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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
nem lesz sok 
kilakoltatás
a moratórium lejártával sem lett 
több a végrehajtás, a Mik azonban 
idén már fellép adósaival szemben.  
a város | 3. oldal

Csodamalom 
kívül, belül
terveiről, a bábszínház új idő-
számításáról szabó attilával, az 
új igazgatóval beszélgettünk.  
a város | 5. oldal

két éve 
miskolCon 
kétéves a vodafone miskolci re-
gionális ügyfélszolgálati központ-
ja. a cégnek vannak még tervei.  
krónika | 2. oldal

Egy hét múlva rajtol az NB I

Jövő héten a Zalaegerszeg elleni hazai mérkőzéssel kezdődnek a Di-
ósgyőr számára az élvonal küzdelmei. Főpróba szombaton, az 1. FC 
Tatran Prešov ellen. Közben alakul a keret: Mohamadou Seyétől el-
köszöntek, de a ballábas, gyors L’imam Seydivel 2+1 éves szerződést 
kötött a klub. 

» részletek az 5. oldalon

Rendet a diszkók előtt is! 
A forgalmasabb miskol-
ci szórakozóhelyek kör-

nyékét ellenőrizték a köz-
terület-felügyelők múlt 

szombat reggel. A razzia 
célja az volt, hogy a tu-

lajdonosokat figyelmez-
tessék az önkormányzat 

köztisztasági rendeletére. 
Ezúttal minden rendben 
volt, de a munka nem áll 
meg, továbbra is ellenőr-
zik a szórakozóhelyeket.

» részletek az 5. oldalon

Helyreállítás vis maiorral
Július elején megkezdődött 
a helyreállítás a Bodó sori 
úton, ahol még januárban 
csúszott meg a partfal. 
A beruházás mintegy 60 mil-
lió forintba kerül, melyhez 
az önkormányzat 40 százalé-
kos támogatást nyert. A köz-
beszerzési eljáráson nyertes 
miskolci vállalkozónak júli-
us 1-jén adták át a munkate-
rületet. 
» részletek a 3. oldalon

DAM: vevő már lenne – túl a holtponton?
Hosszas háttérmunka ered-
ményeként kimozdulni lát-
szik a holtpontról a Diósgyő-
ri Acélművek ügye.

A cég eszközeit birtokló ukrán cég 
többségi tulajdonával rendelkező 
orosz bank hajlandóságot mutat a 
DAM eladására. Több érdeklődő is 
van az acélművekre, eggyel konkrét 
tárgyalásokat is folytattak – tudtuk 
meg Sebestyén Lászlótól, Diósgyőr 
országgyűlési képviselőjétől.

– Mit tehet a gazdasági kor-
mányzat a miskolci kohászat feltá-
masztásáért? címmel interpellál-
tam júniusban az Országgyűlésben 
Matolcsy György nemzetgazdasá-
gi minisztert. Emlékeztettem, hogy 
2007-ben 26 milliárd forint árbe-

vételt ért el a kohászat és a megye 
nyolcadik legnagyobb foglalkozta-
tója volt, amely az előző kormány-
zat alatt, 2009 júniusában bezárta 

kapuit. Tavaly április óta tárgyalok 
egy befektetői csoporttal, akik meg-
vásárolnák és működtetnék az acél-
műveket. Cséfalvay Zoltán állam-
titkár válaszában kifejtette, hogy 
nemzetgazdasági szempontból is 
fontos a cég újraindítása, legalább 
600 fő foglalkoztatása. Az államtit-
kárság is tárgyalt a befektetőjelölttel, 
akit meggyőztek arról, hogy beton-
acél helyett autóipari acél termelésé-
ben gondolkodjon, azonban akadt 
egy probléma: a 2009-es felszámo-
láskor a DAM eszközeit megvásár-
ló ukrán cég többségi tulajdonosa 
egy orosz bank. A vevőjelöltek nem 
tudták eddig bemutatni az eladással 
kapcsolatos szándéklevelet. Itt állt 
meg a folyamat – foglalta össze az 
elmúlt időszakban történteket Se-
bestyén László képviselő.

» folytatás a 3. oldalon

Eb – érmek 
reményében
Uszonyos és búvárúszó junior 
Európa-bajnokság lesz Mis-
kolcon július 11–18-án.

A nemzetközi verseny mi-
att a jövő héten keddtől pén-
tekig csak a sportolók hasz-
nálhatják az uszodát. A 
csapatok 11-én érkeznek, 12-
én tartják a megnyitó ün-
nepséget, 13–15. között zaj-
lanak az uszodai, 16–17-én 
pedig a hosszútávúszó ver-
senyszámok zajlanak, utóbbi-
ak Nyékládházán. Tizennyolc 
országból érkezik Miskolcra 
mintegy 200 versenyző, köz-
tük 18 magyar. Az esemény-
ről Miklós Adriennt, a szö-
vetség főtitkárát kérdeztük. 

» cikkünk az 5. oldalon 

Kaláka: 
fesztivál és tárgyalás

Megkezdődött a 32. Kaláka Fesz-
tivál, vasárnap estig újra a folké 
a főszerep, nemcsak a diósgyő-
ri várban, hanem a rendezvény 

egyéb helyszínein, többek között 
a csütörtöki nyitóünnepségnek 
helyet adó Nyilas Misi Házban 
is. Jövőre azonban más megol-
dást kell keresni a vár felújítá-

sa miatt. Az ügyben csütörtökön 
tárgyalt egymással Kriza Ákos 

polgármester és Gryllus Dániel, 
a fesztivál művészeti vezetője.

» cikkünk a 3. oldalon
(fotó: m. L.)

HIrdeTés

Szebb és korszerűbb: megújul öt bölcsőde
Öt bölcsőde újul meg nyá-
ron Miskolcon önkormány-
zati és pályázati támogatás-
ból, összesen mintegy 160 
millió forint értékben. 

Miskolcon a „bölcsődék fényko-
rában” több mint kétezer férőhely 
várta a gyerekeket, 26 intézmény-
ben. Ezekből ma már csak tíz mű-
ködik. Mint Dobos Tímea város-
házi szóvivőtől megtudtuk, a gyes 
melletti munkavégzés lehetősége 
miatt 2006-tól újra ugrásszerűen 
megnőtt a férőhelyek iránti igény, 
ez mára 700 körül stabilizálódott.

Az önkormányzat használa-
ton kívüli helyiségek helyreállításá-
val, saját forrásaiból előbb 30, majd 
2009-ben újabb 50 férőhellyel bőví-
tette a kapacitásokat. Ez utóbbi dön-
tést abban bízva hozták meg, hogy 
a „Csemetéinkért” jeligéjű miskolci 
pályázat túljutott az Észak-magyar-
országi Operatív Programban meg-
hirdetett Bölcsődei rekonstrukciós 
pályázat első fordulóján.

– Az ÉMOP-pályázaton elnyert 
88 millió forintos, vissza nem térí-
tendő támogatásból három bölcső-

de újul meg kívül-belül idén, a nyá-
ri bezárások ideje alatt. A Könyves 
Kálmán úti Kilián Bölcsőde és a 
Kassai úti Heim Pál Bölcsőde ese-

tében 20-20, a Győri kapuban lévő 
Margaréta Bölcsődénél pedig 10 
gyereklétszám-bővítéssel és 16 új 
munkahely létrehozásával érdemel-

tük ki a pályázati támogatást – tu-
datta Kovács Katalin, az Egyesített 
Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
igazgatója.          » folytatás a 3. oldalon

Megfúrták
Nem engedné az önkormány-
zat a jövőben a rendezvényszerve-
zést Miskolcon azoknak a cégek-
nek, akik kárt tettek a közterekben. 
A nemrég véget ért sörfesztiválnál 
merült fel ez a kérdés, hiszen a ren-
dezvény után törmelékek maradtak.

» cikkünk a 2. oldalon



oldal Black Cyan Magenta Yellow

5102030405060708090100MYC

Pollenjelentés. A csapadékos idő-
járás következtében a 26. hét végé-
re jelentősen lecsökkent a levegő pol-
lenkoncentrációja. A hét elején még 
nagyon magas pázsitfű-pollenkon-
centráció a hét végére már alacsony 
értéket mutatott, ahogyan alacsony 
szintre csökkent a csalánfélék virág-
porának légköri mennyisége is. A töb-
bi allergén növény virágporát egész 
héten csak nyomokban észlelték. A 
légköri allergén gombaelemek közül a 
Cladosporium mennyisége közepes, 
illetve magas értéket mutatott.

Támogatás a vállalkozások-
nak. A Nemzetgazdasági Minisz-

térium által meghirdetett, mikro-, 
kis- és középvállalkozások munka-
helyteremtő beruházásainak támo-
gatása című pályázat keretében a 
nemzetgazdasági miniszter dönté-
se alapján Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében 75 pályázat keretében 1,3 
milliárd forint értékű beruházással 
522 új munkahely teremtésére nyílik 
lehetőség mintegy 845 millió forint 
támogatással. A pályázat eredmé-
nyeképpen további 1009 munkahely 
megtartása is biztosított.

Fiatal művészek alkotásait 
várják! Változatos megyéink az Eu-
rópai Unióban címmel a Közigaz-

gatási és Igazságügyi Minisztérium 
felügyelete alá tartozó kormányhi-
vatalok és a Hungarofest Nonprofit 
Kft. közös művészeti pályázatot hir-
det fiatal képzőművészek, alkotók 
számára. A pályázatra olyan mű-
vészeti alkotásokat várnak, melyek 
üzenete a kormányablakhoz köthe-
tő. A nyertes pályaműveket a kor-
mányablakokban, illetve kormány-
hivatalokban fogják kiállítani, és 
önálló gyűjteményt alkotnak majd, 
melyek a nagyközönség számára is 
megtekinthetőek lesznek. A pályázat 
felté teleiről bővebb információkat a 
www.emrah.hu/borsod oldalon ol-
vashatnak.

Kormányhivatali híreK ›››››››››››››››››››››
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Vodafone: két éve Miskolcon, Miskolcért
Két éve kezdte meg műkö-
dését Miskolcon a Voda-
fone regionális ügyfélszolgála-
ti központja. A távközlési cég 
komolyan számol Miskolccal, 
elképzeléseik szerint a jövő-
ben akár a külföldi ügyfélszol-
gálatuk is itt működhet majd.

Podhorányi László, a Vodafone 
Magyarország Zrt. ügyfélkapcso-
lati vezérigazgató-helyettese el-
mondta: tavaly az ország legki-
válóbb mobilkommunikációs 
ügyfélszolgálatának bizonyult a 
miskolci, ahol ma már 300 embert 
foglalkoztatnak. A munkatársak 
magasan képzettek, nagyobb ré-
szük pályakezdőként került a válla-
lathoz, több mint felük diplomával 
rendelkezik és legalább ennyien jól 
beszélnek angolul vagy németül.

A társaságnak vannak további 
tervei is Miskolcon, megvalósítá-
sukhoz – mint a vezérigazgató-he-
lyettes mondta – az is kell, hogy a 
várossal megtalálják a közös hangot.

Kriza Ákos polgármester beszé-
dében elmondta, hogy a város ve-
zetése támogat minden olyan céget, 
mely munkahelyeket teremt, aktí-

van részt vesz Miskolc élhetőbbé té-
telében.

– Azon dolgozunk, hogy egy 
olyan infrastrukturális ajánlatot te-
gyünk a Vodafone-nak, amely jelen-
tősen tudná bővíteni a munkahely-
teremtő képességét – hangsúlyozta 
a polgármester.              T. Á. | fotó: J. Á.

» további részletek a minap.hu-n

HIrdeTéS

Fiatalok a tudományról – határtalanul
Gazdaságtudományi kutatások, az Euró-
pai Unió térszerkezete, tudomány és angol 
nyelv – miskolci és határainkon túli fiatalok 
kutatási témái, melyeket a Miskolci Egyete-
men a napokban rendezett nemzetközi nyá-
ri egyetemen vitathattak meg egymással a 
kutatók.

Mindez önmagában megszokott velejárója az 
egyetemi életnek. A június 27. és július 1. közöt-
ti kurzus mégsem tekinthető átlagosnak: szlovák, 
olasz, francia, spanyol, cseh és magyar doktoran-
duszok, egyetemi hallgatók számára adott ugyan-
is lehetőséget arra, hogy az egymástól eltérő tudo-
mányterületeket művelő fiatalok együtt vitassák 
meg kutatásaikat. Mindezt ráadásként kapcsola-
tokat építve, nyelvgyakorlással – több tekintetben 
is építő napokat töltve a Miskolci Egyetemen.

A tavalyi hagyományteremtő kurzus sikere az 
idén megismétlődött: növekvő érdeklődés mellett 
csaknem negyven fiatal élt az UNI-FLEXYS Egye-
temi Innovációs Kutató és Fejlesztő Közhasznú 
Nonprofit Kft. kínálta lehetőséggel. A résztvevők 
megismerhették a szomszédos Szlovákiában zaj-
ló aktuális gazdaságtudományi kutatásokat s azok 
eredményeit Vladimír Gazda PhD-professzor és 
Marianna Siničáková PhD-kutatótól. A Miskol-
ci Egyetemet az idén közgazdász oktatók képvi-
selték. Kuttor Dániel PhD a Visegrádi négyek gaz-
dasági egyenlőtlenségeinek részletes vizsgálatát 
mutatta be, adalékot szolgáltatva az Unió térszer-
kezetével foglalkozó kiterjedt szakirodalomhoz. 
Réthi Gábor a kulturális intelligencia (CQ) segít-
ségével arról számolt be, miként kezelhetők a kul-
turális különbségek, illetve hasonlóságok a tudo-
mányos és üzleti életben. Zsák Éva doktorjelölt, 
az UNI-FLEXYS nemzetközi kapcsolatok koor-
dinátora előadásából megtudhatták a hallgatók, 
hogyan kell használni az angol nyelvet a kutatási 

eredmények bemutatásához, azaz mi a kapcsolat 
a tudomány és az angol nyelv között. Körtvélyesi 
Zsolttól, az fps webügynökség projektmenedzse-
rétől pedig egy könyvkiadónak készített alkalma-
zás példáján keresztül tájékozódhattak a kutatók 
a XXI. század új kommunikációs eszközeiről.

Gyakorlati programként meglátogatták a részt-
vevők az egyetem mechatronikai laboratóriumát, 
a Selmeci műemlékkönyvtárban megismerhették 
az alma mater több évszázados történelmét, a vál-
lalati szakemberektől pedig a Miskolci Egyetem 
sikeres ipari kapcsolatairól tájékozódhattak. Az 
öt napot hallgatói workshop és kötetlen progra-
mok is színesítették. 

A nyári egyetem „A tudományos utánpót-
lás-nevelés és a műszaki, informatikai életpá-
lya elismertségének növelése a Miskolci Egye-
tem stratégiai céljaival összhangban” című, 
TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007 számú európai 
uniós projekt támogatásával valósult meg.

Megfúrták...
Nem engedné az önkormányzat a 
jövőben a rendezvényszervezést 
Miskolcon azoknak a cégeknek, 
akik kárt tettek a közterekben. A 
nemrég véget ért sörfesztiválnál 
merült fel ez a kérdés, hiszen a ren-
dezvény után törmelék maradt.

A Városi Sportcsarnok előtti te-
rületen megrendezett sörfeszti-
vál után a díszburkolat több he-
lyen is feltörve maradt. Molnár 
Gábor, a rendezvény zenei ve-
zetője elmondta, hogy a kelet-
kezett kárt önerőből kijavítják, 
ezt bizonyítandó, már meg is 
rendelték a szükséges köveket a 
gyártó cégtől. 

A közterület-felügyelet mun-
katársai is kint voltak a helyszí-
nen, a főépítésszel együtt meg-

döbbenve látták, hogy micsoda 
vandalizmus történt a téren. 

– Tudjuk, illetve hallottuk, 
hogy a szervezők helyreállítják a 
teret. De nem ez az eljárási mód. 
Egyáltalán nem lett volna sza-
bad ezeket a köveket megfúrni 
– nyilatkozta szerkesztőségünk-
nek Dobos Tímea, a polgármes-
teri hivatal szóvivője.

Az önkormányzat az eset mi-
att változtatásokat tervez, mely-
ben meg szeretné szigorítani a 
rendezvényszervezők követel-
ményeit, így módosítani fogják 
az ehhez tartozó önkormányza-
ti rendeletet. A terv szerint ezen 
túl, akik kárt okoznak Miskolc 
bármelyik terén, többé nem kap-
hatnak területfoglalási engedélyt. 
A hivatal a mostani eset súlyossá-
gára való tekintettel úgy döntött: 
rongálás vétsége miatt feljelentést 
tesz a rendőrségen.                   V. L.

Forgalmi változás!
Új KRESZ-táblákat helyez-
nek ki csütörtöktől az Andor 
és a Görögszőlő, valamint hét-
főn a Szarkahegy utcán. A jövő-
ben ezeket, az autósok számára 
a belváros felé egyirányú utcá-
kat a kerékpárosok mind a két 

irányban használhatják. Fontos 
tudni, hogy a kerékpárosoknak 
mindig a saját menetirányuk 
szerinti jobb oldalon kell ha-
ladniuk. Útkereszteződésekben 
változatlanul a már ismert sza-
bályok érvényesek. 

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; Gyer mek házior-
vosi ügyelet (GYeK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély (mobilról 
is hívható, 24 órás, ingyenes): 80/116-123. Áldozatsegítő vonal (24 órás, ingye-
nes): 80/225-225. MIHŐ műszaki ügyelet: 46/379-360. MIVÍZ központi ügye-
let: 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. Fo-
gyasztóvédelmi Felügyelőség: 46/506-071.

KözérdeKű telefonszámoK ››››››››››››

július 2. | szombat

Egy híján húsz. Tizenkilencedik 
alkalommal rendezték meg szom-
baton a Bükki Hegyi Maratont, 
amely az idén elhunyt alapító-fő-
rendező után Kisgyörgy Ádám-em-
lékversenyként is szerepelt a nap-
tárban. Az új félmaratoni (20,4 km) 
pálya és a már bevált maraton (42,3 
km) mellett az 50 km-t és a 6,2 km-
es Maratonkán is kipróbálhatták ma-
gukat az érdeklődők.

július 3. | vasárnap

Sikeres Ködmön. Öt arany-, hét 
ezüst- és tíz bronzérmet zsebelt be a 
Ködmön TSE a július első hétvégé-
jén megrendezett nemzetközi tánc-
fesztiválon, ahol gyerek, junior 1–2, 
ifi és felnőtt kategóriában is megmé-
rettették magukat. A Ködmön dele-
gációja – mely tizenöt párossal kép-
viseltette magát – latin és standard 
táncokkal állt a táncparkettre a há-
romnapos eseményen.

július 5. | kedd

Gázcső tört Diósgyőrben. Egy 
városi gázvezeték tört el este az Ár-
pád utcában, a villamosvasút kor-
szerűsítésével összefüggésben kelet-
kezett munkagödörben, és ömlött 
belőle a fokozottan tűz- és robba-
násveszélyes gáz. A veszélyhelyze-
tet a helyszínre érkező gázszolgáltató 
szakembereivel közösen szüntették 
meg a tűzoltók, a lakók visszatérhet-
tek lakásaikba.

Parlagfű-mentesítés. Csaknem 
félszáz regisztrált álláskeresőnek 
nyújt munkalehetőséget Miskolcon 
az a kedden indult parlagfű-men-
tesítő program, melyre az önkor-
mányzat több millió forint támo-
gatást nyert egy pályázaton. A 
közhasznú munkásokat két hóna-
pig foglalkoztatják, a kaszálást első-
sorban a város parlagfűvel fertőzött 
részein végzik.

július 6. | szerda

Konferencia a napenergiáról. 
A Bay Zoltán Intézetben háromna-
pos konferencián Olaszországból, 
Görögországból és Ausztriából érke-
zett szakemberek a már bevált mo-
dellek alapján a szolár-termál alkal-
mazások széleskörű elterjesztésének 
lehetőségét keresték. A projekt 2009-
ben indult, és a napenergiával mű-
ködő melegvíz-előállítást hivatott 
népszerűsíteni gyakorlati példákon 
keresztül régiónkban.

Rendkívüli közgyűlés. Ismét 
rendkívüli közgyűlés összehívását 
kezdeményezi az MSZP – ezúttal a 
MISEK dolgozóinak bérkompenzá-
ciója ügyében. Kriza Ákos polgár-
mester megkeresésünkre a témával 
kapcsolatban elmondta, nehéz hely-
zetben van a kórház, de elindultak 
azon az úton, hogy a bérkompenzá-
ciót meg tudják adni.

július 7. | csütörtök

Tájékoztatókat tart a Fidesz. Bár 
együttműködésre kérték fel a helyi 
szocialistákat Miskolc érdekében, ők 
továbbra is folyamatosan támadják a 
város vezetését, mondta Molnár Atti-
la, a Fidesz helyi szervezetének elnö-
ke sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta: 
különösen álságosnak tartja ezt úgy, 
hogy a problémák nagyobb részé-
nek kialakulása az előző városveze-
téshez köthető. Elmondta: a politikai 
támadások miatt tájékoztatók soroza-
tát kezdik el, melyben ismertetik eze-

ket az örökölt problémákat, s azt is, 
hogy a jelenlegi városvezetés hogyan 
próbálja megoldani azokat. Első té-
maként Molnár Attila a Fészekrakó-
ügyről beszélt, tehetetlennek nevez-
ve az előző városvezetést. Véleménye 
szerint a jelenlegi városvezetés kezdett 
érdemben foglalkozni a problémával: 
ellenőrzik a problémás családokat, 
kezelik a tagvállalatok kintlévőségeit, 
ahol szükséges volt, kizárták a szolgál-
tatásokból a fogyasztókat és minden 
szükséges lépést megtesznek annak 
érdekében, hogy az Avas ismét élhe-
tő legyen.

Sáros víz. Az elmúlt napokban sá-
ros, agyagos színű volt a Szinva vize a 
belvárosban. Mint megtudtuk, a Pál-
ma és a Márton bíró utcák keresz-
teződésénél árvíz-megelőzési mun-
kákat végeznek, ennek során a föld 
belemosódik a patak vizébe, ez okoz-
za a jelenséget. A mederszabályozás 
két héten belül befejeződik, így rövid 
idő múlva remélhetőleg ismét tiszta 
és átlátható lesz a Szinva vize. 

Börtön helyett közérdekű 
munka. A Tett projektként emle-
getett kísérleti program részeként 
eltéltek dolgoztak a Miskolci Állat-
kert és Kultúrparkban. Széles bűn-
cselekmény-elkövetői kör esetében 
szabhat ki a bíróság 42–300 óra kö-
zötti közmunkát olyan esetekben, 
amikor tényleges szabadságvesztésre 
nincs szükség, viszont a pénzbünte-
tés megfizetésére nincs sok remény.  

Podhorányi László és Kriza Ákos a cég elnyert díjaival

Itt az UV-riasztás. A legmagasabb 
fokozatú hőségriasztás lépett életbe 
pénteken az ország nagy részén. Tér-
ségünkre ez még nem volt érvényes, 
az UV-sugárzás szintje azonban or-
szágszerte nagyon erős, a napon az 
érzékenyek akár 15 perc alatt is le-
éghetnek. A nagy meleg miatt Mis-
kolcon és környékén a hétvége bár-
melyik napján riasztást rendelhetnek 
el, melyre a Miskolc Holding is felké-
szült. Részletek a www.minap.hu-n.

Negyedik villamostender. Pén-
teken délben járt le a Zöld Nyíl 
villamosprojekt 31 új villamos jár-
mű, kapcsolódó áruk és szolgáltatá-
sok szállítására kiírt, negyedik jár-
műbeszerzési tenderének ajánlattételi 
határideje. A dokumentációt 10 jár-
műgyártó cég vásárolta meg, 6 ajánlat 
érkezett be, közölte a projektigazgató-
ság. Előreláthatólag augusztusban le-
het eredményt hirdetni.

Miskolcról Bayreuthba. Az opera-
fesztivál keretében négy város közö-
sen élesztette újra Liszt Ferenc egyet-
len befejezett operáját, a Don Sanche, 
avagy a szerelem kastélya című mű-
vet, amelyet Miskolc után Bayreuth 
kulturális és kongresszusi központjá-
ban láthatott újra a közönség. A Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar és a Kassai 
Állami Színház énekkarának közre-
működésével, július 7-én és 8-án vit-
ték színre a művet. 

Buszok a régi helyen. Az 1-es, 1A-
s, 21-es és villamospótló járatok ismét 
a végállomás területén állnak meg az 
Újgyőri főtéren július 13-ától. 

Magyarországot képviselik. 
Nemzetközi kórustalálkozóra indul 
a Miskolci Egyetem Bartók Béla Ze-
neművészeti Intézet női kórusa, ahol 
Magyarországot is képviselik. A spa-
nyol versenyen 36 ország együttesei 
között kell majd helytállniuk.

hírhasáb ››››››››››››
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Kaláka: fesztivál és tárgyalás
A Kaláka Fesztivál lehetséges 
új helyszínéről csütörtökön tár-
gyalt egymással Kriza Ákos pol-
gármester és Gryllus Dániel, a 
fesztivál művészeti vezetője. 

Miskolc vezetése elkötelezett az eu-
rópai hírű fesztivál folytatása, támo-
gatása mellett, amely nagyban hoz-
zájárult a város népszerűsítéséhez, 
hírnevének erősítéséhez is, hangsú-
lyozta Dobos Tímea városházi szó-
vivő. A megbeszélésen megállapod-
tak, hogy szeptemberben a fesztivál 
szervezői a városi főépítésszel be-
járják azokat a területeket, amelyek 
esetleg szóba jöhetnek a rendez-
vény jövő évi helyszíneként.

– Lehet, hogy a vár területének 
egyes részei jövő nyárra már alkal-
masak lesznek rá, hogy ott rendez-
zék meg a fesztivált, de szóba jöhet-
nek esetleg környékbeli helyszínek 
is – mondta el Dobos Tímea, hang-
súlyozva, hogy erről ősszel születik 
majd döntés. A város vezetői nagy-
ra értékelik a fesztivált, és elköte-

lezettek a folytatása mellett. Kriza 
Ákos polgármester és Zsiga Mar-
cell alpolgármester személyes ke-
retéből csaknem félmillió forinttal 
támogatja az idei rendezvénysoro-
zatot. Emellett a fellépő művészek, 
a technikai személyzet, valamint a 
kézművesek számára díj- és illeték-
mentes behajtást biztosítanak a vár-
ba, és a Vár utca védett övezeteibe.

Gryllus Dániel a múltat idézve el-
mondta: az első fesztivált 1980 jú-
liusában tartották, ez még kétna-
pos volt. A rendezvénysorozat évről 
évre fejlődött, később a programok 
egy része már átkerült más mis-
kolci helyszínekre is, a paletta pe-
dig újabb színekkel is gazdagodott. 
Az elmúlt 31 év alatt több mint ne-
gyedmillió néző és csaknem ötezer 
fellépő vett részt a programsoroza-
ton, a világ minden tájáról.

– Sokak számára ma már ter-
mészetes, hogy ha július második 
hétvégéje, akkor Kaláka Fesztivál 
Diósgyőrben! A vár és a program-
sorozat nagyon szorosan összefo-
nódott, szomorúak vagyunk, hogy 
egyelőre úgy tűnik, búcsút kell ven-
nünk ettől a helyszíntől – nyilatkoz-
ta Gryllus Dániel. – Bízunk benne, 
hogy sikerül megtalálni a megol-
dást, a megfelelő helyszínt – olyat, 
amely atmoszférájában, infrastruk-
turális ellátottságában is alkalmas 
lesz a méltó folytatásra. Úgy lát-
juk, Miskolc vezetése maximálisan 
partner ebben – mondta el a Kalá-
ka együttes vezetője.                       Sz. S.

» fesztiválprogram a 7. oldalon

Helyreállítás vis maiorral

Július elején megkezdődött a 
helyreállítás a Bodó sori úton, 
ahol még januárban csúszott 
meg a partfal. A munka mint-
egy 60 millió forintba kerül, 
melyhez az önkormányzat 40 
százalékos támogatást nyert.

Ismeretes, az elmúlt időszakban 
több helyen is megcsúszott a ta-
laj az Avason és környékén. Az 
omlások helyszínein sikerült el-
hárítani a közvetlen balesetve-
szélyt, a munkák költségeit az 
önkormányzat előfinanszírozta.

Durda Péter, a polgármeste-
ri hivatal városüzemeltetési osz-
tályának főtanácsosa elmondta: 
az első negyedévben a miskol-
ci önkormányzat több támo-
gatási kérelmet is benyújtott a 
vis maior alaphoz. A Bodó sori 
partfalcsúszás helyreállítására 
beadott pályázat 40 százalékos 
támogatást nyert el. A közbe-
szerzési eljáráson nyertes mis-
kolci vállalkozónak július 1-jén 

adták át a munkaterületet. Ki-
termelik a megcsúszott földréte-
get, homogén felszínt alakítanak 
ki. Úgynevezett bordás meg-
támasztással – rövid és hosz-
szú kőbordákkal – stabilizálják a 
domboldalt, amely alá dréncsö-
ves rendszert építenek a vizek el-
vezetésére. Ezt a domb alján ki-
alakított vízelvezető rendszerbe 
kötik, majd tovább a Szinvába. 

– A munka nagyjából 60 mil-
lió forintba kerül, ennek 60 száza-
léka önerő – tudatta a főtanácsos. 

Az elmúlt év csapadékos idő-
járása, és a sajátos talajviszonyok 
miatt az Avason szinte folyama-
tos veszélyt és gondot jelente-
nek az omlások, partfalcsúszá-
sok, mozgások. Mint arról már 
beszámoltunk, május végén ön-
kormányzati munkacsoportot 
hoztak létre, amely szakértők be-
vonásával méri fel az Avas talaj-
viszonyait, hogy pontos terveket 
készíthessenek a megelőzésre, a 
problémák kezelésére.             Sz. S.

Idén még nem várhatók nagy számban kilakoltatások
Bár július elsején lejárt a ki-
lakoltatási moratórium, vár-
hatóan néhány esetben köl-
töztetnek csak ki lakókat. 
A MIK a nagy tartozást fel-
halmozóknál azonban idén 
már fellép.

Több lépésben oldották fel a kila-
koltatási moratóriumot, miközben 
a kormány és a Magyar Bankszö-
vetség megállapodása is kikristá-
lyosodott. Április 15. után már csak 
a lakáscélú hitelesek maradhattak 
nyugodtak, és közülük is csak azok, 
akiknek a rezsitartozása nem halad-
ja meg a 150 ezer forintot. Ahogy 
azonban azt korábban megírtuk, 
érezhetően mindenki kivárt, és júli-
us 1. előtt nem akartak lépni.

A helyzet most sem sokat válto-
zott, állítja Kis-Kondás Gusztáv ön-
álló bírósági végrehajtó, a Bírósági 

Végrehajtók Kamarájának megyei 
vezetője. A vezető szerint megyénk-
ben jelenleg nincs a végrehajtási el-
járás olyan szakaszában lévő, har-
mincmillió forint feletti értékű 
ingatlan, amelynél szó lehetne kila-
koltatásról.

Túl közel az október
A következő negyedévben beke-
rülhetnek ugyan más típusú in-
gatlanok is az elárverezhetők köré-
be, ám Kis-Kondás Gusztáv szerint 
az októberi időpont már túl közel 
van az általános téli, december 1. 
és március 1. közötti kilakoltatási 
moratóriumhoz, így nem valószí-
nű, hogy néhány lakásnál több ka-
lapács alá kerülne az ősszel. A vég-
rehajtási eljárások természetesen 
folytatódnak a moratórium felol-
dása után is, el is juthat több eset-
ben az árverésig, de kilakoltatás 
nem lehet belőlük.

