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gyében iddn tn kiornolt frgyetmet
kaptak a NAV-tól a horgrísztavak
iizemeltet i, valamint a fesz-
tiváli kitelepti lések, vásárok.
A revizorok rnmcsak a napi-
jegy értékesítésót ellen rizték,
hanem éjszakai horgr{szatra is
beneveztek, amihez egy lakG
hajóvá alakított ,,bárkát" bérel-
tek. A kiilcsiinzésró1 semmilyen
lrizonylatot nem adott a szolgál-
tató, Kiemelked enmagas volt a
szabálytalanság a fesztiviilokra
kitelepiil mozgóárusok kii-
rében, ahol 10 ellen rzijttb l
7 mulasztott a számla- vagy
nyugtaadásban. lS7,.ZS,

l/rv ,.s]rl r\gl.ffila ííallml n fr
hiszezer kkás ts órdekelt lehet
a kérdesben, bal ez a szám attól
is fiigg, milyen lesz a lámogatás
mértéke. slmondta, a korábbi
programban az egyharmad álla-
mi, egyharmad iínkormrányzati
támogatás és egyharmad saját
er nagyon kedvez aránynak
bizonyult, az iinerót pedig lónye.
gében a mcgtakalítiisokból fud-
uák fedezni ilakástr rlajdontlsok.

- Otven százalékos támoga-
tás esetón például az iiner t nem
mindenki rudja majd biztosítani,
ez esetben valószínrileg kisebb
lesz az érdekt dés. Az nkor-
mányzalnáLl virn elktiltiníwe egy
iisszeg tiámogatási cólra, de az
majd a kírás feltételeit l és je-

(le$nhnzfuehb id szak):

szEpTEM BE R zz-Ér 6u elérhe-
t ek az j lakosstigi energiaha-
tékunysdgi ptilyázatok, ósve-
sen 2,72 millitird forint vissza
nem térítend tdmogatds tíll
rende I kezés re hóro m kij tijnbtjz
pdlydzathoz. Szabó Zsoltt l, a
Ne mzeti [bjlesztés i Min i sz té-

rium (NI'M) fejlesztés- és kl{ma-
polit ikdért, valam int k ie melt
kiizszolgdltat sokért íeléI s dl-
lamtitkárótól szdrma zó ínfor-
mdciók alapjdn a programsoro-
z t ets Wcs je a szeptember

22-én megjelent, az elavult ka-
zdnok, tiizel berendezések j,
nagyobb e nergiahatékanysdg ti
f t berendezésekret ttén cse-
réjét célzó p lydzat jelenti,
melyre egymilliárd forint jut.
Szeptember 25 én jeleník meg a
hd z tarti s igé p - cs e re p rogram
ó2J1 millió forintos keretrlsz-
szeggel, rnajd 29-én a nyíIds-
zdr csrere-pdlyázatok 1,1 milli,
drd forinttal. A h rom program-
mal sszesen 25 ezer hdztartist
szerelnének elérni.

egy egnyí hőt íbgyasztottak,
fet jítás után ez ezer egység a
cs kkent, Ah ű így kiirtilbel
30 szrázalékkal kevesebb, bi{r a

ra felhívta a figyelmet, hogy ,

egy azegyben nem jelenik mr
a számla végiisszegében, hiszt
a fiités alapdíját például ez ne
befolyásolia. A megtakafitl
azonban ígyis jelent s.

l Ón igénybe \ a palr&ati
, ,fslt-{ tlák#*of fiB íhl;Íl

Mogtijult óp letok srámal

Érintett lakáeok számal

Államitámogatfo ósszog8 (Ft): 3 mil|iárd

Önkormányratl támogntás
1milliárd
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Szavazzon hírportálunkon *d&*
ma 16óráiÉ; rySZ(IU(IN,Iil #
A szavazás eredményét a lloínapi
számunkban kdzoljiik.

