
Edzésben a DVTK

Megkezdte a felkészülést az első osztály küzdelmeire a DVTK labda-
rúgócsapata, a Benczés Miklós távollétében Szentes Lázár által vezé-
nyelt edzésen 13 játékos vett részt szerdán.

» részletek a 9. oldalon

Építik is, javítják is
A héten újabb helyeken vál-

tozott a közlekedési rend a 
villamospálya mellett, most 

hétvégén pedig egész vonalon 
szünetel a villamosforgalom a 
már tavaly megújult pályasza-

kasz hibáinak kijavítása mi-
att. A vágányzár pénteken este 
8 órakor kezdődik, és egészen 

vasárnap üzemzárásig villa-
mospótló buszok járnak a tel-

jes villamospálya mellett. 
» részletek a 3. oldalon

Játszótéren dohányozni tilos
A napokban – július 
1-jétől – életbe lép az ön-
kormányzati rendelet, 
amely megtiltja a dohány-
zást Miskolc játszótere-
in.  A tilalom a játszótér 
kerítésén belül, illetve, ha 
nincs ilyen, a játszóeszkö-
zök tíz méteres körzeté-
ben érvényes. A rendel-
kezés megszegői akár 50 
ezer forintig terjedő bír-
sággal is számolhatnak.
» részletek a 5. oldalon
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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Újra anna-bál 
tapolcán
a miskolctapolcai nyár legrango-
sabb eseményének ígérkezik a július 
30-ai rotary anna-bál.  
a város | 3. oldal

befejezte az 
acélcsapat
a Miskolc steelers az első diví-
zió i-es amerikaifutball idényé-
ben a playoffig jutott.  
sport | 9. oldal

népszerű 
a horgászat
az egyik legnépszerűbb hobbi a 
horgászat. de mit is kell tennünk, 
ha halat szeretnénk fogni?  
életmód | 7. oldal

Uniós attasék
Az Európai Unió tagállamaiból 

érkeztek közlekedési attasék Mis-
kolcra csütörtökön. A szakembe-
reket Borsos Attila, az MVK Zrt. 
vezérigazgatója tájékoztatta a cég 

helyzetéről, fejlesztési terveiről, va-
lamint – egyebek mellett – a Zöld 

Nyíl projektről, de megtekintet-
ték a veterán Ikarus buszokat is. 
Borsos Attila elmondta: az atta-

sék méltatták a város és az MVK 
közlekedésfejlesztéseit, projektjeit, 
a legtöbb kérdés a társaság finan-
szírozásával és a jegybevételekkel 

kapcsolatban hangzott el.
T. Á. | fotó: J. Á.

Csak törvényesen! – figyelik a térfigyelőket
Az elmúlt időszakban folya-
matosan bővült a térfigye-
lő kamerák száma, az ellen-
őrzött területek nagysága 
Miskolcon. Ennek hasznát 
mindenki elismeri, a megva-
lósítás módja azonban vitá-
kat váltott ki. 

A közgyűlés májusban tárgyalt az 
önkormányzat Közbiztonsági és 
Bűnmegelőzési Stratégiájában fog-
lalt feladatok 2009–2010. évi tel-
jesítéséről. E szerint a belváros-
ban 12 helyszínen 15 kamera, az 
Avason 5 helyszínen 10 kamera, 
a Martin-Kertvárosban 3 helyszí-
nen 5 kamera, Diósgyőrben pedig 
20 helyszínen 23, tehát összesen 53 
kamera figyeli a közterületeket. 

A képviselő-testület júniusi dön-
tése értelmében tovább bővítik a 
rendszert kilenc kamerával: az avasi 
városrészben a Hadi Ipari Parkban, 
az Avasi Gimnázium előtti téren, az 

Európa Ligeti játszótéren, az Ifjúság 
u. – Áfonyás u. közötti téren, a Gesz-
tenyés utcánál (a posta mögött), a 
Felsőruzsin körútnál, valamint a 

Sályi utcai játszótéren helyeznek el 
közterületi kamerákat, a diósgyő-
ri városrészben pedig a Móra F. u. 
1/A, valamint a Nagy Lajos király 

u. – Vár u. területeken. A közgyű-
lés utólagosan döntött kamerák el-
helyezéséről a Martin-Kertváros vá-
rosrészben.        » folytatás a 3. oldalon

Eltört a főnyomócső

Egy 300 milliméteres főnyomó-
cső tört el hétfőn kora este a Pap-
szeren a Herman Ottó Múzeum 
kiállítási épülete mellett. Az eset 
során feltörő víz rövid idő alatt 
elöntötte az Papszer utcát, majd 
onnan továbbfolyva a DTM út 

Lévay Gimnázium előtti szaka-
szát. A vízvezetéket még kedden 
helyreállították. A víz azonban 
alámosott egy szakaszt a Papsze-
ren, ezért az út felújítása hosz-
szabb időt vesz igénybe, akár he-
tekig is eltarthat.

A helyi gazdaságért
Megtartotta alakuló ülését kedden 
a miskolci önkormányzat Gazda-
sági Tanácsadó Testülete.  

Kriza Ákos polgármester saj-
tótájékoztatóján, a város gazdasá-
gi helyzetét elemezve szólt a magas 
munkanélküliségről, a komoly be-
fektetők hiányáról, valamint a he-
lyi vállalkozások csekély tőkeerejé-
ről is, ami megnehezíti számukra a 
pályázatokon való részvételt. Hang-
súlyozta: ezen a helyzeten változtat-
ni kell, az új városvezetés kiemelt 
feladatának tekinti a munkahelyte-
remtést, a város gazdaságának fej-
lesztését, a lokálpatrióta gazdaság-
politika megteremtését.       

» folytatás a 3. oldalon

Vége a tanévnek. A Bölcsészettudományi Kar végzős hallgatói 
péntek délelőtt, délután pedig a Gazdaságtudományi és az Egészségügyi 
Kar végzős hallgatói vehették át diplomájukat a Miskolci Egyetem dísz-
aulájában. Az átadó ünnepségek a hétvégén folytatódnak, szombaton a 
Gépészmérnöki és Informatikai, valamint a Bartók Béla Zeneművésze-
ti Intézet végzősei kapják meg oklevelüket, és ekkor tartják a Miskolci 
Egyetem 2010/2011-es tanévének záróünnepségét is.            (fotó: mocsári L.)

„Lecsapolják” a tó környékét
Ideiglenesen több ponton rend-
be hozzák a nyári szezonra a 
miskolctapolcai Békás-tó kör-
nyékét, ahol egyre nagyobb 
gondot jelent az úgynevezett 
„mocsarasodás”. A végleges re-
habilitációs tervek előrelátható-
lag nyár végére készülnek el. 

A veszélyeztetett területeken 
a héten kezdték meg a mente-
sítő munkát a Miskolci Város-
gazda Kft. szakemberei. Balogh 
Gábor, a polgármesteri hivatal 
vízügyi szakreferense elmondta: 
a problémát az intenzíven feltö-
rő, melegvizes források jelentik, 
a helyzetet pedig tovább rontot-
ta az elmúlt év csapadékos idő-
járása. Az elöntések komoly ká-

rokat okoztak, a park egy része 
járhatatlanná vált, volt, ahol az 
út is beszakadt. 

» beszámolónk a 2. oldalon



Június 18. | szombat

Honosítás. Ötvenegyen érkeztek 
az erdélyi Beszterce-Naszód megyé-
ben élő szórványmagyarságból Mis-
kolcra, hogy kérvényezzék az egysze-
rűsített honosítási eljárást. Ennyien 
egyszerre még soha nem keresték fel 
a kormányhivatalt Miskolcon.

Június 19. | vasárnap

Évzáró gála. Profi és amatőr tánco-
sok mutattak be különböző koreo-
gráfiákat vasárnap este a Művészetek 
Házában a szokásos évzáró gálamű-
sorban. Az est folyamán országos baj-
nokságokat nyerő formáció is színpad-
ra lépett. Az idén már 14. éve létezik az 
eLTE táncstúdió Miskolcon, és ez alatt 
számos belföldi és nemzetközi ered-
ményt értek el.

Június 20. | hétfő

Visszaköltözött az ügyészség. 
Egymilliárd forintos költséggel fel-
újították, illetve hátsó szárny hozzá-
építésével kibővítették az ügyészség 
Miskolc belvárosi épületét. A ko-
rábbi 82 helyett 125 légkondicionált, 
modern irodát alakítottak ki. Hétfő-
től azonban a főügyészség, a megyei 
ügyészség és a nyomozó ügyészség a 
Dózsa György utca 5–7. szám alatti 
felújított székházban dolgozik újra.

A Turisztikai Kft. ügyvezetőjéről. 
A novemberi vezetőváltások óta nem 
tudja megtekinteni a Miskolci Turisz-
tikai Kft. átadás-átvételéről szóló ira-
tokat Tompa Sándor, MSZP-s ön-
kormányzati képviselő, pedig erre 
Kriza Ákos polgármester is felszó-
lította Czinkné Sztán Anikót, a cég 
ügyvezetőjét – ezt az ellenzéki kép-
viselő állította sajtótájékoztatóján. 
Tompa Sándor arról is beszélt, hogy 
Czinkné kinevezése előtt több cég-
ben is tulajdonosként, illetve ügyve-
zetőként volt jelen. A sajtótájékozta-
tót követően Czinkné Sztán Anikó 
közleményt juttatott el szerkesztősé-
günkbe, eszerint a Miskolc Holding 
Zrt. mint a Miskolci Turisztikai Kft. 
tulajdonosa a tagvállalat ügyvezetőjé-
nek társasági részesedéseire vonatko-
zó bejelentését tudomásul vette, vala-
mint azt, hogy ezekkel kapcsolatban 
összeférhetetlenség nem áll fenn.

Június 21. | kedd

Nagygyűlés. Politikai nagygyűlést 
rendezett Miskolcon az MSZP, ame-
lyen a párt helyi vezetői mellett Mes-
terházy Attila elnök is beszédet mon-
dott, amelyben megelőlegezte, hogy 
Orbán Viktor elveszti a 2014-es vá-
lasztásokat. A Városház téri beszéde-
ket követően a mintegy 400 fős tömeg 
a kormányhivatal elé vonult, ahol töb-
bek közt Káli Sándor, Miskolc koráb-
bi polgármestere szónokolt.

Fészekrakó. Újabb Fészekrakó-
ügy tárgyalása indult a bíróságon, 
amelyben Ó. Rolandnak és 29 vád-
lott-társának kell számot adnia a 
2006-ban indult bűncselekmény-so-
rozatban betöltött szerepéről. A vád-
lottak közt van ingatlanos, ügyvéd, 
„kuncsaft”, eladók és vevők.

Június 23. | csütörtök

Díj a MIHŐ-nek. A Miskolci Hő-
szolgáltató Kft. nyerte a HBLF 
(Hungarian Business Leaders Fo-
rum) Üzleti Élet a Környezetért 2011. 
első díját. Az indoklás szerint azért, 
mert a hulladéklerakóban keletkező 
biogáz hasznosításával távhőszolgál-
tatást biztosít, és elektromos áramot 
termel. A beruházás élettartama alatt 
pedig a levegő terhelése várhatóan 58 
ezer tonna szén-dioxiddal csökken.

Volt elnök az egyetemen. A mis-
kolci Egyetemvárosba látogatott Só-
lyom László, volt köztársasági elnök, 
aki nem hivatalos látogatáson részt 
vett Majtényi László egyetemi docens 
– korábbi adatvédelmi biztos – habi-

litációján, majd megtekintette a Mis-
kolci Egyetem Központi Könyvtár, 
Levéltár, Múzeumát, illetve a Selmeci 
Műemlékkönyvtárat is. Sólyom Lász-
lót Patkó Gyula rektor kalauzolta.

A megelőzésért. Az Európai Unió 
INTERREG programja által finan-
szírozott Katasztrófák Megelőzésének 
Regionális Stratégiái („CivPro”) pro-
jekt elsősorban a megelőzéshez, felké-
szüléshez kapcsolódó regionális stra-
tégiák kialakítására, tapasztalatcserére 
összpontosít. Ennek keretében ren-
deztek konferenciát Miskolcon, 
amelyen részt vett Kali Sauni, Gö-
rögország tűzoltósági főfelügyelője, 
valamint Kriza Ákos polgármester is.

Új melegedő. Összesen száz fő be-
fogadására alkalmas nappali melege-
dőt adtak át a Selyemréten. Az MVK 
Zrt. egykori épületét újította fel a 
Magyar Vöröskereszt megyei szerve-
zete közel 40 millió forintból. Az in-
tézményben van pihenőszoba, klub-
terem, zuhanyzó, mozgáskorlátozott 
WC, melegítőkonyha is.

Június 24. | péntek

Nemzetközi gyermektábor. 
Első alkalommal szervez Miskolc vá-
ros a polgármesteri hivatal által üze-
meltetett Balatonmáriafürdői Gyer-
mektáborba június 24. és július 1. 
között nemzetközi üdülést. A bor-
sodi megyeszékhely testvérvárosai 
közül Tampere, Ostrava, Katowice, 
Burgasz és Kassa vesz részt a prog-
ramban. Miskolcról négy gimnázi-
umból jelentkeztek, egy-egy közép-
iskolából 12 fő. A lengyel kisebbségi 

önkormányzat négy fiatalt ajánlott 
még, akik magyar–lengyel anya-
nyelvűek, így Miskolcról összesen 52 
gyerek utazott a táborba.

Köszöntő. Miskolc legöregebb vé-
dőnőjét, a 90. születésnapját ünnep-
lő Vasas Kálmánné Petró Erzsébetet 
köszöntötték a Napház Otthonban. 
A jeles eseményen az Egyesített Böl-
csőde és Egészségügyi Szolgálat is 
megjelent, hogy köszöntse az egyko-
ri munkatársat a miskolci védőnők 
és édesanyák nevében.

Díj a Szimbiózisnak. Rangos el-
ismerésben részesült a Szimbió-
zis a Harmonikus Együtt-létért Ala-
pítvány: az idei ERSTE Alapítvány 
Társadalmi Integrációs Díj magyar 
nyerteseinek egyikeként a miskolci 
szervezetet rehabilitációs majorságá-
ban épült új lakóotthonért jutalmaz-
ták. Az alapítvány tulajdonában lévő, 
öt hektáron elterülő Baráthegyi ma-
jorságban jelenleg hetven értelmi fo-
gyatékos és autista dolgozik, akik nö-
vénytermesztéssel, állatgondozással 
és kézműves tevékenységgel foglal-
koznak. 

Színes diplomások. A megyé-
ben az idén 138 egykori pedagógus 
igényelt színes diplomát, aminek a 
feltétele, hogy legalább 50 évvel ez-
előtt szerzett felsőfokú képesítést. A 
megyeházán péntek délelőtt rende-
zett ünnepség keretében több mint 
80-an személyesen vették át az elis-
merést, köztük Galambos Béláné, 
miskolci pedagógus, aki 1946-ban 
végzett tanítóként.
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Egy mozgalmas éjszaka.  
Már pénteken elkezdődött, de 
szombaton teljesedett ki a VI. 
Miskolci Fröccsfesztivál a Pap-
szeren. Szombaton a Múzeumok 
éjszakájának miskolci program-
sorozata is számtalan szórakozta-
tó, interaktív rendezvénnyel vár-
ta a látogatókat, akik érkeztek is 
szép számmal. 
(fotó: Mocsári L..)

» Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma a megyében. Májusban 5 ezerrel keveseb-
ben kerestek munkát az előző hónaphoz képest. Azonban továbbra is jelentős: 22,8 százalékos a munkanél-
küliség aránya. Miskolcon a statisztika szerint 1 százalékkal kevesebben vannak a regisztrált álláskeresők, 
mint 1 hónappal ezelőtt, a munkanélküliségi mutató 15 százalék alatt van. 

» Július 1-je Semmelweis-nap, amely az egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatási 
jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókra és egészségügyben dolgozókra kiterjedően munkaszü-
neti nap. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház ezért július 1-jén, pén-
teken hétvégének megfelelő ellátást biztosít.

röviden ››››››››››››

Időpontváltozás. A megyei Kormányhivatal Mérésügyi Hatóságánál a 
behozott mérőeszközök hitelesítése július 1-jén elmarad. Legközelebb július 
8-án, pénteken lehet hitelesíttetni.

Pollenjelentés. A 24. héten Miskolc légkörének pollenterheltsége összes-
ségében, az előző héthez hasonlóan, továbbra is mérsékelt maradt. Az úti-
fű, a lórom és a libatopfélék pollenszórása még alacsony koncentrációban, 
de már állandó jelenléttel figyelhető meg a légtérben. A gombaelemek szá-
ma továbbra is magas.

Kárenyhítés. A megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága 
felhívja az agrárkárenyhítési rendszerhez csatlakozott valamennyi mező-
gazdasági termelő figyelmét arra, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejleszté-
si Hivatal által megállapított kárenyhítési hozzájárulás összegét, hátrányos 
jogkövetkezmények nélkül legkésőbb június 30-áig fizethetik meg. 

Kormányhivatali híreK ›››››››››››››››››››››

Akció 2011. 06. 27-től 2011. 07. 09-ig

Diszperzit homlokzatfesték, fehér, 14 l, 471 Ft/l 6599 Ft
színezhető, kiadósság: 70 nm/vödör
Diszperzit mennyezet- és falfesték, 14 l, 207 Ft/l 2899 Ft
Héra falfesték, fehér, 16 l, 281 Ft/l 4499 Ft
Héra Prémium színes falfesték, 5 l, 1059 Ft/l 5299 Ft
Trinát mf. fehér zománc, 1 l  1999 Ft
Trinát Dekor fémfesték rozsdára, 0,75 l, 3598 Ft/l  2699 Ft
Trikolor kerítésfesték fémre, fára, 0,75 l, 1665 Ft/l 1249 Ft
Hungarocell díszléc, 2 m hosszú  199 Ft/db-tól
Öntapadós tapéta 45 cm széles  470 Ft/m
Öntapadós tapéta 67 cm széles  690 Ft/m

Apróhirdetés
Igényesen felújított, selyemréti, 56 négyzetméteres lakás eladó! Érdeklődni a 06-46-
348-352 telefonszámon lehet.

