják, miként zajlik majd a nyugta-
adás, és hogy mekkora bevétel-
re tehetnek szert ezáltal. A válto-
zásokról részletesen rendelkezõ
jogszabályokat még idén õsszel
megalkotják.

Ha januártól beutaló nélkül
megy a beteg az orvoshoz, akkor
máris a 300 forint dupláját fizeti,
ha pedig apró-cseprõ, azonnali
ellátást nem igénylõ üggyel ke-
resi fel a sürgõsségi centrumot,
a tarifa 1000 forint. A vizitdíjból és
a kórházi napidíjakból befolyó
összeg nem költségvetési bevé-
tel, így a kormány tervei szerint
az teljes egészében az egész-
ségügyi intézményeknél marad. 

– Azt gondolom, hogy ha a kór-
házi bevételeket valami úton-
módon elfogadható mértékben
növelni tudjuk, és ezt a betegel-
látás színvonalának a növelésé-
re fordíthatjuk, akkor minden-
képpen egyet kell értsek vele –
jelentette ki Koleszár Lajos, a
Semmelweis Kórház igazgató-
fõorvosa. – Ugyanakkor az a
meggyõzõdésem, és ezzel
magam is így vagyok, hogy ami
ingyen van, legyen az gyógy-

szer, orvosi ellátás, vagy bármi
más, annak nincs értéke az em-
berek szemében. Az utóbbi évek-
ben, évtizedben pedig egy kicsit
így vagyunk az egészségügyi el-
látással is, nincs értéke. 

Mintegy négymillió ember rész-
ben, vagy teljesen mentesül a fi-
zetési kötelezettség alól. A hat
éven aluli gyermekek orvosi ellá-
tása után semmilyen szinten nem
kell fizetni, s a vizitdíj kétharma-
da a 6–18 év közötti gyermekek
esetében is visszaigényelhetõ a
települési önkormányzattól.
Továbbra is ingyenes marad a
krónikus betegek és a sürgõs
esetek ellátása, a terhesgondo-
zás, a szûrõvizsgálatok, a transz-
plantáció és donáció, és az ügye-
leten sem nyújtják be a számlát,
ha valakinek éppen este szökik
fel a láza. A rászorulóknak, pél-
dául az alacsony jövedelmûeknek
vagy a munkanélkülieknek pedig
csak a terhek egyharmadát, 100
forintot kell kifizetniük.

A háziorvosnak egy évben leg-
feljebb hatezer, a szakrendelõknek,
kórházaknak maximum 15 ezer fo-
rintot kell majd kifizetni. Azt még
nem tudni pontosan, hogy az
egyes ellátási szintek mekkora
bevételre tehetnek szert a vizit-, va-
lamint a kórházi napidíjból. És az
sem tisztázott, hogy miként el-
lenõrzik majd az egyes betegek
befizetéseit, illetve azt, hogy meny-
nyit használtak fel 6, illetve 15
ezer forintos keretükbõl. 

K. A.

AZ ÖSSZEG AZ INTÉZMÉNYEKNÉL MARADNA

Januártól vizitdíj
és napidíj

Augusztus 30. és szeptember
3. között rendezték meg Mis-
kolcon a Lékó Péter–Anatolij
Karpov rapid sakk párosmér-
kõzést, amelyet a magyar
nagymester nyert meg 4.5–3.5
arányban. A házigazdák elé-
gedetten vonhatták meg a ren-
dezvény mérlegét, ugyanis a
találkozó átütõ sikert hozott.

Adósak vagyunk az elmúlt heti
lapzártánk utáni eseményekkel!
Nos, pénteken a felek a Nem-
zetközi Kereskedelmi Központot
keresték fel, ahol Simon László ügy-
vezetõ igazgató adott fogadást
Anatolij Karpov és Lékó Péter, va-
lamint kísérõik, Káli Sándor pol-
gármester és a szervezõk tiszte-
letére. Ezután közönségtalálkozó-
ra került sor, amelyen a több száz
érdeklõdõ kérdésekkel halmozta
el a két világnagyságot. Karpov ki-
jelentette, hogy a sportág eladha-
tóságának érdekében minden-
képpen törekedni kell a játékidõ rö-

vidítésére, hogy a sakk megje-
lenhessen a televízió képer-
nyõjén, ezáltal a szponzorok
számára is vonzóvá váljon. Lékó
a demonstrációs táblánál be-
mutatta az azeri Tejmur Rad-
zsabov elleni gyõztes és szá-
mára emlékezetes partiját, míg
riválisa a bolgárok világbajno-
kával, Veszelin Topalovval vívott,
– mint késõbb kiderült, a sakk-
történelembe is bevonult játsz-
máját elemezte.

Este a városháza dísztermé-
ben a Palota borház adott kós-
tolót a nagymestereknek, akik
nyolcféle nedût ízleltek meg a
szakavatottak kommentálásában.

A hátralévõ négy parti elemzé-
sétõl ezúttal eltekintünk, ugyanis
valamennyi döntetlennel fejezõ-
dött be, így Lékó Péter 4.5–3.5 ará-
nyú gyõzelmet könyvelhetett el má-
sodik miskolci fellépésén. Nézzük
inkább a rendezvénynek azt az ol-
dalát, amely ugyancsak roppant
fontos tényezõ a magyar nagy-
mester gyõzelme mellett!

A sakkozás hívei az utóbbi na-
pokban több órát is eltölthettek a
hírességek társaságában. Mind-
ketten olyan természetesen visel-
kedtek, mintha nem is körülrajon-
gott sztárokról lenne szó. Mind-
ketten több ezer aláírást osztottak
ki, mindenkivel kezet fogtak, vala-
mennyi kérdésre válaszoltak.

Programjaikat a derû és a vi-
dámság fûszerezte. Karpov öt-
száz nézõt nevettetett meg, ami-
kor kijelentette: neki igazán akkor
ment a játék, amikor már nem volt
gondolkodási ideje. A párosvia-
dalhoz a Miskolci Nemzeti
Színháztól alkalmasabb helyszínt
nagyítóval sem lehetett volna ta-
lálni. A teátrum mûvészei a meg-
nyitón emlékezetes elõadást pro-
dukáltak, a sakkjáték történetét és
fejlõdését vitték színre. Mivel Halasi

Imre igazgató számos ötlettel állt
elõ, így bizonyosra vehetõ, hogy
jövõre újabb meglepetésre szá-
míthatnak a sakkot és a mûvé-
szeteket kedvelõ nézõk.

Hogyan tovább? Nos, a szerve-
zõ bizottság már megállapodott (!)
a jövõ évi fõszereplõkkel: Lékó
Péterrel és Vlagyimir Kramnyikkal.
Az egyezség nem születhetett
volna meg német menedzserük és
a miskolci önkormányzat hathatós
támogatása nélkül. Kétségtelen,
hogy a világszintû rendezvény
drága mulatság, de segítségével
a borsodi megyeszékhely egy
hétig hatalmas publicitást kap a
hazai és a világsajtóban, a tévék
képernyõjén. Ugyanakkor a mér-
kõzés után azt is bejelentették,
hogy Miskolcon nyílhat meg az elsõ
Lékó-sakkiskola.    Doros LászlóNagy Attila színmûvész szob-

ra kerül fel elsõként a Miskolci
Nemzeti Színház elõtt elhelye-
zett posztamensekre. A mell-
szobor tervének elkészítése
meghívásos pályázat alapján
történt, melyre a Miskolci
Galéria javaslata alapján Tóth
Sándor, Jószai Zsolt és Balogh
Géza szobrászmûvészeket
kérte fel az önkormányzat. 

Az elõzményekrõl Nyírõ Pál
területi képviselõ és Nébliné Babik
Katalin, a Kulturális és Vendég-
forgalmi Osztály kulturális cso-
portvezetõje tájékoztattak a hely-
színen.  

Mint elhangzott, a Miskolci
Nemzeti Színház irodaháza elõt-
ti téren évekkel ezelõtt mell-
szobrok elhelyezésére szolgáló
posztamenseket alakítottak ki
azzal a céllal, hogy ott a miskol-
ci színjátszás történetének, neves
személyiségeinek emléket állítson
a város. Mivel a posztamenseken
még egyetlen szobor sincs, ezért
többször felvetõdött, hogy jeles
évfordulókhoz kapcsolódva, évrõl
évre egy-egy mellszobrot avas-
sanak itt fel. Mivel hazánk 2006

októberében ünnepli az 1956-os
forradalom és szabadságharc öt-
venedik évfordulóját, ehhez kap-
csolódva merült fel Nagy Attila
neve, aki nem csupán a Miskolci
Nemzeti Színház közkedvelt mû-
vésze volt, hanem a forradalom
és szabadságharc helyi esemé-
nyeinek egyik vezetõje is. 

Nagy Attila (1933–1992) Pácin-
ban született, s a Színház- és
Filmmûvészeti Fõiskola elvégzé-
se után, 1955-ben Miskolcra szer-

zõdött. Már kezdetben a város
egyik legkedveltebb színmû-
vészének számított. 1956-ban a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Munkástanács elnökévé válasz-
tották, a forradalom idején Mis-
kolcon több helyen szavalt (pl. az
egyetemen), s beszédeket is tar-
tott. A forradalom leverése után
súlyos börtönbüntetésre ítélték,
ahonnan 1961-ben szabadult. Ezt
követõen Budapesten és több vi-
déki színházban játszott, rende-

zett, 1988-tól a kecskeméti szín-
ház mûvészeti vezetõje, 1990-tõl
haláláig pedig országgyûlési kép-
viselõ volt. Számos filmben sze-
repelt, sokat játszott a televízió-
ban, rádióban, s versmondóként
is közkedvelt volt.

Nébliné Babik Katalin el-
mondta, a szobor elkészítése
meghívásos pályázat keretében
történik. A Miskolci Galéria Városi
Mûvészeti Múzeum javaslata
alapján a pályázatra Tóth Sándor,
Jószai Zsolt és Balogh Géza
szobrászmûvészeket hívta meg a
város. Az elkészült terveket a
Miskolci Nemzeti Színházban ál-
lították ki, a díjnyertes pályamû al-
kotóját az önkormányzat meg-
bízza majd a mellszobor elké-
szítésével. 

– A mellszobor avatásának ter-
vezett idõpontja 2006 októbere.
Az alkotással Miskolc egy szép ki-
vitelû köztéri alkotással gazda-
godhat, és méltó módon tiszte-
leghet Nagy Attila elõtt, akit nem-
csak színmûvészként, de az 1956-
os forradalom és szabadságharc
egyik helyi vezetõjeként is meg-
õrzött emlékezetében a város –
hangoztatta Nyírõ Pál. 

(szepesi)

Lékó Péter legyõzte Anatolij Karpovot

JÖVÕRE KRAMNYIK JÖN MISKOLCRA

A perecesi temetõben álló
kopjafánál tartottak bányász-
napi megemlékezést vasár-
nap. Bár az utolsó Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei mély-
mûvelésû bányát 2004-ben
bezárták, a közösség azóta is
minden évben tiszteleg azok
elõtt, akik egész életüket a bá-
nyászatnak szentelték.

A perecesi temetõ központi
részén áll egy 2004-ben avatott
kopjafa annak a kilenc bányász-
nak a nevével, akik 1947-ben egy
alagútszerencsétlenségben vesz-
tették életüket.

– Ezt a kopjafát három éve
emeltük és készítettük el, hogy
emléket állítson azoknak, akik a
bányában dolgoztak, azoknak,

akik innen kapták a kenyerüket,
és annak a háromezer embernek
is emléket állít, akik itt nyugsza-
nak – mondta el Takács Tibor, a
Perecesért Tenni Akarók Köre
Alapítvány elnöke.

A lyukóbányai tárnából 2004.
október 7-én hozták fel az utol-
só csille szenet. Bár ezzel bezárt
az utolsó mélymûvelésû bánya is
Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben, a bányász-közösség azóta
is minden évben megemlékezik
azokról, akik számára az életet je-
lentette a föld alatti munka. A kop-
jafánál elõször a történelmi egy-
házak képviselõivel együtt imád-
koztak a jelenlévõk, majd politi-
kai és civil szervezetek képvise-
lõi helyezték el az emlékezés vi-
rágait.

tóthsz

A bányászokra
emlékeztünk

Új köztéri alkotás

NAGY ATTILA-SZOBOR KÉSZÜL

Lékó Péter a gyôzelem utáni pillanatokban a sakktáblát dedikálta
(nagy fotónkon), Anatolij Karpov (jobbról), Verôci Zsuzsa nemzet-
közi nagymester, a verseny bírája, Lékó Péter és Káli Sándor a díjak
átadását követôen.



Az országban elsõként a mis-
kolci közgyûlés tárgyal – a szep-
temberi ülésén – javaslatot az
olimpiai sikereket elért sportolók
teljesítményének rendszeres vá-
rosi életjáradékkal történõ elis-
merésérõl. 

A témával kapcsolatban dr.
Szinay Attila képviselõ, az elõter-
jesztés készítõje, és Szebeni Péter,
a közgyûlés Kulturális és Sport-
bizottságának elnöke adott tájé-
koztatást. 

– Városunk sporthagyományai, il-
letve a jelen és a jövõ tehetséges
sportolói iránt kimutatott elismeré-
se jeléül kell a közgyûlésnek meg-
alkotnia ezt a rendeletét, amellyel ki-
fejezi Miskolc lakosságának kö-
szönetét is a kiváló sportolóknak.
Ugyanakkor a most megalkotásra
kerülõ rendelet egyfajta üzenetként
is értelmezhetõ, hiszen Miskolc
lehet az elsõ olyan magyar város,
amely érmes olimpikonjait életük vé-
géig támogatja – hangoztatta dr.

Szinay Attila. Igénylést a NOB által
szervezett nyári vagy téli olimpiai já-
tékokon, a FIDE által szervezett
Sakkolimpián, illetve a Paralimpián
vagy a Siketlimpián elsõ, második
vagy harmadik helyezést elért spor-
tolók nyújthatnak be, akik a feltéte-
lek megléte esetén, az igénylést kö-
vetõ év január elsejétõl, életük vé-
géig rendszeres olimpiai járadékra

jogosultak. Az elsõ helyezett jára-
dékának összege a bérbõl és fize-
tésbõl élõk elõzõ évi országos szin-
tû bruttó átlagkeresetének megfe-
lelõ összeg lesz. A második helye-
zetteké ennek hatvan, a harmadik
helyezetteké pedig ennek negyven
százaléka.  Szebeni Péter kiegé-
szítésként elmondta, az elõterjesz-
tést a Kulturális és Sportbizottság

egyhangúlag támogatta, a Miskolc-
nak hírnevet szerzett, s az ifjúság-
nak példaképül szolgáló sportolók
teljesítményének méltó elismerése
olyan cél, amelyet pártpolitikai szem-
pontoktól függetlenül, mindenkinek
helyeselnie kell. – Szükségünk van
az ilyen emberekre, és fontos, hogy
õk is mindig érezzék: a város büsz-
ke rájuk, szükség van a példájuk-
ra, a tapasztalataikra – hangoztat-
ta a képviselõ.                    Sz. S.
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PÁRTOK – PORTÁK
Ellenzéki értékelés

A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyûlés négyéves
munkáját értékelte dr. Ódor
Ferenc, a közgyûlés Fidesz-frak-
ciójának vezetõje, dr. Kriza Ákos,
az Egészségügyi Bizottság el-
nöke, Gergely Zsolt, a Közbe-
szerzési Bizottság elnöke és dr.
Szabó Csaba, az Ügyrendi és
Jogi Bizottság elnöke. Az ellenzéki
politikusok fõként a gazdálkodást,
a „vagyonfelélést” illették kritiká-
val, s bírálták a megyerendszer
megszüntetésére irányuló kor-
mányzati, illetve kormánypárti kez-
deményezéseket is, amelyek – el-

fogadásuk esetén – 2009-tõl a
megyei közgyûlések megszûné-
sével jártak volna. 

Ódor Ferenc pozitívumként
értékelte, hogy a megyei intéz-
ményrendszer mûködõképes
maradt, bírálta ugyanakkor az
összevonásokat, átszervezése-
ket, melyek következtében – vé-
leménye szerint – 662 ember ma-
radt munka nélkül, vagy került
más, az addigiaknál rosszabb, bi-
zonytalanabb egzisztenciális fel-
tételeket jelentõ beosztásba. A
frakcióvezetõ szerint elismerést
érdemel a közgyûlés 800 mil-
liós, sikeres ÖNHIKI-pályázata,

ugyanakkor – mint fogalmazott
– „nagyon elszámolhattak vala-
mit” a költségvetés összeállítá-
sánál, ha ekkora, pótlólagos for-
rásra volt szükség. Ódor Ferenc
szerint vagyonfelélés is történt az
elmúlt négy évben, ezek közül
kiemelte a BorsodCom eladását,
amely a frakcióvezetõ álláspontja
szerint áron alul került értékesí-
tésre. A politikus azon vélemé-
nyének is hangot adott, hogy a
közgyûlés az elmúlt idõszak-
ban túlzottan foglalkozott az ide-
genforgalommal, s kevésbé kon-
centrált más gazdasági felada-
tokra.  

Lakossági találkozó
Orosz Lajos, a 2. számú választókörzet szocialista ön-

kormányzati képviselõje szeptember 9-én (szombat) 8 órá-
tól 12 óráig lakossági találkozót tart. Helyszín: Martin-Kertváros
Unió-COOP ABC elõtt. A Miskolci Városgazda Kht. mun-

katársai is jelen lesznek a lakossági találkozón. Minden érdeklõdõt
tisztelettel és szeretettel vár!

Szûcs Erika, a 6. számú választókörzet szocialista ön-
kormányzati képviselõje szeptember 15-én (péntek) 15.30
–17.30 óráig az avasi posta elõtti részen lakossági találko-
zót tart szeptember 16-án (szombat) 15 órától a Korach Mór

úti bámészkodó park–parkavató ünnepségre. Minden érdeklõdõt sze-
retettel vár!

Fodor Zoltán, a 9. számú választókörzet önkormányza-
ti képviselõje lakossági találkozót tart szeptember 16-án
(szombat) 9–12-ig. Helyszín: Avas III. ütem Plusz ABC elõt-
ti terület. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Dr. Mokrai Mihály, a 11. választókörzet önkormányzati
képviselõ-jelöltje lakossági találkozót tart szeptember 15-
én (péntek) 14–16-ig. Helyszín: Profi elõtti terület – Vörösmarty
út. Mindenkit szeretettel vár!

Szilágyi Gizella, a 12. számú választókörzet szocialis-
ta önkormányzati képviselõje szeptember 14-én (csütörtök)
16–18-ig lakossági találkozót tart. Helyszín: Zsolcai kapu –
Soltész N. K. sarok. Minden érdeklõdõt tisztelettel és sze-
retettel vár!

Nyírõ Pál, a 15. számú választókörzet szocialista önkor-
mányzati képviselõje szeptember 14-én (csütörtök) 16–18-
ig lakossági találkozót tart a Kis-Hunyad u. 16–18. sz. alatti
játszótérnél. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Csordás Mihály, a 17. számú választókörzet szocialista
önkormányzati képviselõje szeptember 12-én (kedd) 16–18
óráig lakossági találkozót tart a Bedeg-völgyi úti busz-
megállónál a (Shell kúttal szemben), szeptember 14-én (csü-

törtök) 16–18-ig pedig a Kõporos u. (Autóklub mögött). Minden ér-
deklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Szebeni Péter, a 18. számú választókörzet szocialista
önkormányzati képviselõje szeptember 16-án  (szombat)
10–12-ig lakossági találkozót tart a Szuperett (Ifjúsági Ház)
elõtt a Gyõri kapunál. Minden érdeklõdõt tisztelettel és

szeretettel vár!

Hubay György, a 19. számú választókörzet önkor-
mányzati képviselõ-jelöltje (Függetlenek Miskolci Egyesülete
– Miskolci Orvos Társaság) lakossági találkozót tart szep-
tember 8-án (pénteken) 17 és 19 óra között a Tokaj Szol-

gáltatóházban mûködõ orvosi rendelõben (Gyõri kapu 47.) Meghívott
vendég: dr. Kovács Éva háziorvos.

Riba Istvánné, a 21. számú választókörzet szocialista
önkormányzati képviselõje szeptember 13-án (szerda)
16–18-ig lakossági találkozót tart a Bükk Áruház elõtti te-
rületen. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Dr. Tompa Sándor, a 24. számú választókörzet szocia-
lista önkormányzati képviselõje, Hardonyi András, a 25.
számú választókörzet önkormányzati képviselõje, Horváth
Ottóné, a 26. számú választókörzet önkormányzati képvi-

selõje lakossági találkozót tartanak szeptember 14-én (csütörtök) 16
órától 18 óráig a diósgyõri villamos-végállomásnál. Minden érdeklõ-
dõt tisztelettel és szeretettel vár!

Üveges Tamás, a pártoktól független képviselõ-jelölt
szeptember 11-én (hétfõn) 18 órától lakossági fórumot tart
a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában. A fórumon részt
vesz a pártoktól függetlenek polgármester-jelöltje, Kobold
Tamás is.

Borsod-Abaúj-Zemplén Levelezési cím Kiajánlandó Telefon Ügyintézõ
Megyei Munkaügyi Központ szakképesítés

Miskolci Kirendeltség 3526 Miskolc, Zombori u. 2. Gázvezeték- és készülékszerelô 46/502-824 Benke Zsoltné
Töltõállomás-kezelõ 46/502-823 Karvas Helga
Motorfûrész-kezelõ 46/502-820 Molnár Lászlóné
Virágkötõ 46/502-815 Kardos Enikô
Szakács 46/502-813 Varga Zoltánné
Személy- és vagyonõr 46/502-816 Molnár Pálné
Középfokú angol 46/802-826 Rigóné Pethô Éva
Idegenforgalmi ügyintézõ 46/502-815 Kardos Enikô
Ruházati eladó 46/502-813 Varga Zoltánné
Számítógép-kezelô 46/502-826 Rigóné Pethô Éva
Fakitermelõ 46/502-820 Molnár Lászlóné
Minõsített hegesztõ 46/502-818 Pásztor Márta
Személy- és vagyonõr 46/502-820 Molnár Pálné
Nehézgépkezelô 46/502-802 Nagy Miklós Béláné
Számítógépkezelõ + ECDL 46/502-819 Nagy Judit
Kereskedô-vállalkozó 46/502-817 Szabóné Csala Zsuzsanna
Sütôipari munkás 46/502-821 Dajkáné Révész Katalin
Könnyûgépkezelô 46/502-827 Kajtorné Bujnóczki Rózsa
ABC eladó 46/502-823 Karvas Helga
Hús- és hentesáru-eladó 46/502-827 Kajtorné Bujnóczki Rózsa
Szociális gondozó 46/502-818 Pásztor Márta

Ózdi Kirendeltség 3600 Ózd, Vasvár út 125. Gyártósori összeszerelõ  48/476-570 Széles Annamária
ABC-eladó és vonalkódos pénztárgépkezelõ
Géplakatos
Kômûves

Szikszói Kirendeltség 3800 Szikszó, Kassai u. 108. Vegyészlaboráns 46/395-989 Szabó Rita
Gyümölcstermelô
Asztalosipari szerelô

Tiszaújvárosi Kirendeltség 3580 Tiszaújváros, Kazinczy u. 3. Könnyûgépkezelô 49/342-370 Gerényi Szilvia
ABC-eladó

Sátoraljaújhelyi Kirendeltség 3980 Sátoraljaújhely, Hajnal u. 24. Ács-állványozó 47/523-290 Hutkai Anita
Fakitermelô
Szárazépítô (gipszkarton-szerelô)
Kômûves
Könnyûgépkezelô
Szakács

Kazincbarcikai Kirendeltség 3700 Kazincbarcika, Tóth Á. út 2. Szárazépítô (gipszkarton-szerelô) 48/510-070/28 Lukács Lóránt
Épületburkoló 48/313-758
Kereskedô-vállalkozó
Vegyész laboráns
Sütôipari munkás
Minôsített hegesztô
Fakitermelô

Mezõcsáti Kirendeltség 3450 Mezõcsát, Hõsök tere 24. Kosárfonó és fonottbútor-készítõ 49/353-977 Hatranics Anita
Pék 49/352-725

Edelényi Kirendeltség 3780 Edelény, István király u. 51. Szárazépítô (gipszkarton-szerelô) 48/342-852 Kecskeméti Adrienn
Épületburkoló
Fakitermelô
Szociális gondozó és ápoló

Szerencsi Kirendeltség 3900 Szerencs, Kassa u. 23. Fakitermelõ 47/361-749 Bárányné Mészáros Marianna
Minõsített hegesztõ
Integrált ügyfélkapcsolatok asszisztense
ABC-eladó 
Pincér
Mezõgazdasági erõgépkezelõ
Kômûves
Könnyûgépkezelõ

Gönci Kirendeltség 3895 Gönc, Kossuth u. 47. Gyümölcstermesztõ 46/388-487 Kiss István

Sárospataki Kirendeltség 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 78. Kômûves 47/312-158 Dékányné Bodnár Tímea
Szerkezetlakatos
Minôsített hegesztô

Encsi Kirendeltség 3860 Encs, Szeles u. 1. Asztalosipari szerelô 46/306-430 Hódi Norbert

Mezôkövesdi Kirendeltség 3400 Mezôkövesd, Dózsa Gy. u. 2. Szociális gondozó 49/312-106 Molnárné Murányi Erzsébet
Takarító
Kereskedô boltvezetô

Az Európai Szociális Alap által támogatott HEF OP 1.1 program keretében, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ kirendeltségeinek szervezésében a 2004–2006
közötti idõszakban különféle szakképesítést szereznek ügyfeleink.

Keressük azon munkáltatókat, akik az alábbi szakképesítéssel alkalmaznák a prog-
ram résztvevõit képzettségüknek megfelelõ munkakörben. A B.-A.-Z. Megyei Munkaügyi Központ a foglalkoztatást elõse-
gítendõ, a bruttó munkabér 100%-át munkagyakorlatszerzési támogatás keretében biztosítja a foglalkoztató részére.

További információ az alábbiak szerint:

Az Európai Szociális Alap támogatásával

LAKOSSÁGI FÓRUM

VÁLASZTÁSI
MÛSOROK

Ha kíváncsi arra, hogy az Ön vá-
lasztókörzetében kik szállnak ring-
be a voksokért és szeretné meg-
ismerni elképzeléseiket, tekintse
meg a Miskolc Televízió mûsorait,
amelyekben bemutatkoznak a
képviselõ-jelöltek. Emellett meg-
tudhatja azt is, kik indulnak váro-
sunk polgármesteri székéért. A vá-
lasztókörzetek képviselõ-jelölt-
jeinek bemutatása:

1. körzet: 2006. szeptember 13.
szerda, 17.25. 2. körzet: 2006.
szeptember 13. szerda, 18.25. 3.
körzet: 2006. szeptember 13.
szerda, 19.25. 4. körzet: 2006.
szeptember 14. csütörtök, 17.25.
5. körzet: 2006. szeptember 14.
csütörtök, 18.25. 6. körzet: 2006.
szeptember 14. csütörtök, 19.25.
7. körzet: 2006. szeptember 16.
szombat, 17.25. 8. körzet: 2006.
szeptember 16. szombat, 18.25. 9.
körzet: 2006. szeptember 16.
szombat, 19.25. 10. körzet: 2006.
szeptember 18. hétfõ, 17.25. 11.
körzet: 2006. szeptember 18.
hétfõ, 18.25. 12. körzet: 2006.
szeptember 20. szerda, 17.25. 13.
körzet: 2006. szeptember 20.
szerda, 18.25. 14. körzet: 2006.
szeptember 20. szerda, 19.25. 15.
körzet: 2006. szeptember 21.
csütörtök, 17.25. 16. körzet: 2006.
szeptember 21. csütörtök, 18.25.
17. körzet: 2006. szeptember 21.
csütörtök, 19.25. 18. körzet: 2006.
szeptember 22. péntek, 19.25. 19.
körzet: 2006. szeptember 23.
szombat, 17.25. 20. körzet: 2006.
szeptember 23. szombat, 18.25.
21. körzet: 2006. szeptember 23.
szombat, 19.25. 22.  körzet: 2006.
szeptember 26. kedd, 17.25. 23.
körzet: 2006. szeptember 26.
kedd, 18.25. 24. körzet: 2006.
szeptember 27. szerda, 17.25. 25.
körzet: 2006. szeptember 27.
szerda, 18.25. 26. körzet: 2006.
szeptember 27. szerda, 19.25.

II. A polgármester-jelöltek be-
mutatása.

Bemutatkozás: 2006. szep-
tember 25. hétfõ, 17.25

Vitamûsor: 2006. szeptember
28. csütörtök, 18.25.

Dr. Szinay Attila és Szebeni Péter támogatná az olimpikonokat.

Olimpiai járadékról szavaznak

MISKOLC LEHET AZ ORSZÁGBAN AZ ELSÕ



Néhány éve még sok málló
vakolatú, kopott, koszos színû
épület volt Miskolc fõutcáján,
a homlokzatfelújítási program
keretében azonban jó pár
épület megújult már, jelenleg
is több házon dolgoznak, s el-
készültek a tervek a folyta-
tásra. 

– Az elmúlt év õszén megkez-
dett homlokzat-felújításokat foly-
tatjuk – mondta el Jirkovszky
Tamás, a MIK Zrt. városfejleszté-
si fõmérnöke. – Amint az látható
is, idén augusztusig több épület
már elkészült, például a Városház
tér 16., 18., 20. szám alatti házak,
vagyis a városházával szembeni
tömb az IMG-székháztól a pati-
káig. Továbbá a Széchenyi utca
25–31. közötti rész, de a fõutca
más részein is vannak felújított
házak. Az a törekvésünk, hogy ne
csak az utcafronti homlokzatok,
hanem a kapualjak és a kapu-
zatok, illetve a mûemléki védelem
alatti épületek esetében a teljes,
belsõ udvari homlokzat is meg-
újuljon. Jó példa erre a Széchenyi
utca 14. szám alatti ház – sorolta
a program jellemzõit a fõmérnök. 

A megújult épületek többsége
100 százalékos önkormányzati

tulajdonban van. A vegyes tulaj-
donú társasházak a felújítási költ-
ség 40 százalékát pályázati úton,
vissza nem térítendõ támoga-
tásként megkaphatják MIK-es
forrásból, a városi közgyûlés dön-
tése alapján. Erre a célra 150 mil-
lió forintot különítettek el. Még
nem fogyott el a pénz. 

– Egyes társasházak éltek a le-
hetõséggel, illetve amelyek még
nem, azokkal a napi munka során
ismertetjük a lehetõségeket, pró-
báljuk meggyõzni õket, hogy ve-
gyék igénybe. A társasházak saj-
nos nagyon szûkös felújítási ke-

rettel rendelkeznek, illetve az idõs
lakók esetében komoly gondot
okoz az önerõ biztosítása. Ez saj-
nos hátráltatja a fõutca épületál-
lományának a teljes megújítását
– utalt az anyagi nehézségekre
Jirkovszky Tamás. – Ebben az
évben 24 darab épület megúju-
lásával számolunk és reménye-
ink szerint meg is valósul – tette
hozzá. – Folytatjuk a programot.
További 20 épület van elõkészí-
tés alatt, amelyekre elkészültek a
felújítási tervek. A felújítás meg-
valósítása attól függ, hogy a társ-
tulajdonosok a pályázaton meg-

szerezhetõ részen túli önrészt biz-
tosítani tudják-e? Most tárgyalunk
a Weidlich-házról a tulajdonos tár-
sakkal a felújításról, a többség tá-
mogatta azt. Kedvezõ döntés
esetén a fõutca talán legrosszabb
állapotban lévõ, városképileg je-
lentõs épülete szépül meg. A
Széchenyi u. 33. szám, a Kazinczy
– Szemere sarkon lévõ önkor-
mányzati tulajdonban lévõ épü-
let viszont biztos, hogy megújul.
A munkálatok megkezdésével vi-
szont be kell várni a Kazinczy utca
átépítését – tudtuk meg a fõ-
mérnöktõl, aki megemlítette, hogy
a felújítás nem csak a város,
hanem valamennyi tulajdonos ér-
deke, hiszen ezzel nem csak az
állagmegõrzést végzik el, hanem
az ingatlanok értéke is növekszik. 

A belváros megújulásával kap-
csolatos elképzeléseket természe-
tesen a lakosság is megismerheti. 

– A hagyományt folytatva az el-
készült terveket kiállítjuk a szín-
házzal szemközti passzázsban,
hogy minden érdeklõdõ megis-
merkedhessen a részletekkel –
egészítette ki az elhangzottakat
Veres Gábor, a MIK Zrt. PR- és
kommunikációs vezetõje.

Cs. L.
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A közelmúltban megújult belvárosi épületek.

Már az is öröm, ha nem epesárga számlát, hanem prospektust talál
az ember a levelesládában. Hát még, ha egy kedves hangú meghívó
akad a kezébe, melyen a „szüreti hangulatba öltözött Tokaj vidékére”
invitálják. Engem is ilyen meglepetés ért a minap, és nem bírom meg-
állni, hogy el ne mondjam a nagy nyilvánosság elõtt, mennyire jól esett. 

Ha jelentkezem, 1290 forintért oda-vissza szállít majd háztól házig a
busz, nekem csak meg kell jelölnöm a lakásomhoz legközelebbi meg-
állót. Fizetni ráérek a felszállás után. Ezt nevezem elõzékeny kiszolgá-
lásnak – mondtam magamban elégedetten. Lelkesedésemet tovább fo-
kozta, hogy a szervezõk egy pompás, digitális, vízálló, mosható hõmé-
rõt ígérnek minden egyes résztvevõnek. 

Mindössze annyit kérnek e sok jóért, szépért cserébe, hogy a pom-
pásnak ígérkezõ nap délelõttjén hallgassuk meg a cég tevékenységét
ismertetõ tájékoztatót. Azután jöhet a kedvezményes áron kapható ebéd,
majd pedig a nemes borokat rejtõ barátságos pincék meglátogatása,
természetesen aszúkóstolással egybekötve. Hogy az utóbbi ingye-
nes-e vagy kedvezményes árú idõtöltés, az nem derül ki a meghívóból.
No, de ez egyébként is mellékes kérdés, a fõ vonzerõt számomra a di-
gitális, mosható hõmérõ jelenti. Egy pillanatra átsuhant ugyan a lelke-
men néhány hõemelkedéssel járó õszi betegség emléke, de azonnal
elhessentettem magamtól a kellemetlen asszociációt. Hisz a náthát, inf-
luenzát nem a hõmérõ hozza ránk, hanem – épp ellenkezõleg – ada-
tokat szolgáltat a pontos diagnózis felállításához, majd a helyes terápia
alkalmazásához. 

Így aztán jó szívvel ajánlom a szép és praktikus ajándékkal egybe-
kötött kirándulások szervezését minden olyan cégnek, mely egészségügyi
cikkeket gyárt, illetve forgalmaz. Például egy kedvezményes bükki túrát
még vonzóbbá lehetne tenni a járást segítõ gyógyászati eszközök (bot,
mankó, tolókocsi) ajándékozásával. A rockkoncert belépõjéhez füldu-
gó, a tárlatlátogatáshoz pedig gyógytea-kóstoló járna. Hogy csak né-
hányat említsek hirtelen támadt marketing-ötleteim közül. Meglehet, hogy
még kissé kiforratlanok, de már érlelõdnek agyam mélyén, mint a hegy-
aljai pincékben az aszú.                                                     (bekes)

Az önrész a legnagyobb gond

TOVÁBB SZÉPÜL A BELVÁROS
Fújtató

LÁZMÉRÕS TÚRA

Egyedülálló bányatörténeti
gyûjteménybõl nyílt kiállítás
Perecesen. A tárlat bélyege-
ken, képeslapokon és külön-
bözõ eszközökön keresztül is-
merteti meg a látogatót a föld
alatti munka szépségeivel és
nehézségeivel. A kiállítás
anyaga könyv formájában is
megjelent.

2004. október 7-e szomorú
nap volt a magyar bányászat tör-
ténetében. Akkor hozták fel
ugyanis a lyukóbányai tárnából az
utolsó csille szenet, ezzel bezárt
az utolsó mélymûvelésû bánya
Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben. Kiss Pál élete nagy részét a
föld alatt töltötte, nyugdíjasként
sem tud elszakadni a bányák vi-
lágától.

– Harminckét éves szakmai
múlttal rendelkezem, borsodi
szénbányáknál kezdtem a szak-
mai pályafutásomat Somsály-
bányán 1971-ben, majd ’76-ban
kerültem Lyukóbányára, és onnan
is mentem nyugdíjba 2003-ban.
A bélyeggyûjtéssel 36 éve fog-
lalkozom, kiemelten ezen belül is
a szakmai jellegû bélyegeket
gyûjtöm – mondta el a kiállítás
megnyitóján Kiss Pál nyugalma-
zott bányamester.

Bányászati témájú képeslapo-
kat és bélyegeket a mai napig
adnak ki a világ minden pontján,
azonban Kiss Pál gyûjteményé-
ben vannak olyan darabok is,
amelyek nem pótolhatóak.

– Ezeket a relikviákat sajnos már
nemhogy Borsodban, de lassan
Magyarországon sem fogjuk meg-
találni, tudnillik hazánkban már
csak egyetlenegy mélymûvelésû

bánya mûködik, a Márkus-hegyi.
De itt, ezen a kiállításon megta-
lálható Somsálybányáról a kaha-
nyec, az úgynevezett bányamécs,
itt vannak a vitrinben azok a kar-
bidlámpák, amelyeket Magyar-
országon elõször 1910-ben adtak
ki – tette hozzá a gyûjtõ.

A gyûjteménybõl Perecesen
egy kiállítás nyílt, az anyag azon-
ban fotókon egy könyvben is
megtalálható. A kiadvány teljes
körû áttekintést nyújt a hazai és
külföldi bányatörténetrõl bélye-
geken és kisgrafikákban.

tóthsz

Prof. Dr. Ste-
ven G. Kaáli
(képünkön), a
new yorki Al-
bert Einstein
Egyetem szü-
lész-nõgyó-
gyász profesz-
szora, a Kaáli

Intézet alapítója volt a vendége múlt
hétvégén a „Találkozás a szülészet-
nõgyógyászat kiemelkedõ sze-
mélyiségeivel” elnevezésû ren-
dezvénysorozat legutóbbi ülésé-
nek, a Miskolci Akadémiai Bizott-
ság székházában. 

A rendezvénysorozatnak az el-
múlt négy évben kilenc rangos ven-
dége volt, a Kaáli Intézet alapítóját
a tizedikként üdvözölhették. Ma-
gyarországon 1992-ben nyitotta
meg kapuit az elsõ Kaáli Intézet,
Budapesten, azóta Szegeden,
Gyõrben, Debrecenben és Tapol-
cán is nyíltak már újabb intézetek.
A miskolci Kaáli Intézet 2004. de-
cember 15-tõl áll a házaspárok
rendelkezésére a B.-A.-Z. Me-
gyei Kórházban. A miskolci tudo-
mányos ülés résztvevõi a Kaáli
Intézet hazai meddõség-ellátás-
ban betöltött szerepérõl és ered-
ményeirõl hallhattak bõvebben.
Ezek az intézetek végzik hazánk-

ban az összes hazai lombikbébi-
kezelés mintegy hetven százalékát.
Hamarosan a tízezredik kisbaba
születik meg a Kaáli Intézetben
Magyarországon. A meddõ párok
körülbelül tíz százalékának van
szüksége lombikkezelésre, a többi
esetben más típusú eljárások is
eredményre vezetnek. A harminc-

öt év alatti nõknek harminchárom
százalék, míg a negyven éven fe-
lülieknek már csak kilenc százalék
esélyük van a sikerre. Kaáli pro-
fesszor az egyik legnagyobb gond-
nak éppen azt tartja, hogy a meddõ
házaspárok többsége túl késõn, 35
éves kor után jut el lombikcentru-
mokba.                         Sz. S. 

Idén harmadik alkalommal
rendeztek Csaba Napot a volt
Gárdonyi Mûvelõdési Ház ud-
varán. A program nemcsak a
szórakozásra kínál lehetõsé-
get, hanem a városrész lakói-
nak közösségét is erõsíti.

Már kora délután elkezdõdött
programok sora a régi Gárdonyi
Mûvelõdési Ház udvarán Hejõ-
csabán. Estére nagy tömeg várta
a sztárvendégeket, de a fiatal te-
hetségeket is tapssal lelkesítették.
Sokak szerint az ilyen programok
szerepe nemcsak a szórakozta-
tás, hanem a közösségépítés is.
A közönség soraiban sokan vol-
tak olyanok, akik számára a

Gárdonyiról gyermekkoruk nagy
bulijai jutottak eszükbe. Akkoriban
olyan zenekarok léptek fel hétrõl
hétre Hejõcsabán, mint az EDDA,
a P. Mobil, az Omega és még so-
rolhatnánk.

– Ez egy fantasztikus dolog, na-
gyon hiányzik az embereknek az,
hogy találkozzanak, hogy össze-
jöhessenek egy nagy bulira, lát-
hassák régi, vagy újabb kedven-
ceiket. Ez kell – jelentette ki a bulin
résztvevõ Káli Sándor polgármes-
ter.

A hajnalig tartó programok kö-
zött mindenki megtalálhatta a
neki valót. Kovács Kati és Aradszky
László után a Bikini másfél órás
élõ koncertje zárta az estét.

tóthsz

Kaáli professzor Miskolcon

A CineFest – Fiatal Filmesek
Nemzetközi Fesztiválja szeptem-
berben harmadik alkalommal
várja a fiatalokat és filmes szak-
embereket Miskolcra. A CineFest
egy olyan fesztivál, ahol a fiatal
alkotók a filmkészítés különbözõ
területein nagyjátékfilmekkel, kis-
játékfilmekkel, dokumentumfil-
mekkel, kísérleti- és animációs fil-
mekkel egyaránt pályázhatnak.
Idén a fesztivál programjainak
helyszínei is bõvülnek két újabb

vetítõhellyel, idõtartamában is
hosszabb lesz a rendezvény, mert
ezt kívánja az évrõl évre bõvülõ
versenyprogram és a nézõk ez-
reinek érdeklõdése.  A verseny-
program vetítésein túl így sor
kerül majd közönségtalálkozók-
ra, szakmai mûhelyek bemutat-
kozására, alkotói kerekasztal-be-
szélgetésekre, konferenciára, le-
hetõség nyílik szervezett város-
nézésre, turisztikai és kulturális
programokra is.

Kiss Pál a könyvvel és a gyûjtemény egy részével.

Kiállítás és könyv a bánya világáról

EGYEDÜLÁLLÓ RELIKVIÁK

CSABA NAPON BULIZTAK 

Fiatal Filmesek Fesztiválja
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Kvázi biztosítót hoz létre a
Földmûvelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium (FVM)
az agrárgazdálkodók kárai-
nak enyhítésére. Az errõl szóló
törvényjavaslatot a földmû-
velésügyi és vidékfejlesztési
miniszter terjesztette a parla-
ment elé.

Miután 2004-tõl megszûnt az
agrárbiztosítások állami támoga-
tása, a gazdálkodók szûk köre köt
csak biztosítást elemi károkra,

ugyanakkor a szélsõséges idõ-
járás miatt egyre több kár éri õket.
A múlt évben – a Magyar Biz-
tosítók Szövetsége (MABISZ)
adatai alapján – 14 ezer agrár-
szerzõdést kötöttek a termelõk,
ez 7,5 milliárd forintjukba került.
A káresemények száma 4800
volt, amelyekre 6,4 milliárd forin-
tot fizettek ki a biztosítók.

A Földmûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium által
konstruált biztosítót a miniszter
által a késõbbiekben kijelölt szer-
vezet mûködteti. A mûködés

módja a következõ: a gazdálko-
dók által befizetett összeghez az
állam ezzel azonos összeget
tesz be a rendszerbe, a mûköd-
tetõ pedig ebbõl fizeti ki a káro-
kat. Az állam kötelezettséget vál-
lal arra, hogy minden évben be-
fizeti a maga részét, és ha pénz
marad a kasszában, akkor azt
nem vonja el.

A regisztrált gazdálkodók szer-
zõdést kötnek a mûködtetõ szer-
vezettel és vállalják, hogy szán-
tó mûvelési ág esetén 1000 fo-
rintot, szõlõ és gyümölcsös mû-

velési ág esetén pedig 3000 fo-
rintot fizetnek be – az általuk mû-
velt terület után – hektáronként.
A befizetés határideje minden év
szeptember 30-a. Kifizetésre az
így biztosított termelõ csak akkor
jogosult, ha a kára (aszály-, árvíz,
belvíz- vagy pedig fagykár miatt)
több mint 30 százalékkal csök-
kenti a hozamértéket. Ennek ki-
számítása úgy történik, hogy a
megelõzõ három kármentes év
átlagtermését összevetik a káro-
sult év tényleges termésével. A kü-
lönbséget külön jogszabályban
meghatározott árakon forintosít-
ják.

A kárenyhítõ juttatás legfeljebb
a hozamérték-csökkenés össze-
ge lehet. Ha az adott évben a
kasszában lévõ pénz kevesebb,
mint az összesített hozamérték
csökkenése, úgy a rendszerrel
szerzõdõ valamennyi termelõ
arányosan kevesebb kártalaní-
táshoz jut. Akinek üzleti biztosí-
tása is van, szintén a hozamér-
ték csökkenéséig kaphat kárta-
lanítást, de ebbõl le kell vonni azt
az összeget, amit a biztosító ki-
fizetett.

A károkat 10 napon belül kell
bejelenteni, de azokat a mûköd-
tetõ szervezet csak december 20-
ig összegzi. A konkrét igények el-
bírálásának határideje a követ-
kezõ év február 28-a. A kifizeté-
si tervet a földmûvelésügyi és vi-
dékfejlesztési miniszternek is jóvá
kell hagynia.

Illetékmentes eljárások

Vélhetõen illetékmentesek lesznek – év elejére visszaható ha-
tállyal – az agrártámogatási hivatali eljárások. A rövid törvénymó-
dosítást a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter nyújtotta
be a parlamentnek. 

A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokat szabályo-
zó, 2003-ban hozott törvényhez ez év január 1-jei hatállyal olyan
kiegészítést fûzött a parlament, hogy a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által lefolytatott eljárások díjait a föld-
mûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek – a pénzügyminisz-
terrel együtt – kell megállapítania. 

Miután ilyen jogszabály nem született, mind a 200 ezer – hazai
és uniós – támogatásra jogosult termelõ jogsértõ módon, illeték-
fizetés nélkül nyújtotta be kérelmét az MVH-hoz. 

A törvény mostani módosítása illetékmentessé teszi az ilyen el-
járásokat, ráadásul úgy, hogy ezt 2006 elsõ napjától kell alkalmazni.
A javaslatot õszi ülésszakán tárgyalja a parlament.

Génmanipulált rizs

Az agrártárca körlevélben utasítja a megyei élelmiszer-ellenõr-
zõ állomásokat, hogy indítsanak vizsgálatot annak megállapítása
érdekében, kerültek-e génmódosított amerikai rizst tartalmazó élel-
miszerek a magyar boltok polcaira. 

A minisztérium jelenleg arra vár, hogy az unió Magyarországnak
is átadja azt a módszert, amellyel a génmódosított rizst ki lehet
mutatni, emellett szükséges az USA tájékoztatása arra vonatko-
zólag, hogy pontosan milyen genetikai változtatásról és eljárásról
van szó. A szennyezést okozó fajtát egyébként a német Bayer cég
fejlesztette ki azért, hogy a rizs ellenállóvá váljon bizonyos gyom-
irtókkal szemben, forgalombahozatali engedély hiányában azon-
ban a génmódosított fajta nem esett át a szükséges egészség-
ügyi és környezeti ellenõrzéseken. 

A GMO-növények ráadásul szakértõk szerint allergiát és akár
rákos megbetegedést is okozhatnak.

Biztosító az agrárkárokra

Drágább lesz a búza és az
energia, emelkedik az áfa,
ezért emelik a liszt árát a mol-
nárok. Ha pedig drágább a
liszt, azzal együtt jár a kenyér-
áremelés is. 

Ilonka Boldizsár, a Magyar
Pékszövetség elnöke elmondta,
szeptembertõl megint a kenyér
árának emelésére kényszerül-
nek a pékek. Az utóbbi hetekben
a növekvõ kiadásokra tekintettel
10-15%-os áremelést fogadtattak
el a cégek partnereikkel. Az újabb
drágítás azért válhat szükséges-
sé, mert emelkedett a liszt ára, és
érvényesül a kormányzati meg-
szorító csomag, folytatta az elnök.
A pékek még nem végezték el a
kenyér-áremelkedésre vonatko-
zó konkrét számításokat. 

A malomipar már korábban
bejelentette, hogy 20%-os liszt-
áremelést tart indokoltnak. A
molnárok azzal indokolják az
áremelést, hogy megemelkedett
a búza ára, 5%-kal több lett az
áfa, és drágult az energia is. A
Magyar Pékszövetség felmérései
azt mutatják, hogy tavaly az
1300-ból 56 hazai pékség ment
tönkre. Idén júniusig 34 péküzem
„húzta le a rolót”. A szövetség
szerint az áremelés kapcsán
azok a pékségek zárhatnak be
végleg, amelyek valamilyen oknál
fogva nem tudnak árat emelni a
lisztáremelkedéssel azonos
ütemben. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy a nyári kenyér-
áremelés csak a 2004 év végi,
2005 év eleji ár eléréséhez volt
elegendõ. A költségek folyama-
tos emelkedése miatt a drágítás

legfeljebb „nullszaldó körüli” gaz-
dálkodást biztosíthat. Ma a fehér
kenyér átadási ára 80–140 forint
között mozog kilónként, a fo-
gyasztói árak pedig legtöbbször
nem érik el a 200 forintot. Ezzel
szemben Nyugat-Európában,
például Ausztriában és Német-
országban egy kiló kenyér ára
meghaladja az 1 eurót, vagyis a
270 forintot, miközben a magyar
és az uniós költségszintek majd-
nem azonosak.

Az idén kevesebb tojás lesz
Európában és Magyarorszá-
gon is, mint tavaly, de várha-
tóan a csökkenés nem okoz
majd gondot a piacon. Annak
ellenére, hogy a madárinflu-
enza nem okozott súlyos köz-
vetlen károkat, mégis a tojás-
fogyasztás visszaesése várha-
tó. 

A Baromfi Terméktanács (BTT)
szakértõi szerint a fejenként elfo-
gyasztott tojások száma nem éri
el a 280 darabot évente, míg
2004-ben a 290 darabot is meg-
haladta. A csökkenés részben a
húscsirke-termelés visszaesésé-
nek köszönhetõ, valamint annak,
hogy az európai szintû termelés-
korlátozás hatására megjelentek
a keltetõ tojások az étkezési to-
jások piacán. A tojás forgalma-
zását – mint minden mást –, az
Unió szabályozza, melyet a kü-
lönbözõ tagországok nemzeti sza-
bályokkal egészítenek ki, ennek
köszönhetõen a keltetõtojásokat
héjas tojásként is forgalomba
hozzák Az év elején még kie-

gyensúlyozott volt az európai
piac, mostanra azonban a spa-
nyol, a lengyel és a holland felesleg
miatt túlkínálat van. Magyar-
országon súlyosbítja a helyzetet
a felesleges, illetve selejt tyúkok le-
vágásának problémája, amit a ma-
dárinfluenza következtében fellé-
põ kereslethiány okozott. Idén
nemcsak Magyarországon, ha-
nem valószínûleg az EU-ban is ke-
vesebb lesz a tojás, mint tavaly, az
új tagállamokban nagyobb visz-
szaesés várható, mint a régiekben.
A szakértõk arra hívják fel a fi-
gyelmet, hogy tavaly a magyar to-
jástermelés nem kapott állami tá-
mogatást, emlékeztetve arra, hogy
a 2003-as holland madárinfluen-
za tojáshiányt okozott, amit 2004-
ben túltermelés követett egész
Európában. Magyarország csat-
lakozása pont egybeesett ezzel a
termelési csúccsal, aminek az
lett az eredménye, hogy Ma-
gyarországra zúdult a felesleg, ami
kitartott egészen 2005 szeptem-
beréig. Mindennek következté-
ben tavaly a belföldön értékesített
napos jérce 11%-kal, 529 ezer da-
rabbal csökkent 2004-hez ké-

pest, így az EU-csatlakozás elõt-
ti idõszakhoz képest 20%-kal
csökkent a tojók száma, illetve 150
ezerrel kevesebb jérce került ex-
portra. Az állomány-csökkenés-
sel a termelés is mérséklõdött,
míg a fogyasztás azonos szinten
maradt, így 250-300 millió tojást

szállítottak be hazánkba. 2004-
hez képest 1,21 forinttal voltak
alacsonyabbak a termelõi árak,
és szeptember körül kezdtek
újra javulni. Mindemellett a fel-
dolgozandó tojás ára is 4-6 fo-
rint körüli összegre esett visz-
sza.

Mezõgazdasági és vidék-
fejlesztési célokra várhatóan
mintegy 1 200 milliárd forint tá-
mogatás jut 2007–2013 között
– mondta Gráf József földmû-
velésügyi és vidékfejlesztési
miniszter Budapesten. 

Az elõirányzott fejlesztési for-
rásokba nem tartoznak bele a
közvetlen földalapú agrártámo-
gatások, amelyekkel együtt a
mezõgazdaság az elkövetkezõ
hét évben összesen mintegy 2 500
milliárd forintban részesül. A kor-
mány terveinek megfelelõen az
1 200 milliárd forint fejlesztési for-
rás 40-50 százalékát juttatná az
agrárium, az élelmiszer-feldolgo-
zás és az erdészeti szektor ver-
senyképességének javítására –
hangoztatta Gráf József. A fej-
lesztési irányok között hangsú-

lyosan szerepelnek a gépbe-
szerzések. 

A miniszter utalt arra, hogy a
magyar gazdák mezõgazdasági
eszközeinek egy hektárra vetített
értéke 1 822 euró, kevesebb mint
fele a francia, és mintegy hato-
da az osztrák adatnak. A kor-
szerûsítések tekintetében külö-
nös figyelmet kap a feldolgozó-
és az élelmiszeripar – jegyezte
meg a miniszter. A hangsúlyos
fejlesztési irányok között említette
még a megújuló energiaforráso-
kat. Ezen belül támogatást egye-
bek között a gabonafelesleg le-
párlása, a növényi olaj forgal-
mazása élvez majd, de a kormány
támogatni kívánja a biomassza-
termelést általában, továbbá a
szélenergia és a napenergia hasz-
nosítását is. 

A kormány stratégiai tervében
környezetkímélõ gazdálkodás

támogatására 30-37 százalék, a
vidéki kisvállalkozások erõsíté-
sére pedig 10-14 százalék jutna.
A kormány a helyi közösségek
fejlesztésére szolgáló LEADER
program folytatására 5-6 száza-
léknyi támogatást szán. A forrá-
sok elosztásánál a kabinet 10
százaléknyi támogatásról nem
döntött, azt egy társadalmi vita
kimenetelétõl függõen osztaná
szét. Illetve ebbõl jutna pénz
azokra a technikai segítség-
nyújtásokra, melyek a pályáza-
tok lebonyolítását lehetõvé teszik.
A társadalmi egyezetést úgy kell
lefolytatni, hogy a kormánynak a
stratégiát, illetve az alapján a
konkrét operatív programokat
október közepéig el kell külde-
nie Brüsszelbe jóváhagyásra.
Az elsõ pályázatok jövõ év már-
ciusában–áprilisában adhatóak
majd be.

A BIOMASSZÁT ÉS AZ ALTERNATÍV ENERGIÁT IS TÁMOGATJÁK

Milliárdok vidékfejlesztésre

A földekrõl a kenyérig gyûrûzik a drágulás

EMELKEDIK A KENYÉR ÁRA

AZ ÁLLAM FIZETNE
A GAZDÁKNAK

A magyar tojáspiac helyzetét a madárinfluenza is nehezítette.

A magyar kenyér még mindig olcsóbb az európai átlagnál.

A hiányt túltermelés követi

KEVESEBB LESZ A TOJÁS

AGRÁRHÍREK



A Volt Hadifoglyok Bajtársi
Szövetsége B.-A.-Z. megyei
szervezetének küldöttsége jú-
lius 7-én indult el zarándokút-
jára Przemyslbe. Kovács István
történész, volt krakkói ma-
gyar fõkonzul útmutatásai
alapján szerveztük meg utun-
kat. 

Dél-Lengyelországban ma is
szinte minden város délnek mu-
tató útját Ulica Wegierskanak,
Magyar utcának hívnak. Kele-
tebbre a legfontosabb kereske-
delmi útvonalat Magyar or-
szágútnak – Trakt We-
gierskinek hívták. Balassi
Bálint korában a Magyar
országút ismertebb volt
és használtabb, mint a
tõle Nyugatra fekvõ Duklai-
hágón át húzódó útvonal.
Részben erre szállították a
tokaji bort, s ennek kö-
szönhetõen Jaslisk a XVI.
században virágkorát élte.
A XIX. század elejétõl a
duklai útvonal vette át a
Magyar országút szerepét
és jelentõségét. A hágó-
nak nevet adó város, Dukla
10 kilométerre fekszik a ha-
tárátkelõ helytõl. Tartós
hírnevét és utóbb egyre
növekvõ közismertségét
nagy szülöttjének, Duklai
Szent Jánosnak köszön-
heti, akit már életében
szentként tiszteltek, bol-
doggá 1733-ban, szentté
pedig 1997-ben avatták. Az
õt a szentek sorába emelõ
II. János Pál pápa szobra hívja
fel a figyelmet arra az országút
menti emlékmû-együttesre,
amelynek másik alakja Duklai
Szent János, míg a kezek ko-
szorújával övezett hatalmas
bronzkereszt az I. és a II. világ-
háború idején a térségben dúló
öldöklésre hívja fel a figyelmet.
1944. szeptember 8. és novem-
ber 30. között itt, a térséget a

Kárpátok innensõ és túlsó olda-
lán bekeretezõ véres sokszögben
zajlott a II. világháború legtovább
tartó és leggyilkosabb hegyvidé-
ki hadmûvelete, amelynek során
a szemben álló felek közül 135
ezer ember esett el, vagy sebe-
sült meg.

Dukla nevezetességei közé tar-
tozik még a Mniszech család
által a XVII. században emelt pa-
lota. A palotában 1849 tavaszán
a Magyarország ellen készülõ
orosz intervenciós hadsereg óriá-
si élelmiszerraktárakat állított fel.

Duklától 13 kilométerre fekvõ
Miesce Piastowe fontos közleke-

dési csomópont. Jobbra Przemysl
felé vezet az út. Innen 10 kilomé-
terre fekvõ magaslatra épült
Rimanow városa, amelynek temp-
lomtornya szinte beleékelõdik az
ég boltozatába. Opuliai Ulászló
herceg, Nagy Lajos királyi kan-
cellárja alapította a várost mag-
deburgi jogon 1376-ban. 1565-tõl
a reformáció egyik legfontosabb
lengyelországi központja. Nem vé-

letlen, hogy a kálvinista Balassi
család 1570 tavaszán a falai kö-
zött talál menedéket, ahol a
Sienienski család pártfogását és
vendégszeretetét élvezte. A város
elején balra lekanyarodva érhetõ
el az a líceum, amelynek falán lát-
ható Balassi Bálint emléktáblája.
A felirat szövege a következõ:
„Világosíts meg minket/ Irgal-
maságodból/ Orcád világossá-
gával/ Lelked ajándékával/ Hogy
éltünkben az földön/ Járjunk igaz-
sággal.”

Rimanow a galíciai városok
szerencsésebbike: azok közé tar-
tozik, amelyeket évszázadokon át

elkerültek a háborúk, s
hosszú idõn át szûcs-
munkáiról és bõrcserzé-
sérõl volt híres, valamint
arról, hogy a határában
ásványvízforrásokat tár-
tak fel a XIX. század má-
sodik felében. 1939 szep-
temberében azonban
heves harcok folytak az
elõterében a visszavonu-
ló lengyel csapatok és a
Wermacht erõi között,
amelyek következtében
a város egy része el-
pusztult. 30 kilométer
után jutunk Sanokba. A
városka határán áll egy
rendkívül gazdag skan-
zen. Újabb 40-50 kilomé-
ter megtétele után érünk
Krasiczynba, ahol gyö-
nyörû palota áll. Innen
már csak 12 kilométer
Przemysl, ahol igen gaz-
dag a Nemzeti Múzeum
gyûjteménye. A város na-

gyon szép, gazdag templomok-
kal, kivételesen szép a rendbe-
hozott görög katolikus bazilika,
melyet II. János Pál pápa aján-
dékozott a görög katolikus egy-
háznak, hogy legyen a városban
élõ ukránoknak is templomuk. 

Isten hozzád Galícia, viszont-
látásra!

Tóth Béla
a VHBSZ megyei elnöke
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GALÍCIA – A DUKLAI HÁGÓN ÁT

AZ ÁRVÍZRE EMLÉKEZTEKTisztelt Olvasó! Ismeri Ön az 1956-os forradalom és szabadságharc miskolci
emlékhelyeit? Hamarosan kiderül! Tíz héten át tartó keresztrejtvény-pályázatot in-
dítunk. A tíz keresztrejtvényben az ötven évvel ezelõtti 1956-os forradalom és sza-
badságharc miskolci emlékhelyeit rejtettük el. A tíz megfejtést egyben, egy le-
velezõlapon legkésõbb október 19-e éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs
Kht. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A helyes megfejtéseket beküldõk kö-
zött az Arany Könyvesbolt (Miskolc, Arany Corvin Üzletház, Arany János út. 11–13.)
által felajánlott könyvet sorsolunk ki.

Elõzõ játékunk helyes megfejtõi közül a könyvjutalmat Kozma László kazinc-
barcikai olvasónk nyerte, gratulálunk neki!

ISMERI ÖN AZ 1956-OS FORRADALOM
MISKOLCI EMLÉKHELYEIT?

BÜKKI VADAS-BOROS NAPOK

A 128 évvel ezelõtti miskol-
ci árvíz áldozatai elõtt tisztel-
gett az Emberért és Miskolcért
Alapítvány a Szent Anna téren
lévõ emlékmûnél. A várost
kettészelõ Szinva 1878. au-
gusztus 31-én lépett ki med-
rébõl. 

Csak Miskolcon 2000 ház ron-
gálódott meg és csaknem 300
ember halt meg, de a környék-
beli településekkel együtt az ál-
dozatok száma elérte a 400-at.

A természet erõi ma is bármi-
kor lecsaphatnak, erre figyel-
meztetnek a mostani áradások –
ez volt a megemlékezés egyik leg-
fontosabb gondolata. A Szent
Anna téri árvízi emlékmûnél a
város képviselõin kívül az
Emberért és Miskolcért Alapítvány,
a Városszépítõk Egyesülete és a
Rákbetegek Országos Szövetsé-
gének Miskolci Klubja helyezett
el koszorút.

Az évforduló emlékére a Kós-
házban az egészségvédelem, a

szociálpolitika és a környezetvé-
delem területén tevékenykedõ
szervezeteket díjaztak.

1878. augusztus 31-én a
Szinva és a Pece patakok med-

rükbõl kilépve elpusztították
Miskolc belvárosának nagy ré-
szét. Ez a 19. századi Magyar-
ország legtöbb halottat követe-
lõ árvize volt. 

Szeptember 15–16-án ismét
megrendezik a Vadas-boros
Napokat  a diósgyôri várban.

Szeptember 15., péntek: nyi-
tókoncert a felsõ várszínpadon.
Este 6 órakor kapunyitás, este 7
órától Bíborszél-koncert, közben:
vadas-boros ételbemutató, egri-
és tokajibor-kóstolás. 8 órától:
Hooligans szuperkoncert. A kon-
certjegyek elõvételben kapha-
tók.

Szeptember 16., szombat: ál-
landó programok este 6 óráig a
várárokban: vadas-boros ételbe-
mutató, egri- és tokajibor-mustra,
Diósgyõri Party Service, Szendrei
Pincészet (Miskolc), Simon
Pincészet (Eger). Gyermekeknek:
kosaras körhinta nagyapáink ko-
rából, hordóégetés (Hotyek Attila
kádármester – Erdõbénye). Zöld-
ség- és terménykiállítás (Kocsis
Pál Kertbarátkör), kirakodóvásár.

Reggel 8 órától nevezés a fõ-
zõversenyre, délelõtt 10 óráig. A
fõzõversenyre elõzetesen az 530-
516-os telefonszámon lehet je-
lentkezni a Diósgyõri Ady Endre

Kulturális és Szabad-
idõ Központban!

10 óra 30 perc:
Barsi Csaba és az
Agyagbanda (mold-
vai népzene), 11 óra:
gyermekmûsor, Vitéz
László (vásári bábjá-
ték Pályi Jánossal),
12 óra: a fõzõverseny
zsûrizése.
Zsûrielnök: Koós Já-
nos borlovag. 12 óra
30 perc: Koós János
és Bajor Imre zenés
showmûsora, 14 óra:
a fõzõverseny ered-
ményhirdetése. 14
óra 15 perc: „Jó
ebédhez szól a nóta”
(Bordás Zoltán és ci-
gányzenekara), 14
óra 45 perc: szüreti
mulatság (Art Kom-
mandó, Agyagban-
da), 15 óra: Fiesta
együttes. 15 óra 40
perc: Bordás Zoltán és cigány-
zenekara muzsikál. 16 óra 30
perc: Barsi Csaba és az
Agyagbanda. A várárokban zajló

programok a szokásos várbelé-
põvel látogathatók! Zárókoncert
a felsõ várszínpadon: 18 órakor:
Kisbót-koncert, 19 órakor: Török

Ádám és a Mini-koncert, 20 óra-
kor: P. Mobil szuperkoncert.
Vadas-boros ételbemutató, egri-
és tokajibor-kóstolás.

Megkoszorúzták a árvízi emlékmûvet.

MOZIMÛSOR
Szeptember 7-tõl szep-

tember 13-ig a Kossuth Art
moziban: Tigris a hóban
(olasz) 14.30, 16.30, 18.30,
20.30. órakor. Hevesy Art
Mozi: Magyar szépség (ma-
gyar) 15,17, 19 óra. C.R.A.Z.Y.
(kanadai) 21 órától.

Emlékkiállítás
A Miskolci Galériában szep-

tember 7. és október 5. között
Almár György (1895–1974) em-
lékkiállítása tekinthetõ meg. Almár
György hagyatékából az örökö-
sök ajándékaként több alkotás a
Miskolci Galéria Városi Mûvészeti
Múzeum gyûjteményébe került,
melyet most megtekinthetnek az
érdeklõdõk.

’56 MISKOLC-
DIÓSGYÕRBEN

Az Ady Endre Kulturális és
Szabadidõ Központ kiállítást ren-
dez az 1956-os forradalom 50. év-
fordulójára „Ismeretlen emlékek”
címmel. Kérnek mindenkit, akinek
a forradalom diósgyõri esemé-
nyeivel kapcsolatban dokumen-
tumok, újságcikkek, fényképek,
egyéb történelmi archívumok
vannak a birtokában, segítsék
szervezõmunkájukat. A felaján-
lásokat személyesen, vagy pos-
tai úton az alábbi címre kérjik el-
juttatni: Diósgyõri Ady Endre
Kulturális és Szabadidõ Központ
3534 Miskolc, Árpád út 4., tel.:
46/530-516. Segítségüket elõre is
köszönik!

Idén is jó koncertekkel várják a kilátogatókat.
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Kéthetes szünet után a hét
végén folytatódik a küzde-
lem a bajnoki pontokért a
labdarúgás elsõ vonalában. A
DVTK együttese ezúttal is egy
nappal korábban, már pén-
teken este lejátssza soron kö-
vetkezõ mérkõzését (kezdés
19 órakor), amelyen a Pécset
fogadja hazai környezetben.

Remélhetõleg ezúttal jobb ka-
bala lesz a korai fellépés (két hete
a Zalaegerszeg simán nyert
Diósgyõrött), no és a televíziós
közvetítés (a Duna TV élõben szá-
mol be a találkozóról). Nézzük a
számokat! A DVTK kétszer nyert
és kétszer veszített eddigi négy
mérkõzésén, a begyûjtött hat
pont a hetedik helyhez elegendõ.
A Mecsekaljáról érkezõ vendégek
még nem nyertek, két vereség
mellett két esetben döntetlenre vé-
geztek, gólkülönbségük 6–8, s pil-
lanatnyilag a 14. helyen szerény-
kednek. A papírforma a hazaiak
sikerét ígéri, ám ezzel nagyon vi-
gyázni kell, ugyanis köztudott,
hogy a magyar bajnokságban mit
sem számít az elõzetes esélyla-
tolgatás, kiszámíthatatlanok a for-
mák.

– Egyáltalán nem lesz könnyû
dolgunk, ugyanis ellenfelünk
masszív, szervezett gárda, s ki-
tûnõen ért a romboláshoz.
Márpedig nekünk fel kell törni a
pécsi reteszt, ellenkezõ esetben
nem tudjuk itthon tartani mind-
három pontot. A gyõzelem ki-
harcolása a célunk, ennek érde-
kében azonban mindenkinek na-
gyon oda kell tennie magát! – fej-
tegette Csank János vezetõedzõ.

Ugyancsak a DVTK-val kap-
csolatos információ, hogy a
Magyar Kupában kialakult az or-
szágos fõtábla, s itt már a diós-

gyõriek is bekapcsolódnak a
küzdelmekbe. A harmadik forduló
hivatalos játéknapja szeptember
20., szerda, s a továbbjutás egy
mérkõzésen dõl el.

A Magyar Labdarúgó Szövet-
ség egyébként szigorú rendel-
kezésekkel igyekszik elejét venni
a stadionokban elszaporodó
durva sértegetéseknek, s mivel az
utóbbi hetekben a labdarúgó-
mérkõzéseken (!) több helyen is
idegengyûlölõ feliratok jelentek
meg (nem kis részben a feszült
szlovák–magyar viszony követ-
keztében), minden olyan transz-
parenst, amelyet bevisznek a
szurkolók a stadionokba, elõze-
tesen pecséttel kell ellátni. A
szombati, magyar–norvég válo-
gatott mérkõzésre például sem-
milyen transzparens bevitelét
nem engedélyezték. Lippai Gábor,
a DVTK marketing- és kommuni-
kációs vezetõje érdeklõdésünk-
re elmondta, a diósgyõri szurko-
lók szerdán délután a stadionban
szerezhették be a szükséges en-
gedélyt Farkas Gábor technikai
vezetõtõl és egy biztonsági szak-

embertõl. Csak olyan zászló ka-
pott pecsétet, amelyen nem volt
idegengyûlölõ, rasszista és ön-
kényuralmi jelkép, felirat.

A pécsiek elleni készülõdést
egyébként megzavarta néhány
sérülés. Ismert, hogy Rebecsák
Szilárdot a közelmúltban boka-
szalag-szakadással mûtötték, a
hét elején aztán Simon Attila és
Rubint Richárd is kihagyott né-
hány foglalkozást, mindketten
húzódással bajlódtak. A kapott tá-
jékoztatás szerint pénteken este
valószínûleg számíthat rájuk
Csank János vezetõedzõ.

D. L.

Köztudott – errõl lapunkban
is beszámoltunk korábban –,
hogy a DKSK SMSZ Kft. új gaz-
dája az Internetes Média Kft.
Tihanyi Attila többségi tulaj-
donos szerint jól haladnak. A
tartozás felét „eltüntették”, s az
is eldõlt, hogy az alakulat DKSK
Miskolc-Oldies Rádió néven
szerepel majd az elsõ osz-
tályban. Egyetlen bökkenõ
volt, a nevezés, ám ezt har-
madszorra elfogadta a liga.
Most azonban új gond merült
fel.

Elsõként az dõlt el, hogy a
gárda szakmai munkáját továbbra
is Tapodi Péter irányítja. Ezután
Kovács Krisztina szerzõdtetésé-
rõl érkezett hír, melynek alapján
a 25 esztendõs, hármas poszton
csatába küldhetõ, a BEAC-tól ér-
kezõ kosarast nevezhettük az új-
jáalakuló gárda elsõ játékosának!
Másodikként Fodor Csilla került
a piros-fehérekhez. Ezt követõen
Halmos Nórával állapodtak meg
a klub új tulajdonosai. Késõbb ki-
derült, hogy Keller Annamária is
marad! A 28 éves, 189 centimé-
ter magas centerrel – aki tavaly
nyáron igazolt a piros-fehérekhez
– most 1+2 éves szerzõdést kö-
töttek, s – miként a többiekkel –
vele is megállapodtak a klub által

felhalmozott adósság átüteme-
zésérõl.

Ezután Dagmar Imbergerová le-
igazolásával ötre nõtt a DKSK
Miskolc-Oldies Rádió nõi kosár-
labdacsapata játékosainak szá-
ma. A 30 éves, 188 centiméter
magas, 4-es poszton bevethetõ
szlovák kosarassal ugyancsak
megállapodott a klub vezetése. Õt
követte a 26 esztendõs cseh vá-
logatott, Irena Borecka szerzõd-
tetése, aki legutóbb a Ruzom-
berok csapatában szerepelt és
tagja volt a tavaly Európa-baj-
nokságot nyerõ cseh válogatott-

nak! Õt Tereza Brantlova követ-
te, s a juniorok közül is a felnõt-
tekhez vezényelték Hargitait,
Havasit, Lugosit, Sándort és
Zvolenszkit.

A nõi kosárlabda NB I/A cso-
portjának 2006/07-es idényére
június 30-ig kellett leadniuk a ne-
vezéseiket a csapatoknak, közü-
lük többet hiánypótlásra kötele-
zett a liga. Közöttük volt a DKSK
is, ám a szurkolók megkönnyeb-
bülhettek, ugyanis a közeli na-
pokban kiderült, hogy harmadik
nekifutásra elfogadták az együt-
tes nevezését. Tapodi Péter már
néhány edzést is tartott a keret
tagjainak, sõt, egy szurkolói an-
kéton is túljutott a klub vezetése.

Friss információ, hogy Irena
Borecka, a DKSK Miskolc-Oldies
Rádió csapatának irányítója is
csatlakozott új csapatához. A
cseh válogatott keretének szûkí-
tésekor a játékos kiszorult a bra-
zíliai világbajnokságra utazó
együttesbõl, így érkezhetett meg
a piros-fehérekhez. Közben még
egy játékos került a DKSK-hoz: a
klub vezetõi megállapodtak az
amerikai Hollie Tylerrel, aki
Belgiumot cseréli Magyaror-
szágra.

Hatalmas gondot jelent, hogy
a liga az újonnan szerzõdtetett öt
játékosnak csak abban az eset-
ben adja ki a játékengedélyt,
amennyiben a klub vezetése ren-
dezi a régiekkel szemben fenn-
álló tartozását.

D. L.

A közeli napokban Miskolc
adott otthont az idei országos
szabadfogású birkózóbajnok-
ságnak. A viadalon nem ma-
radtak el a hazai sikerek sem, ám
a verseny megnyitóján két sport-
vezetõnek külön is szólt a taps.
Gáspár Tamás, a Magyar Birkózó
Szövetség ügyvezetõ igazgató-
ja ugyanis meleg, keresetlen sza-
vakkal méltatta Rónai Kálmán te-
vékenységét. Az MBSZ alelnöke,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Birkózó Szövetség elnöke na-
gyon sokat tett a sportág nép-
szerûsítése, fejlesztése érdeké-
ben, s több évtizedes munkájá-
ért a Nemzetközi Birkózó
Szövetség (FILA) aranyjelvényét
vehette át. Dr. Szinay Attila, a
Diósgyõri Birkózó Club alelnöke
pedig tárgyjutalommal köszön-
te meg Nagy Bertalannak az
egyesület érdekében végzett ál-
dozatos és lelkiismeretes mun-
káját.

A DVTK ötven százalékos az eddigi mérkôzéseken. Bár az új játékosoknak játékengedélye még nincs, a csapat már
edz.

Harmadik hazai fellépése elõtt a DVTK

A PÉCS ELLEN JAVÍTHATNAK

Elsõ felszereléses edzését
tartotta augusztus végén a
Miskolc Steelers amerikai fut-
ballcsapat. A csapat történe-
te múlt év tavaszán kezdõdött,
amikor az Avasi Gimná-
ziumban egy angol anya-
nyelvû tanár – Joseph Scott
Selmser – lelkesítõ szavaira
néhány diák belefogott az
edzésbe.

Az alapokat még az említett pe-
dagógus tanította meg a srá-
coknak, majd Horváth Tamás
edzõ kezdte tanítani az egyre na-
gyobb létszámú csapatot.

A csapat 2005 októberében
Árpa Attila filmproducer – a
Budapest Wolves játékosa – irá-
nyításával megtartotta elsõ nyil-
vános edzését, s év végére a
csapat mind létszámban, mind
felkészültségben elérte azt a

szintet, amivel már neki lehet
vágni egy bajnokságnak. Az idõ
rövidsége miatt, a tavasszal in-
duló II. Hungarian Bowl-on nem
tudtak részt venni, viszont a
csapat egyesületté alakult, a
Miskolci Amerikai Futball és
Szabadidõ Sport Egyesület
május 4-én tartotta elsõ köz-
gyûlését. A nyár folyamán edzõ-
pályát váltottak a könnyebb meg-
közelíthetõség érdekében, a
szirmai pályáról beköltöztek a
Gyõri kapuban található ifjúsá-
gi pályára. A 25-én megtartott,
elsõ nyilvános felszereléses
edzés után szeptember 3-án
volt a csapat elsõ hivatalos mér-
kõzése – amikor az Eger Heroes
látta vendégül a miskolciakat. 

Az idegenbeli mérkõzésen 36-
13-ra a rutinosabb hazai csapat
nyert, akik már a tavalyi bajnok-
ságban is szerepeltek, a miskol-
ciak két touchdown-t értek el.

– Hasznos mérkõzésen va-
gyunk túl. Rengeteget tanultunk
a vasárnapi mérkõzésbõl, sokkal
jobban látjuk a jelenlegi helyze-
tünket, hibáinkat, hogy milyen fel-
adat vár ránk. A mérkõzés ele-
jén kapkodtunk, ezt az Eger ki is
használta, elhúzott 13–0-ra, de
Szanyi „Speedy” Laci közel 70
yardos futása után sikerült szé-
pítenünk. A 2–3. negyed teljesen
kiegyenlített játékot hozott, úgy
tûnt, akár fordítani is tudunk, de
gyakorlatilag „elfogyott” a csapat,
amit az Eger kihasznált, és ma-
gabiztossá tudta tenni gyõzelmét
– értékelt Horváth Tamás vezetõ-
edzõ. 

Igazolások, edzés, ankét a DKSK Miskolc-Oldies Rádiónál

Elõször fizetni kell!

Edzésben a Gyôri kapui ifjúsági pályán.

Fájdalmas tanévkezdés az idei,
hiszen a becsengetés éles hang-
jába egy szomorú harang hang-
ja vegyül. Amikor tanuló, peda-
gógus tanévnyitóra készül, akkor
megyénk egyik, testnevelésben
legnagyobb egyénisége, Hor-
váth József már nem lehet jelen
az életét hosszú évtizedekig
meghatározó eseményen. Az ál-
landóan tervezgetõ, új kihíváso-
kat, új feladatokat kitûzõ, mindig
megújuló sportember szíve au-
gusztus 22-én megszûnt do-
bogni. Negyvenöt éven keresztül
az iskola, a testnevelés határoz-
ta meg életét. 1957-tõl Miskolc
több általános iskolájában taní-
tott testnevelést, a 2-es, 12-es, 7-
es, 40-es iskolák volt diákjai ma
is nagy szeretettel beszélnek

róla. 1975-tõl a 39-es, majd a 42-
es Általános Iskola igazgatói fel-
adatait látta el.

Részt vett az Ifjúsági Sporttelep
építésében, a balatonmáriafür-
dõi tábor szervezésében, egyik
alapítója volt a Miskolci Sportis-
kolának. Majd negyvenöt évvel
ezelõtt kardoskodott elõször a
szervezett úszásoktatásért, városi
szakfelügyelõként segítette az
ifjú testnevelõket munkájukban.
Számtalan társadalmi kötelezett-
séget vállalt. Dolgozott a megyei
atlétikai szövetségben, elnöke
volt a DVTK kosárlabda-szak-
osztályának, tevékenykedett a
pedagógus szakszervezetben.
Tisztelõi, barátai a napokban a
Mindszenti temetõben vettek tõle
végsõ búcsút.

Franciaországban rendezték
meg az idei masters súlyemelõ
világbajnokságot, amelyen Pát-
rovics Géza átütõ sikert ért el. A
Kazincbarcikai VSE edzõje az
52 évesek között lépett dobogó-
ra és a negyedik kategóriában, a
62 kilósok vetélkedésében 185
kilós összteljesítménnyel az elsõ
helyen végzett (80, 105). A siker
azt jelentette, hogy Pátrovics im-
máron kilencedik (!) világbajno-
ki aranyérmét gyûjtötte be, s ez
alighanem páratlan a maga ne-
mében. A rokonszenves sport-

ember hat ellenfelét utasította
maga mögé. Volt még egy érde-
kessége a szereplésének: a se-
regszemlén teljesítményéért öt
pontot kapott, ezzel átlépte az öt-
venpontos határt, amely után
neve bekerül a Hall of Fame-be,
a Hírességek Csarnokába. Az el-
ismerést jövõre veszi át a barci-
kai tréner, alighanem igen jó ér-
zésekkel, ugyanis erre itthon, saját
közönsége elõtt kerülhet sor,
lévén, hogy 2007-ben a ve-
gyészváros lesz a viadal házi-
gazdája.

Tizenegyedik alkalommal ren-
dezték meg a Magyar Borok Útja
elnevezésû országos raliversenyt.
Az autókaravánban ezúttal is po-
litikusokat, közéleti személyisé-
geket láthattak az érdeklõdõk,
amint áthaladtak Miskolcon és
megérkeztek Tokajba. A ver-
senyzõk között miskolci hölgye-
ket is találhattunk: Daragó Réka
és Adorján Éva a Magyar
Szóvivõk Egyesületének a szí-
neiben ült autóba – érdekesség,
hogy a 100-as rajtszámot kapták.
Érdeklõdésünkre elmondták,
hogy az egyesületnek sok ren-

dezvénye van, ezek alkalmasak
a tokaji bor népszerûsítésére.
Van borlovaguk, tartottak már
egyesületi szinten borkóstolta-
tást, igyekeznek sokat tenni a tör-
ténelmi borvidék népszerûsítése
érdekében. A rali szervezõi
egyébként a teljes kereskedelmi
oldalra összpontosítottak, ugyan-
is szerintük a Paksról indított ver-
seny résztvevõi olyan emberek,
akik jó kapcsolatokkal rendel-
keznek a határainkon túl is, és így
sokat tehetnek az északi, észak-
keleti borvidék kiemelt hangsú-
lyozása érdekében.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Testnevelési és Sportintézet
a 2006/2007-es tanévben is meg-
hirdeti az egyéves, államilag elis-
mert alapfokú sportoktató-kép-
zést. A tanfolyamot 83 sportágban
hirdetik meg. Az érdeklõdõk a rész-
letes kiírást, valamint a jelentkezési
lapot letölthetik a www.borsod-

sport.hu honlapról, illetve besze-
rezhetik a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Testnevelési és Sport-
intézet (3527 Miskolc, Selyem-
rét u. 1.) titkárságán. A jelentke-
zéseket a sportorvosi igazolással
együtt szeptember 8-ig fogadják.
Érdeklõdni lehet a (46) 504-780-
as telefonszámon is.

A miskolci barlangfürdõben szeptember 4-tõl kéthetes turnu-
sokban úszásoktatás indul ovisoknak, iskolásoknak, igény sze-
rint felnõtteknek. Naponta 16-tól 17-ig, 17-tõl 18 óráig. Bõvebb in-
formáció: 70/283-5192 telefonszámon.

KITÜNTETÉS AZ ELNÖKNEK

ELHUNYT HORVÁTH JÓZSEF

ÚSZÁSOKTATÁS

Pátrovics világbajnok

RALI A BOROK ÚTJÁN

Sportoktatói tanfolyam

Az elsô mérkôzést elvesztették

Az amerikai foci szerelmesei



2006. szeptember 6. HIRDETÉS 7

Miskolctapolca, Fenyõ utca 33. Bejelentkezés: (46) 422-228
www.egeszsegcentrum.info � email: info@egeszsegcentrum.info

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG,
VITALITÁS EGY HELYEN!

� FODRÁSZAT  
� KOZMETIKA 

� MANIKÛR-PEDIKÛR 
� TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT

� MASSZÁZSOK
� ÁLLÓ SZOLÁRIUM

� SPA MÉREGTELENÍTÉS

NYITVA: 
HÉTFÕ-PÉNTEK 
8.00-19.00 óráig

SZOMBAT: 
9.00-12.00 óráig

egyeztetés alapján! 
(70) 312-39-02

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

BBBBüüüükkkkkkkkaaaallll jjjjáááánnnn

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

– egyéni és csoportos gyógytorna, sókamra, konditerem

– fiziko- és balneoterápia, infraszauna

– iszappakolás, zárt parkoló

Mezõkövesd, Zsóry-fürdõ

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

www.hajnalpanzio.hu

A méhen belüli „csoda” négy dimenzióban
A három-, illetve a négydimenziós ultrahangkészülékek mára
már lehetõvé teszik a magzat olyan képi megjelenítését,
amely által az eddigieknél plasztikusabbá, s így a laikusok
által is könnyebben felismerhetõvé válik a méhen belüli
élet tanulmányozása. A terhesség során a szülõk termé-
szetszerûleg közelebb kívánnak kerülni leendõ kisbabájukhoz,
vele kontaktust kialakítani, beszélni hozzá, látni, megérin-
teni. A négydimenziós ultrahangtechnika megteremti a képi
kapcsolat kialakításának lehetõségét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Szülészet-Nõgyógyászati
Osztályán (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) is lehetõség van 

négydimenziós ultrahangvizsgálatok elvégzésére, ahol a 30/229-9325-ös telefonszámon történõ
bejelentkezést követõen várják az érdeklõdõ kismamákat, mindennap 15.00 órától.  

Péntekenként, este nyolctól

SIMOGATÓ VÍZ ÉS LÁGY ZENE 
A BARLANGFÜRDÕBEN

Terra 95 Bt. Tel./fax: 46/402-969

Virágné Kaló Ágnes szolgálatvezetô 
Mobil: 06-30/998-1592

A társadalombiztosítás által támogatott szakápolás,

gyógytorna, fiziotherápia a beteg otthonában.

Sokat van egyedül?

Fél az otthoni balesetektõl?

Szeretné, ha rosszullét esetén  hozzátartozója 

azonnal a segítségére sietne?

VIVAGO Betegôrzô rendszer
Biztonság az idôseknek, megnyugvás a hozzátartozóknak!

1. Folyamatos otthoni állapotfelügyelet éjjel-nappal.
2. Automatikus segítséghívás, ájulás, rosszullétek,

otthoni balesetek esetén.
Rendszervezetô Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Elérhetõségeink:

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

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

melyben a békesség, nyugalom,
harmónia dominál”.

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

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

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

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

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

Üdüljön, gyógyuljon
HÉVÍZEN!

Világhírû gyógyfürdõ!

Szezonvégi árak már 1950 Ft/fõ-tõl.
Szeptember 1-jétõl – 2007. május 1-ig

Jól felszerelt stúdiók, külön bejárat, 
fõzési lehetõség, fürdõszoba, tv,

kedvezményes belépõjegy. Segítséggel 
élõknek is. Gyógytótól 1200 m-re.

Képek: www.icicom.hu 
Érdeklõdni: Fojta 83 340 214, 20 536 6961

Az Ezüstfenyõ Gondozócentrum
gyönyörû környezetben található
még szabad apartmanjai családias
légkörrel, színes fakultatív progra-
mokkal, állandó nõvéri felügyelettel
Önre várnak.

Cím: 3433 Nyékládháza, Vasút út 2/a
Tel./fax: 46/ 391-468

Idõs? Magányos? Biztonságra vágyik?

Monitor Doktor
900–1200 óráig 

Telefon: (46)357-999
3526 Miskolc
Petôfi tér 1.

FOGLALKOZÁS–
EGÉSZSÉGÜGYI 

SZOLGÁLAT

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

Dr. Koch Erzsébet fogszakorvos 
Gyermekmosoly Egészséges Fogakért

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

MEGELÕZÉSSEL AZ EGÉSZSÉGES MOSOLYÉRT!

Június 23-ától éjjel is megmártózhatnak a barlang-
fürdõ vizében a pihenni, szórakozni, vagy kikapcsolód-
ni vágyók. Arról, hogy az éjjeli fürdõzés valóban feled-
hetetlen, igazi romantikus élmény legyen, a „simogató
habok” és a holdfény mellett andalító élõzene gondos-
kodik. Nem is csoda, hogy az éjszakai fürdés annyira
népszerû, hogy a VFV Miskolc Zrt. vezetõsége úgy dön-
tött, december 31-ig minden pénteken megnyitják a
komplexum kapuit a miskolciak elõtt.

Egészen év végig lehet éjszaka is fürdeni a barlang-
fürdõben – tudtuk meg Dömötör Zoltántól, a VFV Miskolc
Zrt. vezérigazgatójától. A szolgáltatás ugyanis annak elle-
nére, hogy még viszonylag rövid ideje vehetõ igénybe, any-
nyira népszerû lett a miskolciak és az idelátogató turisták
körében, hogy az üzemeltetõnél úgy döntöttek, fõszezo-
non kívül is rendeznek éjszakai fürdõzést a világviszony-
latban is egyedülálló, páratlanul hangulatos, egyedi at-
moszférájú fürdõ falai között. A kinti medencéket az idõ-
járás függvényében október, illetve november közepéig hasz-
nálhatják éjszaka is a látogatók.

A VFV Miskolc szakemberei átlagosan 3-500 fõs ven-
dégforgalommal számolnak éjszakánként. Ez azt jelenti, hogy
aki este nyolc után vált jegyet a tapolcai élményfürdõbe,
elkerülheti a napközbeni tömeget, miközben a barlang szin-
te minden frissítõ, pihentetõ szolgáltatását élvezheti. Éj-
szaka is nyitva tart a bár, az étterem, a hangulat pedig sok-
kal bensõségesebb, romantikusabb, mint a nappali, zsú-
foltabb órákban. Újdonság, hogy immár éjszaka is igény-
be vehetõ a népszerû „spa” egyik igen kedvelt szolgálta-
tása, a frissítõmasszázs is. A barlangfürdõben egy éjsza-
kai fürdõzés alkalmával a test és a lélek egyszerre fris-
sülhet fel és regenerálódhat, olyan egyedülállóan szép kör-
nyezetben, amilyen nem csak Magyarországon, de a világ
egyetlen más táján sem található.

Dömötör Zoltán kérdésünkre elmondta azt is, hogy az
éjszakai fürdõzés júniusi indulása óta rengeteg, elége-
dettséget sugárzó visszajelzés érkezett a céghez a szol-
gáltatással kapcsolatban. Sok családos fürdõvendég ér-
deklõdött azonban az iránt, hogy nem lehetne-e valamivel
korábbi idõpontra tenni az egész családnak örömöt szer-
zô „esti lubickolás” kezdetét. A VFV Miskolc Zrt.-nél ter-
mészetesen meghallgatták a kéréseket, és mivel a fõsze-
zonon kívül amúgy is korábban zár a fürdõ, a takarítás után

az esti vendégek is korábban vehetik birtokukba a sejtel-
mes, páratlan atmoszférájú barlangjáratokat és termeket,
illetve a medencéket. A jövõben a fürdõzõk már este 8
órától élvezhetik a barlangfürdõ nyújtotta örömöket.

A családok mellett a fiatalok körében is igen népszerû
az éjszakai fürdõzés. A párok számára felejthetetlen élményt
jelenthetnek a csillagos ég alatt, a simogató vízben, lágy
zene mellett eltöltött romantikus együttlét, a „gomba-víz-
esés” alatt elcsattant csókok és elsuttogott vallomások.
Az idõsebbek pedig a pihentetõ feltöltõdés, a relaxáció,
és a nyugodt, csendes környezetben lefolytatott baráti be-
szélgetések miatt ülnek be este is szívesen a barlangfür-
dõ medencéibe.

A miskolctapolcai fürdõkomplexum a fõszezonon kívül
péntekenként várja éjszaka is a vendégeket. A belépõjegy
a szeptember elsejei áfa-emelkedés ellenére továbbra is
1200 forintba kerül, mivel a VFV Miskolc Zrt. vezetõsége
úgy döntött, hogy a fürdõbelépõket is érintõ adóemelés-
bõl fakadó árkülönbözetet nem hárítja rá a vendégekre. A
mûködtetõ cég munkatársai szerint ugyanis nagyon fon-
tos, hogy a világhírû Miskolctapolcai Barlangfürdõben ne
csak a turisták, hanem a miskolci családok, fiatalok és
idõsek is élvezhessék a fürdõ nyújtotta pihentetõ, frissítõ
szolgáltatásokat. Éppen ezért a folyamatos családi és idény-
akciók mellett októberben egy, az idõsek világnapjához kap-
csolódó nagyszabású akciót is terveznek a barlangfürdõ-
ben, amelynek részleteirõl a www.barlangfurdo.hu inter-
netes oldal mellett a jövõben lapunk hasábjain is olvas-
hatnak majd az érdeklõdõk.

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
A világ nyugati felén már régóta igen el-

terjedt a betegek otthon történõ ápolása,
amelyet természetesen képzett ápolók vé-
geznek. A szolgáltatás hátterében az a fi-
lozófia áll, amely szerint igyekezni kell minél
inkább lerövidíteni, esetleg kiváltani a kór-
házban töltött idõt, mivel így az egész-
ségügyi intézmények sem válnak túlzsú-
folttá, és a beteg is jobban érzi magát az
otthoni, nyugodt környezetben.

Miskolcon jelenleg nyolc, a megyében
pedig huszonöt otthonápolással foglalkozó vál-
lalkozás mûködik. Az otthoni szakápolás ke-
retében nyújtott szolgáltatások körébe bele-
tartozik a kötözés, a felfekvések kezelése, a
katéterezés, az infúziós terápia, a gyógytor-
na és a fizikoterápia. Mindezeket a kezelése-
ket a beteg otthonában végzik el az általában
OKJ-s képesítéssel, vagy szakirányú felsõfo-
kú szakképzettséggel rendelkezõ szakápolók.

Az otthoni ápolás hazai elterjedésében je-
lentõs szerepe volt a kórházi ágyak számá-
nak 1997-ben történõ nagyszabású csök-
kentésének, illetve annak is, hogy ez a keze-
lési mód sokkal humánusabb, emberközelibb,
mint a kórházi ápolás – tudtuk meg Virágné
Kaló Ágnestõl, a majdnem tíz éve mûködõ
Terra 95 Bt. Otthoni Szakápolási Szolgálat ügy-
vezetõ-szolgálatvezetõjétõl. Ez a vállalkozás

egyébként a maga 31 szakápolójával és 12
gyógytornászával a második legnagyobb az
ilyen tevékenységet folytató miskolci cégek
között, amely a város mellett a megye szá-
mos egyéb településén is foglalkozik szak-
ápolással.

Az otthoni ápolás évente 56 vizitig ingye-
nes a rászoruló betegek számára, mivel az

Országos Egészségbiztosító Pénztár (OEP)
támogatja ezt az ellátási formát. Az otthoni
ápolást szakorvos rendelheti el, egy-egy vizit
ideje pedig fél órától maximum három óráig
terjedhet.

Természetesen ebben az ellátási formában
is egyre nagyobb szerep jut a szakmai tudás
és az odafigyelés mellett a modern techni-
kának is. Vannak például olyan korszerû, mo-
dern eszközök, amelyek úgyis lehetõvé te-
szik a beteg állapotának folyamatos nyomon
követését, hogy az ápolt otthon, az orvos pedig
rendelõjében tartózkodik. Ilyen például a
Vivago rendszer, amelynek lényege egy kar-
kötõ, amelyet a betegnek állandóan viselnie
kell, és amely folyamatosan figyeli az illetõ moz-
gását és testhõmérsékletét. Ha a beteg rosz-
szul lesz, vagy elájul, a berendezés azonnal
riasztást küld egy elõre meghatározott tele-
fonszámra, így az adott szám tulajdonosa –
célszerû valamelyik otthonápolási szolgála-
tot megjelölni – azonnal a beteg tartózkodá-
si helyére siethet, hogy megnézze, mi történt
a karkötõ tulajdonosával. 

ÁPOLÁS, OTTHON



A Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei önkormányzat 41 mil-
liárd forinttal gazdálkodik,
ennek 95 százalékát az intéz-
mények fenntartására fordítják.
Elõrelépni csak pályázati úton
elnyert pénzbõl tudnak – ami-
vel éltek is az elmúlt négy
évben.

– Az elmúlt héten tartottuk
ebben a ciklusban a megyei ön-
kormányzat utolsó ülését, ahol
értékeltük az elmúlt négy évet.
Tartalmas vita zajlott. Tényszerû
elemzésre törekedtünk a gyõzel-
mi jelentés helyett, az elmúlt idõ-
szak bemutatására – jelentette ki
Gyárfás Ildikó, a megyei önkor-
mányzat elnöke. Mivel a költség-
vetés 95 százaléka az intézmények
fenntartására ment el, ezért kie-
melten fontosnak tekintették a
pályázati úton szerezhetõ kiegé-
szítõ forrásokat. Új intézmény épí-
tésére, a meglévõ korszerûsítésére
6 milliárd, szakmai programokra
pedig további 500 millió forintot
nyertek el. Ennek köszönhetõen

például új szociális otthon épül
Sajószentpéteren 980 forintos
költséggel. Prioritást élvezett az in-
tézmények fûtés-rekonstrukciója,
mivel ezzel nem csak az ellátást
biztosították, hanem egyben a
mûködési költségeket is mérsé-
kelték. Gyárfás Ildikó kiemelte,
hogy az országban elsõként kezd-
ték meg a megyék közül a gyer-

mekvédelmi ellátás korszerûsíté-
sét, – a több mint 2000 gondozott
85 százaléka már korszerû körül-
mények között él, s várhatóan el-
sõként a következõ év végére be
is fejezõdik a program. 

– Miközben máshol múzeumo-
kat zárnak be, nálunk kettõt átvett
a megye – Rudabánya, Telkibánya
– és egyet, Széphalmon – a
Magyar Nyelv Múzeuma – építünk.
Fontos a múlt hagyományainak a

megõrzése – magyarázta Gyárfás
Ildikó. Az idegenforgalom terén is
aktív volt a megye, az értékek be-
mutatásán túl a negatív megítélést
is igyekeztek kedvezõ irányba vál-
toztatni. A civil szervezetekkel is
folyamatosan együttmûködtek,
éves szinten 100 millió forintos pá-
lyázati alapot biztosítottak szá-
mukra. 

– A megyei önkormányzat az or-
szág egyik legnagyobb intéz-
ményhálózat-mûködtetõje. A ki-
számítható, biztos mûködés ér-
dekében történtek bizonyos áta-
lakítások. A cél a szolgáltató ön-
kormányzat, a partnerségi viszony
volt – utalt a megye és a telepü-
lések együttmûködésére Kormos
Dénes alelnök. Elõre is tekintenek,
elkészültek a második nemzeti fej-
lesztési tervhez illeszkedõ pro-
jektek – például a megyei kórház
15 milliárd forintos fejlesztési kon-
cepciója. Amint kiírják a pályáza-
tot, a megye már adja is be, hogy
a megvalósításban is az elsõk kö-
zött lehessen… Gyárfás Ildikó ér-
tékelése szerint sok problémát
sikerült megoldani, de tennivaló is
van bõven.

Cs. L.

Bizonyára sok olvasónak is-
merõs kifejezés a „toklász”, a fõ-
ként réteken található pázsitfû-
félék jellegzetes alakú növényi
része.

Kedvenceinkkel töltött sétákon
vízparton, mezõkön, magas aljnö-
vényzetû területeken fokozott óva-
tossággal kell lennünk, különösen
hosszúszõrû fajták esetén.

A toklász jellemzõen a lábvége-
ken az ujjak között, a fülkagylón,
a külsõ hallójáratban, ritkán az
orrüregben fúrja magát az állat
szervezetébe. Behatolás után –
szerkezetébõl adódóan – egyre
mélyebb csatornát alakít ki, mely
során a rajta felhalmozódott bak-
tériumok gennyes gyulladást hoz-
nak létre.

Ez az állapot lehet tünetmentes,
de gyakran markáns szimptó-
mákkal találkozunk, mint egy fülbe
fúródott toklász esetén az adott te-
rület rendkívüli érzékenysége, a
ferde fejtartás, illetve a külsõ hal-
lójárat makacs gyulladása. Ujjak
közé behatolt toklász esetén az állat
az adott mancsát nyalja, rágcsál-
ja, a végtagot nem terheli megfe-
lelõen. Elhanyagolt esetben a kör-
nyezõ szövetek elhalása miatt tar-
tós sántasággal kell számol-
nunk.Mindezen problémákat meg-
elõzhetjük, ha néhány apró in-

tézkedésrõl
nem feledke-
zünk el. Távolítsuk el a szõrszála-
kat a hallójáratból, illetve a fülkagyló
belsejébõl, a szõrt nyírjuk ki az ujjak
közül, az említett területekre foko-
zottan legyünk figyelemmel. A séta
befejeztével mindig tartsunk alapos
ellenõrzést az egész testfelületen
toklász, kullancs után kutatva.

Amennyiben mégis észlelnénk a
fent említett tünetek egyikét, for-
duljunk állatorvoshoz. Az egysze-
rûbb esetek percek alatt megold-
hatók. Egy sebkutató szonda se-
gítségével lokalizálják a járatot,
majd egy idegentest-fogóval meg-
ragadják és eltávolítják a toklászt,
a járatot fertõtlenítik. A beavatko-
záshoz fájdalomcsillapításra, illet-
ve az állat bódítására lehet szük-
ség.

Komolyabb esetekben teljes se-
bészi ellátás szükséges. Altatásban,
izolálás és sebfeltárás után a tok-
lászt az állatorvos eltávolítja, a
sebet zárja, vagy ha indokolt, nyi-
tottan kezeli. Mélyre hatolt toklászok
esetén ún. draincsõ beültetésére
is szükség lehet, mely a sebüreg-
ben felhalmozódó váladék kijutá-
sát segíti. A beavatkozás során ked-
vencünk gyulladáscsökkentõt, fáj-
dalomcsillapítót és mindenekelõtt
antibiotikumot kap.

Dr. Puskás Gábor  
puskasgabor@allatkorhaz.hu
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Kormos Dénes és Gyárfás Ildikó.

Behatárolt mozgáspályán

FEJLESZTÉS ELSÕSORBAN PÁLYÁZATBÓL
A napokban döbbentem rá, milyen esetleges katasztrófahelyzetet okoz-

hattam azzal, hogy néhány éve a selyemkóró pár példányát édesapám
segédletével a nagytarcsai rétrõl kertembe telepítettem át. Azaz milyen
csapást idézhetnék a tájra, ha nem tartanám karban ezt a növényt, mely-
nek majdani Hernád-völgyi elterjedéséért akár felelõsnek is érezhetném
magam: hacsak fel nem fedezem példányait a környéken, hiszen akkor
hibáztathatnánk mást – de eddig még nem láttam belõlük errefelé. 

Erõszakosan beavatkoztunk a természetbe, hisz nem a széllel száll-
tak hozzám a selyemkóró-magvak. Azt hittem, valamiféle ufó telepítette
az elõttem akkor még ismeretlen, gyönyörû termésû növényt a fõváros
melletti településre: szabadon apám sem látott még olyan érdekes vi-
rágot. Gyomnövény voltát kevés eszemmel sem volt nehéz megállapí-
tani: réten találtam, de fajtáját sehogyan sem sikerült beazonosítanom,
mígnem egy internetes növényhatározó a segítségemre nem sietett. 

Tavaly el is feledkeztem róla, nyaralónk bontott tetõcserepeit hord-
tuk telkünk ama részére, ahol épp e növényeket szerettem volna né-
zegetni. A cserép a helyén maradt, idén azonban kikandikált két sor
között a növény egy példánya. Selyemkóró, szép név egy gyomnö-
vénynek, lássuk, mit mond róla szakirodalom. Egy közel száz évvel ez-
elõtti Természettudományi Közlöny szerint érdekes termése miatt ülte-
tik a kertekbe, textilnövénynek került hozzánk Észak-Amerikából, de annak
nem vált be, itt maradt és elterjedt. Méze igazi finomság, mókás, hogy
sok helyütt hungarikumként írják le, erõs ízével javítani lehet más méz-
fajtákat. Gyökérrendszere akár négy méter mélyre is behatol, terjedé-
sének sugara több métert elérhet, s igen mélyrõl képes kihajtani. Én,
a behurcoló, most védekezhetek: nem engedhetem, hogy megköze-
lítse a kerítést, folyton figyelnem kell, a földbõl hol bukkan fel az ellen-
ség. Egyszer majd a cserép is eltûnik feje felõl, és hagyományteremtõ
szándékkal indulhat évi újabb rendes nagyrendezvényem, a selyem-
kóró-hadmûvelet. Mechanikai védelem, mondja az agronómus szakember,
kapálás, mondja a szomszéd.                                       Vass Tibor

Elvan a gyerek

Idegen eredet

Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Idegen-
forgalmi Bizottsága a Közgyû-
lés I-6/95.148/2006. sz. hatá-
rozata alapján pályázatot hir-
det turisztikai célú marketing-
eszközök és rendezvények tá-
mogatására.

A   rendelkezésre   álló   keret:
6 250 000 Ft.

Az Idegenforgalmi Alap rendel-
tetése: A vendégbarát atmoszféra
fejlesztése érdekében a turisztikai
vállalkozások ösztönzése egyedi
marketingeszközök használatára,
ill. vonzerõt jelentõ rendezvények
szervezésére. A vállalkozói szféra be-
vonása az idegenforgalmat erõsítõ
humán fejlesztésekbe. Az önkor-
mányzat és a vállalkozói szféra
együttmûködésének erõsítése az
idegenforgalom területén.

A fenti célok elérése érdekében
a 2006. évben támogatható tevé-
kenységek, amelyeknek megvaló-
sítása áthúzódhat a 2007 évre is:
Kiadványok (prospektusok, CD,
könyv…stb.) megjelentetése, az
ezekkel kapcsolatos költségek fi-
nanszírozása – grafikai elõkészítés,
nyomdai munka, fordítás, fotók jog-
díja …stb. az idegenforgalmat erõ-
sítõ egyéb marketingtevékenység,
szezonhosszabbító, színvonalas éj-
szakai szórakozási lehetõséget biz-
tosító vendégbarát akciók ösztön-

zése, tematikus  programok ösz-
szeállítása, esztétikus külsõ meg-
jelenés megteremtése (parkosítás,
virágosítás, díszkivilágítás), helyi
turisztikai partnerkapcsolatok erõ-
sítése, közös kezdeményezések
megvalósítása, beutaztató tevé-
kenység ösztönzése, idõszakos in-
formációs pontok mûködtetése.

A pályázók köre: Az idegenfor-
galom területén mûködõ vállalkozá-
sok, alapítványok, egyesületek ( ven-
déglátás, szálláshelyek, Miskolcra
irányuló utaztatási tevékenységet
végzõ utazási irodák, attrakciókat
mûködtetõ vállalkozások), amelyek
Miskolc területén végzik szolgáltató
tevékenységüket és miskolci telep-
hellyel rendelkeznek.

A pályázattal elnyerhetõ támo-
gatás formája, mértéke: Vissza nem
térítendõ támogatás. A pályázattal
elnyerhetõ támogatás mértéke min.:
100 000 HUF; max.: 500 000 HUF

Az önerõ mértéke: az igényelt tá-
mogatás összegének minimum
30%-a.

A támogatás odaítélésének fel-
tétele: A támogatás odaítélésének
feltételeit a pályázati kiírás és az
adatlap együttesen tartalmazzák,
melyek letölthetõk a www.miskolc.hu
honlapról.

A pályázat tartalmi követelményei:
A pályázat tartalmának szigorúan
meg kell felelnie a pályázati kiírás-
ban szereplõ témának és célnak.
A pályázó kötelezettségvállalása a

finanszírozás önrészére vonatko-
zóan. A pályázat formai követel-
ménye: pályázat kizárólag géppel
kitöltött pályázati adatlapon nyújt-
ható be az abban megjelölt mel-
lékletekkel egy eredeti példányban
és egy számítógépes CD-n.

Pályázati díj: pályázatonként 3 000
HUF

A pályázat benyújtásának módja:
postai ajánlott küldeményként az
alábbi címre: Miskolc Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala,
Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Miskolc, Batthyány u. 1. 3525. A
borítékon kérjük feltüntetni: Ide-
genforgalmi Alap–2006. évi pályá-
zat.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2006. október 20.

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2006. december 20.

További információ: Miskolc
Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, Kulturális és Vendég-
forgalmi Osztály, Miskolc, Batthyány
u. 1. Tel: 503-020. Fax: 344-657, e-
mail: kultur@miskolcph.hu

PRIMA-DÍJRA JELÖLTÉK
A megye közmûvelõdésének

egyik meghatározó egyénisége
Kovácsné Ládi Katalin, aki évtize-
dek óta dolgozik a diósgyõri kö-
zösségi élet hagyományainak meg-
õrzéséért. Elévülhetetlen érdemei
vannak a vár nemzetközi kulturális
centrummá formálásában. Munkás-
ságának köszönhetõ többek között
az is, hogy az ódon falak közé egész
évben tartalmas programokkal, ki-
állításokkal várják a miskolciakat és
a turistákat, valamint, hogy a nívós
rendezvények, a népmûvészeti és
folklórfesztiválok révén még köz-
kedveltebb és látogatottabb lett a
diósgyõri vár. Kovácsné Ládi Katalin
mûvelõdési ház igazgatót az idén
Prima Primissima díjra jelölték.

PÁLYÁZAT IDEGENFORGALMI ALAPRA
Kedvenceink

A toklász