A hírekben mégis hallható kila-
koltatásokat Kiss-Kondás Gusztáv 

szerint összemossák a hivatalos el-
járással. Ezeknél ugyanis nem a bí-
rósági végrehajtók, hanem behaj-
tással foglalkozó cégek lakoltatnak 
ki. Tudni kell azonban, hogy ezek a 
cégek nem rendelkeznek hivatalos 
jogosítványokkal, így nem mehet-
nek be a lakásokba, és nem is köl-
töztethetnek ki senkit, ha az nem 
akar. 

A MIK lép
Több önkormányzati bérlakás ese-
tén is olyan stádiumba jutott a vég-
rehajtási eljárás, hogy megtörtén-
het a bérlemények kiürítése.

Az éveken keresztül halmozott, 
gyakran a több százezer forintot 
is elérő adósság, a kiküldött fize-
tési meghagyások, végrehajtások 
be nem fizetése vezethet el odáig, 
hogy sor kerülhet a bérlemény ki-
ürítésére – ez hosszú, akár 3-4 éves 
folyamat is lehet. Idén a MIK Zrt. 
bérleményeinél a végrehajtási el-
járás abba a fázisba ért, hogy 126 

esetben a bérlemény kiürítése is 
megtörténhet, de a 126-ból csak 
23 esetben van meg a kiürítés idő-
pontja, tudtuk meg Pásztor Imré-
től, a Miskolc Holding Zrt. kom-
munikációs vezetőjétől. 

A cél a felhalmozott adósság ke-
zelése, a követelések befolyásának 
biztosítása, a jogszerű és méltá-
nyos eljárás során a fizetők védel-
me. Több megoldás is van, illetve 
volt azok számára, akik bajba jutot-
tak. Ilyen a részletfizetés, az adós-
ságrendezés, egyéb könnyítő fel-
tételek. A kilakoltatást jogszerűen 
csak az arra jogosult önálló bíró-
sági végrehajtó – egyes esetekben a 
jegyzői hatóság – végezheti el.

A MIK Zrt. bérleményei – jelen-
leg Miskolcon 5209 önkormány-
zati tulajdonú bérlakás – eseté-
ben mind a fizetési meghagyások, 
mind a végrehajtási eljárások szá-
ma évről évre növekszik, a bérleti 
díjjal tartozók száma jelenleg meg-
haladja a 2900-at.                Horváth I.

DAM: vevő már lenne...
Hosszas háttérmunka 
eredményeként kimoz-
dulni látszik a holtpont-
ról a Diósgyőri Acélmű-
vek ügye.

» folytatás az 1. oldalról
– Van tulajdonos, az ukrán cég 
többségét birtokló orosz bank, 
van vevő és tudomásom szerint 
már van eladói szándéknyilat-
kozat is. Éppen előkészítés alatt 
áll egy levél Matolcsy György-
nek és Fellegi Tamás miniszte-
reknek, amelyben Kriza Ákos-
sal, Miskolc polgármesterével 
közösen szorgalmazzuk a hely-
zet tisztázását, a DAM felélesz-
tését. Mind az államnak, mind 
nekünk a polgármester úrral 
közösen van felelősségünk a la-
kosság felé. Ennek megfelelően 
szeretnénk mindent megtenni 
az acélgyártás újraindítása érde-

kében. Több, a befektetés iránt 
érdeklődő csoport is van, közü-
lük eggyel konkrét tárgyalások 
folynak.

Becsey Zsolt, a Nemzetgazda-
sági Minisztérium külgazdasági 
kapcsolatokért felelős államtit-
kára sokat tesz a DAM érdeké-
ben – tájékoztatott a kohászattal 
kapcsolatos fejleményekről Se-
bestyén László, aki óvatosan op-
timista állásponton van jelenleg. 
Egyelőre még nem lehet konk-
rétumokról beszélni, ugyanis 
jelentős állami szerepvállalásra 
lesz szükség az acélgyártás újra-
indításához. 

– A rendszerváltás óta 50 
milliárdot toltak a DAM-ba, és 
ide jutott, ahol van, mi az ilyen 
pénzszivattyúhoz nem adjuk 
a nevünket, csak a tisztességes 
termelés beindításához, a mun-
kások foglalkoztatásához – szö-
gezte le a képviselő. 

Cs. L.

Szebb és korszerűbb: megújul öt bölcsőde
Öt bölcsőde újul meg nyá-
ron Miskolcon önkormány-
zati hozzájárulással és pályá-
zati támogatásból, összesen 
mintegy 160 millió forint 
értékben. 

» folytatás az 1. oldalról
Az elnyert összegből korszerűsítik 
a gyermekek elhelyezésére szolgáló 
épületrészeket, akadálymentesítik 
az érintett bölcsődéket, a parko-
lókkal együtt. 

– A nyílászárók cseréje, a fa-
lak külső, hőszigetelő burkolása, a 
gyermekfürdetők felújítása, a vi-
lágítás- és fűtéskorszerűsítés ered-
ményeként javulnak az épületek 
energetikai jellemzői, csökkennek 
a működtetés költségei – hangsú-
lyozta Kovács Katalin. 

Dobos Tímea elmondása sze-
rint a pályázat elbírálói a pro-
jektjavaslatot azzal a feltétellel tá-

mogatták, hogy korszerűsítik a 
játszóudvarokat, s a balesetveszé-
lyes játszóeszközöket kicserélik a 
bölcsődékre vonatkozó, speciá-
lis követelményeknek megfelelő-

en. Így átadáskor ezen intézmé-
nyek megkaphatják az illetékes 
kormányhivatal népegészségügyi 
szakigazgatási szervétől működé-
si engedélyeiket. 

– Sajnos, ugyanezen hiányossá-
gok a többi bölcsődében is fenn-
állnak, az épületek kora miatt 
– átlagosan 40 évesek – így vala-
mennyiben indokolt a korszerűsí-
tés – emelte ki a szóvivő.

A 2010-es, szakmai felügyele-
ti vizsgálat által feltárt hiányossá-
gok felszámolására a miskolci ön-
kormányzat egy hároméves tervet 
készített, és az idei, szűkös költség-
vetésében 78,6 millió forintot biz-
tosított arra, hogy további két in-
tézmény: a selyemréti Napsugár, 
és a Hadirokkantak úti Dobó Ka-
tica Bölcsőde is megújulhasson. 
Az önkormányzati forrás segítsé-
gével az öt érintett bölcsőde udva-
rai is megszépülnek: minden in-
tézménynek lesz udvari altatásra 
alkalmas, színes ponyvával árnyé-
kolt levegőztető terasza. Lebontják 
a régi betonelemeket, esztétikus fa-
homokozók, mozgásfejlesztő fa-
játékok és biztonságos gumitégla-
burkolat védi majd a kicsinyeket. 

Szepesi S. 

Virágosítanak 
Több önkormányzati kép-
viselő is virágosítási prog-
ramba kezdett a saját kör-
zetében Miskolcon, hogy 
szebbé tegyék a köztereket.

Ahogy arról korábban beszá-
moltunk, Miskolcon, tekintettel 
az önkormányzat nehéz gazda-
sági helyzetére, kisebb területen 
és kevesebb virágot tudtak kiül-
tetni a közterekre, közterületek-
re. Ezen szeretnének az önkor-
mányzati képviselők javítani, és 
szebbé tenni a körzetüket, így 
képviselői alapjukból többen is 
virágosításba kezdtek. 

A Győri kapuban Zsiga Mar-
cell eddig több mint kétmillió 
forintot fordított virágosításra, 
parkosításra, illetve karbantar-
tási, kátyúzási munkákra idén. 
Giákné Bobály Judit Martin-
Kertvárosban és Szirmán virá-
gosított, míg Nehéz Károly há-
romszázezer forint értékben a 
tapolcai lámpaoszlopokra tele-
pített virágokat, tartókosarakat. 

Nánási-Kocsis Norbert kör-
zetében a napokban kezdő-
dött meg a virágok kiültetése a 
Romek téren, a Kassai óvoda és 
Kassai bölcsőde környezetében, 
összesen negyven négyzetméter 
felületen. Fodor Zoltán pedig 
az Avas 3-as ütemében 1,4 mil-
lió forintért 45 oszlopon helyez-
tetett ki hármas kaspókat futó-
muskátlival, illetve a Városgazda 
Kft. által beültetett három ágyás 
mellett további kilencet virágo-
sított. A képviselők egyetértenek 
abban, hogy kisegítve a szűkös 
önkormányzati forrásokat, meg 
kell tenniük ennyit azért, hogy 
a miskolciak szebb környezetet 
lássanak maguk körül.

A század első Rotary Anna-bálja
Augusztus 6-án ismét lesz An-
na-bál Miskolctapolcán. A kor-
mányhivatal, a megye és a város 
vezetői jelezték jelenlétüket, hi-
szen ez a város polgárainak nagy 
tradíciójú rendezvénye.

Az 1930-as évektől a Tapol-
cai Fürdőújságban megjelen-
tek a nyár történetei, anekdo-
tái, s mint egy vendégkönyvben, 
rendszeresen közölték az itt 
üdülők névsorát. Így született 
meg a bálozás ötlete, s így lett az 
1923-ban felépült Anna Szállo-
da a század második harmadá-
nak bálozóhelye. 

A tapolcai Anna-bál nem 
Balatonfüred egyfajta másolá-
sa volt, nem is a rivalizálás, ha-
nem a hely hangulata, az itt élők 
igénye szülte. Az 1970-es évek 
elején azonban megszűntek a 
bálok, az 1990-es években pe-
dig eltűnt az Anna Szálló is. A 
még élő emlékekből kíván új 
hagyományt teremteni a Tapol-
cai Rotary Club, amely évtize-
dek múltán újra megrendezi az 
Anna-bált Tapolca erre legal-
kalmasabb szállodájában, illetve 
vendéglátó-komplexumában, a 
Bástya Wellness Hotelben. 
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Fedezzük fel  
az Anna-barlangot!
A villamoshálózat korszerűsítése után ismét látogatható a 
lillafüredi Anna-barlang. Fedezzük fel a föld alatti mesevi-
lág szépségeit! De mielőtt elindulnánk, idézzük fel: mit is tu-
dunk erről a különleges természeti kincsről! 

Kakukktojás
a bükki barlangok között
Az alábbi barlangok közül az egyik 

nem a Bükkben található. Melyik az?

Balla-barlang
Baradla-barlang
Miskolctapolcai- 

tavasbarlang
szeleta-barlang

szent István-barlang

Fény a föld alatt 
Az Anna-barlanggal kapcsolatos 

kérdésekre adott helyes válaszok be-

tűjelét összeolvasva megtudod, mi 

a neve a barlang egyik különleges 

termének.