HIrdeTÉS

HIrdeTÉS

HIrdeTÉS

„Lecsapolják” a tó környékét
Ideiglenesen több ponton rendbe 
hozzák a nyári szezonra a miskolc-
tapolcai Békás-tó környékét.

» folytatás az 1. oldalról
Mint megtudtuk, ha nem is eny-
nyire intenzíven, de a területen 
mindig jelen volt a talajvíz, az 
ezt összegyűjtő vezeték mára el-
öregedett, tönkrement.

Jelenleg a terület végleges víz-
mentesítését vizsgálják és ter-
vezik. A tervek előreláthatólag 
nyár végére készülnek el, ekkor 
derül majd ki a beruházás for-
rásigénye, és az is, igénybe tud-

nak-e venni mindehhez esetleg 
pályázati lehetőségeket. 

– Ősszel valószínűleg elkez-
dődhet a kivitelezés, korszerű, 
úgynevezett szivárgó vezetékek 
lefektetésével, amelyek magukba 
gyűjtik, és elvezetik a vizet a te-
rületekről. Azonban már a nyári 
szezonban is szeretnénk látogat-
hatóvá tenni a környéket a turis-
ták számára – mondta el Balogh 
Gábor. Ezért lefektetnek két szi-
várgó vezetéket a tóhoz vezető 
sétány vízmentesítése érdekében, 
rendbe hozzák a járdát, és feltöl-
tik az utat is.          Sz. S. | fotó: J. Á.
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Építik is, javítják is a villamospályát
A héten újabb helyeken vál-
tozott a közlekedési rend a 
villamospálya mellett, most 
hétvégén pedig egész vona-
lon szünetel a villamosfor-
galom a már tavaly megújult 
pályaszakasz hibáinak kija-
vítása miatt. 

Vágányzár, villamospótlók, tere-
lések – leginkább ezekkel a sza-
vakkal lehet jellemezni jelenleg a 
Zöld Nyíl villamosprojektet. Ked-
den visszaadták a forgalomnak az 
Újgyőri főtéri körforgalmat, ezzel 
párhuzamosan pedig megkezdték 
a Vasgyári útátjáró javítását. Emi-
att az 1, 1A, 21-es buszok útvona-
la és megállóhelyei változtak (erről 
részletesen a www.minap.hu olda-
lon olvashatnak). Csütörtökön az 
Újgyőri piacnál is megkezdődött a 
2-es villamos vasgyár felé kanyaro-
dó vágányainak cseréje, ami miatt 
az Andrássy út piac felé eső olda-
lát lezárta a kivitelező a Testvériség 
u. és a Harmadik u. között, a for-

galmat pedig a túloldalra terelték. 
Mindeközben jól halad a pályaépí-
tés a Győri kapuban és Diósgyőr-
ben is, minderről bővebben inter-
netes oldalunkon olvashatnak.

A teljes vonalon leáll a villamos-
közlekedés pénteken este 8 órakor, 
egészen vasárnap üzemzárásig vil-
lamospótló buszok járnak. A vá-
gányzár idején nem közlekednek a 

TSVP jelölésű villamospótlók, a Ti-
szai pályaudvartól átszállás nélkül 
szállítják az utasokat az 1VP jára-
tok Diósgyőrig, a 2VP járatok pedig 
a Vasgyárig. Fontos, hogy éppen a 
garanciális javítások miatt nem haj-
tanak rá a villamospótlók a pályára, 
hanem vagy a közeli buszmegállók-
ban vagy ideiglenesen kijelölt helye-
ken állnak meg. Kivétel a belvárosi 

szakasz, ahol a pótlók a Szinvapark 
helyett a 2-es busz Centrum mel-
letti, a Villanyrendőr helyett a 21-es 
busz Szemere úti, a Városház tér he-
lyett pedig szintén a 21-es Erzsébet 
téri megállóhelyét használják. A vil-
lamosforgalom és a villamospótlók 
„megszokott” rendje hétfőn üzem-
kezdettől helyreáll. 

Tajthy Á. | fotó: J. Á.

Tanácsadó testület a lokálpatrióta gazdaságpolitikáért
Megtartotta alakuló ülését 
kedden a miskolci önkor-
mányzat Gazdasági Tanács-
adó Testülete.  A szűk körű, 
stratégiai kérdésekkel foglal-
kozó szervezet elnöke Kri-
za Ákos polgármester, tag-
jai pedig a helyi gazdaság 
fejlesztése szempontjából 
kulcsfontosságú intézmé-
nyek vezetői. 

» folytatás az 1. oldalról
– Programunk, törekvéseink 
megvalósításában szövetsége-
sünk a B.-A.-Z. Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara (BOKIK). 
November végén aláírt, együtt-
működési megállapodásunkba 
első helyen került be egy Gazda-
sági Tanácsadó Testület létreho-
zása és működtetése – mondta el 
Kriza Ákos. 

A tanácsadó testület elnöke a 
miskolci polgármester, társelnöke 
a BOKIK vezetője. Tagja a Miskol-
ci Egyetem rektora, a Miskolc Hol-
ding Zrt. vezérigazgatója, valamint 
a NORDA Észak-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség 
ügyvezető igazgatója.

Mint elhangzott, a testület 
rendszeres időközönként – elő-
reláthatólag kéthavonta – tanács-

kozik majd, stratégiai döntéseik, 
határozataik kidolgozására pedig 
operatív munkacsoport jön lét-
re. Az alakuló ülésen áttekintet-
ték a legfontosabb városfejleszté-
si, gazdaságélénkítési feladatokat, 
kiemelt tekintettel a befektetők le-
telepítésére, a helyi vállalkozások 
piaci pozícióinak erősítésére, in-
novációs tevékenységük fejlesz-
tésére, a belváros, a főutca üzle-

ti életének élénkítésére. Mindez 
persze számtalan részterületet is 
érint: a megfelelő, korszerű igé-
nyekhez igazodó oktatás-képzés-
től kezdve, az esetleges beszállítói 
lehetőségek, üzleti szolgáltatá-
sok feltérképezésén át, a befekte-
tők letelepedésének támogatásáig. 
A Gazdasági Tanácsadó Testü-
let angol és magyar nyelvű gaz-
daságfejlesztési kiadványt is létre-
hoz majd. 

Bihall Tamás, a BOKIK elnö-
ke örömét fejezte ki, hogy a város 
vezetése nyitott a szakmai együtt-
működésre a lokálpatrióta gazda-
ságpolitika érdekében, amelynek 
intézményesített formáját a testület 
jeleníti meg. Patkó Gyula, a Mis-
kolci Egyetem rektora az egyetemi 
fejlesztésekről szólt – azokról a be-
ruházásokról, melyeknek köszön-
hetően még piacképesebb tudással 
ruházhatják majd fel a hallgatókat, 
növelhetik azt a kutatás-fejlesztési 
potenciált, amely komoly vonzerőt 
jelenthet a befektetők számára is. 

Szepesi S.

Csak törvényesen! – figyelik a térfigyelőket
Az elmúlt időszakban folya-
matosan bővült a térfigye-
lő kamerák száma, az ellen-
őrzött területek nagysága 
Miskolcon. Ennek hasznát 
mindenki elismeri, a megva-
lósítás módja azonban vitá-
kat váltott ki. 

» folytatás az 1. oldalról
Az ügy kapcsán vita alakult ki: Ja-
kab Péter jobbikos képviselő kifo-
gásolta, hogy ismét utólag kérték 
a közgyűlés jóváhagyását kame-
rák kihelyezéséhez. A politikus la-
punknak hangsúlyozta: támo-
gatják a közbiztonság javítását, 
tisztában vannak a térfigyelők je-
lentőségével, az ilyen kamerák ki-
helyezésének azonban megvan 
a törvényes menete. Ha van erre 
kezdeményezés, a rendőrség és a 

közterület-felügyelet bevonásával 
kell kijelölni a helyüket, meghatá-
rozni a forrásigényt, a közgyűlés 
pedig mindezek ismeretében el-
dönti, jóváhagyja-e a rendszer ki-
építését. 

– Ehhez képest az Avason tavaly 
nyáron felszereltek két térfigyelőt, 
amelyekhez csak novemberben 
kérték a testület jóváhagyását. Mi 
pedig azóta is hiába kérjük a felelős 
megnevezését – fogalmazott a kép-
viselő, elmondva, hogy most ha-
sonló helyzet állt elő az Avason, bár 
a kamerákat még nem helyezték ki, 
csak a rendszert készítették elő. – A 
jogi bizottság majd megvizsgál-
ja, történt-e jogsértés, és ismétlem: 
mi nem a térfigyelő kamerákat ki-
fogásoljuk, hanem azt, hogy eset-
leg nem tartották be a törvényes 
eljárási rendet. Megítélésünk sze-
rint semmilyen ügyben nem sza-
bad rá precedenst teremteni, hogy 
ezt bárki, büntetlenül megteheti – 
hangoztatta Jakab Péter. 

Fodor Zoltán MSZP-s képviselő, 
akinek a körzetében tavaly nyáron 
felszerelték a két kamerát, megke-
resésünkre elmondta: semmilyen 
jogsértés nem történt, a területen 
már évekkel korábban, közgyűlési 
határozattal kiépítették a térfigyelő 
rendszert, azzal, hogy ezt bármikor 

tovább lehet bővíteni, ha meglesz-
nek az anyagi lehetőségek. 

– Megvolt a költségvetési forrás, 
a kamerák kihelyezése a rendőr-
ség megkérdezésével történt – nyi-
latkozta Fodor Zoltán, hangsú-
lyozva, hogy a térfigyelő rendszer 
nagy szerepet játszik a közbizton-
ság javulásában az avasi városrész-
ben. Komoly lakossági igény van 
rá, hiszen a rendőrökből nem jut 
mindenhová, a kameráknak pe-
dig sokszor már a puszta látványa 
is visszatartja a bűnelkövetőket – 
mondta a képviselő.

Kovács László közterület-fel-
ügyeleti és rendészeti osztályveze-
tő tájékoztatása szerint, év végéig 
még további 25 kamerát szerelnek 
fel az Integrált Városfejlesztési Stra-
tégia keretében. 

– A kamerák közvetített képei a 
Papszer utcai Rendészeti Központ-
ba, és a területileg illetékes rendőr-
őrsre is be vannak kötve – mond-
ta el Kovács László. A felvételeket 
rögzítik, így szükség esetén bármi-
kor elérhetők, visszakereshetők a 
rendőrség számára.           Szepesi S.

A fiatalok jövője az ország jövője
Miskolcon mutatták be pénteken 
az Új Nemzedék Jövőjéért Prog-
ram ifjúságpolitikai vitairatát. A 
rendezvényre meghívták a ré-
gió fiatalokkal foglalkozó szerve-
zeteinek, intézményeinek képvi-
selőit is. 

A vitairatot Mihalovics Péter, a 
Nemzeti Erőforrás Minisztéri-
um Új Nemzedék Jövőjéért fele-
lős miniszteri biztosa ismertet-
te. Mint lapunknak elmondta, 
a párbeszédsorozatnak 12 állo-
mása lesz. A hét régiós központ 
mellett útba ejtik a nagyobb 
nyári fesztiválokat is, ahol kötet-
len formában hallgathatják meg 
a fiatalok véleményét. 

A vitairat témakörei között 
szerepel a szórakozás, a tehet-
séggondozás, a családalapítás, 
a karriertervezés, a nők helyze-
te, a sport, a kultúra, a budapesti 
és vidéki fiatalság, az állampol-
gári aktivitás, valamint a mun-
kaerőpiac adta lehetőségek is. 
Előzetesen minden témakörben 
kikérték az adott területen jár-
tas, fiatal szakértők véleményét, 
megoldási javaslatait, ezeket bo-
csátják most társadalmi vitára. 

– A program célja teljesen 
egybevág a mi elképzeléseink-
kel, hiszen mindannyian tud-
juk, hogy nemcsak a nemzet-
nek, hanem Miskolcnak is a 
fiatalok jelentik az „aranytarta-
lékát” – tette hozzá Zsiga Mar-
cell alpolgármester. – Itt helyben 
is perspektívát kell mutatnunk, 
hogy legyen értelme a tanulmá-
nyaiknak, el tudjanak helyez-
kedni, munkahelyet és biztos 
megélhetést találhassanak a vá-
rosban.

Szepesi S. 

Zsiga Marcell alpolgármester, 
Mihalovics Péter miniszteri biz-
tos és Galambos Adorján, az FH-
Mobilitás Országos Ifjúsági Szol-
gálat igazgatója

Újra Anna-bál
A miskolctapolcai nyár legrango-
sabb eseményének ígérkezik a jú-
lius 30-ai Rotary Anna-bál, amit a 
Bástya Wellness Hotel és Étterem-
ben rendeznek. 

Ahogy az országban a füre-
di, úgy a helyi közéletben a ta-
polcai Anna-bál mindig fontos 
közéleti, társasági esemény volt 
– egészen az 1970-es évek végé-
ig (képünkön az egykori hely-
szín, az Anna-terasz látható). 

Mivel a Rotary Anna-bál nem-
csak a magyar történelem egyik 
legfényesebb időszakát idézi fel, 
hanem idegenforgalmi vonz-
erővel is rendelkezik, a szerve-
zők szeretnék, hogy ez a bál szű-
kebb és tágabb régiónk számára 
is vonzerő legyen. Rangos tár-
sadalmi eseménnyé emelkedjen 
a városunkban, régiónkban élő 
és tevékenykedő művészek, po-
litikusok, vállalkozók, közéleti 
emberek, hírességek számára is.

A bál előkészületeiről a ké-
sőbbiekben beszámolunk.

Biztonságosabb és átlátszóbb
Jelentősen javulhat Miskolc ivó-
vízellátásának biztonsága egy, 
az Európai Unió támogatásával, 
és a Kohéziós Alap társfinanszí-
rozásával 2013-ig megvalósuló 
projektnek köszönhetően. 

Arról, hogy támogatásra érde-
mesnek találta a Miskolc és a 
MIVÍZ Kft. által benyújtott pá-
lyázatot, május 26-án tájékoztat-
ta az Irányító Hatóság az önkor-
mányzatot.

– Várhatóan augusztusban 
köthetjük majd meg a támoga-
tási szerződést, így a jelentős fej-
lesztés 2013 februárjára fejeződ-
het be – mondta Pfliegler Péter 
alpolgármester. A 2,8 milliár-
dos beruházás 82 százaléka, azaz 
2,3 milliárd forint a támogatás, a 
maradék 16 százalékot, azaz 500 
milliót Miskolcnak kell előte-
remteni önrészként. Az alpolgár-
mester elmondta azt is, hogy a 
Belügyminisztérium támogatási 

alapjához pályáznak azért, hogy 
csökkenthessék ezt a városi költ-
ségvetésre nehezedő tételt.

A projekt részleteiről Vojtilla 
László, a MIVÍZ Kft. ügyvezető 
igazgatója beszélt. Szerinte a víz 
biztonságossá tételében a diag-
nosztika mellett a tisztítási tech-
nológiák fontosak még.

– Utóbbinak azért van jelen-
tősége, mert bár a diagnoszti-
kai módszerekkel igyekszünk 
kiszűrni minden szennyezést, 
de ha mégis megjelenne, akkor 
ezek segítségével tudjuk uralni a 
helyzetet..

A fejlesztések révén az eddi-
ginél is tisztább vizet szolgáltat-
hat a MIVÍZ, és a – jelenleg még 
megfigyelhető – esetenkénti 
opálosodás is megszűnik.

– Ráadásul a technológia az 
ásványi anyagokat nem szűri ki 
a vízből, így annak értékei meg-
maradnak – tette hozzá az ügy-
vezető igazgató.                 Tajthy Á.
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HIrdetés

Idén is: Miskolctapolcai Nyár
Egyedül az Akropolisz 
színpadon lesznek előadá-
sok, de idén is megrende-
zik a Miskolctapolcai Nyár 
rendezvénysorozatát, amely 
július 7. és augusztus 13. kö-
zött az eddig megszokott 
színvonalon várja a közön-
séget.

– Turisztikailag a város egyik leg-
frekventáltabb és elhanyagolt te-
rülete is egyben Miskolctapolca 
– jelentette ki Kákóczki András, 
a polgármesteri hivatal kulturális 
osztályvezetője kedden, a Művé-
szetek Házában tartott program-
ismertető sajtótájékoztatón. Idén 
a Miskolctapolcai Nyár megren-
dezésére is kevesebb pénz jutott, 
pontosan 2,4 millió forint, ám 
a színpadi programban idén is 
többféle műfajú előadás szerepel. 

– Ez a negyedik év, amikor nem 
emeljük meg a jegyárakat – hang-
súlyozta Juhász Rita, a Művésze-
tek Háza intézményvezetője, aki 
azt is elmondta, a Miskolc Kártyá-
val rendelkezők, illetve a miskolc-
tapolcaiak lakcímkártyájuk felmu-
tatásával 20 százalék kedvezményt 
kapnak – akárcsak a valamennyi 
előadásra bérletet váltók.

A szervezők köszönetet mond-
tak a görög katolikus egyháznak, 
amiért ez évben is a rendelkezé-
sükre bocsátották az Akropolisz 
színpadot. A különböző korosz-
tályoknak szóló előadások egy-
mást váltják majd: csütörtökön-
ként felnőtt, míg szombatonként 
kicsiknek szóló műsorok lesznek. 
A szabadtéri előadásokra ezúttal 
nem hirdetnek esőnapot, eső ese-
tén egy óra csúszással a Művésze-
tek Házában láthatja a közönség a 
darabokat.

A Miskolctapolcai Nyár a 
Csókol anyád! című komédiá-
val kezdődik július 7-én. A jól 
megszokott színházi előadások, 
tánc- és vígjáték mellett idén is 
készültek újdonsággal a szerve-
zők. Ezek közé tartozik az  inter-
aktív ökomusical éppúgy, mint 
a dumaszínházasok karakteres 
jelenléte mindkét nyári hónap-
ban. Lesz igazi felnőtt vígjáték, 
többek között Gregor Bernadett 
és Német Kristóf játékával. Ope-
rett Revü Hungarikum című 
gálaest és Czukor show, a gye-
rekeknek táncos és népme-
se is. Fontosnak tartják a helyi 
csoportok bevonását is a ren-
dezvénysorozatba, így az Ali-
ce Csodaországban című zenés 
mesejátékot a Pécsi Sándor Gu-
ruló Színház előadásában láthat-
ják majd az érdeklődők. 

Véget ért az évad a Csodamalomban. Évadzáró gyűlését 
tartotta hétfőn a Csodamalom Bábszínház társulata. Az ülésen meg-
emlékeztek az év elején elhunyt igazgatóról, Tulipán Gáborról, és elbú-
csúzott a társulattól Mikle Sándorné, aki 10 éven át volt a bábszínház 
nézőtéri felügyelője. Szabó Attila igazgató ismertette a következő évad 
műsorát, amelyben táj-, csecsemő- és gyermekelőadások is lesznek, be-
mutatják többek között Pom Pom meséit, a Rigócsőr királyt és a Szabó 
Attila által rendezett A bőgős fia meg az ördögök című bábelőadást is. 
A bemutatók mellett több darabot felújítottak, mint például a Meselá-
dát vagy a Hófehérke és a hét törpe meséjét is, ám a régi kedvencek kö-
zül is több műsoron marad, ilyen a Négy évszak, A csillagszemű juhász, 
vagy a Róbert Gida és barátai is.                                   Kiss J. | fotó: Juhász Á.

Operafesztivál: jövőre Puccinivel ugyanitt!
Verdi-gálával zárult június 
19-én a 11. Miskolci Nem-
zetközi Operafesztivál. A 
rendezvénysorozat folyta-
tódik: jövőre Bartók mellett 
Puccini lesz a főszereplő.

Bátor Tamás fesztiváligazgató a zá-
róesemények előtti sajtótájékoztatón 
méltatta az elmúlt tizenegy év ered-
ményeit, emlékeztetett arra, hogy 
számos, világviszonylatban is jelen-
tős társulat – például a milánói Scala 
vagy a bécsi opera társulata – is fel-
lépett az utóbbi években Miskolcon, 
és nagyon sok fiatal tehetségnek is 
lehetőséget adtak. A fesztiváligaz-
gató köszönetet mondott Miskolc 
városának, és a Miskolci Nemzeti 
Színháznak is azért, hogy a kezdetek 
óta segítik a fesztivált.

– A fesztivál szervezői mindig 
annyiból dolgoztak, amennyi ren-
delkezésre állt, most is tisztában vol-
tak Miskolc nehéz anyagi helyzeté-
vel, azonban ennyire kevés pénzből 
operafesztivált Miskolcon még nem 
rendeztek – mondta Bátor Tamás. 
Az elvonások miatt négy Verdi-mű, 
A trubadúr, az Otello, Az álarcosbál 
és A kalóz maradt el, és nem tudták 
megtartani a Zenepalota ifjú zené-
szeinek és tanárainak dzsesszhang-

versenyét, valamint a Bartók Béla 
Zeneművészeti Egyetem Zeneka-
ra és a Bartók Kórus koncertjét sem.

Öt opera azért elhangzott idén, a 
moszkvai Helikon Opera és a szent-
pétervári Mariinszkij Színház, a Ga-
lina Vishnevskaya Opera Center, 
valamint a Budapesti Operettszín-
ház társulatának előadásában. Verdi: 
Rigoletto és Nabucco, Bartók Béla: 

A kékszakállú herceg vára, Thomas 
Mann – Vajda János: Mario és a va-
rázsló, Liszt Ferenc: Don Sanche, 
avagy a Szerelem kastélya szerepelt 
a palettán. Tizenhat hangverseny, 
ezen belül kamarakoncertek és szó-
lóestek, négy gyerekelőadás, tizen-
egy filmvetítés, kiállítások, illetve 
csaknem száz kísérőprogram várta a 
fesztivál tíz napján az érdeklődőket.

Bátor Tamás beszélt arról is, 
hogy augusztus utolsó napjával le-
jár a szerződése az Operafesztivál 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként, a 
poszt betöltésére ismét pályázatot 
írnak ki, melyre tervei szerint újból 
jelentkezik. Az operafesztivál jövő-
re Bartók és Puccini műveivel foly-
tatódik. 

Tajthy Ákos | fotó: Mocsári László

A fesztivál Verdi-gálával búcsúzott – a közönség ovációval

MINŐSÉG ÉS PARTNERSÉG A VÍZGAZDÁLKODÁSBAN
Az eNerGIe AG MIsKOLC KFt. a vízgazdálkodási és környezetvédelmi szektor 2009 óta dinamikusan fejlődő 
szereplője. Alapító tulajdonosai fele-fele arányban a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt., va-
lamint az ausztriai önkormányzati érdekeltségű energie AG Wasser GmbH. A tagok a társaság alapításakor 
azt határozták meg, hogy a nyereségérdekelt együttműködésük során kialakított vízgazdálkodási szolgálta-
tások bővítésével, a meglévő vízgazdálkodási szolgáltatások színvonalának folyamatos emelésével  járuljon 
hozzá a társaság Miskolc és a régió lakosainak életminősége javításához, tudatos környezetalakításához. A 
minőségi munkavégzést a 2011 áprilisában megkapott regionális Minőségi díj is visszaigazolja.

LAKOSSÁGI ÉS INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÁSAINK
l derítőben elhelyezett szennyvíz elszállítása Miskolc és vonzáskörzetében
l Nonstop duguláselhárítás, csatornatisztítás
l Folyékonyhulladék-szállítás (pl. zsírfogók tisztítása) 
l Közműhálózat kamerás vizsgálata
l tömítettség ellenőrzése, nyomásvizsgálat
l rejtett csőtörés keresése

telephely: Miskolc, József Attila u. 78. tel/fax: 46/519-349 
e-mail: titkarsag@energieag-miskolc.hu www.energieag-miskolc.hu

Orgonaesték
Idén is várja a zenekedvelő kö-
zönséget Miskolc egyik legpati-
násabb koncertsorozata, a Colle-
gium Musicum orgonaestjei.

A nyitóhangverseny már lezajlott a 
Bartók + Verdi Miskolci Nemzet-
közi Operafesztivál keretein belül, 
de még három alkalommal várják 
az érdeklődőket az avasi reformá-
tus templomban.

A Miskolci Bartók Béla Zenemű-
vészeti Szakközépiskola orgona- és 
zeneelmélet tanára, Mátyus Gabri-

ella egykori növendékeivel ad kon-
certet június 27-én, este 7 órától. 
Orgonahangversenyt ad július 4-én 
a Four Fathers énekegyüttes társa-
ságában a többek között 2010-ben 
Miskolc Város Nívódíjával és Juni-
or Príma Díjjal is kitüntetett Sza-
bó Balázs is, aki a közelmúltban, a 
magyarok közül elsőként megnyer-
te a rangos nürnbergi orgonaver-
senyt is. Július 11-én este pedig deb-
receniek zárják a sorozatot, hiszen 
hangversenyt ad Karasszon Dezső 
orgonaművész, vendégként pedig a 
Debreceni Kodály Kórus szerepel a 
koncerten.  K. J.

Muzsikáló udvar 
Idén, folytatva a tavaly újraélesz-
tett hagyományt, újra megrende-
zik a Muzsikáló udvar koncertso-
rozatot. Három alkalommal várják 
a szervezők szabadtéri előadások-
kal a zene rajongóit július 1. és júli-
us 22. között.

A Filharmónia által életre hívott 
sorozat részben turistacsalogató, 
részben pedig a miskolci lakos-
ság kikapcsolódását biztosító cél-

lal jött létre. Három alkalommal, 
három különböző stílust kínál-
nak az érdeklődőknek a Csodama-
lom bábszínház udvarán, elsőként 
a klezmer estet, július 1-jén. A ta-
valyi nagy siker miatt idén a David 
Klezmer Quintet nyitja meg a so-
rozatot, majd a hónap közepén, 15-
én, az Aguara Trio tagjai varázsol-
nak latin hangulatot, június 22-én 
pedig a sanzonesten világhírű fil-
mek betétdalait szólaltatja meg a 
Harmónia Garden.                   Kiss J.

Tánc, sport és sok játék
Egész napos programmal és 250 
általános iskolással vette kezde-
tét a perecesi nyári napközis tá-
bor első turnusa június 20-án. 

Az önkormányzat augusztus 12-
éig négy alkalommal, kéthetes 
turnusokat szervez a miskolci 
általános iskolásoknak. 

A gyerekeket minden héten 
különböző csoportokba osztják, 

és feladatokat kapnak, hogy az 
adott turnus végére kiderüljön 
többek között az is, hogy mely 
csoport volt a legjobb a verse-
nyekben. A programban közös 
torna, kézműves-, ének-, tánc- 
és sportfoglalkozások és kirán-
dulások egyaránt szerepelnek. 
Mindezt a lehető legolcsóbban, 
csak az étkezési térítési díjért 
biztosítja a város.
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Tilos – és büntethető a játszótéri dohányzás
Július 1-jétől életbe lép az 
önkormányzati rendelet, 
amely megtiltja a dohány-
zást Miskolc játszóterein. 

A tilalom a játszótér kerítésén belül, 
illetve, ha nincs ilyen, a játszóesz-
közök tíz méteres körzetében érvé-
nyes. A rendelkezés megszegői akár 
50 ezer forintig terjedő bírsággal is 
számolhatnak. Az erről szóló indít-
ványt Jakab Péter jobbikos képvise-
lő nyújtotta be a városi közgyűlés 
áprilisi ülésén. Mint lapunknak el-
mondta: Európa-szerte egyre több 
jogszabály tiltja, korlátozza a köz-
területi dohányzást, a lakosság vé-
delme érdekében. Magyarországon 
különösen aktuális a probléma, hi-
szen a statisztikák szerint hazánk-
ban évente mintegy harmincezren 
halnak meg a dohányzással össze-
függő egészségkárosodás miatt. Az 
is riasztó, hogy ennek 10 százaléka 
mások cigarettafüstje, azaz a pasz-
szív dohányzás miatt következik be, 
hiszen a káros, mérgező anyagok 
nagy része a füstben található. 

 – A gyermekek pedig a legki-
szolgáltatottabbak, számtalanszor 

láthatunk a játszótereken vidá-
man pöfékelő felnőtteket, fiatalo-
kat – sokszor sajnos, szülőket is –, 
akik szemlátomást nem törődnek 
vele, talán nincsenek is tudatában, 
milyen egészségkárosodást okoz-
hatnak a kicsiknek! – hangoztatta 
a képviselő. Ez a rendelet arra is al-
kalmas, hogy felhívja erre a figyel-
met. Emellett – tekintve, hogy Mis-
kolcon több száz játszótér található 
– összességében igen nagy közte-
rületet sikerül bevonni abba a kör-

be, ahol tilos a dohányzás. Ez pedig 
hosszabb távon pozitív befolyással 
lesz a lakosság közérzetére, és egész-
ségügyi állapotára is.

A rendelet betartását a közte-
rület-felügyelők célzottan ellenőr-
zik majd. Kovács László, a miskolci 
polgármesteri hivatal Közterület-
felügyeleti és Rendészeti Osztá-
lyának vezetője elmondta: eleinte 
nem annyira a büntetésre, inkább a 
tájékoztatásra, figyelemfelkeltésre 
törekednek majd, hiszen valószí-

nűleg sokan vannak olyanok, akik 
nem is tudnak az életbe lépő tiltás-
ról. Az ellenőrzések jellege nap-
szakonként eltérő lesz, hiszen míg 
nappal főként gyermekek, illetve a 
rájuk vigyázó felnőttek tartózkod-
nak a játszótereken, addig estefelé 
már inkább a fiatalok. 

– A rendelet és az ellenőrzések 
nagyban hozzájárulhatnak majd a 
játszótéri szemetelés, randalírozás 
visszaszorításához is – emelte ki 
Kovács László.                    Szepesi S. 

Nyári hétvégeken 
ingyenes a parkolóház
Ingyenesen használható hétvé-
geken a Régiposta utcán találha-
tó parkolóház július 1-jétől au-
gusztus 31-éig. A kedvezményt 
Nánási-Kocsis Norbert és Kato-
na Ferenc önkormányzati kép-
viselő szorgalmazta a belváro-
si élet, a gazdaság és a turizmus 
fellendítése érdekében. Perecse-
nyi Attila, a Régiópark Kft. ügy-

vezetője a Miskolci Naplónak 
elmondta: a kezdeményezés ta-
lálkozott a városvezetés és cé-
gük hosszú távú szakmai terve-
ivel, így kezdetként az említett 
parkolóházban a nyári turiszti-
kai szezonban szombaton reggel 
8 órától vasárnap este 10-ig in-
gyen parkolhatnak majd az au-
tósok.                        (fotó: Mocsári L.)

Élhető, zöldebb Miskolcot teremtenének
Zöld várossá válhat Miskolc a 
jövőben, miután szándéknyi-
latkozatot írt alá kedden Kri-
za Ákos, Miskolc polgármes-
tere az Európai Green City 
Mozgalom magyarországi 
szervezetének képviselőivel.

A szándéknyilatkozat aláírásával 
Miskolc úttörő szerepet tölt be, me-
gyei jogú városok közül ugyanis el-
sőként csatlakozik a mozgalomhoz. 

Az együttműködés értelmében Mis-
kolc a jövőben betartja a Green City 
Mozgalom magyarországi alapel-
veit, vagyis igyekszik visszakapcsol-
ni Miskolcot az ökoszisztémába, 
törekednek a fenntartható környe-
zetkultúra kialakítására, tisztelet-
ben tartják a Milánói Zöld Charta 
pontjait, valamint minden, a várost 
érintő fejlesztés során alkalmazzák 
a Green City Akkreditációs Pont-
rendszert.

– Legfontosabb célunk, hogy egy 
élhető Miskolcot teremtsünk, és a 
humán értékeket megtartsuk, illet-
ve visszahozzuk azokat, akik koráb-

ban elhagyták városunkat – mondta 
Kriza Ákos. A polgármester szerint 
ebben kulcsszerepe van a város gaz-
dasági erejének, iparának, illetve az 
oktatás színvonalának növelése mel-
lett a szép környezet kialakításának 
is. – Ha mindezek megvannak, ak-
kor a város élhető, ha pedig egy vá-
ros élhető, akkor a lakóiban fel sem 
merül, hogy elhagyják azt – hangsú-
lyozta Kriza Ákos.

Somorjai-Tamássy Zsolt, a Zöl-
debb Városokért Nonprofit Kft. 
ügyvezetője a mozgalommal kap-
csolatban elmondta, hogy Európá-
ban jelenleg hét ország tagja a Green 

Citynek, és több ország társult tag-
ként van jelen. Arról is beszélt, hogy 
Miskolc ilyen szempontból szeren-
csés helyzetben van, hiszen sok vá-
rosnál előbb a környező ökoszisz-
témát kell újból kialakítani, míg ez 
városunk esetén jelenleg is rendel-
kezésre áll.

Somorjai-Tamássy Zsolt hangsú-
lyozta: a szándéknyilatkozat aláírá-
sával Miskolc olyan városok sorához 
csatlakozott, mint Amsterdam vagy 
Milánó, ahol már hosszabb ideje fi-
gyelembe veszik a Green City Moz-
galom elveit.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

Megújuló utak a Bábonyibércen
Több útszakasz is megújul jú-
nius végéig a Bábonyibércen 
és környékén. A javítás a Jókai 
Mór Református Általános Is-
kola előtti út Árok utcáig ter-
jedő részét, a Bábonyibércet, 
a Margittai és a Közdomb utca 
találkozását és az Akó utca 
szakaszát érintik.

Az Árok utcáig tartó rész már 
elkészült, itt gléderelés, hengere-
lés segítségével szüntették meg 
a kátyúkat, de több helyen na-
gyobb javításra van szükség. A 
Margittai és a Közdomb utca 
sarkán, a bábonyibérci úton 
és az Akó utcán – a már elké-
szült Árok utcáig vezető résszel 
együtt – végzett munkát Kovács 

Józsefné képviselő finanszírozza 
képviselői alapjából. A négymil-
lió forintos útépítés várhatóan a 
hónap végéig mind elkészül.

– A Közdomb utcánál van a 
legtöbb munka, és ennek a rész-
nek a helyrehozása emésztet-
te fel a legnagyobb összeget, 2,5 
millió forintot – mondja Kovács 
Józsefné. Hangsúlyozza, hogy 
azon a területen útszélesítésre, 
árok kialakítására és lefedésére, 
korlátépítésre és csapadékvíz-el-
vezetésre is szükség van.

A többi utcán aszfaltoznak, 
a Bábonyibércen törtaszfaltot 
raktak ki, hétfőn pedig érkezik 
az úthenger és még aznap be is 
fejeződik a munka.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

Jön a melegvízszünet!
Június 27-től július 1-jéig 
az Avason és a belváros-
ban, július 6-án a Bulgár-
földön tervez karbantar-
tást a MIHŐ. Emiatt nem 
lesz meleg víz.

A Diósgyőr lakótelepen a 
távhő-szolgáltatási üzemszü-
net időpontját a Zöld Nyíl 
villamosprojekt munkái befo-
lyásolják, ezért annak időpont-
járól csak a későbbiekben tudják 
tájékoztatni az érintetteket. 

A MIHŐ felhívja a figyel-
met, hogy az épületen belü-
li fűtési rendszer az üzemszü-
net ideje alatt is vízzel feltöltött 
állapotban van, ezért a bel-
ső rendszeren munka (példá-
ul radiátorcsere) ebben az idő-
szakban sem végezhető. Ekkor 
a melegvizes csapokból is hideg 
víz folyik, amit a melegvízmérő 
óra érzékel és megmér, így ha 
azt használják, az indokolatlan 
többletköltséget okozhat. En-
nek elkerülése érdekében java-
solják, hogy a nagyleállás ideje 
alatt a lakásokon belül zárják el 
a meleg vizet.

Feltérképezik az Avas talajviszonyait
A korábban az Avas észa-
ki oldalának kutatásában 
is közreműködő Tardona-
munkacsoport nemrégiben 
felajánlotta eddigi eredmé-
nyeit, szakmai ismereteit a 
szükséges vizsgálatok elvégzé-
sére létrehozott önkormány-
zati munkacsoport számára.

A Tardona-csoportot Kozák Mik-
lós geológusmérnök, a Debreceni 
Egyetem, Ásvány- és Földtani Tan-
székének oktatója hozta létre 1994-
ben fiatal szakértők, egyetemi hall-
gatók bevonásával.

Mint mondja, kötődik a város-
hoz, a miskolci Földes Gimnázi-
umban tanult, és itt végezte el a Ne-
hézipari Műszaki Egyetemet is. A 
Tardona-kutatócsoport feladata 
kezdetben a Magyar Állami Föld-
tani Intézet megbízásából Miskolc-
tapolcától Putnokig, a Bükk hegy-
ség és a Sajó-völgy között húzódó 
dombsági terület részletesebb, föld-
tani újratérképezése volt. Emellett 
– illetve ehhez kapcsolódva – spe-
ciális tudományos kutatásokat is vé-
geztek, többek között az Avason.

– Meglepő, hogy ezen a köz-
ponti helyzetű területen még soha 
nem történt mélyfúrásos kutatás 

– mondta el Kozák Miklós. – Az 
Avas-délen a 2010-es, hőszivattyús 
szondafúrások rengeteg hasznos in-
formációt szolgáltathattak volna, de 
ekkor nem történtek meg a szüksé-
ges mintavételek. 

A szakaszos hibaelhárítások és a 
kisebb helyi beavatkozások a szak-
ember szerint nem járhatnak hosz-
szú távú sikerrel, mivel az alapprob-
lémát nem oldják meg. A káresetek 
ugyanazokon a helyeken, ismétel-
ten bekövetkezhetnek, a helyreállí-
tási költségek pedig esetenként el-
érhetik a 20-30 millió forintot. Az 
Avas teljes rétegsorát feltáró, 80-100 
méter mély, kutató magfúrásokra és 
építésföldtani, talajmechanikai fú-
rásokra van szükség.

– Ezek hiányában a felszínen és a 
pincékben végzett, mozaikos meg-
figyeléseink és mintavételezéseink 
szolgáltattak alapot az eddigi leg-
részletesebb Avas-térkép és földta-
ni szelvény összeállításához – nyi-
latkozta Kozák Miklós. – A hosszú 
távon is megbízható, út-, közmű- 
és építmény-rekonstrukciós vizs-
gálatokhoz, mérnöki tervezésekhez 
azonban ezeknél részletesebb vizs-
gálatokra van szükség.

A valós helyzet alapján felépített 
számítógépes modell egyértelmű-
en kijelölte a kritikus lejtőrészeket: 
a Petőfi sor végén, a Bortanya kör-
nyékén, a Bormúzeum előterében, 
a Felsősor középső szakaszán és a 
Hideg oldal egyes részein. A szak-
ember szerint sürgősen megoldan-
dó a felszíni vízrendezés, a csapa-
dékvizek és a lakossági szennyvizek 
elvezetésének mielőbbi biztosítása. 
Ezek veszélyei ott jelentkeznek első-
sorban, ahol sűrűbben vannak a la-
kóépületek, és fokozott a vízhaszná-
lat, illetve nagyobb törésraj, felszíni 
vízlevezető árok fut keresztül a pin-
cesorokon.

A jelenlegi környezeti körülmé-
nyek mellett nem biztonságos sem 
a nyári, sem a téli járműközlekedés 
a területen. Teherjárművek eseté-
ben eleve korlátozni kell a célforgal-
mat, mind raksúly, mind gyako-
riság tekintetében – több esetben 
megfigyelhető volt az összefüggés 

a helyi forgalom és az útleszakadá-
sok között.

Néhány pincénél – például a Pe-
tőfi sor 386., a Felsősor 495., a Fel-
sősor 440. a–f, valamint a Latabár 
sor és Pázmány sor találkozásánál 
– gondoskodni kellene a szakszerű 
tömedékelésről, az elhagyott pincék 
esetében pedig a tulajdonba vételről 
és a gondozásról.

Külön figyelmet és egyedi védel-
met, állapotfelmérést igényelnek az 
avasi műemlék épületek, temetők, 
ahol szintén észlelhetők káresemé-
nyek, rongálódások.

– Eddigi ismereteinkre alapozva 
kidolgozható egy olyan, egymásra 
épülő fázisokból álló közép-, illetve 
hosszú távú munkaterv, amely gyö-
keresen felszámolja az Avas-észak 
problémáit és hazánk egyik legér-
tékesebb, leglátványosabb város-
központjává fejlesztheti a területet – 
hangoztatta Kozák Miklós.

Mint megtudtuk, tapasztalataik-
kal, kutatási eredményeikkel részt 
kívántak vállalni az Avason a geo-
lógiai és építésföldtani kutatások 
megszervezésében, a fúrások kivi-
telezésében és anyagvizsgálatában, 
az erre alapozott tanulmányterv el-
készítésében. A közelmúltban tár-
gyalásokon tisztázták az együtt-
működés formáit a hasonló célból 
létrejött önkormányzati munka-
csoporttal, melyben részt vesznek 
a polgármesteri hivatal szakértői, a 
pincetulajdonosok, és más, érintett 
szervezetek képviselői is. 

Szepesi S. | fotó: Mocsári L.
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Végéhez ért a TÁMOP-3.2.3.-08/2-2009-0079-es számú „Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanu-
lásért a nem formális és informális tanulás szolgálatában” a „Kéz a kézben, közösségben – Együtt egy élhetőbb Miskolcért” elnevezé-
sű konzorciumi pályázat. A kétéves program célja az volt, hogy segítse a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózását különböző prog-
ramok, képzések indításával. A 100 milliós projektben az Ifjúsági és Szabadidő Ház, a Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő 
Központ, a perecesi Bányász Kulturális Egyesület, illetve a Görömbölyi Kulturális Egyesület vett részt.

Az Ifjúsági és Szabadidő Ház 
elsősorban a gyermekek és a 
fiatalok viselkedéskultúrájá-
nak a fejlesztésére helyezte a 
hangsúlyt. Speciális csoport-
juk a mentálhigiénés mentor-
képző volt. 

A hátrányos helyzetű fiatalok vi-
selkedéskultúrájának fejlesz-
tésére mozgásművészeti és 
majorette csoportokat szervez-
tek. A mozgásművészeti egysé-
gekben a gyerekek a tánc alap-
elemeinek elsajátítása mellett 
versenyre alkalmas új koreográfiákat tanultak meg, 
amelyeket elő is adtak. 

Népszerű volt a hátrányos helyzetű gyermekek 
körében a személyiségfejlesztést előtérbe helyező 
színjátszó csoport. 

A mentálisan sérült, hátrányos helyzetű gyerme-
kek és felnőttek számára egyaránt alkalmas foglal-
kozásként klinikai szakpszichológus irányításával 
pszichodráma-csoportok is indultak, amelyben a 
kreativitást, a spontaneitást, az önértékelést, mint a 
tanulást és a munkaerő-piaci alkalmazkodást előse-
gítő készségeket kiscsoportos foglalkozások kereté-
ben sajátíthatták el a résztvevők. Ez a foglalkozás a 
különböző pszichés zavarok leküzdésével a társada-
lomba való beilleszkedést és az elhelyezkedést se-
gítette elő. 

A kreativitásfejlesztő klubnapköziben a hagyo-
mányos iskolai napközis foglalkozásoktól eltérően 
a tanulási zavarok és konfliktusok feloldását helyez-
ték előtérbe. 

A kismamáknak szervezett kezdő és haladó szin-
tű 30 órás szabó-varró tanfolyam azzal a céllal indult, 
hogy jelentősen megkönnyítse a családok anyagi 
helyzetét azzal, hogy az anyukák képesek legyenek 
megvarrni saját gyermekük ruháit.  

Abból a gondolatból kiindulva, hogy az internet 
jelentheti a műveltségi és gazdasági perifériára szo-

rultak számára a felzárkózás lehetőségét, bekapcso-
lódást a munkaerőpiacra, egyáltalán a normálisnak 
nevezhető mindennapi élethez való lehetőséget 
olyan hátrányos helyzetű felnőttek számára, akik-
nek nincs meg az informatikai alapképzettsége, di-
gitális képzést szerveztek. A 20 órás, gyakorlatorien-
tált képzésen alap felhasználói szintű ismereteket 
tanulhattak meg a résztvevők, amelybe az e-köz-
igazgatás használata is beletartozott, így a végzet-
tek képesek lettek arra, hogy elektronikus úton in-
tézzék el hivatalos ügyeiket.

– Speciális csoportunk a mentálhigiénés men-
torképző volt – mondta Tánczos Tamás, az Ifjú-
sági és Szabadidő Ház igazgatója. – Ez a csoport 
olyan segítőket képzett ki, akik a tanfolyam elvég-
zését követően képesek lettek az iskolás kor előtt 
álló hátrányos helyzetű gyermekek egészséges 
életmódra nevelésére és a társadalomba való be-
illeszkedésének elősegítésére. A Cigány Kisebbsé-
gi Önkormányzat segítségével olyan roma nőket 
vontunk a programba, akik hosszú távon elköte-
lezték magukat arra, hogy a védőnők mellett se-
gítséget nyújtsanak társaiknak a szegregált tele-
peken. Szép eredményként könyvelhetjük el azt, 
hogy a tanfolyamot több mint húszan végezték 
el, akik közül hatan találtak munkát a közmunka-
programban – hangsúlyozta az igazgató. 

A perecesi Bányász Kulturális Egyesület a halmo-
zottan hátrányos helyzetű, mélyszegénységben 
élő csoportok felzárkóztatását tűzte ki célul. A 
fejlesztő munka kiscsoportos foglalkozások ke-
retében történt.

Az 50 év feletti, roma származású munkanélküliek-
nek három kétnapos tréninget szerveztek, a gyer-
mekeknek pedig életmódtábort. A „Vissza a mun-
ka világába” elnevezésű tréning a munkanélküliek 
alkalmazkodóképességének a javítását tűzte ki cé-
lul, amely a munkaerő-piaci elhelyezkedéshez szük-
séges kompetenciák elsajátítását segítette elő. A 
tréning első napján a mindennapi élethez és az ál-
láskereséshez tartozó játékos kommunikációs, va-
lamint személyiségfejlesztő helyzetgyakorlatokat 
kellett megoldaniuk a jelentkezőknek. A második 
napon a munkaügyi központ munkatársai hasznos 
elhelyezkedési tanácsokkal látták el a csoportokat. 
A foglalkozásokon 10-10 fő vehetett részt, akik közül 
többen felvételt nyertek a munkaügyi központ által 
meghirdetett szakmai képzésekre. 

Az egyhetes életmódtáborban 30 hátrányos 
helyzetű gyermek vett részt Bogácson. A gye-
rekek közül voltak olyanok, akik még soha nem 
hagyták el Miskolcot. Sokan közülük pedig még 
a tábor fogalmát sem ismer-
ték. Az 5-6 fős csoportoknak két 
roma mentor, és három peda-
gógus tartott foglalkozásokat. 
A gyermekek egész napos sze-
mélyiségfejlesztő és művésze-
ti foglalkozásokon vettek részt. 
Tapasztalataim szerint, ezek a 
gyermekek felejthetetlen élmé-
nyekkel gazdagodtak – fogal-
mazott Németh Éva. Az egyesü-
let elnöke szerint megtanulták 
az emberi érintkezés alapvető 
szabályait, amelynek részeként 
kommunikációs képességük is 
fejlődött. „Úgy gondolom: ha 
egy kicsit is megnyílt előttük az 

övékétől eltérő más életmódnak az igénye, akkor 
már nem dolgoztunk hiába. Szerintem ezeknek a 
gyerekeknek a többsége nyitott volt erre, hiszen 
képesek voltak különbséget tenni az itteni és az 
otthoni körülmények között.”

Ezeken kívül kézműves tábor, a fiatal tehetségek 
klubja, nyelvi, informatikai képzések, egyéni és kis-
csoportos hangszeres fejlesztő foglalkozások gaz-
dagították a kínálatot. A nyelvi képzés angol, német 
és lovári nyelvből indult az általános iskolai hátrá-
nyos helyzetű tanulók számára. Mindegyik nyelvből 
három, 66 órás tanfolyam indult. A kiscsoportos ok-
tatás elsősorban a kommunikációs készségeket fej-
lesztette. 

– Az informatikai képzés a felhasználói alapszintű 
tudás és jártasság megszerzésére irányult. A hang-
szeres foglalkozásokat nem titkoltan azzal a szán-
dékkal szerveztük meg, hogy a felvett gyerekekből 
biztosítsuk később a bányász zenekar utánpótlá-
sát. Ez a képzésünk egyébként folyamatos. Képzése-
inknél a hatékonyabb fejlesztés érdekében az egyé-
ni foglalkozásokra helyeztük a hangsúlyt – mondta 
Németh Éva. Kifejtette: úgy véljük, hogy a projekt 
révén erősödött a Bányász Kulturális Egyesület hír-
neve. Ilyen szintű szakmai programokat eddig nem 
tudtunk megvalósítani.

A Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő 
Központ 11 képzést indított a projekt időtarta-
ma alatt. Az izgalmasabbnál izgalmasabb prog-
ramokat a városrész történelmi adottságához 
igazítva alakították ki. 

– Célunk azt volt, hogy erősítsük a lakótelepi gyer-
mekek kultúrához fűződő viszonyát, fejlesszük az 
iskolán kívüli hagyományőrző és művészeti tevé-
kenységeket azért, hogy a gyermekek értékként ke-
zeljék a magyar kultúrát. A tevékenységek révén pe-
dig megfelelő mintát kapjanak a szabadidő hasznos 
eltöltésére, egy alkotó és közösségi életstílus kiala-
kítására. Ezt a célt tükrözte rendkívül gazdag prog-
ramkínálatunk is – mondta Hetei Boglárka, a Diós-
győri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ 
projektkoordinátora. 

A hagyományőrző tehetséggondozó programon 
belül középiskolás diákok 18 kismesterséget sajátít-
hattak el a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület 
mestereinek a közreműködésével a Diósgyőri Ady 
Endre Kulturális és Szabadidő Központban. 

A kommunikációs tréning folyamatos képzésként 
2 általános és 2 középiskolában valósult meg hátrá-
nyos helyzetű diákok számára, ahol önismereti, ön-
érvényesítési és konfliktuskezelési technikákat ta-
nultak meg a diákok. 

A gyermek- és ifjúsági drámaszakkörbe csaknem 
30 fiatal jelentkezett, ahol a gyermekek drámape-
dagógusokkal színpadi interaktív játék keretében 
hetente egyszer 2 órában beszédtechnikai, moz-
gásművészeti tréningeken bontakoztathatták ki te-
hetségüket, ismerhették meg a színjátszás világát. 

A színjátszó tapasztalattal már rendelkező diákok 
részére egyhetes tábort is szerveztek Jávorkúton, il-
letve a Balatonon. Egyet 8–13 éves korú, egyet pe-
dig 14–18 évesek számára, amelyeken 20-20 diák 
vehetett rész. 

A média iránt érdeklődő 14–18 évesek hetente 
háromszor 3 órában a rádiózás alapjainak gyakorlati 
és elméleti hátterét tanulhatták meg. A képzés vizs-
gával zárult.

A hagyományőrző apródképzésen a gyerekek 
bepillanthattak a lovagkor izgalmas világába. Meg-
tudhatták, kik laknak a lovagvárban, milyen részei 
vannak a középkori váraknak, kik a lovagok és mi-
vel foglalkoznak, hogyan lesz valakiből lovag, és a 
lovagkorban élő gyerekek mindennapi életébe is 
bepillantást nyerhettek. A napközis tábor végén 11 
gyermeket ütöttek lovaggá. 

A gyermekek és a szülők körében is népszerű volt 
a tehetséggondozó hagyományőrző tábor, ahol 
volt táncház, kézművesség, lovaglás, íjászat, lovas-
íjászkodás, jurtaépítés és népihangszer-ismeret.

A gyeden és a gyesen lévő kis-
mamák számára négy alkalom-
mal indult 20 órás, oklevelet adó 
digitális képzés annak érdeké-
ben, hogy a fiatal nők minél köny-
nyebben vissza tudjanak térni a 
munka világába.  

Fontos volt számunkra, hogy 
a gyermekek a művészeti tevé-
kenységek révén kiteljesedje-
nek, a népi hagyományok meg-
ismerésével pedig erősödjön a 
szülőföld iránti kötődésük – ösz-
szegezte az elmúlt két évet Hetei 
Boglárka.

A Görömbölyi Kulturális Egye-
sület az elnyert forrásból a már 
működő szakköreinek vagy 
foglalkozásainak színvonalát 
javította, lehetőségeit bővítet-
te. A kétéves projekt négy kor-
csoportot és témakört érintett, 
fő célcsoportja az általános is-
kolás korosztály volt. 

A Görömbölyi Pöttömök Prog-
ram foglalkozásaira 6 hónapos 
kortól óvodás korig várták a gyer-
mekeket a szüleikkel és nagyszü-
leikkel együtt azzal a céllal, hogy 
a gyesen, és a gyeden lévő anyu-
kák közösségben legyenek, gyer-
mekeik pedig megismerkedjenek és játsszanak egy-
mással. 

A kismamáknak alapfokú számítógép- és internet- 
használatot elősegítő tanfolyam is indult kiscsopor-
tos, gyakorlatorientált oktatás keretében. Az ő helyze-
tüket próbálta segíteni az egynapos intenzív tréning 
is annak érdekében, hogy fel tudják készíteni magu-
kat és családjukat a munkába való visszatérésre. 

A kézműves szakkörben a gyermekek a hagyo-
mányos kézművességen keresztül a múlt értékeit 
szívhatták magukba. A diákok az itt készített tárgyai-
kat kiállításon mutatták be a Görömbölyi Közösségi 
Házban. A tanulóknak szakmai utakat is szerveztek. 
Ellátogattak az Iparművészeti és a Szépművésze-
ti Múzeumba, illetve Gödöllőn megtekintették a 
Grassalkovich-kastélyt. 

A színjátszó szakkörben a diákok beszéd- és elő-
adóművészi képességeit fejlesztették heti egy alka-
lommal két órában. További színházi élményként 
a gyermekek profi előadásokat tekintettek meg és 
szakmai utakon is részt vettek.

A hagyományőrző és néptánc szakkörben a ma-
gyar népszokásokkal, magyar népdalokkal és ha-
gyományokkal ismertették meg a gyermekeket. A 
munka során előadásokra és történelmi helyszínek-
re is ellátogattak. 

A foglalkozások a közösség építését és a közös-
ségi élmények megvalósítását tűzték ki célul azzal 
a szándékkal, hogy a gyermekekkel megismertes-
sék és megszerettessék a magyarság történetét, a 
népi kismesterségek és hagyományok varázslato-
san gazdag világát. 

– Tavaly nyáron ötnapos táborba vittük a csoporto-
kat Bózsvára, ahonnan könnyedén megközelíthetőek 
voltak a környékbeli nevezetességek: földvármarad-
ványok, műemlék jellegű templomok és kastélyok. 
Megtekintettük Vizsolyt, Göncöt, Hollóházát, Füzért 
és Boldogkőváralját. Idén nyáron pedig Kácsra me-
gyünk a diákokkal – mondta Borkútiné Murányi Má-
ria, az egyesület elnöke. Hozzátette: nekünk nagyon 
sokat jelentett az, hogy részesültünk a támogatás-
ból. A pályázat révén erősíteni tudtuk a gyermekek 
szakmai munkáját. A források által megteremtődtek 
a szakmai és a közösségi élmények tárgyi feltételei is: 
hagyományőrző ruhákat, mikroportokat, képzőmű-
vészeti kellékeket, játékokat, projektort és laptopot 
vásárolhattunk, melyek által magasabb színvonalon 
és az eddigiektől lényegesen jobb feltételek mellett 
tudtunk mi is, és a résztvevők is dolgozni. Reménye-
im szerint továbbra is megmarad a gyermekek igé-
nye arra, hogy később is részt vegyenek hasonló jel-
legű építő közösségekben és munkákban.
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Szorít a cipő... 
Az emberek több mint 80 
százaléka nem lába egyéni 
igényei szerint választ cipőt, 
sokkal inkább szempont a 
figyelemfelkeltés, a trend és 
a megszokás. Mindez pedig 
számos külső és belső de-
formitáshoz vezet, derült ki 
egy felmérésből.

Megdöbbentő eredménnyel zá-
rult a májusban indult, öthetes 
Hamupipőke Program. Feltérké-
pezték, milyen lábon élnek a ma-
gyarok, illetve melyek a visszakö-
szönő problémák.

– Amíg nem fáj, a legtöbb em-
ber nem is gondol rá, hogy mi-
lyen terhelésnek teszi ki lábait a 
maga 60-80, rosszabb esetben 
100-120 kilójával. A nem egész-
séges láb megváltoztatja a test 
statikáját, és ez a folyamat rossz 
közérzetbe, később egészség-
ügyi problémákba torkollhat – 
avat be Moravcsik Bence orto-
péd szakorvos. – Megfájdul a láb, 
a hát, eltorzulnak a lábujjak, és 
akár a test teljes vázrendszere is. 
Amellett, hogy mindezek hatá-
sára fejfájás jelentkezik, 
a test különböző része-
in izomblokkok is kiala-
kulhatnak. Napközben le-
vertté válhatunk, feszültnek 
érezhetjük magunkat, hosszú 
távon romlik a keringésünk, ami 
létfontosságú szerveink műkö-
désére is kihatással van.

A láb azonnal jelez, ha olyan 
cipőt választunk, amelyik nem 
tartja egyensúlyban a testet, 
ilyenkor jelennek meg a bőrke-
ményedések, kisebb bütykök. 

– Szeretnénk, ha kialakulna az 
emberekben egy cipővásárlási és 
-viselési kultúra, azaz minden al-
kalomra a megfelelő lábbeli. A 
méréseken résztvevő lakosság 
lábbelijét sokszor elemezni sem 
kellett, magáért beszélt a 10-15 
centis sarok, a kényelmetlen és 
egészségtelen torna- vagy balett-
cipő, a pár dekás strandpapucs – 
beszélt a tapasztalatokról Bükki 
Tamara, a kampány egyik szer-
vezője, aki a cipőválasztás né-
hány legfontosabb szabályát is 
ismertette. – Az ideális cipő-
ben fontos, hogy legyen talpbe-
tét, ami megfelelő alátámasztást 
biztosít, ezzel egyensúlyban tart-
ja a testet. A formájával követi a 
láb anatómiai vonalát, ne legyen 
szoros, fűzővel, csattal vagy tépő-
zárral lehessen állítani a bőségét 
– helyet biztosítva még a meg-
duzzadt lábnak is. Nyáron 10-ből 
9-en papucsot viselnek. Nekik jó 
tanács, hogy érdemes olyan fa-
papucsot választani, ami követi 
a talp formáját és rezgéscsilla-
pító van benne, akár egy 
autóban.

Miskolc, Ernye bán u. 4/A.
Telefon: 46/381-645, 

20/9424-903. 
Fax: 46/505-323

Sérült gépjármûvek  
teljes körû javítása

Biztosítók szerzôdött  
partnere

Kárrendezés, kárügyintézés
Legmodernebb technológia

Garantált minôség
Rövid határidôk

Nyitva tartás: 
hétfô–péntek 8.00–17.00 

szombat: 8.00–12.00

Éltető víz
Az ivóvíz az egyetlen 
élelmiszer, amely semmi 
mással nem pótolható. 

Testünk napi átlagos vízvesz-
tesége körülbelül 2,3-2,5 li-
ter, de mivel egészséges szer-
vezetben a folyadékfelvétel 
és -leadás egyensúlyban van, 
ugyanennyi vizet veszünk fel 
folyadékok és egyéb táplálé-
kok formájában. Ha azon-
ban a vízháztartás egyensúlya 
megbillen, kiszáradunk. 

A dehidráció jellemző tüne-
te lehet a száraz nyelv és nyál-
kahártyák, aláárkolt szemek, 
hűvös végtagok, sápadt bőr és 
a csökkent vizeletmennyiség. 
Tartós fennállásának követ-
kezményeként felgyorsulhat-
nak az öregedési folyamatok, 
lerakódnak a salakanyagok, és 
vesekő alakulhat ki. Besűrű-
södhet a vér, melynek hatására 
testünk egyes részei oxigénhi-
ányos állapotba kerülhetnek.

Már kétszázalékos folya-
dékvesztés esetén is csökken 
a fizikai és a szellemi teljesítő-
képesség, fejfájás léphet fel. 20 
százalékos folyadékveszteség-
nél leállhatnak a vesék és a ke-
ringés, amely halálhoz vezet. 

Egy felnőtt embernek te-
hát naponta kb. 2-3 liter fo-
lyadékra van szüksége, amit 
1,5-2 liter folyadékkal, illetve 
magas víztartalmú ételekkel 
(leves, főzelék, zöldség, gyü-
mölcs stb.) tudunk fedezni. 

Kedvelt hobbi: a horgászat
A férfiak – és manapság 
egyre inkább a nők – köré-
ben az egyik legnépszerűbb 
szabadidős elfoglaltság a 
horgászat. De mit is kell ten-
nünk, ha halat szeretnénk 
fogni?

Bár vannak, nem is kis szám-
ban, magántulajdonú horgászta-
vak, ahová, ha el szeretnénk men-
ni, semmilyen papírral nem kell 
rendelkeznünk, de a szabad vize-
ken horgászengedély és napijegy 
(vagy negyed-, fél-, éves bérlet) 
szükséges ahhoz, hogy horgász-
hassunk. Az engedély megszer-
zéséhez egy egyszerű teszten kell 
megfelelni.

Laskó Miklós, az Észak-magyar-
országi Horgász Egyesület titkára 
elmondta: ahhoz, hogy valaki leül-
hessen horgászni, egy sikeres vizs-
gára és az állami jegy kiváltására 
van szükség. A vizsgát egy szóbe-
li rész és egy teszt kitöltésével lehet 
abszolválni, melyre Pintér Károly: 
Horgászati alapismeretek című 
könyvéből kell felkészülni. Ezt kö-
vetően a leendő horgász választ 
egy neki tetsző horgászegyesületet, 
és belép a tagok közé, vagy tájéko-
zódik a vizekről és napijegyet vált 
egy társaságnál.

Ha ezzel megvagyunk, akkor 
jöhet a felszerelés beszerzése. Egy 
horgászbot még cseppet sem elég 
ahhoz, hogy horgászhassunk, né-
hány kiegészítő dologra prakti-
kus vagy kötelező jelleggel, szüksé-
günk van. 

Számtalan halfajtára számta-
lan horgászmódszer létezik, ame-
lyek különféle botokat igényelnek. 
A legelterjedtebb és talán egyben 
a legkedveltebb a pontyhorgászat. 
A pontynál kétféle bottípus léte-
zik, az úszós és a fenekező. Előb-
binél értelemszerűen lebegő sze-
relékkel horgászunk, az utóbbinál 
pedig a fenékig eresztjük azt. A 
bothoz természetesen szükségünk 
van orsóra, melyből szintén hatal-
mas a választék a csapágyak szá-
ma és a fék típusa szerint. Miskolc-
zi Gábor, egy miskolci horgászbolt 
vezetője azonban azt mondja, az 
egyszerű hobbihorgász számára 
ezek nem meghatározó különbsé-
gek, inkább az ár szab határt a vá-
sárlásnál. Fontosnak tartja viszont 
a zsinór kiválasztását és a megfele-
lő végszereléket. A szerelékeket ma 
már készen is megvehetjük, nem 
kell magunknak összerakni, szám-
talan variáció ból válogathatunk. A 
honi horgászok közt a legkedvel-

tebb az etetőkosaras szerelék, egy 
vagy két horoggal. 

A szakember nagyon fontos-
nak tartja az etetőanyagot, ez a si-
ker kulcsa, hiszen, ha nem csaljuk 
oda a halat, és nem tartjuk ott, ak-
kor nem jön az eredmény. Ezt ma 
már a horgászok is egyre inkább 
belátják, és vannak olyanok, akik 
etetőanyagra ugyanannyit költe-
nek, mint amennyibe a felszerelé-
sük került.

Ezek mellett persze még szük-
ségünk van néhány kiegészítő-
re, mint botzsák, haltartó, bottar-
tó, kapásjelző. De ezek mellett is 
számtalan eszköz, kiegészítő áll ma 
a horgászok rendelkezésre, főleg, 
ha nem csak pár órára látogatnak 
ki a víz mellé. Miskolczi Gábor sze-
rint egyre nagyobb számban van-
nak jelen a horgászok közt, akik 
nem sajnálják az időt és a pénzt a 
hobbijukra, a honi közösség egyér-
telműen a minőségi horgászat felé 
mozdult el.                                        H. I.

Miért jó a gyógyszer-házhozszállítás?
u teljesen ingyenes, és nincs sorban állás
u kérhet recept nélküli, homeopátiás készítményeket
u közgyógyigazolvánnyal rendelkezők is igénybe vehetik
u a kiszállítást kérheti munkahelyére is!

Hogyan rendelheti meg 
gyógyszerét a Gyogyófutárral?

Diósgyőri Gyógyszertár                                 www.gyogyofutar.hu
Miskolc, Nagy Lajos király útja 34.
Nyitva tartás: hétköznap 8–19 óráig, szombaton 8–13 óráig

Házhoz visszük a gyógyulást!

u a kiszállítás nincs összeghatárhoz kötve
u  az egész városra kiterjedő kiszállítás  

az országban egyedülálló módon
u a kiszállítás időpontját előre egyeztetjük
u  gyógyszerészünk telefonon is  

rendelkezésére áll
u  nemcsak készpénzes, hanem egészség 

pénztári és bankkártyás fizetést is kínálunk

Miután Ön bejelentette igényét tele
fonon, a gyógyszerfutár kimegy a recep  
tekért, és az összeállított csomagot 
egyez tetett időpontban kiviszi. Fizetnie 
csak ekkor kell, előre soha nem kérünk 
pénzt.

Tel.: 46/532-231 

Milyen további előnyöket kínál  
a Gyogyófutár?

3525 Miskolc, Nagy Imre u. 17. l Tel./fax.: 46/412-142
www.vilaglatoutazas.hu 

www.vilaglatoutazas.hu  

SPANYOLORSZÁGI NYARALÁS 
CAMPING CALA LLEVADÓ

autóbusszal, szállással, félpanziós ellátással
AKCIÓ: 2011. július 5–15. 11 nap/8 éj 84 900 Ft/fő helyett 72 200 Ft/fő

Akciós ajánlataink repülővel:
Marokkó:  07. 09–17. hotel 4* fp. 99 990 Ft/fő, hotel 3* all inc. 119 990 Ft/fő + illetékek

Törökország: 07. 14–07. 21. hotel 4* all inc. 126 900 Ft/fő + illetékek
Tunézia: 07. 12–19. hotel 4* all inc. 79 900 Ft/fő, hotel 5* 109 900 Ft/fő + illetékek

Autóbusszal, miskolci indulással:
Paralia, Olympic Beach, Nei Pori: 07. 11–07. 20. 10 nap/7 éj apartman 44 400 Ft/fő

R
-01745/98

ÚszásokTaTás
a selyemréti strandfürdőben!

MinDen HéTköznap reGGel 7, 8 és 9 órai kezDeTTel 
jÚnius 27-Től auGuszTus 26-iG 

úszásoktatást tartunk a selyemréti strandfürdőben.
Az oktatást vezeti: Kovács Bertalan 

Információ a 46/411-399 telefonszámon. Jelentkezés személyesen.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk, kortól függetlenül!

4 éjSZAKÁS CSOMAG  
ReGGeLIveL  

vAGY féLPANZIÓvAL
l  elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható  

standard szobában
l csomagár reggelivel:  16 200 Ft/fő
l csomagár félpanzióval: 22 200 Ft/fő
Az árak az idegenforgalmi adót nem 
tartalmazzák. Szobák korlátozott 
szám ban foglalhatók.
Gyermekkedvezményekkel és számos 
családbarát szolgáltatással várjuk ven-
dégeinket!

Nyári szezoNNyitó akció 
2011. 06. 25.–07. 15. között
Gyulán, a Hőforrás hotel***  

és üdülőparkban

További ajánlatok, foglalás:  
Hőforrás Hotel***

5700 Gyula, Rábai M. u. 2.  
Tel.: 36-66/463-722, 463-740
E-mail: info@hoforrashotel.hu  

www.hoforrashotel.hu



a város lapja

MiNap

2011. június 25. | 25. hét | I. (VIII.) évfolyam 17. (25.) szám

8  mi-csoda – gyereksarok / rejtvény

Ismeri a magyar  
Nobel-díjasokat?
Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön a magyar Nobel-díjasokat? 
Hamarosan kiderül! Hatrészes keresztrejtvény-játé-
kunkban magyar Nobel-díjasok nevét rejtettük el! 

A megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb július 28-a éj-
félig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben a megfejtes@mikom.
hu címre. A helyes megfejtők között könyvet sorsolunk ki.

Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  Pihenjen, mert túlhajtotta magát. Rádöbben a héten a csúfos való-
ságra: az utóbbi időben félretette önző énjét, és szinte feláldozta magát a nemes ügyért. Utazzon 
el valahova, és gondolja végig, hol hibázott! Ideális szerelme úgy képes elfogadni az ön túláradó ér-

zéseit, hogy nem él vissza azokkal.

BiKa (04. 21–05. 21.) Nyerő pozícióba kerül a héten, és most mindenkit meg tud győzni. 
Több sikeres megállapodást köthet, ami meglehetős vagyoni gyarapodással is járhat. Azonban ne 
feledkezzen meg emberi kapcsolatairól se. Éppen itt az ideje, hogy rendezze sorait, és felszámolja 

az olyan ismeretségeket, amik csak az érdek miatt működnek. 

iKreK (05. 22–06. 21.) Fájdalmas döntéseket kell hoznia. Lehet, hogy nyer, de a veszte-
ség is benne van a pakliban. A lényeg, hogy hosszú távon mindenképpen pozitívba hajlik majd a 
mérleg. Vannak olyan ismerősei, akiktől joggal tart, velük most ne vesszen össze, inkább jegelje a 

kapcsolatokat. Nagyságát, fontosságát inkább szellemiekben igyekezzen kimutatni a világ felé.

ráK (06. 22–07. 22.) Vegye észre határait! Nem a gyengeség jele beismerni, hogy már 
nem birkózik meg valamivel. Sőt! A héten az élet megmutatja önnek, hogy néha nemet kell mon-
dani, például a további túlórára, még egy pohár italra vagy még egy szelet sütire. Tartson mértéket 

mindenben! Itt az ideje, hogy rendet tegyen a magánéletében.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Itt az ideje a pihenésnek! Adja át magát végre a passzi-
vitásnak, és szervezzen egy hosszabb, legalább egyhetes utat, amikor csak a hasát süttetheti a na-
pon! Jó dolog a közösségi élet és a karrier, de ha nem alussza ki magát, nem lesz ideje szervezeté-

nek regenerálódni, akkor tör majd önre a baj, amikor nem számít rá.

szűz (08. 24–09. 23.) A családi fészek körüli gondolatok, tennivalók kerülnek előtérbe 
életében. Ezen a héten valószínűleg fontos döntéseket kell meghoznia, melyek az igazi álomott-
hon megteremtéséhez vezetnek. Nem igazán szeret hivatalos ügyekkel foglalkozni, de ne odázza 

el a dolgot, különben megégetheti magát!

Mérleg (09. 24–10. 23.) Mozgalmas hete lesz. Derűs személyisége miatt nagyon sok 
társasági meghívást kap, és időközben felgyülemlett munkahelyi teendőit is el kell látnia. Élvezze 
ki a most adódó lehetőségeket, de közben figyeljen fogyatkozó energiájára, és vezessen szigorúbb 

beosztást teendőiről! Érdemes optimistának lennie ebben az időszakban. Minden oka megvan rá.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Pénzügyei lesznek a középpontban. A héten váratlanul na-
gyobb összeghez juthat. Személyes kapcsolatai terén is fordulat várható: valaki már régóta szeret-
né jobban megismerni önt, és attól függetlenül, hogy teljesen eltérő a világlátása, kifejezetten jó 

hatással lesz életére. Egy találkozás alaposan felkavarja.

nyilas (11. 23–12. 21.) Különc lesz a héten, és rendkívüli teljesítményre lesz képes. 
Most megéri kilógnia a sorból, mert a hét második felében pontoson emiatt figyelnek fel önre és a 
munkájára. Egyébként sem akart soha másokra hasonlítani, mindig is különbözött a nagy átlagtól, 

azonban most végre visszaigazolást nyer gondolkodásmódja.

BaK (12. 22–01. 20.) Igaza van, de lazítson! A következő héten a Bak-szülöttekben jegyük 
legrosszabb tulajdonságai dominálnak. Mindig is irányítani akar, csak hogy ne kelljen a mások ter-
vének megfelelni. Az élet rádöbbenti, hogy jobb néha sodródni, mint makacskodni. Izgalmas na-

pok elé néz, a munka révén találkozhat valakivel, aki a magánéletét is bearanyozza.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Igazi lázadó lesz a héten. Felébred önben a vágy élete fel-
forgatására, és nincs az az ember, aki le tudná állítani. Ezzel most nincs semmi gond, hiszen régóta 
itt az ideje a változásnak. Nagy szerencséjére családja is támogatni fogja, és nagyon jó partnereket 

talál majd megvalósításukhoz. Karrierje akkor is felfele ível, ha nem tesz semmit sem.

HalaK (02. 20–03. 20) Ne hezitáljon annyit! Jó lehetőségeket sodor ön elé az élet, így 
aztán a régen áhított plusz pénz is megérkezik. Ellenőrizze útlevelét még a héten, mert hamarosan 
távoli vidékeket látogathat meg. Mozgalmas időszak következik az életében, élvezze ki minden 

percét! A szerelem is olyan, mint a virág. Elhervad, ha megfeledkeznek róla.
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HIrdetés

Fedezzük fel a Szinvát!
A Szinva nem folyó, csak patak, de néhányszor már megmutatta nagyságát, erejét. Csodál-
juk most meg a szépségeit! Igyunk a forrás vizéből, nézzük meg a vízesését, számoljuk meg a 
hídjait! De mielőtt elindulnánk felfedezőutunkra, vegyük számba: mit is tudunk róla! 

A forrástól a folyóig
Ha jól felelsz a Szinvával kapcso-
latos kérdésekre, és összeolva-
sod a helyes válaszok betűjelét, 
megtudod, melyik folyóba tor-
kollik a Miskolcot nyugat–kele-
ti irányban szinte teljes hosszá-
ban átszelő patak. 

1. Hol található a Szinva-forrás?
H – A szentléleki út mellett
t – A Csanyik-völgyben
s – A hollóstetői út mellett

2. A Szinva-part melyik szaka-
szán található a Kraitz Gusztáv 
szobrászművész által készített 
két alma?
A – A szinva teraszon
e – A szinva-forrás közelében
I – A lillafüredi vízesés fölött

3. Hol található a Szinva 1878-
as nagy árvizének emlékműve?
sz – A szinva teraszon
J – A szent Anna téren
N – Lillafüreden

4. Melyik nevezetes épület fa-
lán van az 1878. augusztus 31-i 
árvízi szintjelző?
Ó – A Miskolci Nemzeti színházon
Ő – A Palotaszállón
A – A városházán

ez is folyik, az is folyik

Az ábécébe sorolt folyóvize-
ket rendezd nagyságuk sze-
rint – a legkisebbtől a legna-
gyobbig!

csermely
ér

folyam
folyó
patak

Szobrok a Szinva mentén. Összeállításunkban a Szinva kö-
zelében elhelyezett szobrok szerepelnek. József Attila Lillafüreden írta 
a magyar irodalom egyik legszebb szerelmes versét, az Ódát. Varga 
Éva szobrászművész alkotása 2005-ben, a költő születésének 100. év-
fordulója alkalmából készült. Kutas László Miskolci lányok című szo-
borkompozícióját 2006-ban avatták fel a Szinva teraszon. Mancs, az 
életmentő kutya szobrát, Szanyi Borbála alkotását 2004-ben helyez-

ték el a Szin-
va hídon.  
 
Ha legkö-
zelebb arra 
jársz, nézd 
meg alapo-
san a szobro-
kat! Keresd 
meg az al-
kotásokon a 
szobrászmű-
vész névje-
gyét! 

Te tudtad, hogy...
… több mint 30 kilométer hosszú a szinva-patak?
… több mint 20 méter mély a szinva lillafüredi vízesése?
… több mint 70 híd épült a szinvára?!

előző számunk rejtvényének nyer-
tese MAJOROS LILIÁNA (Mis-
kolc, Király u., 9 éves), aki kiadónk, 
a MIKOM könyvajándékát kapja. 
Nyereményed szerkesztőségünk-
ben veheted át. e heti rejtvényünk 
megfejtésének beküldési határide-
je: július 5. Küldd el A forrástól a 
folyóig és az Ez is folyik, az is fo-
lyik megfejtését szerkesztőségünk 
címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad 
u. 9. A borítékra írd rá: Mi-csoda – 
gyereksarok. e-mail címünk: gye-
reksarok@mikom.hu. Küldd el a cí-
medet és az életkorodat is!

Áruházunk legkelendőbb és  
legbiztonságosabb gyermekülése...

...Levi baba is ezt ajánlja: BeSafe iZi Comfort X3

Pr-CIKK (X)

A gyártó három fontos szempontot – biztonság, ké-
nyelem és kezelhetőség – olyan összhangban terem-
tett meg, amely kategóriájában egyedülálló.

egy ütközés alkalmával már nem 
tudsz változtatni döntéseden, 
ezért nagyon fontos, hogy most 

válaszd ki a legjobb gyermek-
ülést, és megfelelően helyezd be 
az autóba!

Nem minden gyermekülés 
egyforma. skandináv biztonság 
annak, aki tudja, mit veszíthet. 
Most szenzációs áron: 49 990 Ft! 
(Ajánlatunk július 2-ig, illetve a 
készlet erejéig tart.)

Gyertek el gyermekeddel és 
próbáljátok ki a Besafe gyer-
mekülést. INGYeNes tanácsadás 
és bekötés az autóba.

Címünk: TÉGEL BABA 
Miskolc, József Attila u. 27. 

FÖLDSZINT – TBSZ EURO Kft. 
Nyitva tartás: hétfőtől  

szombatig 10–18 óráig.
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Június 25. | szombat » Labdarúgás: Előkészületi mérkőzés, Diósgyőri VTK – Rima-
szombat (szlovák). Diósgyőr, 18.00. » Lovassport: Királyvölgyi kupa B kategóriás díjugrató ver-
seny. Szirmabesenyő, Balogh liget, fedeles lovarda, 10.00. » Tenisz: Fux kupa. Országos veteránver-
seny. Miskolc, egyetemi sporttelep, 9.00.

Június 26. | vasárnap » Tenisz: Fux kupa. Országos veteránverseny. Miskolc, egyete-
mi sporttelep, 9.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Ezüstérem. Második helyen 
végzett Világi Marcell a nyolc 
ország legjobb gyermekkor-
csoportos versenyzőinek rész-
vételével megrendezett hagyo-
mányos atlétikai találkozón, 
Lengyelországban. A Miskolci 
Sportiskola SC 12 éves sporto-
lója távolugrásban indult, és 516 
centiméteres egyéni csúccsal 
végzett lengyel ellenfele mögött. 
Soós Istvánnét, a MISI edzőjét 
negyedszer kérte fel a Magyar 
Diáksport Szövetség edzőnek.

U19: oda az NB I. Nem sike-
rült a továbbjutás György Gá-
bor együttesének: az idegenbe-
li 1–1 után hazai pályán 2–0-ra 
kapott ki a Váctól a DVTK az 
U19-es rájátszás 2. fordulójá-
ban, így nem harcolhat tovább 
az NB I-es kiemelt bajnokságért.

röviden ››››››››

HIrdetés

Befejezte az Acélcsapat
A Nyíregyháza elleni vere-
séggel (36–18) véget ért a 
szezon a Miskolc Steelers 
számára, az első Divízió 
I-es amerikaifutball idé-
nyében a playoffig jutott a 
gárda. Phillip Hilderbrand 
vezetőedzőt kérdeztük a 
mögöttük hagyott idényről.

– Elégedett a szereplésükkel?
– Igen is, meg nem is. Nem, 

mert finoman fogalmazva sem 
szeretek veszíteni. Ugyanakkor 
a csapat, valamint a játékosok 
egyénileg nagyon sokat fejlődtek 
– nemcsak szakmailag, emberi-
leg is. Ha az eredménnyel nem is 
feltétlenül, a folyamattal elégedett 
vagyok, ez összességében elsőre 
nem rossz teljesítmény.

– Miben volt jobb a Nyíregy-
háza Tigers?
– Nagyon jó, összeszokott 

csapat a szabolcsi, emellett 
gyors, agresszív, erős játékosok 
alkotják keretüket. Kiváló elka-
póik vannak, ugyanakkor sok 
az ukrán játékosuk. A külföldi-
ek szerződtetését nem tartom jó 
ötletnek, mert a magyarok, akik 
szívesen játszanának, nem kap-
nak lehetőséget. Én ezért vagyok 
itt, hogy segítsem a magyar 
amerikaifutball felemelkedését.

– Milyen tapasztalatokkal 
gazdagodott első magyaror-
szági szezonja során?
– Nagyon élvezem az itte-

ni munkát, életet. Az ame ri kai-
futball kitölti a mindennapjai-
mat, ugyanakkor más helyekre 
is eljutottam, részesévé akartam 
válni a közösségnek. Örülök, 
hogy belevágtam az új európai 
kalandba, a Steelers egy nagysze-
rű egyesület, és a város is tetszik.

– Mi jelentette a legnagyobb 
nehézséget?

– Rengeteg sérülés sújtotta a 
csapatot. Elég, ha csak a három 
kezdő futójátékosunkat emlí-
tem: valamennyien kidőltek a 
pontvadászat elején, közben. De 
a többi csapatrészt sem kímélte a 
sérüléshullám. A játékbeli prob-
lémák is ebből adódnak. Begya-
korolunk egy új támadótaktikát, 
de azt nem tudjuk tökéletesen 
kivitelezni, ha folyamatosan 
másik embert kell beépíteni. A 
minket búcsúztató Tigers há-
rom éve ugyanazokkal az embe-
rekkel működteti ezt a szekciót...

– Miben kellene javulniuk 
ahhoz, hogy előrelépjenek a 
következő bajnokságban?
– Egyénileg kell fejlődniük a 

futballistáknak. Sok jó játéko-
sunk van, de kevés „atlétánk”. 
A lábmunka, az alaptechnika, 
a játékosok váltása és a szerelés 
védekezésnél, ezek összehan-
golása, amikben mindenképp 
javulnunk kell. Kevés időm van 
a támadás és a védekezés ösz-
szerakása mellett a special team-
re, itt is szükséges a változás. Tá-
madásban az összeszokottság 
hiányzik, és az elképzeléseink 
gyakorlatba öntésében, a végre-
hajtásban is előre kell lépnünk.

– Phillip Hilderbranddel?
– Nem csak az én döntésem, 

ki lesz jövőre a vezetőedző. Sze-
retnék maradni, mert van lehe-
tőség a csapatban, de a vezetésé 
a végső döntés.   Soós Péter

Eb előtt ob
A Kemény Dénes Városi Sport-
uszoda adott otthont az elmúlt 
hétvégén az ifjúsági és felnőtt 
uszonyos és búvárúszó orszá-
gos bajnokságnak, valamint az 
I. Generomax Kupa cápa, gyer-
mek és szenior találkozónak. Az 
eseményre már a július közepén 
megrendezendő Uszonyos Junior 
Európa-bajnokság főpróbájaként 
tekintettek a szervezők, melyet jú-
lius 11. és 18. között rendeznek 
Miskolcon. Az ob-n a versenybí-
rói brigád és a technika is kitűnő-

en vizsgázott, csak apróbb módo-
sítások szükségesek a szervezők 
szerint ahhoz, hogy gördüléke-
nyen menjen az Eb-rendezés is.

(fotó: Mocsári L.)

Hazai siker a diákolimpián
Ezüstérmet szerzett a Szabó 
Lőrinc iskola leány kosár-
labdacsapata a Miskolcon 
rendezett III. korcsoportos 
labdajáték-diákolimpia or-
szágos döntőjében.

Miskolcon rendezték 1000 gyerek 
részvételével, hét helyszínen a III. 
korcsoportos diákolimpia orszá-
gos döntőjét labdarúgásban, kézi-
labdában, röplabdában és kosárlab-
dában, az elmúlt hét végén. Utóbbi 
sportágban miskolci együttes is a 
dobogóra állhatott: a Szabó Lőrinc 
Általános és Német Két Tanítási 
Nyelvű Iskola és a Vörösmarty Mi-
hály Általános Iskola tagiskola le-
ány kosárlabdacsapata a döntőben 

maradt alul a Mezőberény-Bélme-
gyer Kistérségi Általános Iskola gár-
dájával szemben. A Békés megye-

ieket a csoportmérkőzések során 
nagy bravúrral legyőzték a „hazai-
ak”, ám a fináléban, elsősorban ke-
vesebb cserelehetőségük miatt, ve-
reséget szenvedtek.

– Nagyon jó éve volt az idei az 
iskola kosárlabdacsapatainak, a IV. 
korcsoportos együttesünk ugyanis 
Debrecenben harmadik lett az or-
szágos döntőben a hónap elején. 
Az intézmény történetében ilyen 
sportsikerre még nem volt példa 
– értékelt Sárréti Gézáné, a csapat 
felkészítője. – Nagy meglepetés ez 
az ezüstérem, ugyanakkor igazol-
ja, hogy komoly felkészülés és ma-
gas szintű munka áll mögötte. A 
csoportmeccsek során ráijesztet-
tünk az ellenfelünkre, de a döntő-
ben nem sikerült megismételnünk 
a győzelmet.

A miskolci iskola egy egyéni el-
ismerést is begyűjtött: az All Star 
csapatba beválasztották Fister 
Csengét.                                          S. P.

A Fux Kupáért
Az idén harmadszor rendezik meg 
Miskolcon a Fux Kupa országos 
veterán teniszversenyt a Miskolci 
Egyetem pályáin. A csatározás már 
pénteken délután megkezdődött, 
a java azonban majd csak ezután 
jön, hiszen szombaton és vasár-
nap is meglehetősen sűrű a viadal 
programja.

A szervezők öt számban – férfi 
és női egyesben, illetve párosban, 

valamint vegyes párosban – írták 
ki a küzdelmeket, és ezekben azok 
indulhatnak, akik már betöltötték 
a harmincötödik életévüket. Ter-
mészetesen nagy a szórás a korosz-
tályok között, a férfi egyesben pél-
dául tíz kategóriát írtak ki, és ezek 
ötévenként különülnek el egymás-
tól. Szűcs Lajos versenyigazgató ér-
deklődésünkre elmondta, hogy a 
viadalra az ország minden részéből 
neveztek, így jóval 100 fölött van a 
rajthoz állók száma. 

Hiányos kerettel, de edzésben a DVTK
Megkezdte a felkészülést az 
első osztály küzdelmeire a 
DVTK labdarúgócsapata, a 
Benczés Miklós távollétében 
Szentes Lázár által vezényelt 
edzésen 13 játékos vett részt 
szerdán.

Futással indult a nyári szünetet kö-
vető első edzés az újonc, az NB I-be 
egy év után visszakerülő diósgyőri 
futballisták számára. Tizenhárman 
követték a tréningbe beszálló Szen-
tes Lázárt a füves edzőpálya gye-
pén: Ivan Radoš, Rakaczki Bence, 
Vadász Viktor, Budovinszky Krisz-
tián, Igor Gal, Gohér Gergő, Dobos 
Attila, Halgas Tibor, Vicente Arze, 
Faggyas Milán, José Luque, George 
Menougong és Pál Szabolcs. A töb-
biek igazoltan hiányoztak, illetve a 
friss igazolás, Francisco Gallardo 
még nem érkezett meg Miskolcra 
– ő hétfőn csatlakozik a társakhoz.

A szakmai igazgató elmondta, 
nehéz helyzetben vannak az igazo-

lásokat illetően, hiszen a felkészü-
lés kezdetére a remények ellenére 
nem állt össze a keret.

– A magyarok és a külföldiek is 
kivárnak, ez a mi nagy gondunk, 
így sokadik variációt nézünk már 
meg egy-egy posztra. Persze, ha tele 
lenne a pénztárcánk, más lenne a 
helyzet. Még mindig csatárt kere-
sünk, az egyik potenciális, új táma-
dónk viszont passzolni fog a Luque 
–Gallardo duó mellé – mond-
ta Szentes Lázár, aki szerint a júli-

us 9-ei, szlovák élvonalbeli Eperjes 
gárdája elleni utolsó edzőmérkő-
zésre állhat össze a keret. A csapat 
jövő héten ötnapos edzőtáborba 
vonul Bükfürdőre, valamint részt 
vesz július 2-án, szombaton a Király 
Kupán is, ahol először az osztrák 
Burgenland-ligában szereplő SV 
Oberwarttal csap össze. A tornán 
szerepel a Szombathelyi Haladás és 
a cseh 2. ligás 1. SC Znojmo is.

A lejárt szerződésű labdarúgók-
kal csütörtökön kezdte meg a tár-

gyalást Dudás Hunor ügyvezető. 
Mint mondta, valamennyiükkel 
tárgyalóasztalhoz ül, hiszen a felju-
tás kiharcolása után megérdemlik a 
lehetőséget, hogy kipróbálják ma-
gukat az NB I-ben. Egy távozó már 
biztos lesz: noha a klub szerette vol-
na megtartani Granát Balázst, az 
NB II-es pontvadászatban szerzett 
13 találatával házi gólkirály támadó 
családi okok miatt osztrák alsóbb 
osztályban folytatja pályafutását.

Az ügyvezető az anyagi hátte-
ret érintő kérdésre megnyugtatta a 
szurkolókat.

– A szezonban 4-500 millió fo-
rintból gazdálkodhatunk, úgy 
gondolom, ez egy komoly költség-
vetés – árulta el a klub első embere. 
Dudás Hunor a beléptetőkapukkal 
kapcsolatban elmondta, a Ma-
gyar Labdarúgó-szövetség elkép-
zeléseivel szinkronban szeretné, 
ha jövő nyárra működőképes len-
ne a berendezés. Mint ismert, a 
rendszer kiépítéséhez a szoftver 
hiányzik a klubnak, tizenöt da-
rab beléptetőkapu már korábbról 
megvan. 

Soós P. | fotó: Mocsári L.
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Mesterségük címere:  
fiatal kutatók
Különféle tudományterületeken kutatnak, 
más országokban élnek, más nyelven beszél-
nek… − fiatalok, akiknek egy közös vonása 
kétséget kizáróan van: itt lesznek a Miskol-
ci Egyetemen június utolsó napjaiban, s részt 
vesznek a PhD-hallgatók nemzetközi nyári 
egyetemén.

A tavalyi nagy siker után többszörösen is indokolt 
volt a folytatás. Az azóta eltelt hónapokban zajlott az 
újabb kurzus szervezése: csaknem húsz, kiemelkedő 
eredményeket felmutató, aktív, tudományos ambí-
cióval rendelkező, graduális és PhD-hallgató felku-
tatása a Miskolci Egyetemen és annak külföldi part-
neregyetemein, tekintet nélkül a képzési területre, 
szintre és formára.

A hallgatók tudományos kutatási eredményeinek 
bemutatása, a nemzetközi szintű megjelenés, vala-
mint az egyes tudományterületek közötti kapcsolat 
megteremtése – a főbb célokon az idén sem változ-
tattak a szervezők, a Miskolci Egyetem innovációs 
vállalkozása, az UNI-FLEXYS Egyetemi Innovációs 
Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. mun-
katársai.

Az International Interdisciplinary Knowledge 
Dissemination Summer Course 2011 tehát a tu-
dományos eredményeinek közzétételére, megvi-
tatására, a tudományos munkában való könnye-

debb elmélyülésre nyújt remek alkalmat június 27. 
és július 1. között. Az idei programban az előadá-
sok, kutatási témák között szerepel egyebek mel-
lett a gazdasági szereplők iránti bizalom mérése 
szimulációs modellel, a szlovák bankreform, a tu-
domány és az angol nyelv kapcsolata, a kultúrakö-
zi menedzsment, a Visegrádi Országok regionális 
innovációs stratégiái, valamint egy IOS alkalmazás 
fejlesztése a kutatás-fejlesztési eredmények ter-
jesztésének segítésére. 

A résztvevő kutatók a Kassai Műszaki Egyete-
met, a Miskolci Egyetemet és az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetemet képviselik, a gyakorlati tapaszta-
latokat pedig miskolci vállalkozásoktól ismerhetik 
meg a résztvevők. 

A Miskolci Egyetemen folyó tehetséggondo-
zó program fontos fejezete a színvonalas tudomá-
nyos utánpótlás-nevelés. Kiemelt törekvés tehát 
az aktív, szakmailag igényes és felkészült hallga-
tók számára vonzóvá tenni a tudományos életpá-
lyát tudományos érdeklődésük felkeltése, elmé-
lyítése és támogatása révén. E célt szolgálta „A 
tudományos utánpótlás-nevelés és a műszaki, in-
formatikai életpálya elismertségének növelése a 
Miskolci Egyetem stratégiai céljaival összhangban” 
című, TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007 számú euró-
pai uniós projekt támogatásával megvalósuló nem-
zetközi nyári egyetem is.

Diáktudomány – a sztrájkjogtól  
a szén-biomasszáig 
Nanoméretű részecskék előállítása, intel-
ligens villamoshálózat-analizáló műszer 
tervezése, az emberkereskedelem bünte-
tőjogi megítélése, keresletösztönző gazda-
ságpolitika, megoldás az árfolyamkockázat-
ra – hosszasan sorolhatók a témák, melyek 
a Miskolci Egyetem tudományos diákkö-
ri munkáinak legkiválóbbjait összefoglaló 
újabb kiadványában, a Diáktudományban 
láttak napvilágot.

Megjelent a Miskolci Egyetem hallgatóinak vá-
logatott kutatási publikációiból álló sorozat, a Di-
áktudomány újabb kötete. Az évente kiadott kö-
tet összeállítása fontos mutatója az egyetemi 
tehetséggondozó tevékenységnek, objektív tük-
re a tudományos diákkör jelentőségének és sike-
rének. Ezt a lezárult tanév diákköri tevékenységé-
nek mérhető eredményei, a versenyeken országos 
szinten is jellemző aktivitás és sikerek  is alátá-
masztják.

A tudományos diákköri munka a Miskolci 
Egyetemen több évtizedes hagyományokra te-
kint vissza. A diákkörben tevékenykedők tollá-
ból évente mintegy 350-400 dolgozat születik az 
intézményben, s ezek mintegy fele az országos 
szakmai nyilvánosság elé is kerül. A legutolsó, 
jubileumi Országos Tudományos Diákköri Kon-
ferencián a Miskolci Egyetem mintegy 200 dol-
gozattal képviseltette magát, s a munkák negye-
de díjazott lett.

Ezek közül is válogat a Diáktudomány, mely-
ben az aktív diákköri munkát végző hallgatók 
bemutathatják munkáikat, kutatásaik eredmé-

nyét, maradandó nyomát hagyhatják első tudo-
mányos lépéseiknek. Az egyetem mind a nyolc 
kara és intézete képviseltette magát a kötetben, 
így egyebek mellett a föld- és anyagtudomány, a 
jog, a gazdaságtudomány éppúgy jelen van, mint 
például az egészségtudomány. Kiváló lehetőség 
ez kitűnni a tömegessé váló felsőoktatásból, ami 
a hallgatók későbbi karrierje szempontjából na-
gyon lényeges.

A kötet „A tudományos utánpótlás-neve-
lés és a műszaki, informatikai életpálya el-
ismertségének növelése a Miskolci Egye-
tem stratégiai céljaival összhangban”  című, 
TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007 számú európai 
uniós projekt támogatásával látott napvilágot.

NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ –
TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA 

Interjú Kovács Blankával
 és Szekeres Georginával

Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
Angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, norvég, dán, orosz, portugál, holland és eszperantó.

– Kedves Blanka, 
bizonyára sokakat 
meglep, hogy lehet
séges ilyen rövid 
idô alatt nulláról 
felsôfokú nyelvvizsgát 
tenni. Talán az is sze
repet játszott ebben, 
hogy Ön gyakorló 
nyelvtanár?

– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a 
 siker hez vezetô úton a döntô tényezôt egy számomra 
új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette. 

– Tudtommal pontosan négy hónappal az után, 
hogy elôször kezébe vette a tananyagot, 90% körüli 
eredménnyel a nap legjobb szóbeli vizsgáját produ
kálta – felsôfokon!

– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív 
Nyelvtanulással, amikor még heti 35–40 órát tanítot
tam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a min
dennapos munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. 
Sôt, a sikerélmény, hogy már az elsô lecke után ren
geteg mondatot tudtam aktívan használni, még jobban 
motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb lec kékbe 
fogjak bele és hogy megismerkedjek a még ismeretlen 
szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.

– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és 
a hagyományos módszereket is tökéletesen ismerô 
nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai kér
désekre és hiteles véleményt mondhat. Mi e mód
szer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitôl igazán 
újszerû és hatékony a Kreatív Nyelvtanulás? 

– Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem 
találkoztam ennyire logikus szerkezetû tananyaggal, 
személyes meggyôzôdésem, hogy ma ez a legjobb 
nyelvkönyv a piacon kezdôk/újrakezdôk számára, ill. 
akik rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják eddigi 
tudásukat.

– Ön pedig, kedves Gina, tíz hét alatt sikeres 
középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni ta
nulással, tanári segítség nélkül, egy egyedi nyelv

tanulási metódussal. 
Igaz?

– Valóban így történt. 
A módszer a Kreatív 
Nyelvtanulás, melynek 
kidolgozója Gaál Ottó, 
aki 27 középfokú álla
mi nyelvvizsgájával a 
nyelvtanulás egyéni baj
noka Magyarországon. 

– Mitôl más és mitôl ilyen sikeres ez a módszer? 
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven 

kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû tananyag 
segítségével folyamatosan ellenôrizni tudtam maga
mat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény, 
visszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, 
ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! A két oktató
csomag és a CD minôségû hanganyagok a középfokú 
nyelvvizsga követelményeit veszik célba.

– Milyen nyelvekbôl hozzáférhetô a Kreatív 
Nyelvtanulási Módszer és mennyibe kerül?

– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, 
norvég, dán, portugál, holland, orosz és eszperantó 
nyelvre készült tananyag, a két oktatócsomag ára hang
anyaggal együtt 19 900 Ft, ez alig egy tucat magánóra 
költségeinek felel meg.

– Úgy tudom, Miskolcon is lesz vásárlással egy
bekötött termékbemutató.

– Igen,  július 4én (hétfô) és 11én (hétfô) 17–19 
óráig az ITCszékházban (díszterem) a tananyago
kat bárki megtekintheti.

– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további 
nyelvtanuláshoz!

Szeretettel várunk minden tanácsot kérô érdeklôdôt 
akár kérdéseivel, akár problémáival!

                                                         Behring Balázs

Infó és megrendelés:
www.kreativnyelv.hu

Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

bekötött termékbemutató.
– Igen,  július 4én (hétfô) és 11én (hétfô) 17–19 

óráig az ITCszékházban (díszterem) a tananyago
kat bárki megtekintheti.

– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további 
nyelvtanuláshoz!

Szeretettel várunk minden tanácsot kérô érdeklôdôt 
akár kérdéseivel, akár problémáival!

                                                         Behring Balázs

Infó és megrendelés:
www.kreativnyelv.hu

Interjú Kovács Blankával
 és Szekeres Georginával

– Kedves Blanka, 
bizonyára sokakat 
meglep, hogy lehet
séges ilyen rövid 
idô alatt nulláról 
felsôfokú nyelvvizsgát 
tenni. Talán az is sze
repet játszott ebben, 
hogy Ön gyakorló 
nyelvtanár?

– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a 
sikerhez vezetô úton a döntô tényezôt egy számomra sikerhez vezetô úton a döntô tényezôt egy számomra siker
új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette. 

– Tudtommal pontosan négy hónappal az után, 



Június 25. | szombat
19.00 | A grúz vihar. A Kaukázusi Grúz Nemzeti 

Táncegyüttes előadása. Művészetek Háza

Június 26. | vasárnap
07.00 | Csillagösvénypont bejárása. Zemplén 

szakrális geometriai rendszerének pontja, Telkibá-
nya, 2. fázis. Indulás a Centrum mögötti parkolóból

20.00 | Esőember. Főbb szerepekben: Kulka János, 
Nagy Ervin, Garas Dezső / Kézdy György, Cseh Ju-

dit, Urbanovits Krisztina, Simicz Sándor. Művé-
szetek Háza

Június 27. | hétfő
11.00 | Térzene. A Török Légierő Zenekarának ven-

dégszereplése. Hősök tere
18.00 | Jazz és világzenék. A Török Légierő Ze-

nekarának koncertje. Miskolci Nemzeti Színház, 
Nyári Színház

19.00 | Mátyus Gabriella és növendékeinek or-
gonaestje. Collegium Musicum sorozat. Avasi re-
formátus templom

Június 28. | kedd
18.00 | Klasszikusok nyári hangulatban. Anima 

vonósnégyes koncertje. Nyilas Misi Ház

Július 1. | péntek
18.00 | Az ősi háttérhatalom és a magyar-

ság isteni rendeltetése. Balogh László Imre 
parapszichológus, lélekkutató, író előadása. Böl-
csész Egyesület épülete

19.00 | Klezmer-est – David Klezmer Quintet. 
Muzsikáló udvar, Csodamalom bábszínház

Július 2. | szombat
13.00 | Rádióamatőrök nyílt találkozója. Ba-

ross G. u. 29. / J

kiállítás:

» Zászlókiállítás a belvárosban. Mű-
vészzászlók tárlata a Déryné utcán, Kortárs Miskol-
ci Zászlókiállítás a Kandia közben. A tárlatok au-
gusztus 28-áig láthatók

» XXV. Miskolci Grafikai Triennále. 
Megtekinthető szeptember 24-éig. Miskolci Galé-
ria, Rákócz-ház, Petró-ház, Feledy-ház

» Major Tamás arcai. Megemlékező kiál-
lítás a XX. századi magyar színművészet jeles alak-
járól. A tárlat szeptember 24-éig látható. Színház-
történeti és Színészmúzeum

» Jószay Zsolt szobrászművész ret-
rospektív kiállítása. Megtekinthető szeptember 
12-éig. Herman Ottó Múzeum, kiállítási épület

minta: filmcím (felirat/szinkron) 
| korhatár | kezdési időpontok
Transformers 3 (MB premier, digitá-
lis 3D) | BA | 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
(szerda), 22.15 (kedd)
Hanna – Gyilkos természet (F) | 16 
| 11.15, 13.30, 15.45, 18.00, 20.15–
22.30 (péntek–szombat)
Mr. Popper pingvinjei (MB premier) 
| KN | 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00–22.00 (péntek–szombat)
A pap 3D (MB) | 16 | 12.45, 18.30, 
20.30 (kivéve szerda), 17.30 (szerda), 
22.30 (péntek–szombat)
Super 8 (MB) | 16 | 11.00, 15.30, 17.45, 
20.00–22.15 (péntek–szombat)
Szerelem kölcsönbe (MB) | 12 | 
10.15, 15.00, 19.45
Az igazság ára (F) | 16 | 12.45

Koszorúslányok (MB) | 16 | 17.15–
22.00 (péntek–szombat)
Kung-Fu Panda 2. (MB digitális 3D) 
| 12 | 10.30, 12.30–14.30, 16.30 (kivé-
ve szerda)
Kung-Fu Panda 2. (MB) | 12 | 11.30, 13.30
X-Men: Az elsők (MB) | 16 | 13.45
Karib-tenger kalózai: Ismeretlen 
vizeken (MB digitális 3D) | 12 | 10.00, 
17.30 (kivéve szerda), 14.45, 20.15
Karib-tenger kalózai: Ismeret-
len vizeken (MB) | 12 | 13.15, 16.15, 
19.00–21.45 (péntek–szombat)
Másnaposok 2. (MB) | 16 | 11.45, 16.15, 
18.15, 20.30–22.30 (péntek–szombat)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul be-
szélő, KN – korhatár nélkül, BA – korhatári beso-
rolás alatt. A 13 óra előtti kezdési időpontok csak 
szombatra és vasárnapra, a 21 óra utániak csak 
péntekre és szombatra vonatkoznak!
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A miskolc televízió műsorA ››››››››››››
Június 27. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Stílus, életmódmaga-

zin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Veszély-
ben, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Június 28. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura – Életmód maga-
zin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hír-
háló (Hálózat TV) 21.00 Az alagút, amerikai–spanyol–argentin film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Június 29. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Ne kockáztass!, 
egészségmagazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti maga-
zin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 „50 éve, 40 éve... A cigányokról a párthatározat és a Kemény István-féle 
felmérés évfordulóján” című konferencia, 7. rész 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 
Gyilkos erőszak, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Június 30. | Csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Fesztiválso-
rolók (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Gyöngykagyló, a Miskolc Televízió 
gyermek- és ifjúságvédelmi magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Összetartozunk, kisfilm 20.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az angyali Audrey Hepburn, amerikai film 1. rész (Háló-
zat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Július 1. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Business-mix maga-
zin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.30 Múzsa, kulturális magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az 
angyali Audrey Hepburn, amerikai film 2. rész (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Július 2. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Science Club (Há-
lózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin (válogatás a hét ri-
portjaiból, beszélgetéseiből) 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Házibuli Attilával és vendégeivel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Há-
lózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Július 3. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show (Háló-
zat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló magazin 18.25 Kilátó, közéleti magazin (válogatás 
a hét riportjaiból, beszélgetéseiből) 19.00 Krónika (ism.) 19.25 Múzsa, kulturális magazin (ism.) 20.00 Króni-
ka (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Trópusi hőség, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Június 23–29. | szerdáig | 17.00 Hangtükör; feliratos svájci–finn–német 
dokumentumfilm | 12 | (Béke-terem) | 17.30 Thor; amerikai akciófilm | 12 | 
(Uránia-terem) | 19.30 Üvegtigris 3.; magyar vígjáték | 16 | (Béke-terem) | 
20.00 Instant dohány; feliratos svéd thriller | 16 | (Uránia-terem).

Június 30–Július 6. | szerdáig | 17.00 Hajszál híján úriember; felira-
tos norvég vígjáték | 16 | (Béke-terem) | 17.30 Kung-Fu Panda 2; amerikai 
animációs film | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 Médiaország – a tv hatalma; fe-
kete-fehér, feliratos svéd–dán–angol–finn dokumentumfilm | 16 | (Béke-te-
rem) | 20.00 Halálos iramban: Ötödik sebesség; amerikai akcióthriller | 16 
| (Uránia-terem).

Art mozi, művészetek házA ››››››››››››progrAmAjánló ››››››››››››

cinemA city, plAzA  – június 23–június 29. ››››››

HIrDetés

» Úrnapja van vasárnap, június 26-án, az idén minden plébánia maga tartja az úrna-
pi körmeneteket.

» A miskolctapolcai Sziklakápolna búcsúünnepét és fennállásának 75. éves év-
fordulóját július 1-jén, pénteken, Jézus Szíve ünnepén este 6 órától tartják. Az ünnepi szentmisét 
szentbeszéddel Bíró László tábori püspök mutatja be.

» Az Egri Főegyházmegye családtalálkozóját szombaton, július 2-án rendezik a me-
zőkövesdi Jézus Szíve-plébánián délután fél 4 és este fél 9 között. Délután fél 6-tól Bábel Balázs 
kecskemét–kalocsai érsek tart előadást.

» A Mindszenti plébánia Péter-Pál búcsúja július 3-án, jövő vasárnap lesz. Az ünnepi 
szentmisét Gubala Róbert sátoraljaújhelyi esperes-plébános délelőtt 11 órától mutatja be. Ezen 
a napon tartják a martin-kertvárosi Jézus Szíve-templom búcsúünnepét is. A 11 órakor kezdődő 
szentmisét Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Akadémia rektora mutatja be. Ebben a templomban 
1-jén, pénteken egész napos szentségimádás lesz, az egyes plébániák beosztása hirdetés szerint.

hArAng-hírek ››››››››››››

Jegyek és információk a Mûvészetek Háza jegypénztárában  
06-46/508-844, valamint  

honlapunkon: www.muveszetekhazamiskolc.hu

Július 7., csütörtök, 21.00 óra 
Csókol anyád! – Orlai Produkció
Szereplők: Vári Éva, Nagy Ervin

Július 8., péntek, 21.00 óra
A Dumaszínház bemutatja:
kovács andrás Péter és
Felméri Péter műsorát

Július 14., csütörtök, 21.00 óra
A Gergely Theáter bemutatja: Marc 
Camoletti vígjátékát két részben:
FranCia négyes, 
avagy négyen a kanaPén
Főbb szerepekben: Gregor Bernadett, 
Szabó Zsófi, Németh Kristóf

Július 21., csütörtök, 21.00 óra 
CZUkor sHoW – Orlai Produkció
Házigazda: Hujber Ferenc

Július 28., csütörtök, 21.00 óra 
A Jeszenszky® Produkció bemutatja
oPereTT revÜ HUngarikUM
Látványos gálaest 2 részben.
Fellép: Oszvald Marika 

Augusztus 4., csütörtök, 21.00 óra
gyógyÍr ésZaki sZélre
Szereplők: Fullajtár Andrea, Őze Áron

Augusztus 11., csütörtök, 21.00 óra
A Dumaszínház bemutatja: dombóvári  
István és Benk Dénes műsorát

Miskolctapolcai Nyár 2011
akropolisz szabadtéri színpad

Jegyek válthatók elővételben, kedvezményes áron, Miskolcon: 
Ady Műv. Ház, diósgyőri vár, Fehér Fotó, antikvárium. Bővebb info: www.adymuvhaz.hu

A rendezvénysorozatot az International Visegrad Fund támogatja. 

Presidance:
HunGArHyTM
Július 23., este 9 óra
Presidance Company

Wass Albert: 
A FunTInElI BoSZorKány
Július 26., este 9 óra
Főnix színházi Műhely

A HároM TESTőr éS  
A JETI, VAGy MI A PéK…
Július 29., este 9 óra
L’art pour l’art társulat

Vaszary – Fényes – szenes: 
AZ ÖrDÖG nEM AlSZIK
Augusztus 1., este 9 óra
Komáromi Jókai színház

A TEnKES KAPITányA
Augusztus 10., este fél 9-kor
Honvéd táncszínház

Márai sándor:
A GyErTyáK cSonKIG éGnEK
Augusztus 15., este fél 9-kor
Kassai thália színház

Zerkovitz - szilágyi:
cSóKoS ASSZony
Augusztus 17., este fél 9-kor
Kassai thália színház

XX. DIóSGyőrI VárSZÍnHáZI ESTéK
      Július 23. – augusztus 17.

Autóközlekedési tanintézet szolg. Kft.
3525 Miskolc, szentpáli u. 1. III/4. tel.: 46/749-590
e-mail: info@atimiskolc.hu 
Akkreditációs lajstromszám: 0301 OKéV: 05-02-07-04

HA MéG nIncS JoGoSÍTVányoD,  
JElEnTKEZZ A nyárI SZÜnETBEn InDuló GyorSÍToTT TAnFolyAMAInKrA!!

Július 11-én és 21-én 9.00-tól, 15.00-tól
Oktatások délelőtt, délután!!!

5000 Ft diák-, ill. családi kedvezmény!!! NéGYsZerI résZLetFIZetés!!!
„A”  – „C” – „Ce” – „D” kategória, ADr tanfolyamok folyamatosan 

Jelentkezni lehet (ÚJ HeLYeN !!!):
BOKIK székház, Miskolc, szentpáli u. 1. 304. szoba (Centrum melletti Pannon üzlet felett, III. emelet)

Hétfőtől péntekig: 8.00–16.00. Tel.: 46/749-590. Mobil: 70/583-9755. Honlapunk: www.atimiskolc.hu

ATI, A VEZETéS ISKoláJA!!!

Esőember – június 26., vasárnap

Zenei csemege. Két ingyenes koncertet is ad június 27-én, hét-
főn a Török Légierő Zenekara. Az együttest 1955-ben alakították meg a 
Török Légierő Tánc- és Jazz Zenekarából, azon belül is az egyik legfon-
tosabb törökországi jazzegyüttesből, a „A Jazz Sasokból”. Nagy sikerrel 
népszerűsítik a modern zenét szerte Európában – most épp Miskolcon.
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12  mozaik

A fény ünnepe
A Diósgyőri Várfürdő és a vár 
adott otthont idén a VII. Ma-

gyar Fényünnep négynapos 
rendezvénysorozatának. Az ősi 
magyar hagyományokat felele-
venítő programok szombaton 
reggel a nemzetségfők tanács-

kozásával kezdődtek. A későb-
biekben hagyományőrző íjá-

szok mérték össze tudásukat a 
várárokban, regösök, dobkö-

rök köszöntötték a napfordulót 
ősi szokás szerint, és előadások 
hangzottak el nemzettudatunk 
megerősítésére. És természete-

sen az éltető fény tiszteletére.
(fotó: Mocsári L.)

Az utazás képessége
Az utazások ideje a nyár, 
de a Tourinform egész 
évben rendelkezésre áll. 
Bodnár Krisztina is min-
den évszakban segít meg-
könnyíteni az országjárást.

Bodnár Krisztina földrajztaná-
ri diplomát szerzett a Pécsi Tu-
dományegyetemen, majd az ide-
genforgalmi menedzser szakot is 
elvégezte. 1997-től a városi kultu-
rális osztály idegenforgalmi refe-
rense volt, majd 2009 nyarától az 
utazókat szolgáló iroda vezetője.

– Nagyon szeretem a mun-
kám, hiszen minden tudomány-
területet érint. Tájékozottnak 
kell lenni a településekkel kap-
csolatban: történelem, kulturális 
látványosságok, természeti kin-
csek – mondja az irodavezető. 
Munkájuk több részből áll, ám 
az emberekkel való kapcsolat-
tartás a legfontosabb. 

– A miskolci lakosokat infor-
máljuk a lehetőségekről, ha az 
országon belül elutaznak vala-
hova, illetve az ideérkező turis-
tákat is eligazítjuk a városban – 
emeli ki Bodnár Krisztina.

– Fontos – teszi hozzá –, hogy 
azok, akik akár New Yorkból, 
Egyiptomból, vagy a világ bár-
mely pontjáról érkeznek, általá-
ban jó véleményt alakítanak ki 
Miskolcról. Úgy érzik, több na-
pot is megér a város.

Bodnár Krisztina Miskolcon 
a diósgyőri vár panorámáját sze-
reti a legjobban az avasi boros-
pincesor utcái mellett, ám egy 
turistának elsősorban az avasi 
kilátót, a lillafüredi vízesést és a 
Barlangfürdőt ajánlaná, hiszen 
ez a három hely három külön-
böző miliő, így három eltérő él-
ményt szerez, egy városon belül.

Kiss J. | Mocsári L.

köztünk élnek ››››››››››››

bestseller ›››››››››››››

Jane Johnson: 
A szerelem amulettje
A régész édesapjától örökölt titok-
zatos hagyaték vezeti Isabelle-t Ma-
rokkóba, ahol egy ősi törzsi mítoszt 
is kutat. Taib, egy tuareg férfi lesz se-
gítségére, hogy eljusson a sivatag-
ba, ott élnek a homokdűnék kö-
zött ugyanis a nomád tuareg törzsek 
öregjei.
Amulettjének segítségével a lány fel-
fedezi Tin Hinan, a törzs legendás 
hercegnője késői leszármazottjának, 
Mariatának a történetét. Az öntu-
datos és gyönyörű Mariata szerelmi 

története végül összefonódik Isabelle és Taib sorsával a Szahara for-
ró homokjában.

Olaszország
Olaszország északi részét mutatja be 
a Marco Polo útikönyvek újabb ré-
sze. Az érdeklődő olvashat Észak-
Itália tavairól, természeti csodáiról 
és városairól, köztük olyan neveze-
tes helyekről, mint Milánó vagy a 
Pó-síkság. 
Az olaszországi nyaralások során el-
engedhetetlen az útikönyv, hiszen 
teljességében összefoglalja a vidék 
minden látványosságát, térképeket 
tartalmaz, és túrák, kirándulások 
szervezésében is segítséget ad.

222 éve, 1789. június 19-
én Kazinczy Ferenc mint az 
iskolák kerületi felügyelő-
je, ötnapos vizsgálódás után 
elhagyta Miskolcot. Kassá-
ra menet feljegyezte, hogy 
Zsolcáig a Sajó miatt töltés 
húzódik. Ez nem nagy folyó, 
de a hóolvadás idején vagy 
esős időben szélesen kiönt. 

122 éve, 1889. június 22-
én volt a Zsolcai kapui Rudolf 
gyalogsági laktanya épületei-
nek átadása. Egy 1789-ben el-
fogadott törvény szerint gya-
logsági, lovassági és tüzérségi 
laktanyák épültek Miskolcon. 

118 éve, 1893. június 23-án 
megnyílt az Erzsébet „gőz-ká-
das fürdő és uszoda” egy része. 
(Tervezője Miskolc főépítésze, 
Adler Károly). A vasépítmé-
nyek, például a fürdővel egy-
idős Szinva híd, a helyi Hercz-
féle gépgyárban készültek.

Hétforduló ›››››››››

Géniusz Könyváruház
3530 Miskolc, Széchenyi u.107.  Tel.: 46/412-932, 46/412-977
e-mail cím: k.makro-book@chello.hu

Névadó – szerdahelyi Kálmán
Újdiósgyőrben, az 
  And  rássy és a Görög-
szőlő utca közötti, 
észak-déli irányú utca. 

A színész, bár Mis-
kolcon született, s 
 Mind szent községben 
anyakönyvezték, még 
azt követően sem ka-
pott utcanevet, hogy 
születésének centenáriumán, 1929-
ben a város országos ünnepséget 
rendezett tiszteletére. Ekkor a szín-
ház előcsarnokában emléktáblát 
helyeztek el. Utcanévadóvá 1950-
ben vált. Ekkor nagyon sok utca ne-
vét megváltoztatták, illetve Miskolc 
és Diósgyőr közötti terület beépíté-
sekor új utcák jöttek létre.

A korabeli leírások 
szerint a Korona Szál-
loda szomszédságában 
született, szülei színé-
szek voltak, de édes-
anyja jómódú német 
családból származott, 
így volt lehetőségük 
nevelőnőt alkalmaz-
ni. A teátrum 15 éves 

korában csábította el, s 18 éves 
volt, amikor Kolozsváron felesé-
gül vette Prielle Kornéliát, aki szép 
és tehetséges színésznő volt. Útja-
ik rövidesen elváltak, később ismét 
házasságot kötöttek, de az ünnepelt 
színésznek mindössze 43 év adatott, 
Nagybányán hunyt el. (1829–1872 
között élt.)   D. I.

Kung-Fu Panda 2
Teljesül Pó nagy álma, ő 
lett a Sárkányharcos. Ba-
rátaival, mestertársaival 
ő védi a Béke Völgyét. 
Pó élete hirtelen veszély-
be kerül, hiszen felbuk-
kan egy félelmetes go-
nosztevő, aki kivédhetetlen, titkos fegyverrel meg akarja hódítani 
Kínát, és a kung fut el akarja törölni. Tigrisre, Darura, Sáskára, Viperá-
ra és Majomra, az Őrjöngő Ötösre és Póra hárul a feladat, hogy keresz-
tülutazzák Kínát, szembenézzenek a fenyegetéssel, és legyőzzék azt.

amerikai animációs film, korhatár 12 év
Művészetek háza, uránia-terem, június 30–július 6., 17.30

filmajánló ›››››››››››

Folyamatosan működik ingyenes jogsegélyszolgálatunk. Ha jogi 
természetű problémájuk vagy kérdésük van olvasóinknak, küldjék 
el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A bo-
rítékra írják rá:  „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk: info@
mikom.hu. Jogi szakértőink, dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán 
Péter ügyvédek írásos válaszukkal állnak szíves rendelkezésükre!

jogeset ››››››››››››

Tisztelt Olvasónk!
Közérdekű problémával hívja ügyeletesünket! Tel.: 70/375-0308. 
Ha bármilyen panasza, észrevétele van lapunk terjesztése kapcsán, 
hívhatja a 46/503-501/100-as üzenetrögzítős telefont.

A tehetséget kutatták
Közel négy órán át zajlott az Üs-

tökös tehetségkutató program 
záró gálája vasárnap este a Di-

ósgyőri Ady Endre Kulturális és 
Szabadidő Központban, ahol 21 

tehetséges fiatal állhatott szín-
padra. Az idén először, de a ter-

vek szerint nem utoljára meg-
hirdetett rendezvény a megye 

tehetséges fiatal énekesei számá-
ra biztosított bemutatkozási le-
hetőséget a szakma, a mecéná-

sok és a nagyközönség előtt. 
(fotó: Mocsári L.)

Akkor és most... Az 1878-as árvíz után lebontották a Szinván 
működő malmokat. A Pap-malom helyén 1893–1896 között épültek 
fel a mai Erzsébet teret övező épületek: az Aranyszarvas gyógyszertár, 
a közfürdő, vele szemben a Diószeghy-ház, mellette a kamara székhá-
za, amellett a Pataky-ház. A város első köztere szabad rálátást biztosí-
tott az Avasra. A tér az Avas felé kiszélesedik, s ez a látványt még im-
pozánsabbá teszi. Szemere Bertalannak kívántak itt szobrot állítani, de 
Kossuth Lajos halála (1894) miatt a Kossuth-szobor mellett döntöttek. 
(Miskolci kuriózum, hogy nem a szobor a tér névadója.) 
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

„Pesten már dühöng, s nem állt 
meg itt az akt-fotografáltatási láz” 
– írja a Reggeli Hírlap 1924-ben. A 
legújabb mánia Párizsból jött, Bé-
csen keresztül Budapestre, s már 
megjelent Miskolcon is. „Az akt-
fotografálás mostanában divat, 
nem mi kezdeményeztük, a höl-
gyek jönnek hozzánk és valósággal 
könyörögnek, hogy csináljunk ró-

luk aktfölvételt. Tévedés volna azt 
hinni, kérem, hogy ez pornográ-
fia. Ellenkezőleg! Képeink abszo-

lút művésziek, nincs bennük sem-
mi erotika.” 

Az igazsághoz hozzátartozik, 
hogy nagyszüleink művészi fotóit 
nők állították be, készítették, laborál-
ták és retusálták, s diszkréten adták át 
a megrendelőnek. Ezek a felvételek 
azonban nem kerültek sem múzeu-
mi, sem levéltári gyűjteménybe…

Dobrossy István

100 éve írták
Aktfotóláz dédanyáink 

korában