Az energiahatékonyság a programok célja

rut !)oVV-oyvV l.:tllit} Ytjtt l, tiZL a r8y val(,}szrlrureg a trz Ctsnl]nel eloeKlo0ne&nril(ormdut,mllyen
Prugramban, melynek eredmé- va tagabbsziget lésfogazépiil* feltótelekkellehetmajdpályázrri.

A pmlpmgramban

rósztrcvók zolnokon

Megnyílt a látványraktár
és ázállandó kiáliitas
arnorÁx Megnyitottá\ tegnap
délután a kunszentmáríoni
Helytiirténeti M zeum látvány-
raktrárát és az [lfeledett fi szazug
cím rállandó kiáuítá t, pusztai
Gabriella mtizeumigazgató el-
mondtq t bb ezer olyan tárgy,
fotó, dokumentum vát nyilvá-
nossá" melyeket eddig egy nem
lálogatható helyisegben tároltak.
A kiállít{stnem vatamiféle téma
olapján óllítottík iisszg hanem a
kiiliinbijz l,itrinekbe azonos tár
gyakat tettek.

Igy a kutatók kiinnyebben
tanulmányozhatják például a
kerámiákon látható motílrrm-
kincseket. A tárlat atiszazagi
néprajzi tiirtóneti adatokat tár-
ja az érdekl d k elé.

A m zeum tanulmányi raF
tára még t7&Z-benéptilt a Nagy-
kun keriileti szél<ltáz részek6nt.
Az emeleten egy 30 f befogadá-
sára alkalmas, a legkorszerribb
informatikával felszerelt rrrrí-
zeuuryedagógiai terem fogadja
az iskolai csoportokat, kirránduló
oszt{lyokat. A helyismereti, hon-
ismereti oktatiást m trirgyrrriáso-
latok, interaktív eszktiz k teszik
színesebbé, A berutuízás 82
millió forint pályánn penzbtít
valósult m08, ez azonban nem
volt eleg a iótO * a hornlokzat
felríjíására. Ezérl ezt a munkát
a Kunszentmártoni Onkormány,
zat 5 millió forinttal segítette,
valamint felrijittatta a régi tegla-
kerítést és a járdát is. s ]- ZS.
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m* áir 4i LáhSt{S.n október31-énszolnokon koncertez
BereczkiZoltán (jobbról a második) látogatott eltegnap szerke ztóségünk-
be. A népszer színész, énekes az rijsagírók munkájával is megismerkedfi,
ám (sokak megnyu6|tatására) korántsem pályamódosító sándékkal.

zolnoki siirfesztiválon
adiák át a támoga íst
Ét"gs sceÍrgÉu Nyáron kii-
ttitt megállapodást a Heineken
Hungária Siirgyárak Zrt, és az
Okumenikus Segélyszervezet,
s egyiitt indították el a Soproni
Jóles Segítség elnevezésií prog-
ramot. Ennek keretótren min-
den - a nyár folyarruín értéke-
sített - korsó Soproni siir árábój
tíz forintot kapott a segélyszer-
vezet, melyet az ájláskeres k tá-
mogatására fordítanak. Az ósz-
szegyiilt, mintegy 100 millió
forintot Szolnokon adják i{t,

méghozzá egy hangulatos siir-
fesztiválon. MinderróI 1egnap
tartotlak sajtótájékoztatót áz ii-
letékesek, akik mind kiemelíék,
hogy póldaérték ez a jó íigy
érdekében telt tisszefogás, má-

napság ugyanis sokakat éril
az álláskeresés, amihez kell
segítség. A nyáron ilsszegyií
pénz nagyságrendekkel niive
az álláskeres knek nyríjthat
segítség pénziigyi hátterét.

A támogatái átadása oktt
ber 4,én este hét órakor les
azon a siirfesztiválon, am
szolnokon a Hild téren rende:
nek, A siirstandok már dé]utá
kett órakor nyitnak, majd a
este folyamán koncertek sz(
rakoztatják az érdekl d ke
Akiknek álláskereséssel katr
csolatos kérdése van, azokna
is érdemes kilátogatniuk
rendezvónyre, nekik a segél1
szervezet munkatársai adna
hasznos tanácsokat. r R.l
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