Az Anna-barlang védett vagy fo-
kozottan védett természeti érték?
e  Védett
é  Fokozottan védett

Milyen beruházással függ össze a 
barlang első járatainak feltárása?
Z  A Palotaszálló építése
sz  A vashámorok működtetése
Hol található a barlang bejárata? 
A  A szinva-vízesés mellett
e  A Palotaszálló fölött

Milyen hosszú az a járat, amelyet 
bemutatnak a látogatóknak?
r  570 méter
K  208 méter

Milyen ruhában látogatható?
I  Utcai ruhában
A  Overallban

Hogy hívják azt a képződményt, 
amely előtt esküvőket is szoktak 
tartani?
F  Jézus szíve
P  Hűségkapu

Hogy hívják azt a termet, amely-
ben az Éva almafája nevű képződ-
mény található?
Á  Hangversenyterem
é  Paradicsom

Melyik barlang van közelebb a lil-
lafüredi Anna-barlanghoz?
NY  szent István-barlang
t  szeleta-barlang

Így látta a költő, 
Petőfi Sándor
„A falun belül, hol a hámor van, 
egyre szűkebb lesz a völgy s vég-
re egészen kősziklák közé szorul, 
meredek, vad kősziklák közé, s az 
út fölfelé tart kanyargósan a Szin-
va partján, mely számos zuhatagot 

képez, fönn pedig a hegyen tóba 
gyűl, melynek vize sötétzöld, mint-
hogy tükre az őt környékező bér-
cek erdejének. Az ember azt gon-
dolja, hogy legalább is Helvéciában 
van, Helvécia valamelyik szebb vi-
dékén. S hogy semmi ne hiányoz-
zék, a természet barlangot is helye-
zett e völgybe, még pedig csepegő 
barlangot. Az igaz, hogy Aggtelek-
hez képest semmi, de minthogy 
ebbe nem fáklyákkal, hanem csak 
gyertyákkal járnak, az aggtelekinél 
sokkal tisztább, fényesebb s ez pó-
tolja némileg a nagyszerűséget.”

(Úti levelek Kerényi Frigyeshez, 
1847. július 8.)

Névváltozatok. A lillafüredi Palotaszálló függőkertjé-
ből elérhető barlang az Anna nevet feltehetően az 1926-os meg-
nyitáskor az első női látogató, az ünnepség díszvendége, Pfeiffer 
Gyula miniszteri tanácsos felesége után kapta. Korábban nevez-
ték a barlangot Hámorinak, de a különböző leírások megőriz-
ték a Mésztufa-forrásbarlang, a Forrás-mésztufabarlang, illetve a 
Három-, Négy- és Hétforrás-barlang elnevezést is.  
Petőfi Sándor költő születésének 150. évfordulója tiszteleté-
re rendezett országos ünnepségek, névadók sodrában 1973-ban 
ez a barlang is megkapta a Petőfi-nevet, de a költő tisztelete elle-
nére sem vált igazán elfogadottá. A köztudatban megmaradt, és 
később újra hivatalossá vált az Anna-barlang elnevezés. 

előző számunk rejtvényének nyer-
tese PIkHely orsolyA (Mis-
kolc, Király u., 12 éves), aki kiadónk, 
a MIKOM könyvajándékát kapja. 
Nyereményed szerkesztőségünk-
ben veheted át. e heti rejtvényünk 
megfejtésének beküldési határ-
ideje: július 5. Küldd el a  Fény a 
föld alatt és a kakukktojás a bük-
ki barlangok között megfejté-
sét szerkesztőségünk címére: 3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borí-
tékra írd rá: Mi-csoda – gyereksa-
rok. e-mail címünk: gyereksarok@
mikom.hu. Küldd el a címedet és az 
életkorodat is!

5 nap/4 éjszakás csomag 
reggelivel gyermekes 

családoknak
l  elhelyezés: 2 ágyas,  

pótágyazható  standard szobában
l  2 felnőtt + 1 gyermek:  

47 200 Ft/család/4 éj
l  2 felnőtt + 2 gyermek:  

60 000 Ft/család/4 éj
Az árak az idegenforgalmi adót nem 
tartalmazzák. Gyermekkedvezmé-
nyekkel és számos családbarát szol-
gáltatással várjuk vendégeinket!

„Családbarát” nyári  akCió 
2011. 06. 21.- 08. 31. 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

kÖZleMÉNy távHősZolgáltAtásI üZeMsZüNetről
tájékoztatjuk tisztelt Felhasználóinkat, hogy a diósgyőri városrészre kiterjedő,  

karbantartási célú hőszolgáltatási üzemszünetünket az alábbiak szerint tervezzük.

Felhívjuk Felhasználóink szíves figyelmét, hogy az épületen belüli fűtési rendszer az üzemszünet ideje alatt is vízzel feltöltött 
állapotban van, ezért ebben az időszakban a belső rendszeren munka (pl. radiátorcsere) nem végezhető.

tájékoztatjuk Önöket, hogy a távhőszolgáltatási üzemszünet időtartama alatt a melegvízcsapokból is hideg víz folyik,  
amit a melegvízmérő óra érzékel és megmér, így indokolatlan többletköltséget okozhat.  

ennek elkerülése érdekében javasoljuk a nagyleállás ideje alatt a melegvízmérő óra előtt az elzáró szerelvény lezárását.
Kérjük tisztelt Felhasználóink szíves megértését.

terület karbantartás
tervezett kezdete

karbantartás
tervezett vége

üzemszüneti napok
száma

Diósgyőr 2011. július 12.
00.00 órától

2011. július 12.
24.00 óráig 1

Diósgyőr  
alábbi területeinél:
Hegyalja út 7-9-11-13-15-17. sz.

Csóka út 26-28-30. sz.
Hegyalja 5. sz. alatti Fa ABC

2011. július 12.
00.00 órától

2011. július 15.
24.00 óráig 4

tisztelettel: MIHő kft.

A lovaglás gyógyír 
A lovaglás egyre népszerűbb, ami 
annak is köszönhető, hogy jóté-
kony hatása van testünkre, lelkünk-
re és szellemünkre egyaránt. külö-
nösen igaz ez a gyermekekre.

A lovaglás egyszerre gyógyít, ki-
kapcsol, feledtet és örömet okoz, 
tetőtől talpig átmozgat, mind-
ezt a szabad levegőn. Elképzel-
hetetlen a másik figyelembevéte-
le nélkül, legyen szó akár a lóról, a 
többi társról, vagy a lovardai kör-
nyezetről. A lóval való bánásmód 
és annak gondozása önfegyelem-
re és önuralomra tanít. 

Szakértők szerint a lovaglás 
nagyon jó hatással van a gye-
rekekre: nyitottabbak lesznek a 
külvilágra, könnyebben szociali-

zálódnak, közlékenyebbé és nyu-
godtabbakká válnak. A nyugod-
tabb lelkiállapot a koncentráció 
és a memória javulását eredmé-
nyezi. Ez pedig közvetett úton, de 
javítja a mentális képességeket és 
a tanulmányi eredményeket. Ez 
az oka annak, hogy a szellemi fo-
gyatékos gyerekek terápiájához a 
gyógylovaglás is hozzátartozhat.

A gyermekkorban csípőfi-
camban szenvedők állapotán is 
javíthat a rendszeres lovaglás. A 
lóval való kapcsolat az egészsé-
ges emberekre is pozitív hatással 
van. Szociális hatása a lovas és a 
ló között kialakult, kölcsönös bi-
zalomra épülő kapcsolatban rej-
lik, ami egy életre szóló, különle-
ges barátság.

Ipari parkba multinacionális  
partnercégünk számára várjuk 
fémmegmunkálásban jártas

l BetANított  
gÉPkeZelő, 

l CNC-gÉPkeZelő,
l AFI-HegesZtő, 

l terMelÉs-előkÉsZítő, 
l CsIsZoló 
l oPerátor

munkakörökre a jelentkezőket.

get Work Magyarország kft.
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80.

(Business Center épülete) 
első emelet, 5. sz ajtó

www.gwm.hu

Védjük meg legnagyobb 
kincsünket!

Az ikrek is a tÉgel Babaszakáruházat választották

egy ütközés alkalmával már 
nem tudsz változtatni dönté-
seden, ezért nagyon fontos, 
hogy most válaszd ki a leg-
jobb gyermekülést, és megfe-
lelően helyezd be az autóba!

Nem minden gyermekülés 
 egy  forma. Hogyan vásárol-
junk gyermekülést? A téGeL 
Babaszakáruház nagy szakmai ta-
pasztalattal rendelkező gyermek-
ülés-specialistája Varga László és 
soltész Norbert, akik elmond-
ják neked, mi az az öt szempont, 
amire figyelned kell a biztonsági 
gyermekülés kiválasztásakor.
Gyertek el gyermekeddel és pró-
báljatok ki vásárlás előtt minél 
több gyermekülést áruházunk 
földszintjén. INGYeNes tanácsadás 

és bekötés az autóba. Plusz a hir-
detés felmutatójának 10% ked-
vezmény minden nem akciós 
gyermekülés árából július 30-ig!

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

FÖLDSZINT – TBSZ EURO Kft. 
Nyitva tartás: hétfőtől  

szombatig 10–18 óráig.

Pr-CIKK (X)

Hivatásunk: a gyermekek életé-
nek megóvása"

"
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sport

Július 9. | szombat » Labdarúgás: DVTK – Tatran Prešov. Nemzetközi előkészüle-
ti mérkőzés. Diósgyőr, 17.30. » Súlyemelés: Szűcs Lajos-emlékverseny. Kazincbarcika, KSK-
tornacsarnok, 11.00 és 14.00.

Július 13–15. | szerda–PÉntek » Uszonyos úszás: Junior Európa-bajnokság. 
Miskolc, Kemény Dénes Városi Uszoda, 10.00.

Július 17. | vasárnaP » Labdarúgás: DVTK – Zalaegerszegi TE. NB I, diósgyőri stadi-
on, 17.30. 

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Érmek reményében indulnak
Uszonyos és búvárúszó juni-
or Európa-bajnokságot rendez-
nek Miskolcon július 11–18. kö-
zött. Miklós Adriennt, a Magyar 
Búvár Szakszövetség főtitkárát 
kérdeztük.

– Miért lett Miskolc a helyszín?
– Az esemény rendezési jogát 

már 2010-ben megkaptuk, de tech-
nikai okok miatt ősszel új helyszínt 
kellett keresnünk. Miskolcon mű-

ködik a Manták Búvárklub, mely 
jelentős segítség volt számunkra. 
Egyeztetések után a várostól is meg-
kaptuk a támogatást. Az uszoda 
gyönyörű, a helyszín rendkívül ked-
vező a junior Eb lebonyolításához.

– A magyar sportolók milyen 
esélyekkel állnak rajthoz?
– Érzésem szerint rendkívül ki-

egyensúlyozott a gárda. Az utóbbi 
időszak már-már hagyományosan 
„magyar versenyszámaiban” is-

mét éremesélyes versenyzőink van-
nak. Senánszky Petra és Stier Lilla 
az uszonyos gyorsúszó versenyszá-
mokban a győzelemre is esélyes, 
csakúgy, mint a fiúk hasonló szá-
maiban Dudás Dániel és a még 
mindössze 15 éves Kosina Gergő. A 
hosszabb uszonyos felszíni számok-
ban Németh Dávid mindhárom 
versenyszámában odaérhet a do-
bogóra! A junior korosztály mindig 
tartogat meglepetéseket, reméljük, 
az előzetesen várt 6-8 érmet a csa-
pat többi tagja is segít túlszárnyalni.

– Hogy állnak az előkészületek?

– Minden a terveknek megfele-
lően halad. Nagy segítségünkre van 
a Kemény Dénes Városi Uszoda új 
vezetősége. A Miskolci Manták Bú-
várklub vezetője, Juhász Krisztián, 
valamint Gyulai Ákos, az Eb szer-
vezőbizottságának tagja is segíti 
munkánkat, leküzdve így a távolság 
okozta nehézségeket. A szervező-
bizottság szombaton utazik Mis-
kolcra, megkezdeni az előkészülete-
ket, hogy amikor a csapatok hétfőn 
megérkeznek, már az Eb-re feldíszí-
tett uszodában fogadhassuk őket. 

Doros László

Új edző a Jegesmedvék élén
A következő szezonban a 
svéd Kjell G. Lindqvist lesz 
a Miskolci Jegesmedvék 
jégkorongcsapatának ve-
zetőedzője. 

Miután Bob Dever, a Macik ko-
rábbi edzője személyes okok 
miatt nem kívánt új szerződést 
kötni, az egyesületnek új tréner 
után kellett néznie.

– Sajnáltuk, hogy Bob úgy 
döntött, nem folytatja munká-
ját, mert elégedettek voltunk 
vele. A jelöltek szakmai múltját 
alaposan átnéztük, s végül Kjell 
G. Lindqvist maradt a „kalap-
ban”, akivel sikerült megegyezni 
– mondta Egri István klubelnök.

A svéd szakember 22 éve dol-
gozik jégkorongedzőként. Pá-
lyafutása során hat bajnoki 
aranyéremhez segítette aktuális 
csapatát, 2000-ben a norvég elit-
ligában az Év edzőjének válasz-
tották.

– Számomra a jól működő 
csapatjáték a legfontosabb. A 4 
soros játékot tartom célraveze-
tőnek: így kihasználhatjuk a csa-
patban rejlő lehetőségeket. Az 
edzéseim kemények, sok gya-
korlással. Miskolcon minden 
körülmény adott a megfelelő 
színvonalú munkához, most a 
legfontosabb feladat a keret ki-
alakítása, a számunkra legjobb 
légiósok megtalálása és szerződ-
tetése – vázolta terveit Lindqvist.

Az új edző július végén tér 
vissza Miskolcra, hogy meg-
kezdje a felkészülést a Jegesmed-
vékkel a szeptemberben kezdő-
dő szezonra.

Egy hét múlva hazai rajt az NB I-ben!
Jövő héten a Zalaegerszeg 
elleni hazai mérkőzéssel 
kezdődnek a Diósgyőr szá-
mára az élvonal küzdelmei. 
Főpróba szombaton, az 1. 
FC Tatran Prešov ellen.

Hazatért a DVTK a bükfürdői 
edzőtáborból, amelynek prog-
ramján a csapatépítés és az edzé-
sek mellett felkészülési találkozók 
is szerepeltek. Az osztrák harmad-
osztályban szereplő Parndorf ellen 
2–2-t játszottak Gallardóék, majd 
az Oberwart (4–0) és a házigaz-
da, élvonalbeli vetélytárs, a Szom-
bathelyi Haladás 2–1-es legyőzésé-
vel elhódították a Király Kupát. Az 
edzőmeccsek sorát aztán vereség-
gel zárta az együttes: Ausztriában 

4–1-re kikapott a másodosztályú 
TSV Hartberg otthonában.

A vasi torna legjobbjának vá-
lasztott spanyol Francisco Gallardo 
megszerezte első gólját piros-fe-
hérben, és próbajátékosokat is tesz-

telt a stáb. Közülük Mohamadou 
Seyétől elköszöntek, de a ballábas, 
gyors L’imam Seydivel 2+1 éves 
szerződést kötött a klub. A fran-
cia erőcsatár minden bizonnyal 
be is mutatkozhat a drukkereknek 

szombaton, a szlovák első osztályú 
Eperjes ellen.

– A Prešov ellen is az a cél, mint 
az ilyen mérkőzéseken általában: 
szeretném viszontlátni a gyako-
roltakat. A tapasztaltak nagyban 
befolyásolják a jövő heti munkán-
kat is – mondta a DVTK trénere 
az előttük álló feladatokról.

A csapat szurkolói pénteken ci-
vilben is találkozhattak kedven-
ceikkel, a klub közönségtalálko-
zót szervezett többek között két 
új diósgyőri labdarúgó, „Paco” 
Gallardo és Farkas Balázs bemu-
tatkozására. További igazolások-
ról lapzártánkig nem érkezett hír.

A eperjesiek elleni mérkőzés az 
előzetes megállapodáshoz képest 
korábban, délután fél 6-kor kezdő-
dik – csakúgy, mint az egy héttel 
későbbi, ZTE elleni bajnoki rajt a 
diósgyőri stadionban. Egy biztos, 
a szurkolók már nagyon várják a 
visszatérést az NB I-be.

S. P.

Csodamalom – a kapukon kívül is
230 előadás után zárta le az 
évadot a Csodamalom báb-
színház társulata. Szabó Atti-
lával, az új igazgatóval már  a 
következő évad terveiről be-
szélgettünk.

– Az évad közepén érkezett, mi-
után a társulat hirtelen elvesz-
tette igazgatóját, Tulipán Gá-
bort. Hogyan néz majd ki az ön 
által elképzelt új évad?
– Nagy vonalakban már készen 

volt érkezésemkor a következő 
évad programja. Ez még Tulipán 
Gábor és a művészeti vezető mun-
káját dicséri, én csupán finomítot-
tam rajta. Saját ötletem a Bőgős fia 
és az ördögök című népmese, en-
nek vállaltam rendezését a követ-
kező évad programjából.

– Azért már nekiláthat saját öt-
letei megvalósításához... 
– Noha kőszínházban dolgoz-

tam és végzettségem szerint is szín-
házrendező vagyok, mindig kacér-
kodtam a vándorszínészettel. Azt a 
formáját szeretném itt is meghono-
sítani, ami nem vesztette el a kap-
csolatot a vásárival, és őrzi, ápolja 
a tradicionális színészet szellemi-
ségét. Azon túl, hogy kultúraköz-
vetítő intézmény vagyunk, olyan 
programokat is szervezünk majd, 
amelyek nem kötődnek szorosan a 
tevékenységi körünkhöz. Minden 

olyasminek helye van a bábszínház-
ban, ami a gyermekek lelki és szelle-
mi fejlődéséhez hozzájárul.

– Konkrét elképzelésekben ez 
hogyan fogalmazható meg?
– Szeretnénk a nagytermi előadá-

sok kínálatát bővíteni. Kialakítunk 
egy stúdiótermet, ahol elsősorban 
csecsemő- és bölcsis előadásokat 
tartunk. De a játszóházi foglalkozá-
sokat is itt szeretnénk megrendezni, 
főleg azokat, amelyek kicsit színhá-
zi jelleget öltenek majd, hiszen itt a 
közönség bevonásával alkalmi, rög-
tönzött kis előadásban teljesedhet-
nék ki a bábosok és a gyerekek kö-
zös játéka. Egyszóval, igazi családi 

intézménnyé szeretnénk kiteljesed-
ni. Szerintem a bábszínháznak az 
improvizáció, az új ötletek kipróbá-
lásának a lehetőségét kell biztosíta-
nia a társulat számára.

– Akár az utcai előadások létre-
hozásával is?
– Igen. Már szeptemberben lesz 

egy látványos évadnyitó felvonulá-
sunk, és a továbbiakban is terve-
zünk olyan rendezvényeket, ahol 
a szokásos vasárnapi előadásunk 
mellett egy kis szabadtéri játékkal a 
színház és a mindennapok között 
teremtünk kapcsolatot. Miskolcon 
nekünk is a nyitott kapuk bábszín-
házává kell válnunk…

– Kolozsvár, ahonnan érkezett, 
kilenc záros kapujáról híres…
– „Kolozsváros olyan város / a 

kapuja kilenc záros.” Sőt, nem is 
egy kapuja van, de ez már a múl-
té. A XIX. században elődeink, 
akik vajmi kevéssé voltak fogéko-
nyak a fenntartható fejlődés és a 
műemlékvédelem iránt, a városba 
vezető kapukat lebontották. A ko-
lozsváriak tudatában viszont ezek 
valóságként élnek… Miskolcon is 
érezni ezeknek a virtuális kapuk-
nak a létezését. Olyan kapuk ezek, 
amelyek nem elzárni akarják a vá-
rost a külvilágtól, hanem éppen el-
lenkezőleg: beengedik, becsalogat-
ják a világból mindazt, ami a város 
javát, gyarapodását szolgálja. Ezt a 
nyitottságot szeretném érvényesí-
teni a bábszínház életében is.

– A financiális gondok viszont 
elvehetik az álmodozó kedvet.
– Az anyagiak sok mindent be-

folyásolnak. A kreativitás, az ötlet, 
a humán tőke azonban szinte min-
denre képes, a célok megfogalmazá-
sához ezek szükségesek elsősorban. 
Költségvetésünk négy nagytermi 
előadásra teremt anyagi hátteret, a 
kísérőrendezvényeket saját bevéte-
lekből finanszírozzuk majd, illetve 
továbbra is vannak pályázati lehe-
tőségek és komoly támogatói meg-
kereséseket is kaptunk már. Kreatív 
szellemiséget szeretnék meghonosí-
tani, ebben pedig az anyagi tényező 
úgyszólván másodlagos.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

Színház: felújították, mégis omlik
Több helyen is omlik a Miskol-
ci Nemzeti Színház 2005-ben 
felújított homlokzata. A bal-
esetveszélyes állapotot ugyan 
megszüntették, a helyreállítás 
azonban csak később várható.

A színház intézkedett: a megla-
zult vakolatot eltávolították a tűz-
oltók segítségével. Dobos Tímea, 
Miskolc polgármesteri hivatalának 

szóvivője hozzátette: a Miskolci 
Nemzeti Színház homlokzata is ré-
sze volt annak a nagy felújításnak, 
mely 2004 és 2006 között zajlott, és 
amelyre korábban Regionális Ope-
ratív Program pályázaton 1,6 milli-
árd forintot nyert Miskolc. 

– Ezek a munkák akkor 60 mil-
lió forintba kerültek, a pénz 90 szá-
zalékát az Európai Uniótól nyerte 
el a város. A homlokzat felújításá-

val kapcsolatban annak idején is 
elhangzott: a felújítást nem indo-
kolta a régi festés állapota, az épü-
let szimbolikus szerepe miatt dön-
töttek a felújítás mellett. 

A helyreállítás csak később le-
hetséges, egyrészt az önkormány-
zat nehéz gazdasági helyzete miatt, 
másrészt az épület műemlék, így  
egyeztetni kell az örökségvédelem-
mel is.   T. Á. | fotó: M. L.

Rend a diszkók előtt is 
A forgalmasabb miskolci 
szórakozóhelyek környé-
két ellenőrizték a közterü-
let-felügyelők múlt szom-
bat reggel. A razzia célja az 
volt, hogy a tulajdonosokat 
figyelmeztessék az önkor-
mányzat köztisztasággal 
kapcsolatos rendeletére.

A reggel 7-kor kezdődő raz-
zia során – melyre a felügyelő-
ket stábunk is elkísérte – Mis-
kolc öt legforgalmasabb éjszakai 
szórakozóhelyét ellenőrizték an-
nak apropóján, hogy az utób-
bi hetekben sok lakossági pa-
nasz érkezett, és a felügyelők 
is tapasztalták, hogy hajnalon-
ként rengeteg szemetet hagynak 
a vendégek a tereken, járdákon, 
a tulajdonosok pedig mind-
ezt nem takarítják össze. Már-
pedig az önkormányzati rende-
let meghatároz egy úgynevezett 
tisztántartási sávot a szórakozó-
helyek esetében.
– Ez a sáv a ház falától az út sze-
gélyéig tart legtöbb esetben, de 
legalább a szórakozóhelytől tíz 
méterig, eddig kell tisztán tar-
tani a tulajdonosnak a közterü-
letet – mondta Kovács László 
Csaba, a közterület-felügyele-

ti és rendészeti osztály vezetője. 
Hozzátette: ezen túlmenően fel-
adatuk a környező utcákon el-
dobált üvegek, cigarettásdobo-
zok, csikkek eltakarítása is.
A szombati razzia során a köz-
terület-felügyelők minden fel-
keresett hely előtt tisztaságot 
találtak, elmondásuk szerint 
ennek oka elsősorban a hajnali 
eső lehetett. A munka azonban 
nem áll meg, továbbra is ellen-
őrzik majd a szórakozóhelyeket, 
és ahol szemetet találnak, értesí-
tik a tulajdonost, és felszólítják a 
rendelet betartására. Amennyi-
ben pedig többszöri felszólítás 
ellenére sem takaríttatja a szóra-
kozóhely előtti területet, akkor 
a felügyelet a rendelet megsér-
tése miatt szabálysértési eljárást 
kezdeményezhet, a bírság pedig 
akár ötvenezer forint is lehet.

Lénárt V. – Tajthy Á. | fotó: M. L.

Gráciák a Sándor-palotában
Schmittné Makray Katalin meg-
hívására a Sándor-palotába láto-
gattak a Miskolci Gráciák június 
végén. A köztársasági elnök fele-
sége kalauzolta a vendégeket az 
elnöki rezidencián, majd csatla-
kozott Schmitt Pál is. A köztársa-
sági elnök – miután néhány sort 
írt a Gráciák emlékkönyvébe – 
zongorához ült, és közös éneklés-
sel zárták a délutánt. 
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Apróhirdetés
ZENIT – a borsodi – TÁRSKERESŐ IRODA új helyen, ingyenes parkolási lehetőséggel! 
Miskolc, Baross Gábor u.17. sz. Bejelentkezés: 06-30/445-6741 E-mail.: zenittarskereso@ 
t-email.hu Féléves kedvezményes keresés, diplomások jelentkezését is várjuk!
Ingyenes angolóra kezdődik július 13-án. Profi: szerdánként 18 órától. Kezdő és hala-
dó: csütörtökönként 18 órától. Miskolc, Mátyás király utca 10. Érdeklődni: 70/702–1624; 
70/702–1656.

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

Energia Pont Miskolcon
Új energiatakarékossági tanácsadó irodát és bemutatótermet nyitott az ÉMÁSZ
Új energiatakarékossági tanácsadó 
irodával és bemutatóteremmel áll la-
kossági ügyfelei rendelkezésére az 
ÉMÁSZ. A miskolci Energia Pontban in-
gyenes, személyre szabott szaktanács-
adással várja ügyfeleit az áramszolgál-
tató. A kezdeményezés a fővárosban is 
sikeres, nem véletlenül: a háztartások 
szívesen spórolnak a villanyszámlán.

Tovább bővíti lakossági szolgáltatásait az 
ÉMÁSZ. A társaság a minap Miskolcon nyi-
totta meg az Energia Pont tanácsadó iro-
dát és bemutatótermet. Az új egységben az 
ügyfelek interaktív modulok segítségével 
tájékozódhatnak a háztartási berendezések 
energiafogyasztásáról, valamint az energia-
megtakarítás lehetőségeiről. A felmerülő 
kérdésekre kiválóan felkészült szakember 
ad választ, és segít megtalálni az egyes fo-
gyasztóknak leginkább megfelelő megol-
dásokat a villanyszámla csökkentésére.

Az elmúlt év szeptemberében avattuk 
fel az első Energia Pont tanácsadó irodát 
és bemutatótermet az ELMŰ-ÉMÁSZ bu-
dapesti székházában. A tapasztalatok 
szerint ügyfeleink szívesen fogadják az 
egyedi tanácsokat, mivel konkrét ötlete-
ket kaphatnak saját háztartásuk energia-
fogyasztásának csökkentésére – számolt 
be Smucz Katalin, a Társaságcsoport 
marketing- és termékfejlesztési osztályá-
nak vezetője.

Az Energia Pont installációi szemlélte-
tik a különböző világítási és fűtési mó-
dokra jellemző energiafelhasználást, 
a korszerű nyílászárók révén elérhető 
megtakarítást, a nap- és geotermikus 
energiát hasznosító rendszereket. Külön 
egység mutatja be a háztartásban műkö-
dő elektronikai berendezések készenléti 
fogyasztásának alakulását.

Ügyfeleink időnként meglepődve 
szembesülnek az üresjáratban működő 

televízió vagy számítógép fogyasztásá-
val. Az általuk is használható, interaktív 
kalkulátorok segítségével azonnal kiszá-
míthatják, mennyivel faraghatják le re-
zsiköltségeiket, ha az épp nem használt 
készülékeiket áramtalanítják. Felkészült 
kollégáink további számos kérdésben 
állnak rendelkezésükre, legyen szó taka-
rékos háztartási gépekről, vagy fűtéskor-
szerűsítésről – hívja fel a figyelmet Smucz 
Katalin.

A budapesti Energia Pont havon-
ta több száz érdeklődőt fogad, akik leg-
gyakrabban a háztartási berendezések 
takarékos használatával kapcsolatban 
érdeklődnek. Jelentős az érdeklődés to-
vábbá a korszerűbb fűtési megoldások, a 
hőszivattyús, napkollektoros és napele-
mes rendszerek iránt.

Meglepő, de örömteli tapasztalat, 
hogy a családfőkön kívül egyre több ap-
róság is megfordul a bemutatóterem-
ben, sok szülő ugyanis gyermekével 
együtt látogat el a szolgáltató egyedül-
álló kirendeltségébe. Mindez nagyon po-
zitív jelenség, hiszen azt jelenti, hogy a 
legkisebbek egész korán elkezdik az is-
merkedést az energiatakarékosság gon-
dolatával.

A kedvező budapesti tapasztalatok 
miatt döntöttünk úgy, hogy az ÉMÁSZ 
székhelyén, Miskolcon is megnyitunk 
egy tanácsadó irodát. Itt is hasonlóan 
komoly érdeklődésre számítunk, mivel 
észak-magyarországi szolgáltatási terü-
letünkön mintegy 700 ezer háztartásban 
gondoskodunk a villamosenergia-ellá-
tásról – tájékoztatott az osztályvezető.

Az Energia Pont tanácsadó iroda és 
bemutatóterem hétfőnként 10–20 óráig, 
kedden, csütörtökön és pénteken 8–14 
óra között, szerdánként pedig 8–16 óra 
között várja ügyfeleit Miskolcon, a Dózsa 
György út 13. szám alatt.

Pályázatok a Jezsuita 
Gimnáziumban
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 
és Kollégium sokszínű programjá-
val eredményesen zárta az „Iskolai 
komplex tehetséggondozás teljes 
személyiségformálással a tehetség-
barát társadalom megteremtéséért” 
c. TÁMOP 3.4.3 – 08/2-2009-0081. 
pályázatot. A hangsúly a tehetsé-
ges diákok támogatásán volt, amit 
a tanárok képzésével, a szociális és 
pszichológiai jellegű támogató cso-

portok kialakításával, és a szülők, 
öregdiákok aktív részvételével va-
lósítottunk meg. Programok színes 
tárházát nyújtottuk a diákoknak a 
természettudományos programok-
tól kezdve az idegen nyelvi színját-
száson át egészen a pszichológiai 
tréningig. Mindez széles együttmű-
ködés keretében történt más isko-
lák, képző intézmények, tehetség-
pontok bevonásával.

Tapéták, bordűrök, díszlecek, rozetták  
kedvező áron, széles választékban!
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Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

Tel.: 46/508-844,
30/846-3009

A Trambulin színház bemutatja: 
MAnóoliMpiA  

címû  
zenés játékát  
gyerekeknek 

Július 9. szombat, 17.00 óra
Jegyár: 600 Ft

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

Tel.: 46/508-844,
30/846-3009

A Gergely Theáter bemutatja Marc Camoletti vígjátékát két részben: 

FrAnCiA néGyes,  
AvAGy néGyen A kAnApén

szereplôk: Gregor Bernadett,  
németh kristóf, Harsányi Gábor,  

szabó Zsófi, szabó Máté
Július 14., 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.

minta: filmcím (felirat/szinkron) 
| korhatár | kezdési időpontok
Micimackó (MB premier) | KN | 10.00, 
11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00
Transformers 3 (MB digitális 3D) | 16 | 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 (csütörtök, vasárnap–szer-
da), 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 (péntek–szombat) 
Larry Crowne (F) | 12 | 13.45, 18.15, 20.30 
– 22.30 (péntek–szombat)
Hanna – Gyilkos természet (F) | 16 
| 11.30, 15.45, 20.15 – 22.30 (péntek–szombat)
Mr. Popper pingvinjei (MB) | KN | 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
A pap (MB digitális 3D) | 16 | 17.00
Super 8 (MB) | 16 | 10.30, 15.00, 19.45 – 
22.00 (péntek–szombat)
Szerelem kölcsönbe (MB) | 12 | 10.00, 
20.00

Koszorúslányok (MB) | 16 | 12.30, 17.15 
– 22.15 (péntek–szombat)
Kung-fu Panda 2. (MB digitális 3D) | 
12 | 11.15, 13.15, 15.15
Kung-fu Panda 2. (MB) | 12 | 10.15, 
14.15
Karib-tenger kalózai: Ismeretlen 
vizeken (MB digitális 3D) | 12 | 19.00 – 
21.45 (péntek–szombat)
Karib-tenger kalózai: Ismeretlen 
vizeken (MB) | 12 | 12.15, 15.00, 17.30, 20.15
Másnaposok 2. (MB) | 16 | 12.15, 16.30, 
18.30, 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!

cinema city, Plaza  – július 7–július 13. ››››››

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Július 11. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Stílus, életmódmagazin 

(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 Házas-
ságközvetítő, olasz vígjáték 23.00–06.00 Képújság.

Július 12. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura – Életmód ma-
gazin (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 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Törvénybe ütközve, amerikai akciófilm (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Július 13. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Science Club, a vendég 
Balázs Géza nyelvész (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Előadások: Szabadegyetem 1. rész 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat 
TV) 21.00 Válás olasz módra, fekete-fehér, magyarul beszélő olasz vígjáték (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Július 14. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Virágzó Ma-
gyarország: Fonyód, ismeretterjesztő filmsorozat (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.25 Szelek szárnyán, kisfilm 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Gyöngykagyló, a Miskolc Televízió 
gyermek- és ifjúságvédelmi magazinja (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV.) 21.00 
Federico Garcia Lorca meggyilkolása, spanyol–angol film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Július 15. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Helyzetkép a kullan-
csokról és a parlagfűről, közéleti magazin (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 Csapdában, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Július 16. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Science Club 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin (válogatás a hét 
riportjaiból, 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 17. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló magazin 18.25 Kilátó, közéleti maga-
zin (válogatás a hét riportjaiból, beszélgetéseiből) 19.00 Krónika (ism.) 19.25 Múzsa, kulturális maga-
zin (ism.) 20.00 Krónika (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Trópusi hőség, kanadai akciófilm-sorozat 
(Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Július 7–13. | szerdáig | 17.00 Yodok Stories – Mesél a láger; feliratos 
norvég–lengyel dokumentumfilm | BA | (Béke-terem) | 17.30, 20.00 A Karib-
tenger kalózai: Ismeretlen vizeken; magyarul beszélő amerikai kaland-
film | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 A szerelemről és más démonokról; felira-
tos, Costa-Rica-i–kolumbiai film | 16 | (Béke-terem).

Július 14–20. | szerdáig | 16.00 El Camino – Az út; magyar–német do-
kumentumfilm | KN | (Uránia-terem) | 17.00 Fekete hattyú; feliratos ameri-
kai film | 16 | (Béke-terem) | 17.30, 20.00 Másnaposok 2.; amerikai vígjáték | 
16 | (Uránia-terem) | 19.30 Ismeretlen férfi; feliratos, japán–kanadai–ameri-
kai–angol–német–francia thriller | 16 | (Béke-terem).

art mozi, művészetek háza ››››››››››››Programajánló ››››››››››››

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 19.) Bizalmasságra vágyik. A héten mindent megtesz, hogy kapcsolata 
bensőségessé váljon. Nehéz lesz ezt elérnie, hiszen rengeteg munka vár önre. Aminek másrészről 
örül, hisz alig várta, hogy bizonyíthassa szakértelmét. Kreatív feladatok várják, de kivitelezésük ren-

geteg időbe és energiába kerül majd. Negatív impulzusait és a félreértéseket kezelje higgadtan.

bika (04. 21–05. 21.) Felerősödik vonzereje. Bármerre is megy, mindenhol hangos tet-
szésnyilvánítások veszik körül, ráadásul most az ön szeme is megakadhat valakin vagy valamin. 
Hajlamos lesz ugyanis a túlköltekezésre, egyszerűen magáévá akarja tenni a világ szépségeit. Új 

szerződések, fontos tárgyalások nagy sikereket hoznak önnek ezen a héten.

ikrek (05. 22–06. 21.) Lassítson! A munkahelyén minden megoldódik ön nélkül is. 
Nagy szüksége lenne a pihenésre, de még nem teheti meg, hogy hosszabb szabadságot vegyen ki. 
Hívja fel barátait, és beszélgessenek egy jót! Ez is nagyon pihentető tud lenni, hiába tűnik sokszor 

jelentéktelennek. Érdemes tervezgetnie, mert az álmok nagy eséllyel meg is valósulhatnak.

rák (06. 22–07. 22.) Egyszerűen ellenállhatatlan lesz! Szerelmi téren alig akad majd pár-
ja a héten. Belső kisugárzása felerősödik és ragyogni fog! Nagyszabású karrierterveiben előrelépés-
re számíthat, de mielőtt elfogadna egy állást, mérlegelje, hogy valóban megvan-e hozzá a szak-

képzettsége! Az idő sürgeti, mégse döntsön: hamarosan megváltoznak a körülmények.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Ne hagyja, hogy átgázoljanak a lelkén! Mintha nem is 
önmaga lenne, ha nem figyel, kihasználja a környezete. Attól, hogy elenged mindent a füle mel-
lett, vagy úgy tesz, mintha nem történt volna semmi, még nem oldódnak meg a problémák. Sőt, 

a fejére nőhetnek munkatársai! Szerelmi téren a romantika hívogató dallama megpendíti szíve húrjait.

szűz (08. 24–09. 23.) Nyitottsága szerencsét hozhat. A héten az eddigiektől merőben 
más élmények érhetik. Pont a másságuknak köszönhetően ihletődik majd meg, még akkor is „be-
indul az agya”, ha némelyik üzenetével nem ért egyet. Tartson mindig jegyzetfüzetet és tollat ma-

gánál! A munkahelyén kisebb változás várható, ami lényegesen jobbá teszi a körülményeket.

mérleg (09. 24–10. 23.) Beérni látszik a sok munka. Szakmai gondjai, amelyek az el-
múlt hetekben sok fejtörést okoztak önnek, szinte egy csapásra megoldódhatnak. Sajnos azonban 
el kell fogadnia a tényt, hogy ön csak egymagában hatékony. Néhány, a keblén dédelgetett érzel-

mi kötődést a lelke mélyéről kell kitépnie. A seb még fájni fog egy darabig, de csak így kezdődhet el a gyógyulás.

skorpió (10. 24–11. 22.) Romantikus hete lesz. Egyszerűen érzi, hogy van valami a 
levegőben, amitől most megakad az ellenkező nem szeme önön – és fordítva. Megismerkedhet 
valakivel, akin keresztül szélesítheti látókörét. Utazáskor még nagyobb lehetősége lesz az ismerke-

désre! Legyen óvatos, ha kritikát kell mondania, mert saját maga ellen véthet, ha véleményét rosszul tálalja. 

nyilas (11. 23–12. 21.) Felerősödik önben a testiség iránti vágy. A bolygók a héten na-
gyon erősen hatnak önre, miközben a rózsaszín ködben úszik, csapong az ábrándozás és a szenve-
délyes kicsapongás között. Több időre vágyik: szeretne magával, társával és családjával is együtt 

lenni, de érzi, hogy most szinte lehetetlen őket összehangolni. Karrierjében pozitív változások várhatóak.

bak (12. 22–01. 20.) Amennyiben szeretne megpályázni egy jobb állást, itt az idő, hogy 
megtegye. Ha szívfájdalom gyötörte, a héten megérkezik a gyógyír. Valaki a már meglévő ismerő-
sei közül készen áll arra, hogy megsebzett szívét helyrehozza. De még az is előfordulhat, hogy meg-

lévő partnere ismeri be hibáit, és próbál változtatni. Legyen nyitott és elfogadó, akkor minden rendbe jön! 

vízöntő (01. 21–02. 19.) Hagyjon fel a pesszimizmussal! A héten ismét kísérletet tesz 
az életmódváltásra, de hamar elmegy a kedve tőle. Az ön felfogása ezzel kapcsolatban nagy való-
színűséggel az, hogy „ami örömet okoz, az káros is”. Pedig korántsem kell így lennie. Elég, ha a kre-

ativitását átviszi a táplálkozás és a testmozgás területére.

halak (02. 20–03. 20.) Újabb csodálókat vonz magához. Anélkül, hogy kacérkodna, 
egyre többen figyelnek majd fel önre. De a flörtöléshez már nincs annyira kedve, meghitt, komoly 
kapcsolatra vágyik. Szeretne megújulni élete minden területén, és ehhez most a csillagoktól krea-

tív energiákat kap ajándékul. Egy fontos telefonbeszélgetés új perspektívákat hoz a karrierje terén.

» A karmelita templom Kármelhegyi Boldogasszony-búcsúja jövő vasárnap, július 17-én 
lesz. Az ünnepi szentmisét délután 5 órakor P. Holczinger Ferenc jezsuita, a Fényi Gyula Jezsuita Gim-
názium igazgatója mutatja be, szentbeszédet Orosz Atanáz püspök-exarcha mond. A szentmise vé-
gén megáldja az új, Szent Illés prófétáról készült ikont. Szombaton, 17 órakor is lesz szentmise, ame-
lyet Nagy István atya, mindszenti káplán mutat be, a szentbeszédet Papp Zoltán atya mondja.

harang-hírek ››››››››››››

HIRDetés

HIRDetés

Július 9. | szombat
11.00–19.00 | Véradónap. Pesti úti hipermarket.
17.00 | Manóolimpia. Zenés játék gyerekeknek. 

Miskolctapolcai Nyár. Akropolisz színpad.
18.30 | Jazz-est. Nagymáthé Huba zongoraművész, 

református lelkész és Heinrich Attila zongoramű-
vész ingyenes koncertje a zene ünnepe alkalmá-
ból. Nyilas Misi Ház.

Július 10. | vasárnap
09.00 | Kézműves vásár. Népművészeti és kézműves 

termékek vására, játszóház, mesterségbemutató. Di-
ósgyőri Kézműves Alkotóház.

Július 11. | hétfő
19.00 | Orgonaestek, Karasszon Dezső orgona-

hangversenye. Vendég: Debreceni Kodály Kórus. 
Avasi református templom.

Július 14. | csütörtök
21.00 | Francia négyes, avagy Négyen a kana-

pén. Vígjáték két részben. Szereplők: Gregor Ber-
nadett, Németh Kristóf, Harsányi Gábor, Szabó 
Zsófi, Szabó Máté. