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a bundabotrány elérte a diósgyőrt.
a tavaly májusi dvtk – nyíregyháza mérkőzés a gyanús.
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ÖrÖmmel főz,
ha van kinek

csiszár Miklós, Miskolc új jegyzője vallja: lehet még mozdulni
a szolgáltató hivatal irányába.
a város | 5. oldal

ramocsa emese színművész,
bohócdoktor sűrű hétköznapjain is mindig szakít időt a főzésre.
gaszt-rovat | 4. oldal
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Városőrség: Miskolcon ennyi volt…!

Bemutatkozott Gallardo

Június 30-án utoljára járőröztek az avasi városrészben a városőrök. A közbiztonság fenntartásával
azonban nem lesz gond, a
helyüket ugyanis polgárőrök
és közterület-felügyelők veszik át.
Július 1-jével az önkormányzat és
a szervezetet működtető Safety
Sector Vagyonvédelmi Kft. megbízási szerződése közös megegyezéssel megszűnt. A városőrséget
2008-ban indította el az előző városvezetés, először csak az Avason, majd később kiterjesztették
a város más pontjaira is a működésüket. A mintegy 50 vagyonőrt foglalkoztató cég éves díja 130
millió forint volt, de emellett a
város egyéb eszközökbe is invesztált. Ilyen volt például a három
közbiztonsági pontként működő

Már Francisco Gallardo, a DVTK első nyári szerzeménye is ott volt
a csapat csütörtökön kezdődött bükfürdői edzőtáborában. A diósgyőriek a héten részt vesznek a Király Kupán is. Dudás Hunor, a
klub ügyvezetője az új mezt is bemutatta a sajtó képviselőinek: itthon piros-fehérben, míg idegenben fehér szerelésben fog játszani a
csapat.
» részletek az 5. oldalon

Ha pályáznak, felújíthatnak
A nyári szünet nemcsak a pihenés időszaka az oktatási intézményekben, ilyenkor van lehetőség a
felújításokra, tisztasági festésekre
is. Idén, a szűkös anyagi források
miatt az intézmények a pályázati támogatásokban bízhatnak. Kisebb volumenű felújításokat, festéseket pedig a saját forrásukból
kellene fedezni, ez azonban erre a
legtöbb esetben nem elég.

Az ingatlantulajdonosoknak június 30-áig volt idejük rendbe tenni
elhanyagolt földterületüket, ezt követően bírság és kényszerkaszálás
is elrendelhető. Az önkormányzat
célja nem a büntetés, hanem Miskolc rendezetté, élhetővé tétele. A
város támogatást nyert a nemzeti
közfoglalkoztatási program keretein belül, így negyvenöten kezdhették meg július 1-jétől a gazos,
allergén növényekkel fertőzött területek kaszálását.

Utolsó Kaláka a várban
A hagyományoknak megfelelően július második hétvégéjén, 7–10. között rendezik meg
a diósgyőri várban a 32. Kaláka Fesztivált.Ismét tánccal, zenével és mulatsággal telik meg
tehát az ország egyik legszebb
műemléke – a vár rekonstrukciója miatt azonban utoljára. A
fesztivál a felújítás után sem tér
vissza a várba, hiszen az átalakítások miatt valószínűleg túl
kicsi lesz a nézőtér.

Üzemszünet nélküli
karbantartást szeretnének
Az elmúlt napokban kellett a
miskolciaknak „átvészelni” a pár
napos melegvízhiányt, azaz a
nagy nyári karbantartási leállást. Ennek kapcsán kérdeztük
Nyíri Lászlót, a MIHŐ Kft. közelmúltban kinevezett ügyvezető
igazgatóját.

Kismértékben módosult a parkolási rendszer július 1-jén Miskolcon. A változás legfontosabb eleme, hogy egy belvárosi murvás
parkolót olcsóbb zónába helyeztek át, emellett pedig új területeket is bevontak a parkolási rendszerbe.
» cikkünk a 3. oldalon
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olyan távfelügyeleti rendszert alakított ki a cég, amely lehetővé teszi, hogy a hőközpontok meghibásodását a lehető legrövidebb időn
belül kijavítsák, sok esetben a fogyasztóknál jelentkező hibabejelentést megelőzően.
» folytatás a 3. oldalon

– Igazgatóként pontosan abban az időszakban került a cég
élére, amikor a nyári nagyleállás tartották. Mi az első tapasztalata, milyen a miskolci
távhőrendszer állapota?
– Az első tapasztalatom a MIHŐ
Kft.-ről, hogy egy nagyon jól szervezett, jól felkészült szakemberekből álló cég, mindent megtesznek
a távhőfelhasználók biztonságos és
költségtakarékos hőellátása érdekében. A miskolci távhőrendszer
állapota biztonságos, a MIHŐ Kft.
eddigi vezetése végrehajtotta azokat a távhővezetéki és hőközponti
átalakításokat, amelyek biztosítják a folyamatos szolgáltatást. Országos szinten is kiemelkedő, hogy

Több helyen fizetünk, de van, ahol kevesebbet.

M

cserszolgálatnak otthont adó lakás a MIK Zrt. tulajdona, melyet
új bérlőknek ad ki.
» folytatás a 3. oldalon

Esküt tettek az új rendőrök

» cikkünk a 3. oldalon

» részletek az 5. oldalon
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közterület-felügyelet, a rendőrség és a polgárőrség használja. A
járőrkocsik eddig is az MVK Zrt.
tulajdonában voltak, a diszpé-

Kaszálnak és kaszáltatnak

» részletek a 3. oldalon
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konténer, melyből egy használt 1
millió 193 ezer, két új pedig öszszesen 2 millió 940 ezer forintba került. Ezeket július 1-jétől a
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A Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában sikeres záróvizsgát tett 361 hallgató a csütörtök
délelőtti ünnepélyes állománygyűlés keretében tette le az esküt. Velük együtt az országban mintegy 1800 új rendőr
áll szolgálatba. Vereckei Csaba dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetője
ünnepi beszédében köszöntöt-

te az eskütételt követően immár
kollégáit. Az ünnepségen jutalmakat adtak át a kiemelkedő teljesítményt nyújtó ifjú rendőröknek, majd a zenekar pattogó
indulóitól kísérve díszmenetben
vonultak el elöljáróik előtt. Ezzel
véget ért a kiképzés, vár rájuk a
rendőri szolgálat, az ország szinte minden részébe jut a Miskolcon végzett rendőriskolásokból.
fotó: Juhász Ákos

Kevesebb oldal, változatlan tartalom
reméljük, hogy a 12 oldalas miskolci naplóhoz szokott olvasóink első látásra nem örülnek a 8 oldalas újságnak
– de rögtön szeretnénk megnyugtatni
mindenkit: nincs ok az aggodalomra.
egyrészt azért, mert a kisebb terjedelem csak átmeneti időre szól: amikor
vége a szabadságolások dömpingjének, amikor kezd újra éledni a közélet,
augusztus végétől ismét visszatérünk
az eredeti, 12 oldalas terjedelemhez.

De addig is ügyelünk arra, hogy a 8 oldalon – kicsit talán szűkebb terjedelemben – hozzájussanak az olvasók a
legfontosabb városi információkhoz,
hogy részletesebben is bemutassuk a
sokakat foglalkoztató témákat, és találunk helyet a könnyedebb, szórakoztató rovatoknak is.
megértésüket, további támogatásukat remélve kellemes nyarat kívánunk minden olvasónknak!
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telből kellett volna finanszíroznia a
városnak. A barlangfürdőben kialakítandó gyógyászati részleget pedig
a turisztikai kft. hozta volna rendbe,
szintén hitelből fizették volna a projektet, a MISEK biztosította volna az eszközöket, és egy magáncég üzemeltette
volna. Így nem a várost szolgálta volna
a gyógyászati egység működése sem.

június 25. | szombat

délután közös áhítattal nyitották meg.
A találkozót minden évben megrendezik valamelyik olyan városban,
ahol evangélikus középiskola működik. Idén jubileumhoz is köthető az
esemény: az egyház idén tíz éve vette át a Kossuth Gimnázium vezetését.

Tehetséges szakmunkások. A
megye szakképzőinek javaslata alapján kiválasztott, most végzett tehetséges szakmunkásokat köszöntöttek
hétfőn délelőtt Miskolcon, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Ipar- és Kereskedelmi Kamara (BOKIK) székházában.

Egyetemi évzáró. Nyilvános ünnepi egyetemi szenátusi ülés keretében adták át a gépészmérnöki és
informatikai karon, valamint a zeneművészeti intézetben végzettek
diplomáját és egyben megtartották
a tanévzárót is. A Miskolci Egyetem
legmagasabb rangú kitüntetését, a
díszpolgárságot adományozták Latorcai Jánosnak, az Országgyűlés alelnökének – egykoron Miskolcon
végzett gépészmérnöknek.

Környezettudatosság közösen.
Kassa és Miskolc 300 ezer eurót nyert
el a „Környezetvédelmi tudat emelése
a határ menti területeken” című magyar–szlovák közös projekttel. Ennek
köszönhetően új beruházások indulhatnak a két város állatkertjében, miközben a katasztrófavédelem területén is folytatják az eddig is jól bevált
együttműködést – hangzott el a Miskolcon rendezett konferencián.

június 28. | kedd

Innováció helyben. Látogatást
tett a Bosch miskolci egységeiben
Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke. Elmondta, a
NIH fontos céljai közé tartozik egyebek mellett a kutatás-fejlesztés területén megvalósuló befektetések
ösztönzése és a magyar kutatás-fejlesztési eredmények nemzetközi piacra juttatása.

június 27. | hétfő

Ombudsman és ellenőrzés. Nem
korlátozhatják a Miskolci Városi
Közlekedési (MVK) Zrt. ellenőrei
az utasok, illetve a bliccelők személyi szabadságát – ezt Szabó Máté ombudsman nyilatkozta. Az Országgyűlési Biztos Hivatala szerint nincs olyan
törvényi felhatalmazás, amely lehetővé tenné, hogy az MVK ellenőrei
a rendőrség kiérkezéséig visszatartsák az azonosságát igazolni nem tudó,
vagy nem akaró bliccelőt. Az MVK
úgy nyilatkozott, hogy az állásfoglalást a kézhezvételt követően tanulmányozzák, ám addig a kifogásolt eljárás
alkalmazását felfüggesztik.

június 30. | csütörtök

Géniuszok. Nem hivatalosan csak
Géniusz programnak nevezik egymás közt a Fényi Gyula Jezsuita
Gimnázium és Kollégiumban a most
véget ért 18 hónapos tehetséggondozó projektet, amely keretében a pedagógusok szakirányú képzésétől a
hálózatépítésig számos feladatot oldottak meg.

Rákóczi-lánc. A megye kulturális
értékeinek, hagyományainak megismertetésében, nemzetközi hírének növelésében szerzett kimagasló érdemek elismerésére a megyei
közgyűlés Rákóczi-lánc díjat alapított. A közgyűlés, tekintettel az önkormányzat veszteséges működésére, döntött az úgynevezett önhikis
támogatási kérelem benyújtásáról is.

június 29. | szerda

Forgalomlassítók. A Független
Rendőr Szakszervezet szerda reggel
7 órától csütörtök reggel 7 óráig tartó forgalomlassító, figyelemfelhívó
demonstrációt szervezett az országutakra. Az ország 40 pontján, ebből
két helyen Miskolcon félpályás útlezárást tartottak, amivel elsősorban a
korengedményes és korkedvezményes nyugdíjakkal kapcsolatos módosítások elleni véleményüknek adtak hangot. A demonstráció békés
keretek között zajlott.

Javították a hibákat. Rendben
megindult a hétvégi vágányzárt követően a villamosforgalom a Selyemrét és a Malomszög között. A Tüzér –
Thököly utca közötti szakaszon, négy
helyen kellett síntörést javítani, ebből
egy alkalommal, a vasúti aluljárónál
a sínt is ki kellett cserélni. Több hibát
– többek között az említett aluljáró
vízelvezetését, a mintamegálló hibáit,
vagy a pressbeton sérüléseit – a polgármesteri bejárás eredményeként javított a kivitelező.

Logisztikai fejlesztés. Az ÁTI Depo
Zrt. mintegy 800 millió forintos költséggel, részben uniós támogatásból
fejleszti a miskolci repülőtér szomszédságában lévő regionális logisztikai központját. Az új csarnok alapkövét ünnepélyes keretek közt rakták
le. A mintegy 800 millió forintos beruházásra 237 millió forintot uniós és
magyar társfinanszírozásból elnyert
támogatásból biztosítanak.
MANO Klaszter. Konferenciával
zárult a Magyar Anyagtudományi és
Nanotechnológiai Klaszter (MANO

Digitális érettségizők. Tanévet
zárt a Digitális Középiskola. A hazánkban és nemzetközileg is egyedülálló oktatási módszerrel idén már
az iskola ötödik évfolyama szerzett
érettségi bizonyítványt, melyet a felnőtt végzős hallgatók az ünnepség
után vehettek át.

Kritika a turizmusfejlesztésnek.
Tompa Sándor, az MSZP önkormányzati képviselője szerint az új városvezetés a megyeszékhely húzóágazataként
számol a turizmussal, ugyanakkor
két előkészített projektet, mely hotelépítésre és gyógyturizmusra irányult,
kukába dobtak, a barlangfürdő jegyárainak csökkentése pedig 46 milliós
hiányt generált. Soós Attila, a városüzemeltetési bizottság elnöke, a Fidesz
önkormányzati képviselője közölte: a
szálloda építését több százmilliós hi-

Evangélikus pedagógusok. Háromnapos pedagógiai konferenciát szervezett a Magyarországi Evangélikus Egyház Miskolcon 250
résztvevővel. A programsorozatot

Kormányhivatali híreK ›››››››››››››››››››››
Földhivatal interneten. Ügyfélkapus regisztráció birtokában a leggyakrabban igényelt földügyi adatok
– tulajdoni lap első része (havonta,
személyenként 20 db ingyenes lekérdezés), E-hiteles tulajdoni lap másolata (teljes, szemle), nem hiteles tulajdoni lap másolata (teljes, szemle),
térképmásolat (nem hitelesített) –
interneten keresztül, akár otthonról
is elérhetők. A szolgáltatások díjfizetés ellenében (interneten keresztül
bankkártyás elektronikus fizetéssel)
vehetők igénybe. Bővebb információ: www.foldhivatal.hu.

46/503-400-as telefonon vagy a
borsod-nti@mgszh.gov.hu e-mail címen várják.

Irtani kell! A parlagfű elleni védekezés valamennyi földtulajdonos, termelő, földhasználó számára kötelező, elmulasztása június
30. után szankciókkal jár. A megyei
Kormányhivatal arra kéri a lakosságot, hogy szántóföldi tábláján, telephelyén, lakókörnyezetében, telkén és
a közterületeken is – lehetőleg környezetkímélő módon, mechanikusan – a parlagfű-mentesítést végezze
el. A parlagfűfertőzéssel kapcsolatos bejelentéseket, észrevételeket a

Vége az érettséginek. Június 28-án, kedden befejeződtek a
2010/2011. tanév május-júniusi
érettségi vizsgái. A megyében mintegy 9300-an tettek legalább egy
tárgyból valamilyen érettségi vizsgát. A miskolci vizsgázók száma közel 4700. Összesen 32 826 vizsgát tettek le megyénkben, míg Miskolcon
ez a szám 16 802. A diákok választásaik alapján középszinten 59 tárgyból, emelt szinten 28 tárgyból érettségiztek.

Miskolci Napló
a város lapja
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Klaszter) kétéves projektje. A hálózat
első jelentős eredménye a nanotechnológiai iparág, illetve tudományterület meghatározó szereplőinek öszszefogása volt. A Miskolc Holding
Zrt. kezdeményezésére 2008-ban 8
taggal megalakult klaszter mára 21
tagúra bővült. Az ipari együttműködést, a kutatás-fejlesztési tevékenységet erősítő tagok az anyag- és nanotechnológia terén elért kutatási és
felhasználási eredményekről számoltak be a Bay Zoltán Közalapítvány
miskolci intézetében.

Bundabotrány: Diósgyőrbe
(is) vezető szálak
A Távol-Keletről indult
bundabotrány elérte
a Diósgyőrt.
A Nemzeti Nyomozóiroda által
kedden őrizetbe vett és a bíróság
által előzetes letartóztatásba helyezett három labdarúgó közül
kettő korábban játszott piros-fehérben, ráadásul sajtóhírek szerint a tavalyi, Nyíregyháza elleni
hazai mérkőzést is manipulálták.
A főszervezőnek tartott K.
Zoltán pár évvel ezelőtt megfordult a piros-fehéreknél, H. Gábor viszont nemrég távozott a
klubtól. Rajtuk kívül még L. Mátyást, valamint négy játékvezetőt
„kapcsoltak le” a hatóságok. Az
egyik országos bulvár napilap információja szerint a gyászos diósgyőri centenáriumi év egyik
legkeserűbb pirulájaként elkönyvelt DVTK – Nyíregyháza (0–1)
mérkőzést is manipulálták, sőt,
ez jelentette azt a bizonyos banánhéjat, amin elcsúsztak…
– Ebben az ügyben tanúként
meghallgattak. Elmondtam: ha
volt is bunda, akkor sem kötötték az orromra. Az igazat megvallva, ezzel kapcsolatban legutoljára gondoltam volna H. Gáborra

Ünnepeltek, díjaztak, kineveztek. Semmelweis-ünnepséget
tartottak a megyei kórházban. Az
egészségügyben dolgozók kiemelkedő ünnepén kiosztották a főigazgatói dicséreteket, több dolgozót pedig
előléptettek. A köszöntőket, beszédeket követően a kitüntetéseket és
elismeréseket Csiba Gábor főigazgató-főorvos és Nagy Gábor orvosigazgató adta át.
július 1. | péntek

Miskolci díjazott. F. Nagy Zsuzsa, a Környezeti Tanácsadó Irodák
Hálózatának (Kötháló) elnöke kapta 2011-ben a Justitia Regnorum
Fundamentum díjat. Fülöp Sándor,
a jövő nemzedékek országgyűlési
biztosa kiemelkedően eredményes
környezetvédelmi és környezeti nevelési tevékenysége, különösen a
környezeti tanácsadás fejlesztése,
valamint példaértékű munkássága
és életvitele elismeréseként adományozta a miskolci szakembernek az
elismerést.

Cs. L.

Az ominózus DVTK – Nyíregyháza meccsen

A Miskolc Holding helyzete – két oldalról
moltak. A városgazdálkodási és
üzemeltetési bizottság az elmúlt
napokban mínusz 679 millió forintos összegzett eredménnyel
fogadta el a tavalyi év beszámolóját, ami mínusz 1 milliárd 334
millió forintos konszolidált eredménynek felel meg. Tompa Sándor, az említett bizottság tagja
szerint mindez azt mutatja, hogy
könyvelési manőverekkel próbálja a város vezetése azt bizonyítani, hogy a korábbi városvezetés
alkalmatlan volt, így szándékosan
teszik tönkre Miskolcot.
Az elhangzottakra reagálva Vécsi György, a holding vezérigazgatója közleményben leszögezte: a
Miskolc Holdingnál és tagvállalatainál mindenhol megtörtént a
bérkompenzáció. Van, ahol ez a
júniusi bérben fog jelentkezni, de
többségében már megkapták az

Csődközeli helyzetben van a Miskolc Holding Zrt. – hangzott el az
MSZP sajtótájékoztatóján. A holding jelenlegi vezetése közleményben reagált az elhangzottakra,
amely leszögezi: a hiányt„örökölték”.

Káli Sándor, az MSZP városi elnöke felszólította Kriza Ákos polgármestert, hogy hajtsák végre a
holdingcégeknél a bérkompenzációt. Halmai Gyula, a holding
korábbi elnök-vezérigazgatója
elmondta: a Miskolc Holdingnak tavaly szeptember 30-án készült egy évközi mérlege, mely
szerint akkor a cég összegzett
eredményében 534 millió forint
nyereséggel számoltak. A felügyelő-bizottság február 23-ai ülésére készített tájékoztatója alapján
már csak 285 millió forinttal szá-

érintett dolgozók. A közlemény
hangsúlyozza: a konszolidált
eredmény az előző város- és holdingvezetést minősíti. Az évközi
kimutatások ugyanis nem tükrözik a valós helyzetet. Az éves, úgynevezett konszolidált eredmény
azt mutatja, csődközeli helyzetben adták át a Miskolc Holding
Zrt.-t annak előző vezetői, több
mint 6 milliárd forintos likviditási hiánnyal.
Az előző vezetés még tavaly
szeptemberben is hitelt vett fel,
amit el is költött, ennek finanszírozása a súlyos kamatterhekben
is megnyilvánul. A vezérigazgató
hangsúlyozza: a Miskolc Holding
Zrt. minden munkatársa azon
dolgozik, hogy ezt a helyzetet kezelje, hogy a város cégei működőképességüket megőrizve szolgálják Miskolc város lakosságát.

fogadóóra ››››››››››››

KözérdeKű telefonszámoK ››››››››››››

» Horváth József | a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselője minden szerdán délelőtt 10–14 óra között várja a lakosság hívását a 70/428-3438-as telefonon.

Általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK Kft. (Csabai kapu
9–11.): 46/560-080; MISEK Kft. Diósgyőri telephelye (Kórház u. 1.): 46/531-799; Fogorvosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyermek háziorvosi ügyelet (GYEK – Szentpéteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély (mobilról is hívható,
24 órás, ingyenes): 80/116-123. Áldozatsegítő vonal (24 órás, ingyenes): 80/225225. Városőrség: 40/200-893. MIHŐ műszaki ügyelet: 46/379-360. MIVÍZ központi ügyelet: 46/519-339. ÉMÁSZ-hibabejelentés: 40/282-828. Közterület-felügyelet: 46/502-579. In Memoriam Temetkezés (halottszállítási ügyelet): 46/353-909,
30/677-7958. Állategészségügyi Telep (kóbor, elhullott állatok bejelentése):
46/345-103, 30/339-6549. Megyei Állami Közútkezelő Kht.: 46/560-070. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség: 46/506-071.

HIrDETéS

Pollenjelentés. A 25. héten Miskolc
légkörének pollenterheltsége közepes
volt. A légkörünkben keringő pollenek közül a pázsitfűfélék okozhatnak
allergiás tüneteket, a többi nyári allergén alacsony mennyiségben volt jelen. A légköri allergén gombaelemek
közül a Cladosporium mennyisége a
meleg, nedves időjárás hatására magas, helyenként nagyon magas szintet mutatott.

– nyilatkozta megkeresésünkre
Nagy Béla, a DVTK korábbi ügyvezető igazgatója. – Az azonban
tény, hogy voltak furcsa megmozdulások azon a mérkőzésen,
meg a Honvéd elleni idegenbeli
találkozó is gyanús nekem.
– Döbbenten állok a történtek előtt. Ezek után felmerül bennem, hogy véletlen volt-e a sok
bírói hiba, téves ítélet, elvett gól,
ellenfélnek ajándékozott büntető,
ellenünk megadott lesgól, mikor
nüanszokon dőltek el a meccsek?
Remélem, kiderül, kik voltak
benne! Nekem személy szerint
óriási elégtétel lenne. Volt esélyünk a bennmaradásra, és tönkretették az embert meg a Diósgyőrt! Belebetegedtem – mondta
szomorúan Nagy Béla.
A klub hivatalos reagálása
lapzártánkig nem érkezett meg.

SÉTÁLÓUTCAI ÉS KEDVEZŐ TERÜLETEken
LÉVŐ HELYISÉGEK, GARÁZSOK

HIrDETéS
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Városőrség: Miskolcon ennyi volt…!

Kaszálhatnak, ha nincs
rendben a „saját porta”

Június 30-án utoljára járőröztek az avasi városrészben a városőrök. A közbiztonság fenntartásával
azonban nem lesz gond, a
helyüket ugyanis polgárőrök
és közterület-felügyelők veszik át.

Negyvenöten kezdhették
meg július 1-jétől a gazos,
allergén növényekkel fertőzött területek kaszálását,
támogatást nyert ugyanis a munkára Miskolc a
nemzeti közfoglalkoztatási program keretein belül.

» folytatás az 1. oldalról

Arról, hogy mennyire volt hasznos
a városőrség működése, megoszlanak a lakosság körében a vélemények. Intézkedési jogkörrel ugyanis
nem rendelkeztek, vagyis, ha bármilyen problémával, rendbontással találkoztak, értesíteniük kellett,
és az intézkedéssel meg kellett várniuk a rendőrséget vagy a közterület-felügyelőket – tehát semmivel
sem volt több joguk, mint az állampolgároknak. Vannak, akik szerint
azonban a jelenlétüknek köszönhetően kevesebb volt a rendbontás.
Mint Dobos Tímeától, a városháza szóvivőjétől megtudtuk, a
városőrség megszűnése után Miskolcon több lesz a közterület-fel-

ügyelő, akik együtt járőröznek a
rendőrökkel és a polgárőrökkel,
ugyanis a tervek szerint a város
megújítja az együttműködést a
polgárőrökkel. Így tehát nem nőhet a bűncselekmények száma az
Avason és többi érintett területen
sem. Az Avasnak egyébként eddig is kiemelt figyelmet szentelt a
közterület-felügyelet és a hatósá-

gi osztály, folyamatosak a hatósági ellenőrzések, és ez érezteti is a
hatását.
A szóvivő hangsúlyozta, ez azért
kiemelten fontos, mert a közterület-felügyelők és a hatósági osztály
munkatársai sokrétűbb munkát
végezhetnek. A lakásokba is bemehetnek, ha rendbontást tapasztalnak, joguk és feladatuk, hogy az

Parkoló: zöldből sárga

akciósorozat keretében ellenőrizzék: az ott lakók jogszerűen tartózkodnak-e a lakásokban, illetve betartják-e az önkormányzati
rendeleteket. Érdemes ezért megjegyezni a közterület-felügyelet ingyenesen hívható telefonszámát,
ezt kell hívni, ha valaki jogsértést
tapasztal, vagy segítségre szorul:
06-80/460-046.

A nyári szünet nemcsak a pihenés időszaka az oktatási intézményekben, ilyenkor van
lehetőség a felújításokra, tisztasági festésekre is. Idén, a
szűkös anyagi források miatt
az intézmények a pályázati
támogatásokban bízhatnak.
– A kérdéses parkolóban továbbra is érvényes a zöld zónára vásárolt bérlet. Azoknak
pedig, akik kifejezetten a városházi parkolóra váltottak bérletet,
a különbözetet időarányosan
visszafizetjük – mondta Perecsenyi Attila.
Pozitív tapasztalatok esetén
további átsorolások is lehetségesek, de csak a cég lehetőségeinek
függvényében.
Ha hibát észlelnek az autósok, azt jelezhetik telefonon a
műszaki ügyfélszolgálaton a
46/357-128, vagy a 20/478-7460
számok egyikén, illetve az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási
idejében személyesen is.

Kisebb volumenű felújításokat, festéseket az intézményeknek a saját forrásukból kellene fedezni, ez
azonban erre a legtöbb esetben
nem elég, tudtuk meg Kiss Gábortól, a miskolci önkormányzat humán főosztályának vezetőjétől. Az
önkormányzatnál százmillió forintot különítettek el az előre nem
tervezhető problémák – beázások, csőtörések, villamossági problémák – kezelésére. A komolyabb
felújításokhoz a pályázati források
nyújthatnak segítséget, mint amilyen az ÉMOP és a KEOP rendszere. Így akadálymentesítik például az
Avastetői-Pattantyús Általános Iskolát, de pályázatok az oktatási intézmények részéről jelenleg is van-

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

nak elbírálás alatt, és terveznek is
beadni még a következő hónapokban, tette hozzá a főosztályvezető.
Jelenleg elnyert, energiaracionalizálásra vonatkozó pályázata a
miskolci bölcsődéknek van, melyekben hamarosan elindulhat a
munka. Ez egy komplex program,
melyre a fedezetet ötvenmillió forintos önrész mellett nyerte el az
önkormányzat. Hasonló volumenű fejlesztés a Belvárosi és a Szivárvány Óvodában indulhat még el,
várhatóan a nyár folyamán.
Kiss Gábor hangsúlyozta: folyamatosan próbálják felmérni, hogy
az oktatási intézményekben milyen felújításokra és beavatkozásokra van szükség, az akarattal
nincs gond, azonban a megfelelő források nem állnak rendelkezésre. Ugyanakkor a közbeszerzési rendszer is jelentősen nehezíti a
felújítások tervezhetőségét. Jelenleg is van olyan iskola, amelynek
beázik a tornaterme, ám a javítás
meghaladja az intézmény anyagi
kereteit, így az önkormányzat keresi a forrásokat a munka elvégzéséhez.
Horváth I.

Üzemszünet nélküli karbantartást szeretnének
– Mit lehet tenni azért, hogy a
karbantartásokat az avasi városrészben is rövidebb idő alatt
lehessen elvégezni?
– Ez nem csak a MIHŐ Kft.-n
múlik, hanem a földgázvezetékrendszer hálózati karbantartóján is, mivel ők is programozottan
hajtják végre a teljes gázszünettel
járó javítási munkáikat. Ha a gázszolgáltatás emiatt szünetel, úgy a
MIHŐ sem tud meleg vizet szolgáltatni, mivel jelenleg csak földgáz alapon történik a hőtermelés. A jövőben ennek a területnek
a hőellátására a lehető legnagyobb
mértékben szeretnénk bevonni a geotermális energiát, amelylyel kiküszöbölhetjük ezt a problémát, és folyamatossá tehetjük nyári
időszakban is melegvíz-szolgáltatásunkat. Ez terveink szerint jövőre, a fűtési idény kezdetétől valósulhat meg. A jövőben a saját
távhőszolgáltatói hálózatunkat teljes üzemszünet nélküli állapotban
szeretnénk karbantartani, legfel-

» folytatás az 1. oldalról

– Ennek ellenére szükség van a
nyári, kellemetlenül hosszú leállásra…
– A teljes melegvíz-szolgáltatási szünettel járó karbantartásokat összehangoltan, a földgázelosztó által bejelentett földgázszünet
idején végezzük, és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy
az üzemszünet meghirdetett vége
előtt biztosítsuk a folyamatos melegvíz-szolgáltatást. Azt is tudni
kell, hogy a MIHŐ az ország második legnagyobb rendszerét üzemelteti: 52 km primer és 38 km
szekunder nyomvonal hosszúságú vezetéket, valamint 11 kazánházat és közel 240 hőközpontot.
Ennek a rendszernek a karbantartását végezzük a nyári üzemszünet alatt. De most végeztük el a
Zöld Nyíl projekthez kapcsolódóan a Tízeshonvéd utcán, a villamos
nyomvonal alatt lévő távhővezeték
cseréjét előreszigetelt, korszerű,
hosszú élettartamú vezetékre.
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Az ingatlantulajdonosoknak június 30-áig volt idejük rendbe
tenni elhanyagolt földterületüket, ezt követően bírság és kényszerkaszálás is elrendelhető. Az
önkormányzat célja nem a büntetés, hanem Miskolc rendezetté, élhetővé tétele. Éppen emiatt
azonban kérik a lakosokat, hogy
aki a város területén elhanyagolt, gondozatlan, gyomos ingatlant észlel, jelezze a 46/507049-es telefonon.
Németh Zita, a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. marketing-menedzsere a Miskolci

Naplónak elmondta: városunk
parlagfűvel csak közepesen fertőzött, így azonnali kényszerkaszálásra ritkán kerül sor.
– Ha gazos területet jelentenek be, akkor a Városgazdának
értesíteni kell a polgármesteri hivatalt. Ezt követően a jegyző felszólítja a tulajdonost, hogy
adott határidőig saját maga tegye rendbe a birtokát. Ha a határidő lejárt, akkor kezdődhet meg a kényszerkaszálás
– mondta Németh Zita. A hatósági eljárás során a kaszálást
kiszámlázzák 18 forintos négyzetméteráron, a szállítás és az elhelyezés díjával együtt, és ehhez
jön még hozzá a bírság összege.
Miskolc korábban pályázott az országos közfoglalkoztatási program támogatására
is, és mivel a pályázatot pozitívan bírálták el, július 1-jétől 45
fő kezdhette meg az allergén növényekkel fertőzött területek kaszálását.
Tajthy Á.

Pályázatok segítségével
újíthatnak fel

Kismértékben módosult
a parkolási rendszer július
1-jén Miskolcon.
A változás legfontosabb eleme,
hogy egy belvárosi murvás parkolót olcsóbb zónába helyeztek
át, emellett pedig új területeket is
bevontak a parkolási rendszerbe.
Az új területek, ahol fizetni
kell a parkolásért – az elfogadott
közgyűlési döntés értelmében –
az ott élők egy részének kérésére lettek kijelölve a Vologda városrészben, a belvárosban és
a Szentpéteri kapuban. Egy új
parkolót is létesítenek a Csengey – Uitz utcák sarkán, vagyis
az egykori Szentpáli iskola udvarán. Mint Perecsenyi Attila, a
Régió Park Miskolc Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta, ennek rendbetétele, és egy új bejárat létesítése terveikben szerepel.
Teszt jelleggel a hónap elejétől
átsorolták a zöldből a sárga zónába a Városház tér 7–12. közötti (a megyeháza melletti) murvás parkolót, azaz a területen
olcsóbban lehet parkolni péntek
óta. Ez a lépés nemcsak a jegygyel parkolóknak lesz kedvező,
hanem a bérleteseknek is.
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jebb kis területekre korlátozódna a
teljes üzemszünet, melyet egy-két
napra csökkentenénk.
– Mit, miket tart a legfontosabb megoldandó feladatoknak
a cégnél?
– A MIHŐ Kft. kintlévőségkezelését át kell alakítani a Miskolc Holding Zrt.-vel közösen, ez
már folyamatban van. A bevételeink esetében meghatározó a távhőszolgáltatás díja, amelyet ez év
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április 15-étől a Magyar Energia Hivatal javaslatára az energiaügyekért felelős miniszter rendeletben állapít meg. A költségeinket
tovább szeretnénk csökkenteni, a
megújuló energiatermelés további bővítésére ezért nagy hangsúlyt
fektetünk. Kiemelném a biomaszsza-hasznosítás lehetőségét, valamint, élve Miskolc kedvező adottságaival, a geotermális energia
maximális kihasználását. A Miskolci Fűtőerőmű Kft.-vel továbbra is jó együttműködést kívánunk
folytatni, melynek során szeretnénk a kötelező átvételi villamos
energia árszabályozásának megszűnését követően is a város számára kedvező megoldást találni. A
jövőben szeretnénk Miskolc város
önkormányzati intézményeinek
és a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatainak az energetikai feladatait összefogni, ellátni az ezzel járó
energetikusi teendőket, ezzel a város jelentős költségmegtakarításhoz juthat.
H. I.

A hagyomány újraéled –
Anna-bál Tapolcán
Anna-bál nem múlhat el „bál
szépe”-választás nélkül. Erre
már most lehet jelentkezni az
rcmiskolc-tapolca@rotary.hu
e-mail címen.

A feljegyzések szerint nem
volt véletlen a névválasztás,
amikor az üdülőhely új szállodájának 1923-ban az Anna
nevet adták. Az első Annabál idejére megnyitották a
strandfürdőt is.

Az ország különböző településeiről érkező bálozókról és a helyi résztvevőkről a Tapolcai Fürdőújság tudósított. 1933-ban
tűzijáték vezette be a báli estét,
az éjjeli autóbusz-közlekedésről
a város vezetői gondoskodtak!
Ezt a polgári hagyományt
eleveníti most fel a MiskolcTapolca Rotary Club, amikor
megrendezi a XXI. század első
Anna-bálját… Emlékezve elődeinkre ez az első, de történetiségében 88. Anna-bál.

Újabb lezárás
A villamospálya felújítása miatt július 4-étől, hétfőtől lezárják
az Üteg és a Szondi György utcák kereszteződését, valamint az
Üteg utca Buzogány és a Szondi György közé eső szakaszát.
Emiatt a 8-as busz a Tüzér utcán

Itt kátyúznak
Július 1–9. között a tervek szerint a következő utcákban kátyúz a Városgazda Kft.
Vitéz u., Vásárhelyi P. u., Vágóhíd u., Pfaff F.
u., Sajó u.
Blaskovits u., Katowice u., Mikes K. u., Lázár V.
u., Soltész N. K. u.
Dabsy L. u., Kovács u., Szabó E. u. , Tégla u.

közlekedik, és a Szondi utcán kijelölt ideiglenes megállóhelyen
áll meg. A 21-es az ideiglenes állomásról indul, és az Üteg utca
érintésével halad. Az 1-es, 31-es
és az éjszakai villamospótló járatok a József Attila utcát érintik,
és szintén az ideiglenes megállóhelyre érkeznek be.

Újkert (Szirma) u., Benczúr Gy. u., Szerb A. u.,
Pálya u., Pipacs u., Babits M. u.
Csokonai u., Gvadányi u., Lokomotív u.,
Guttenberg u., Alföldi u., Rét u., Zsedényi u.
Nagy S. u., Budai Nagy A. u., Szinyei M. Pál u., Dorotytya u., Erdélyi u., Lányi E. u., Munkás u., Kandó K. u.
Báthory sor, Sás u. (lapátos), Hengerész u.,
Gorkij sor.
Az időjárás függvényében a kátyúzási ütemterv változhat.
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„Örömmel főzök, ha van kinek”
lasagna), a debreceni húsleves és a
hús hússal is gyakran felmerül válaszként a „Mit főzzön anya?” kérdésre.
Nyáron pedig sütemények mindenek felett: a legnagyobb kedvenc
a csokis csoda, tehát a meleg évszakokban muffin- és pogácsadömping várható a családnál minden
évben.
Ugyanilyen odaadásra van
szüksége Dr. Cukornak, azaz Ramocsa Emesének szenvedélyében,
a „bohóckodásban” is. Három éve
tagja a Piros Orr Bohócdoktorok
Alapítvány csapatának, amely a
gyermekek, illetve idősek gyógyulásáért és vidámságáért dolgozik.
Mint mondja, bohócnak lenni egy
életforma, amely nehezebb, mint
a színészkedés. De amíg él az ember, tanul.
– Még őszintébbnek kell lennünk a kórházban, mint a színpadon, hiszen a gyerekek reakciói is
mindig azok. Esetlenségünkből és
kudarcainkból kell sikert kovácsoljunk. Ha elveszítünk egy beteget,
egy másik kórteremben nem láthatják a kicsik, hogy letörtek vagyunk.
A miskolci bohócdoki társával, Dr. Tik Takkal (Osváth Tibor)

Ramocsa Emese színművész, cseppet sem mellékesen bohócdoktor, sűrű hétköznapjaiban is mindig
szakít időt a főzésre, hiszen
el is várják otthon a finom
falatokat.
Reggel hatkor ébredés, irány az iskola, majd délelőtt színházi próba, utána „gyógyítás” a Gyermekegészségügyi Központban, aztán
ismét út az általánosba a gyerekért, végül este próba vagy előadás a miskolci nemzetiben. Így
néz ki Ramocsa Emese egy átlagos, ám annál mozgalmasabb
napja, s ezt csak tetézik az újabb
tervek, feladatok. A színművész
azonban nem pihenhet, nyáron
legalább minden másnap főz vagy
süt párjának és gyermekének, Pityunak, aki maga is szívesen segít
a konyhában.
– Ha van kinek főzni, akkor
örömmel teszi az ember – szeretem kényeztetni szeretteimet. Pityu imádja a gyümölcslevest –
minden mennyiségben –, de az
olaszos ételek (bolognai spagetti,

Hamis vadas

Egy lábosban felhevítjük az
olajat, beleöntjük a cukrot,
karamellizáljuk, majd beletesszük a

(4 személyre)
2 evőkanál barnacukor
3 evőkanál olaj
2-3 sárgarépa
1-2 babérlevél
45 dkg csirkemell
1 evőkanál mustár
1 evőkanál teljes kiőrlésű rozsliszt
2 doboz tejföl
4 tojás
nokedli (teljes kiőrlésű lisztből)

a séf ajánlata ››››››››››››

Vendéglős
csülökragu
Soltész Krisztián öt éve a Csülök Csárda konyhafőnöke, a
vendéglő egyik specialitását
ajánlja.
A hejőcsabai Csülök Csárdában a régióban egyedülálló módon 31-féle csülökételből választhat a finom sertésételre éhező vendég. Az étterem egyik
specialitása a ragu, melyet nagy edényben érdemes főzni, így a hozzávalókat
ízlés szerint adagolhatjuk.
Hozzávalók:
sertés hátsó csülök, burgonya
a raguhoz: füstölt csülök, gomba, paradicsom, paprika, hagyma,
szalonna, só, bors, őrölt
kömény, csípős paprika

sok osztályra szinte hazajár, így
már szállóigévé vált a nekik címzett mondat: „Ti vagytok a fény
lereszelt répát. Megpároljuk, megvárjuk, míg a zöldség ráfonnyad,
majd hozzáadjuk a babérlevelet,
és hagyjuk pár percet a fedő alatt
főni, hogy összeérjenek az ízek. Ezt
követően hozzáadjuk a kisebb darabokra vágott csirkét, majd miután a hús megfehéredett, ráöntjük
a mustárt, s összerottyantjuk. Hozzáadunk egy kevés vizet, végül behabarjuk az előre elkevert tojással,
liszttel és tejföllel. Nokedlivel vagy
tésztával tálaljuk.

HIrdetés

A sertéscsülköt kicsontozzuk, zúzott fokhagymával, sóval, borssal, köménnyel fűszerezzük,
alufóliába tekerjük, majd
sütőben megsütjük, aztán hagyjuk hűlni. Közben a burgonyát héjában, sós vízben megfőzzük, megpucoljuk, kiformázzuk (cikkcakkban felvágjuk), és forró olajban kisütjük. A csülköt szeleteljük.
Ragu. Vízben főzzük a füstölt csülköt. A szalonnát zsírjára, a rusztikusra vágott
hagymát üvegesre pirítjuk, fűszerpaprikával ízesítjük, majd a cikkekre vágott,
jól átmosott gombát hozzáadjuk. A megfőtt, kockázott füstölt csülköt hozzáadjuk, sóval, borssal, köménnyel, és ízlés szerint erős paprikával ízesítjük. A végén hozzáadjuk a kockára vágott paradicsomot és paprikát, majd 2-3 perc
alatt összefőzzük, aztán a csülökszeletekre helyezzük.

a GYEK-ben”. Nem csoda, hogy
rengeteg szülőtől kapnak köszönőlevelet…
Ramocsa Emese ősztől rendhagyó irodalomórákat fog tartani
a diósgyőri könyvtárban, s itt is a
fenti vonalon gondolkozna tovább.
Pályázna arra, hogy például Dawnkóros, vagy gyengén látó gyerekekkel foglalkozhasson.
A Miskolci Naplónak Pityu kedvencét, azaz hamis vadast főzött
Dr. Cukor. Emese előnyben részesíti a bio- és egészséges alapanyagokat, így ebből a tálból sem hiányozhat a teljes kiőrlésű rozsliszt és
a nádcukor. De a lényeg az, hogy
jóllakjon a ház népe.

Tipp:
Célszerű minél húsosabb csülköt választani, hogy kiadósabb legyen az étek. A
hús minősége is perdöntő, a sütésre pedig igaz az örök szabály: legalább anynyi órát süssük, ahány kilós a csülök.
A sült csülköt tálalhatjuk sült krumplival, házi savanyúsággal vagy párolt káposztával is, de egy-egy szelet akár főzelékek feltéte is lehet. Frissen és melegen, de akár hidegen is fogyasztható.

Soós P. | fotó: Juhász Ákos

Borajánló
A Dimenzió Borászat számos rangos borversenyen elért sikerrel büszkélkedő tulajdonosa, Kovácsné Drabant Katalin
és férje a következő borokat ajánlja ételeinkhez.
Testest a kalóriadús csülökhöz
A fűszeres, kalóriadús gasztronómiai ínyencséghez egy testes, nehéz tanninos cabernet franc bort
ajánlanak, amelyet önállóan, egy
kellemes baráti beszélgetéshez
ételkíséret nélkül is elfogyaszthatunk. A Dimenzió Borászat
Virtus nevű cabernet franc bora
sötétvörös színű, nagytestű, illatában a piros bogyós gyümölcsökön át a keleti fűszerek illata is felfedezhető. Fekete szedres,
fűszeres, hosszú lecsengésű, tan-

ninban gazdag ízvilágú bor, 16-19
Celsius-fok közötti hőmérsékleten fogyasszuk.
Fehér hamissal
Ehhez a „vadított” csirkéhez száraz, illetve félszáraz fehérbor illik.
A pincészet kollekciójából a hárslevelű bor passzol ehhez az ételhez,
mely zöldessárga színű, illata hársmézre emlékeztet, íze karakteres,
intenzív, finom bársonyos savakkal.
A borok hőmérséklete nagymértékben befolyásolja az élve-

zeti értéküket is. A túl alacsony
hőmérséklet a borok illatát, ízét,
zamatát tompítja, míg a túl ma-

gas hőmérséklet a borok összbenyomás-kialakulását teszi lehetetlenné.

HIrdetés

Tanuljon
BORul!

Csülök Csárda

Akció!

és kerthelyiség ajánlata!

Akció!

Június 29-tôl július 11-ig újabb, országos akció coop, Maxi, Szupermarket üzleteinkben:
Eh. csirkemellfilé 1 kg
coop natúr hûtött desszert 30 g
39 Ft
1299 Ft coop libamájas, kacsamájas
(baromfit árusító üzl.)
Delikát 8 ételízesítô 75 g
129 Ft ínyenc májpástétom 105 g
119 Ft
Egységár: 1720 Ft/kg
Egységár: 1133 Ft/kg
Rama kockamargarin 250 g
229 Ft
Egységár: 916 Ft/kg

Rauch ice tea citrocmos, ôszibarack 1,5 l
NyEREMéNyJáték

399 Ft
1299 Ft
249 Ft

coop napraforgó étolaj 1 l
Minna trappista sajt 1 kg
Bella növényi habspray 241 ml

37-féle csülök-különlegességgel
Mangalica-, szürkemarha- és szárnyasételekkel
Vegetáriánus- és halfogásokkal
27-féle magyar bor választékával
várjuk vendégeinket
Nyitva: minden nap 11–22-ig
Miskolc, Futó út 26/A l Telefon: 46/303-759, 46/312-549
www.csulokcsardamiskolc.hu

269 Ft

Egységár: 179 Ft/l

229 Ft

Jar mosogató lemon, sensitive 500 ml

Egységár: 1033 Ft/kg

Egységár: 458 Ft/l

…és még számos akciós termék.

Egyes termékek vásárlásánál nyereményjáték értékes nyereményekért:
1 millió Ft-os bankkártyákért és 10 000 Ft-os coop vásárlási utalványokért.
Legyen ezentúl is az Unió coop Zrt. üzleteinek rendszeres vásárlója!
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Szolgáltató, ügyfélbarát hivatalt épít az új jegyző Utolsó Kaláka a várban
proFil

Csiszár Miklós az áprilisi közgyűlést követően lett
Miskolc város jegyzője. Mint
mondja, mindig is a közigazgatásban dolgozott, végigjárva a ranglétrát úgy
érzi, egy megyei jogú város
jegyzőjeként elérte azt, amire egy magyarországi jegyző
vágyhatott.
Kazincbarcikán kezdett el dolgozni ügyintézőként, de már Ózdon,
a szervezési és jogi osztály vezetőjeként élte meg a rendszerváltást,
majd később jegyző lett.
– Ózd egy nagyszerű gyakorlat
és felkészülés volt számomra, hiszen Miskolc után a második legnagyobb város, az apparátus is ott a
legnagyobb a megyeszékhely után
– mondja beszélgetésünk elején.
– Ugyanakkor nagyon hasonlóak
a problémák és megoldandó feladatok is, ott is a kohászat összeomlása után kellett a munkanélküliséggel szembesülni. Két évvel
ezelőtt eljött az ideje a váltásnak,
és Edelénybe kerültem jegyzőként,
ahol kisebb, családiasabb városháza fogadott. Ott ért a felkérés, hogy
pályázzam meg Miskolc jegyzői
posztját, ez a legnagyobb kihívás
és feladat, ami egy jegyzőt érhet.
Örülök, hogy ide kerülhettem, eddig nagyon élvezem itt a munkát.
– Éppen a köztisztviselői nap
előtt ültünk le beszélgetni. Milyennek találja a miskolci városházán az apparátust, milyenek a kollégák?
– Nagyon felkészült apparátus
dolgozik itt, ami el is várható egy
megyei jogú városban. De nem tökéletes, el lehet még mozdulni a
szolgáltató hivatal irányába. Per-

ni. A júniusi döntés már csak egy
kis finomhangolás volt, a polgármesteri kabinet működése alakult
át, illetve létrejött a főépítészeti főosztály. Ez azért jó, mert az új főosztályon a stratégiakészítéstől a
tervezésen át a pályázatokig minden egy kézben fut össze. Méghozzá egy nagyon jó szakember, a főépítész kezében. Úgy gondoljuk,
ezzel most befejeződött a hivatal
strukturálása, most már azt szeretnénk, hogy a dolgozók ne az átalakítással, hanem a munkájukkal
foglalkozzanak. Persze, a jövőben
jogszabályi változások miatt még
előfordulhat változtatás, de nem
tervezzük.
– Említette most, és már a megválasztása után is a szolgáltató,
ügyfélbarát hivatalt. Milyennek
is kell egy ilyen hivatalnak lennie, milyen lépéseket tervez?
– Dinamikusabb hivatal kell!
Gyorsabb, határozottabb reagálásra van szükség. Ebből következik,
hogy rövidíteni kell az ügyintézé-

sze, tökéletes nem is lehet, hiszen
akinek adót, büntetést kell befizetni, kevéssé nyitott a szolgáltató városháza felé, de vannak olyan
irányok, amerre még el lehet mozdulni, lehet fejlődni. A polgármester úrral az idei köztisztviselői nap
alkalmából elismeréseket és díjakat alapítottunk, életműdíjat, az Év
köztisztviselője díjat, illetve elismerő okleveleket adunk át. Kell az elismerés és a motiváltság a dolgozóknak, ugyanakkor úgy érezzük,
ez egy új helyzetet teremt a köztisztviselők napján.
– Az év elején jelentősen átalakult a hivatal struktúrája, majd
a legutóbbi, júniusi közgyűlésen
még finomításról döntöttek, immár az ön javaslatára. Ideális
most már az önkormányzat felépítése, vagy tervez még változtatásokat?
– Ezzel az átalakítással ütőképes
lesz most már a hivatal, úgy gondoljuk, hogy jóval eredményesebben lehet, és tud is majd működ-

sport

si határidőkön, nem kell kivárni a
jogszabályok adta határidőket, hanem a lehető leggyorsabban lépni.
Pénzügyileg nincs egyszerű helyzetben az önkormányzat, de úgy
gondolom, hogy a legtöbb dolog
nem is pénzkérdés. Sok múlik a
hozzáálláson, egyértelmű szemléletváltásra van szükség. Érezze az
ügyfél, hogy ez a hivatal érte van,
ne rossz érzéssel jöjjön be hozzánk,
ne hatalmi jelleggel közelítsenek
felé, hanem pozitív élmények, impulzusok érjék. A XXI. században
ez már elvárható egy hivataltól,
ami persze nem megy csettintésre,
keményen kell dolgoznia érte mindenkinek nap mint nap. A főosztályvezetők teljesen egyetértenek
velem, és közreműködnek, ami
megkönnyíti a munkát.
– Éppen akkor lett a hivatal első
embere, amikor jelentős változás áll be a miskolci városháza
életében, hiszen átadás, elkészülés előtt áll a megújult épület,
ahol hosszú évtizedek után egy
helyen lesz minden hivatali dolgozó. Mit gondol erről a változásról és az új épületről?
– Bízom benne, hogy jobb lesz
az ügyfelek és az itt dolgozók számára is. Az mindenképpen előny,
hogy egy helyen, koncentráltan lesz jelen a teljes apparátus. A
földszinten létrehozunk egy front
office rendszert, ahol találkozunk
az ügyfelekkel, itt nagyon felkészült kollégák lesznek, akik azokat
is képviselik, akik munkájuk során
nem találkoznak az ügyféllel. Azt
gondolom, az épületnek is azt kell
képviselnie, ami a szemléletváltásban is végbemegy reményeink
szerint a hivatalban: itt magasabb
színvonalú szolgáltatást kapnak a
belépők!
Horváth Imre

Bemutatkozott Gallardo, edzőtáborban a DVTK
Már Francisco Gallardo, a
DVTK első nyári szerzeménye is ott volt a csapat csütörtökön kezdődött bükfürdői edzőtáborában.
Hétfő este megérkezett Diósgyőrbe, majd kedden hivatalosan is
bemutatkozott Francisco „Paco”
Gallardo León, a csapat új középpályása. A spanyol első osztályban
126 mérkőzésen pályára lépő, legutóbb a másodosztályú Huescában
futballozó játékos két évre írt alá a
piros-fehérekhez.
Francisco Gallardo szerződtetésében kiemelt szerepet játszott
a nyáron érkezett José Luque, aki
góljaival, gólpasszaival döntő érdemeket szerzett abban, hogy a Diósgyőr visszakerült az NB I-be.
– Először Luquet hívtam fel, miután megkeresett a DVTK. Honfitársam elismerően beszélt a
klubról, az itteni futballról, így bol-

– fogalmazta meg céljait a jövőbeli 7-es.
Dudás Hunor, a klub ügyvezetője reményei szerint érkeznek még
minőségi játékosok a csapathoz.
– Nem az a lényeg, hogy spanyol
vagy más külföldi labdarúgó érkezik-e. Az a fontos, hogy példaként
álljon a fiatalok elé alázatos teljesítményével.
A klub első embere az új mezt
is bemutatta: itthon piros-fehérben, míg idegenben fehér szerelés-

dogan vágtam bele a kalandba –
mondta bemutatkozásakor Paco.
A többek között a Sevillában,
Getafében és Murciában megfordult labdarúgó szeretné viszonozni a bizalmat, amit megelőlegeztek
neki a Diósgyőrnél.
– Országot szerettem volna váltani, és itt nagyon vártak, ez is döntőnek bizonyult – mondta lapunknak. – Szeretnék minél több időt a
pályán tölteni, stabil kezdővé válni, és példát mutatni a fiataloknak

használható utánpótlás-nevelésre és
infrastruktúra-fejlesztésre is.
Nagy lehetőséget rejt ez a Miskolci Jegesmedvék és a DVTK csapata számára is, hiszen komoly
összeget lehet a támogatás révén a
sportág utánpótlásába és a létesítményfejlesztésbe fektetni. Az utánpótlást érintő rendelet akár a következő hónap elején megszülethet
– Egri István, az MJJSE elnökének
elmondása szerint ők már most
gőzerővel azon dolgoznak, hogyan
lehet hasznosítani a forrásokat.

Társaságiadó-kedvezményt kapnak azok a vállalkozások, amelyek
látvány-csapatsportot támogatnak,
ezek közé tartozik a labdarúgás, a
kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda és a jégkorong. A támogatás fel-

C

Y

M

100

90

80

70

60

50

– Szeretnénk, hogy az utánpótlás
fejlődése később a felnőtt gárdára is
pozitívan hasson – mondta.
A Miskolci Jegesmedvéknél a
hatévestől a junior korúig mintegy 150 gyerek játszik. Igazolt játékosként 1 millió forint pályázható –
ehhez 10 százalék önerő biztosítása
szükséges –, így nem nehéz kiszámolni, hogy akár 150 millió forint is
befolyhatna a Macik utánpótlásába.
Dudás Hunor, a DVTK ügyvezetője szerint is hatalmas előrelépés ez a törvény. Már a futballklub-
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Ismét tánccal, zenével és mulatsággal telik meg tehát az ország
egyik legszebb műemléke – a
vár rekonstrukciója miatt azonban utoljára. A fesztivál a felújítás után sem tér vissza a várba,
hiszen az átalakítások miatt valószínűleg túl kicsi lesz a nézőtér.
Az új helyszínről azonban még
nem tudott lapunknak konkrétumot mondani Gryllus Dániel,
a Kaláka együttes vezetője.
A 32. Kaláka Fesztivál mindenesetre még a várban kínál
péntektől vasárnapig változatos programokat a közönségnek.
Idén csak magyar előadók lépnek fel a folkműfaj szinte min-

den stílusirányzatából, de a régi
kalákások számára így is lesz
sok régről ismert zenekar, hiszen többek között fellép a Szigony vagy a Söndörgő együttes
is. Természetesen olyan új fellépők is tiszteletüket teszik a Kalákán, mint például a PASO vagy
az Üsztürü együttes.
Új helyszínekkel is bővül a
rendezvény: a Nyilas Misi Házban rendezik meg a csütörtöki fesztiválnyitó koncertet az
Esztenás együttessel és a Kalákával, valamint – új programként
– a nyitó táncházat is itt tartják. Mindemellett, ahogy megszokhattuk, lesznek templomi
koncertek, kiállítások, kirakodóvásár, gyerekfesztivál és gyerekfoglalkozások, filmvetítések
– sok helyszínen, folkzene minden korosztálynak.
K. I.

Kitüntetett köztisztviselők
Az idei köztisztviselői napon, hagyományteremtő céllal, együtt ünnepelt
Miskolc város önkormányzata, a megyei
Kormányhivatal és a megyei önkormányzat. Egyúttal kitüntetésekkel, díjakkal,
oklevelekkel ismerték el a kiemelkedő
teljesítményeket.
A miskolci önkormányzat munkatársai közül:

Balázs Barnabás (Építési és Környezetvédelmi Hatósági Osztály, építéshatósági csoportvezető). Az Év köztisztviselője lett: Valkóné
Mihály Éva (pályázati referens, Stratégiai Osztály), Szaniszlóné Orbán Judit (munkaügyi
ügyintéző, Jogi és Önkormányzati Osztály, Emberi Erőforrás Menedzsment Csoport), Bodnár
Tibor (ipari, kereskedelmi és igazgatási ügyintéző, Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztály).

Életműdíjat kapott Jakó Jánosné pályázati referens (Stratégiai Osztály), Nagy Zoltánné (Adóosztály, Kivetési és Ellenőrzési Csoport),

Jó munkáért elismerő oklevelet, illetve elismerő oklevelet tízen vehettek át. A kitüntetettek teljes listáját a minap.hu-n közöljük.

Ezüstös bemutatkozás az Eb-n

ben fog játszani a csapat. A célokat
érintő kérdésre kiemelte, még nincs
kész a keret, így csak annyit mondana: stabil, nem a kiesés ellen küzdő
csapatot szeretnének kialakítani, és
a szurkolókat is mindenképpen kiszolgálnák: reméli, az NB II utolsó
hazai fordulójához hasonlóan közel
tízezren látogatják majd a bajnokikat a diósgyőri hívek.
Az új igazolás mellett eldőlt, hogy
további öt játékos – Lippai Ákos,
Dobos Attila, Budovinszky Krisztián, Halgas Tibor és Savo Raković
– a DVTK játékosa lesz a 2011–
2012-es szezonban, és Ivan Radoš,
valamint Igor Gal is hosszabbított
három évvel. A héten együtt tréningezik a kerettel a kapusposztra kiszemelt Farkas Balázs is.
A csapat csütörtökön edzőtáborba utazott Bükfürdőre. Velük
van az utánpótlásból Czető Márk,
Czégel Máté és Szabó Dávid. Benczés Miklósék július 2-án, szombaton részt vesznek a Király Kupán.
Soós P. | fotó: Juhász Ákos
» interjú Gallardóval a minap.hu-n!

Új sporttörvény: nagy lehetőség a miskolci kluboknak
A Jegesmedvék és a DVTK
is profitálhat a sport támogatásával összefüggő egyes
törvények módosításából.

A hagyományoknak megfelelően
július második hétvégéjén, 7–10.
között rendezik meg a diósgyőri
várban a 32. Kaláka Fesztivált.

nál is régóta egyeztetnek, hogy mire
tudnák használni az új lehetőséget.
Első körben átstrukturálnák, teljesen új alapokra helyeznék az utánpótlásképzést, és megteremtenék az
infrastrukturális feltételeket
– A másik lépés az élettani területek fejlesztése lenne: a fiatal játékosok étkeztetése, vitaminozása
javulhatna. Edzőket, kisegítő személyzetet csábítanánk Miskolcra,
fejlesztenénk az edzőképzést – vázolta elképzeléseit a piros-fehérek
első embere.
Soós P.

Csaknem 2500 sportoló vett részt a csehországi
Liberecben megrendezett
veterán asztalitenisz Európa-bajnokságon. A miskolci Szűcs József ezüstéremmel tért haza.
A kiváló játékos (aki az elmúlt
szezonban a Büki TK extraligás
együttes vezéregyénisége volt) a
40–49 évesek között egészen a
döntőig menetelt, csak ott kapott ki a szlovák Anton Kutistól.
– Gondolom, nem bánta
meg, hogy rajthoz állt…
– Ugyan, hatalmas élmény
volt! Amikor először bementem
a terembe és megláttam, kik és
hogyan ütögetnek, tudtam,
hogy nem tévedtem, nagyon kemény csaták várnak rám.
– Milyen elképzeléssel vágott
neki a versenynek?
– Ne vegye szerénytelenségnek, de nyerni akartam! Éreztem magamban annyi erőt,
tudást, hogy ezt elérjem. Önmagamhoz képest kilencven százalék környékén teljesítettem, kevesebb valószínűleg semmire
sem lett volna elegendő.

– A legjobb 32 közé jutásért
az angol Tom Cutler igencsak megizzasztotta!
– Való igaz, hogy csak 3–2-re
sikerült nyernem. Ez volt egyébként az egyedüli ötjátszmás találkozóm. Az angol a döntő szettben 2–5-ről fordított 9–6-ra,
aztán nekem lett 9–10. Akkor
ütött egy oldalcsuszát, már kezet
is fogtunk, hogy vége, amikor a
bíró beszólt, hogy szerinte érvényes volt a poén. Így kétszer kellett megnyernem a meccset.
– Mi a nyári programja?
– A július a pihenésé, a felkészülést augusztus elsején kezdem. Új csapatban folytatom, a
a szlovákiai Rozsnyóra szerződtem. Volt egy erőtlen kísérlet a
Borsod Volán részéről is az átigazolásomra, de a konkrétumig
nem jutottunk el. Pedig szívesen
Doros L.
hazajöttem volna.
» teljes interjú a minap.hu-n.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››
Július 2. | szombat » Vitorlázás: Gyulatrans kupa, országos minősítő nyílt verseny. Mályi
tó, 10.00. » Bocsa: Országos egyéni bajnokság. Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, 10.00.
Július 3. | vasárnap » Vitorlázás: Gyulatrans kupa. Országos minősítő nyílt verseny.
Mályi tó, 9.00. » Bocsa: Országos egyéni bajnokság. Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, 9.00 óra.
Július 9. | szombat » Labdarúgás: DVTK–Tatran Presov. Nemzetközi előkészületi mérkőzés. Diósgyőr, 17.30.
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Energiahatékonysági célú felújítás
a MIHŐ Kft.-nél
A MIHŐ Kft. mintegy 34 millió forint uniós támogatással energiahatékonysági felújítást végzett a
Miskolc, Gagarin úti központi irodaépületén. A
49 millió forintos összköltségvetést meghaladó
korszerűsítési programmal az épület hőenergiamegtakarítást ér el, az üzemeltetési költségek
csökkennek.
A korszerűsítési program magában foglalta az irodaépület külső homlokzatának hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, a fűtési rendszer hőközponton belüli korszerűsítését, valamint az időjárásfüggő automatikus
szabályozási és egyedi mérési lehetőség kialakítását.
Az épület külső homlokzatának hőszigetelése 10 cm
vastagságú polisztirol hőszigetelő rendszer alkalmazásával, a külső nyílászárók cseréje pedig 5 rétegű, fokozott légzárású és hővédelmű műanyag nyílászárók
beépítésével valósult meg. Az épület legfelső, zárófödémére 5 cm vastagságú hőszigetelés került.

Az irodaépület hőközponti korszerűsítésével lehetővé vált, hogy a külső hőmérsékletváltozáshoz igazodóan automatikus vezérlés biztosítsa a legoptimálisabb
hőfelhasználást. A fejlesztés révén megvalósult a munkaidőn kívüli időszakokban – költségtakarékos üzemmódban – a csökkentett mértékű hőfelhasználás is.
A korszerűsítést követően az épület energetikai minősítése a vonatkozó rendelet szerinti „D” besorolásból
energiatakarékos „A” minősítésűre javult.
Az energetikai korszerűsítéssel a fosszilis nyersanyag felhasználása, valamint ezzel arányosan a CO2kibocsátás városunkban évente 49 tonnával csökken,
amely hozzájárul Miskolc levegőminőségének javításához.
A Miskolci Hőszolgáltató Kft. irodaházának hőtechnikai korszerűsítési programja évente 642 GJ hőenergia-megtakarítást eredményez.
Az irodaépület-korszerűsítési programról bővebb
információt a www.miho.hu oldalon olvashatnak.

Nyári akció
a RUTIN
Autósiskolánál

Aki 2011. július 30-ig jelentkezik
moped – motorkerékpár – személygépkocsi-vezetői tanfolyamra,
a járműkezelési vizsgadíját
a RUTIN Autósiskola fizeti.
Mi megtanítjuk Önt
autót vezetni!!!
„C” –„D” vezetői engedéllyel
rendelkezők részére szervezünk
GKI árufuvarozói, valamint személyszállítói tanfolyamokat és vizsgát.

TovábbI INfoRmácIó:
miskolc, Kinizsi Pál u. 15.
Telefon: 46/340-069
20/771-76-08
Nytsz: 05-0146-04

Apróhirdetés
Munkatársakat keresünk: fémmegmunkáló gépkezelő, gyártósori összeszerelő, AFI hegesztő, csiszoló, targoncavezető munkakörökre jelentkezés:
70/376-9189; miskolc@gwm.hu e-mail címen.
18 nm-es garázs eladó vagy kiadó a Gyula
és a Géza utca közti (Kavics utca) területén
a Szinva partján a lidl-lel szemben. érdeklődni: 20/969-2507.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes áron a Miskolci Naplóban
hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!
Szerkesztőségünk az alábbi címen érhető el:
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.
Fax: 46/503-508
Tel.: 46/503-500/215 mellék
E-mail: info@mikom.hu

Éjszakai
fürdőzÉs
a BarlangfürdőBen!
Július 1. és augusztus 19. között
(kivéve július 16-án,
amikor szombaton kerül megrendezésre)

minden pénteken 21 órától éjfélig

várjuk felfrissülni vágyó Kedves Vendégeinket.
A belépőjegy egységesen 2000 Ft/fő.

V.P.V. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nyitva tartás: h–p: 08.00–17.00, sz: 08.00–12.00
Tel.: 46/508-559. Fax: 46/504-801
Miskolc, Martinovics u. 8.

AKRIL KÁD AJÁNDÉKBA!
Újítsa fel fürdôszobáját! Vásároljon legalább 99 000 Ft értékben
fürdôszobájához bármilyen terméket üzletünkben, és

1 DB egyeNes AKRIL KÁDAt ADuNK AJÁNDÉKBA .
Ajánlatunk július 31-ig, a készlet erejéig érvényes!
Ízelítô akciós választékunkból:

Csempe 20 x 25 I. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 Ft/m2 ártól
Csempe 25 x 33 I. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1490 Ft/m2 ártól
Kültéri 50 x 50 padlólap I. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1690 Ft/m2 ártól
Mázas greslap 30 x 30 I. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1690 Ft/m2 ártól
Fagyálló imp. padlólap 31 x 31 I. o.. . . . . . . . . . . . . . . . 1390 Ft/m2 áron
exkluzív imp. csempe 20 x 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1690 Ft/m2 áron
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Fő- éS melléKálláSbAN

Várjuk Kedves Vendégeinket

hétFő és csütÖrtÖk kIVétELéVEL MINDEN NAP
rEGGEL 6 és 8 órA kÖzÖtt.

elvárások: minimum érettségi,
pénzügyi tapasztalat előnyt jelent

A szolgáltatás 10 alkalmas úszóbérlet
megvásárlásával vehető igénybe,
amely a helyszínen kapható 3000 Ft-ért.

A fenti árak az áfát tartalmazzák.

Y

MuNkAtársAkAt kErEs

a Diósgyőri Várfürdőben!

Udvarias, szakszerû kiszolgálás!
Mapei szakkereskedés, Henkel, thomsit partner
Üzletünkben több mint 500-féle csempe, padlólap és ezek
dekorkiegészítôi vásárolhatók azonnal, raktári készletrôl.
150 000 Ft értékû vásárlás esetén Miskolcon és vonzáskörzetében
ingyenesen házhoz szállítjuk!

C

Svájci Pénzügyi Szolgáltató Rt.

rEGGELI Úszás
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ÖNéleTRAjzáT A KÖVeTKező e-mAIl CímRe VáRjUK:

feketelaci76@freemail.hu
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Programajánló ››››››››››››
Július 2. | szombat
13.00 | Rádióamatőrök nyílt találkozója.
Baross G. u. 29/J
Július 3. | vasárnap
17.00 | Vasárnapi randevú. VOKE Vörösmarty Művelődési Ház
Július 7. | csütörtök
15.00 | Zenészportrék – Barna Laczy fotókiállításának megnyitója. (Kaláka Fesztivál – KF.)
Európa Ház
17.00 | Kaláka Fesztivál, nyitókoncert. Nyilas Misi Ház
21.00 | Csókol anyád! Akropolisz színpad

dumaszínház – július 8., péntek
15.00–17.00 | Filmvetítés – portréfilm Fodor Sámuel„Neti”-ről. (KF) Diósgyőri vár információs központ
17.00–01.00 | Kaláka Fesztivál. Poros zenekar, Cimbaliband, Varga János Project, Fonó zene-

Július 8. | péntek
08.00-tól | „Muzsikusportrék” – Halmos Béla fotókiállítása. (KF) Diósgyőri vár információs központ

a miskolc televízió műsora ››››››››››››

kar, Rendhagyó Prímástalálkozó, Romengo. Diósgyőri vár
21.00 | Dumaszínház – Kovács András Péter
és Felméri Péter. Miskolctapolcai Nyár. Akropolisz színpad

17.00 | Manóolimpia. Zenés játék gyerekeknek.
Miskolctapolcai Nyár. Akropolisz színpad
18.30 | Jazz-est. Nagymáthé Huba és Heinrich Attila
zongoraművész ingyenes koncertje a zene ünnepe
alkalmából. Nyilas Misi Ház

Július 9. | szombat
11.00–13.00 | Gyerekfesztivál. Kaláka együttes,
Gryllus Vilmos. Diósgyőri vár
15.00–17.00 | Filmvetítés –„A Szászcsávási
Banda”. (KF) Diósgyőri vár információs központ
17.00–01.00 | Kaláka Fesztivál. Rendes zenekar, Etnofon Zenei Társulás, Üsztürü együttes, PG
Csoport, Blaskó Csaba és zenekara, Sebő együttes,
Örömzene az Aranytíz zenekaraival, Szászcsávási
Banda. Diósgyőri vár

Július 10. | vasárnap
11.00–13.00 | Rajzfilmvetítés – Mesék Mátyás
királyról. (KF) Diósgyőri vár információs központ
15.00–17.00 | Filmvetítés –„A szívben még
megvan” – portréfilm Zerkula Jánosról. (KF)
Diósgyőri vár információs központ
17.00–01.00 | Kaláka Fesztivál. Szigony zenekar, Tócsni & Flódni, Zurgó együttes, Kaláka, Somos
együttes, Pannonia Allstars Ska Orchestra, Fanfara
Complexa, Téka együttes. Diósgyőri vár

Július 4. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Szemeszter –
főiskolások és egyetemisták magazinja (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.) 20.35 Hírháló
(Hálózat TV) 21.00 Az ezüst Brumby, ausztrál–kanadai film
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.
Július 5. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura –
életmódmagazin (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.) 21.00 Szabad a csók?, olasz film (Hálózat TV) 23.00–06.00
Képújság.
Július 6. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 A polgármester. Portrésorozat. (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti
magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Csendes kopó, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.
Július 7. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Patikus magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Gyöngykagyló, a Miskolc Televízió gyermek- és ifjúságvédelmi magazinja (ism.) 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Zenemalom, komolyzenei magazin a Miskolci Szimfonikusokkal (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Lézer misszió, amerikai–német–dél-afrikai film 1. rész (Hálózat TV)
23.00–06.00 Képújság.

cinema city, Plaza – június 30–július 6. ››››››
minta: filmcím (felirat/szinkron)
| korhatár | kezdési időpontok
Transformers 3 (MB, digitális 3D, premier) | 16 | 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 (csak Cs,V–
Sze), 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 (csak P–Szo)
Larry Crowne (F, premier) | 12 | 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 – 22.30 (csak P–Szo)
Hanna – Gyilkos természet (F) | 16 |
13.30 (kivéve H), 18.00, 20.15 – 22.30 (csak P–Szo)
Mr. Popper pingvinjei (MB) | KN |
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
A pap (MB, 3D) | 16 | 17.15
Super 8 (MB) | 16 | 11.00, 15.15, 17.30, 19.45
– 22.00 (csak P–Szo)
Szerelem kölcsönbe (MB) | 12 | 20.00
Koszorúslányok (MB) | 16 | 11.15 (kivéve
H), 15.45 – 22.15 (csak P–Szo)

art mozi, művészetek háza ››››››››››››
Június 30–Július 6. | szerdáig | 17.00 Hajszál híján úriember; feliratos norvég vígjáték | 16 | (Béke-terem) | 17.30 Kung Fu Panda 2; magyarul
beszélő amerikai animációs film | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 Médiaország
– a tv hatalma; fekete-fehér, feliratos svéd–dán–angol–finn dokumentumfilm | 16 | (Béke-terem) | 20.00 Halálos iramban: Ötödik sebesség; magyarul beszélő amerikai akcióthriller | 16 | (Uránia-terem).
Július 7–13. | szerdáig | 17.00 Yodok Stories – Mesél a láger; feliratos
norvég–lengyel dokumentumfilm | BA | (Béke-terem) | 17.30, 20.00 A Karibtenger kalózai: Ismeretlen vizeken; magyarul beszélő amerikai kalandfilm | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 A szerelemről és más démonokról; feliratos Costa-Rica-i–kolumbiai film | 16 | (Béke-terem).
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Kung-fu panda 2. (MB, digitális 3D) |
12 | 11.15, 13.15, 15.15
Kung-fu panda 2. (MB) | 12 | 10.15,
12.15, 14.15
X-men: Az elsők | 16 | 12.30
Karib-tenger kalózai: Ismeretlen
vizeken (MB, digitális 3D) | 12 | 19.00 –
21.45 (csak P–Szo)
Karib-tenger kalózai: Ismeretlen
vizeken (MB) | 12 | 10.00, 15.00, 17.30, 20.15
Másnaposok 2. (MB) | 16 | 13.15, 16.15,
18.15, 20.30, 22.30
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, KN – korhatár nélkül, BA – korhatári besorolás alatt. A 13 óra előtti kezdési időpontok csak
szombatra és vasárnapra, a 21 óra utániak csak
péntekre és szombatra vonatkoznak!

Július 8. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Helyzetkép az olvasásról (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.)
20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A ring királya, amerikai film 2. rész (Hálózat TV) 23.00–06.00
Képújság.
Július 9. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Helyzetkép.
Közéleti magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin (válogatás a hét riportjaiból, interjúiból) 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek
(ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Házibuli Attilával és vendégeivel
(Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.
Július 10. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Benczeshow (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló magazin 18.25 Kilátó, közéleti magazin (válogatás a hét riportjaiból, interjúiból) 19.00 Krónika (ism.) 19.25 Múzsa, kulturális magazin (ism.) 20.00 Krónika (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Trópusi hőség, kanadai
film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

harang-hírek ››››››››››››

Heti horoszkóp

» Ternyák Csaba, az Egri Főegyházmegye főpásztora augusztus 1-jei hatállyal a következő
személyi és szervezeti változásokról döntött: Berkes László Miskolc-Mindszentről Mezőkövesd
II. plébániára, Palánki Ferenc püspök Miskolc-Mindszentre kap plébánosi kinevezést. Tóth László plébános Szerencsről nyugállományba kerül és kisegítői feladatokat lát el a Miskolc-Mindszenti plébánián. Sipos Zoltán Felsőzsolcáról Arlóba, Zajacz Ernő Abasárról Felsőzsolcára kap plébánosi kinevezést.
Koós Ede Rómából iskolabiztos és egyházmegyei cigánypasztorációs referensi kinevezést kapott. Lakóhelye a Miskolc-Mindszenti plébánián lesz, ahol a lelkipásztori munkába is besegít. Gottfried Miklós káplán Miskolc-Mindszentről tarnaleleszi plébánosi kinevezést kapott. Thurzó Péter káplán Mezőkövesd I-ről Miskolc-Diósgyőrbe, Kakuk Ferenc Miskolc-Diósgyőrből az egri bazilikába kapott kápláni
kinevezést. Lóczi Tamás iskolaigazgatói kinevezést kap a Fráter György Katolikus Gimnáziumba.
» A Mindszenti-plébánia Péter-Pál búcsúja július 3-án, vasárnap lesz. Az ünnepi szentmisét Gubala Róbert sátoraljaújhelyi esperes-plébános 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.
HIRDetés

A DUMASZÍNHÁZ
BEMUTATJA:
Kovács András Péter
és Felméri Péter mûsorát
Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.
Tel.: 46/508-844,
30/846-3009

Július 8. péntek, 21.00 óra
Jegyár: 1900 Ft,
Miskolctapolcai lakcímkártyával vagy
Miskolc Kártyával 1500 Ft.

kos (03. 21–04. 19.) Figyeljen jobban oda arra, hogy kivel barátkozik, ki előtt nyílik meg!
Ha nem vigyáz, könnyen arra ébredhet egy nap, hogy érzelmileg, és ráadásul anyagilag is megkárosítják. Tehát az élet mindenképp megmutatja, mi az igazi érték. Párjára figyeljen jobban oda. Legyen gyöngédebb, mutassa meg ezt az oldalát – és adjon neki nagyobb mozgásteret!

mérleg (09. 24–10. 23.) A jó szándék kevés. Ez jusson eszébe, ha ígéreteket kap kollégájától, főnökétől ezen a héten. Mert bár őszintén így gondolják, nem minden rajtuk múlik. A nyári szabadságolások lelassítják az életet és ez bizony késleltetheti, sőt, az időközben bekövetkező változások miatt
akár meg is hiúsítja elképzeléseinek valóra válását. Pletykák továbbadásával viszont ne próbáljon segíteni magán.

bika (04. 21–05. 21.) Tartsa magát a saját tempójához, ne hagyja, hogy sürgessék! A
kapkodással ugyan hamarabb elvégezheti a munkát, ám nem olyan alaposan, mint ahogy azt saját maga és főnöke is elvárja öntől! Úgy érezheti, eltávolodott egy, az ön számára kedves személytől – ez lehet egy jó barát, társ vagy szülő is. Még nem késő, szakítson időt egy jó beszélgetésre.

skorpió (10. 24–11. 22.) Akár hiszi, akár nem, a szerencse ön mellé szegődött! A
bolygóállások most olyan energiákat adnak önnek, amitől ön is meglepődik, pedig ebben az időszakban akár félgőzzel is megvalósíthatja terveit. A munkahelyén is lesz lehetősége bizonyítani,
önnek kell megoldania egy nehéz helyzetet. Ne panaszkodjon, élvezze a kihívást!

ikrek (05. 22–06. 21.) A gondolatai gyorsabbak, mint a keze, de csak cikáznak összevissza a fejében. Ideje lenne egyszerre csak egy dologra figyelni, mert beborítja a rengeteg félbehagyott ügy, ráadásul ezek a környezetét is bosszantják. Talán emiatt is, de nehezen tud különbséget tenni a vágyai és a valóság között. Egy meghitt barátságról sokkal többet hisz, mint ami.

nyilas (11. 23–12. 21.) Lehet, hogy nagy szüksége van a pozitív visszajelzésre, de ne
keveredjen emiatt méltatlan vitákba, ne támadjon meg gyengébbeket csak azért, hogy megtámogassa romokban heverő önbizalmát! Ez nem vall önre, ráadásul veszélyes is: néhány meggondolatlan húzással nagyon sokat árthat a karrierjének.

rák (06. 22–07. 22.) Egy elismerő szó a főnökétől, és máris messze szárnyal a képzelete… Jobb lenne inkább a valós körülményekkel foglalkozni, és persze jobban teljesíteni a kollégáknál! Ez a hét azonban még legyen a pihenésé. Utazzon el, akár csak egy kis időre is, szabaduljon
ki a mindennapokból. Az új ismeretségek pedig még gyakorlati haszonnal is kecsegtetnek.

bak (12. 22–01. 20.) Konokul ragaszkodik ahhoz, amit megszokott. Az ön kényelem utáni vágya azonban hátráltatja kollégáit, amit nem nagyon értenek, és egyre kevésbé tolerálnak. Próbáljon megbarátkozni a gondolattal, hogy az élet folyamatos változás, amihez nemcsak a munkahelyén kell alkalmazkodni. A családi életében is erre készülhet fel.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Minden gondolata a körül forog, hogyan változtathatna
jelenlegi helyzetén. Hamarosan a lehetőség is megérkezik, de emellé tenni akarás is kell. A hónap
második felében a bolygók is támogatni fogják, és akkor nekikezdhet tervei megvalósításának. Érzelmi életében viszont most semmi pozitív változás nem várható, még ha jelek ön szerint ezt is mutatják.

vízöntő (01. 21–02. 19.) Jó lenne, ha kicsit csendesebb lenne a nyári időszak? Ne is
álmodjon erről, a szabadságolások miatt sokkal több lesz a munkája, mint amennyit tervezett. De
nem lesz gond, a jó szervezés csodákra képes, és így még a magánéletére is jut ideje. Barátaival
vagy családjával töltheti a hétvégét. Az egyedülállók viszont most csak a pillanat örömére koncentrálnak.

szűz (08. 24–09. 23.) Dühös és türelmetlen, minden problémát egyedül és egyszerre
akar megoldani – így persze sikertelenül. Higgadjon le, úgy sikerül majd megoldást találni. Jót tenne a lelkének, ha kicsit nyitottabb lenne, és legalább nagyokat sétálni elmenne otthonról. Ez testileg és lelkileg is felfrissíti, és még társával is javulni fog a kapcsolata.

halak (02. 20–03. 20) Lehet, hogy ez önt meglepi, de nem mindenki ugyanazt tartja
jónak, amit ön. Ez azt is jelenti, hogy a munkahelyén várható komoly változások közül bizony nem
mindegyik tetszik majd önnek. Elkeseredésre azonban nincs ok, megtalálják olyan feladatok, amiket kifejezetten örömmel végez. És ezek hozzásegítik ahhoz is, hogy türelmes legyen…

HIRDetés
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

Csókol anyád!
Szereplôk:
Vári Éva, Nagy Ervin

HA MéG NINCS joGoSíTváNYod,

jeLeNTKezz A NYárI SzüNeTbeN INduLó GYorSíToTT TANFoLYAMAINKrA!!

Bemutatja az Orlai
Produkciós Iroda
Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.
Tel.: 46/508-844,
30/846-3009

július 11-én és 21-én 9.00-től, 15.00-től

Július 7., csütörtök, 21.00 óra
Jegyár: elôvételben 2500 Ft, a helyszínen az elôadás napján
3000 Ft, Miskolctapolcai lakcímkártyával,
vagy Miskolc Kártyával 2000 Ft, bérlet 5 elôadásra 10 000 Ft.

A nyugati és keleti gyógymódok – mindamellett, hogy közös céljuk az ember egészségének helyreállítása – másfajta
megközelítési módot és terápiás eszközt használnak. A Fenyő
Márta biofizikus által megalkotott legújabb polarizáltfényterápiás készülék – ami városunkban is már több mint egy
éve megtalálható – szinte ötvözi a két szemléletet. egyrészt
korunk kiemelkedő technikai vívmánya, másrészt nem részterületeket, hanem a teljes testet kezeli, ezáltal felerősíti a
szervezet öngyógyító folyamatait. Döntően oki terápia, de a
tüneteket is rövid idő alatt mérsékeli, illetve megszünteti.
Beköszöntött a nyár és sokaknak számos kellemetlenséget
okoz az allergia, a vírusfertőzés, a sérülések vagy a narancsbőr.

C

Oktatások délelőtt, délután!!!
5000 Ft diák-, ill. családi kedvezmény!!! NéGYsZeRI RésZLetFIZetés!!!
„A” – „C” – „Ce” – „D” kategória, ADR tanfolyamok folyamatosan
Jelentkezni lehet (ÚJ HeLYeN !!!):
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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!!!

A 25 éves eszter gyermekkora óta pollenallergiában szenved:
„Már az első alkalom után éreztem, hogy lényegesen jobb a közérzetem. A második után tapinthatóan csökkent a nyirokcsomók duzzanata, és a szénanátha is jelentősen mérséklődött. A
harmadik után pedig jobb erőben éreztem magam. A tapasztaltak alapján a gyógyszerektől a kezelések hatását illetően, érzékeny búcsút készülök venni.”
A strandszezon beköszöntével a bőrproblémák sok hölgy
önbizalmát csökkentik. A 28 éves Rékánál is megjelent a narancsbőr. A kombinált kezelések hatására szinte teljesen kisimult a bőre és újra feszessé vált.
A gyógyító fény jótékony hatásait bárki kipróbálhatja.
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köztünk élnek ››››››››››››

Mindennap árulja,
de csak ritkán kóstolja

Vonultak a törökök

Bevonultak a törökök Miskolcra – és a sétálóutcán végig muzsikálva, majd a Hősök terén
térzenével hívogatták a közönséget esti jazz- és világzenei
koncertjükre, a Nyári Színházba. A Török Légierő Zenekara a
debreceni XV. Nemzetközi Katonazenekari Fesztiválra érkezett
hazánkba, és ha már itt jártak,
több nagyvárosba is ellátogattak.
Ez alkalomból Hasan Kemal
Gür, a Török Köztársaság nagykövete, és Aqah Celik ezredes,
katonai attasé is Miskolcon járt
hétfőn, a vendégeket Pfliegler
Péter alpolgármester fogadta. A
nagykövet itt hangsúlyozta: Miskolc nagy múltú, fejlődő város,
ahová később szívesen tér vissza.

Molnárné Hegedűs Csilla cukrászdában dolgozik,
a nyár pedig nemcsak a
napsütés és a meleg miatt
a kedvenc évszaka, hanem
azért is, mert ilyenkor
fagylaltot is árusítanak.
A kilencvenes évek óta dolgozik a vendéglátásban Molnárné Hegedűs Csilla, előbb évekig étteremben, de közel tíz éve
egy belvárosi cukrászdában tölti mindennapjait.
– Az iskola befejezését követően rövid ideig dolgoztam
a kereskedelemben is, jelenlegi
munkámat azonban sokkal jobban szeretem, de nehezebb is –
mondja. Majd megmagyarázza:
– Ehhez a munkához sok-sok
türelem kell, az emberekkel kedvesnek kell lenni mindig, hiszen
a vevő, a fogyasztó az első.
Munkájának tehát szerves része az emberekkel való kapcsolatteremtés, de éppen emiatt
szereti, még az éttermi munkájánál is jobban.
– Közel 10 éve dolgozom ebben a cukrászdában, és nagyon

szeretem. A helynek kialakult
egy törzsközönsége, akikkel
mindig van egy-két jó szavunk
egymáshoz, visszatérnek hozzánk a vendégek kávézni, és az
édességeink miatt is.
Ami pedig a fagyit illeti: Molnárné Hegedűs Csilla saját bevallása szerint leginkább a gyümölcsös, joghurtos, esetleg
tejszínes ízeket kedveli.
– Vendégeink többsége azonban a gépi fagyiért jár hozzánk, talán azért, mert azt nem sok helyen
árulnak jelenleg – teszi hozzá.
Fagylaltot ő maga ritkán
eszik, de ha ideje engedi, családjával, barátaival pihenés közben
ő is elnyal egy-egy gombócot,
tesztelve ezzel akár a konkurencia ízeit, és kiszolgálását is.

(fotó: Mocsári L.)

Névadó – Szendrei János
Északról a Szeles utcával, délről a Zsolcai
kapuval párhuzamos
utca, amelyet keletről
a Hatvanötösök útja
határol, míg nyugaton
a Búza térbe torkollik.
Az utcát 1930-ban nevezték el róla, s mivel
„mindszenti” előnévvel nemesítették, így
nevét y-nal írták a térképekre.
Az egykori önálló településen,
Mindszenten született. A várost
1878-ban hagyta el, de miskolciságát élete végéig hangoztatta. Széleskörű szakmai munkásságából a
Miskolcról készült ötkötetes monográfián kívül (1886–1911) had-

Tajthy Ákos | fotó: Mocsári L.

bestseller ›››››››››››››

történettel, viselettörténettel foglalkozott,
írt művészettörténeti lexikont, s rendszeresen publikált hírlapokban
A család 1928-ban
hagyatékának egy részét a miskolci, nagyobb részét a budapesti hadtörténeti
múzeumnak adományozta. (Az
1857–1927 között élt tudós tagja
volt a Magyar Tudományos Akadémiának, bár végrendelete szerint Miskolcon kívánt temetkezni,
Budapesten, a Farkasréti temetőben nyugszik.)
D. I.

jogeset ››››››››››››
Folyamatosan működik ingyenes jogsegélyszolgálatunk. Ha jogi
természetű problémájuk vagy kérdésük van olvasóinknak, küldjék
el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra 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!

Akkor és most… A XIX. század végi, XX. század eleji szí-

nezett képeslapok kedvelt témája volt a Szinva belvárosi szakasza.
A Rákóczi utcai Szinva-híd mellett lóitató út vezetett a mederbe. A
kép bal sarkát uralja az 1891-ben épült Bársony-ház. (1996 óta kollégium.) Itt kerültek elő azok a kő munkaeszközök, amelyek a magyarországi ősemberkutatás kezdetét jelentették. A képeslap emblematikus része az avasi református templom és harangtorony, az
avasi domb alján pedig az ősi iskola, amely 1899-től múzeumi célokat szolgál. A képen még nem látszik a református gimnázium (amit
a mai felvételen a fák eltakarnak), ebből következően a felvétel 1899
előtti állapotot örökített meg.

Ismeri a magyar Nobel-díjasokat?

Fekete István: Erdély
Fekete István 1925 és 1944 között
legalább tíz alkalommal utazott Erdélybe. Utazásai során a vadregényes Erdély rajongójává vált. Szabadságát eltölteni indult oda, ám
nemcsak vadásznaplóiban, de a
szemléletmódjában is kitörölhetetlen nyomokat hagytak e látogatások. Az írásokban erdélyi vadászatok, ünnep- és hétköznapok emlékei
elevenednek meg, köztük olyanok is,
amelyek több mint hat évtized múltán most látnak újra napvilágot.
Cally Taylor:
A mennyország várhat
Lucy Brown repes a boldogságtól. Álmai férfijával – a kedves, jóképű, szellemes Dannel – már az esküvőt tervezgetik, és minden, amire a lány
valaha vágyott, hirtelen kézzelfogható közelségbe kerül. Az esküvő előestéjén azonban Lucy halálos balesetet szenved. Két lehetősége van:
a mennybe megy, vagy örök életre Dannel marad – szellem képében.
Lucy egy percig sem habozik: nem
akar megválni Dantől. Ám amikor
rájön, hogy Anna, akit a barátnőjének hitt, bármire képes, hogy megszerezze magának Dant, hirtelen felgyorsulnak az események.

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

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

Díjazott veterán

Különdíjat nyert az MVK Ikarus 620-as autóbusza Gyöngyösön, a június 25–27. között
megrendezett 26. Mátrai Veteránautó Találkozón. A rendezvényen idén először vett részt az
MVK Zrt. is az Ikarus 620-as veterán autóbuszával. A központi bemutató helyszíne Gyöngyös
főtere volt, ahol az érdeklődők
veterán személyautókon kívül

(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

tűzoltóautót, traktorokat, valamint gőzgépeket is láthattak.

Hétforduló ›››››››››

162 éve, 1849. június 29–július 20. között volt Miskolc első orosz

megszállása. A cári csapatokat Paszkevics-Erivánszkij generális vezette, s vele volt az orosz cár fia, Constantin herceg is. A város és a
megye élére új vezetőket állítottak. A Kossuth-bankók használatát
betiltották, helyettük a saját pénznemüket használták, s a fegyverek
beszolgáltatását parancsba adták.

filmajánló ›››››››››››
A Karib-tenger kalózai:
Ismeretlen vizeken

84 éve, 1927. június 29-én nyitották meg a Baross utcai strandfür-

Johnny Depp ismét Jack
Sparrow kapitány bőrébe
bújik. Amikor Jack múltjából felbukkan egy nő, nem
tudja, hogy ez igaz szerelem, vagy csak egy szélhámos használja fel őt az ifjúság forrása megtalálásához. Angelica
(Penelope Cruz) kényszeríti, hogy szálljon fel a rettentő Feketeszakáll kalózhajójára, így Jack már nem is tudja, kitől kell jobban félnie: Feketeszakálltól vagy a nőtől a múltjából…

dőt. (Később Augusztus 20., jelenleg Selyemréti Strandfürdő.) Ekkor még nem létezett a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca nyomvonala,
nem volt templom, s emeletes bérlakások sem. A környéken öntözéses növénytermesztés folyt. A strand átadását nemzetközi úszóversennyel kapcsolták össze.

87 éve, 1924. július 1-jén szokatlan esemény zavarta meg a város

Színes, magyarul beszélő amerikai kalandfilm, korhatár 12 év
Művészetek Háza, Uránia-terem: július 7–13., 17.30 és 20.00
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életét. Miskolcot és környékét sáskahad lepte el, elözönlötték az utcákat, elpusztították a növényzetet. Nemcsak a zöldségfélék, de a gyümölcsfák is áldozatul estek a sáskajárásnak. A miskolciak mégis fellélegeztek: „a sáskajárás kisebb károkat okozott, mint az azt megelőző
kemény téli idő”.

A megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb július 28-a éjfélig 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.
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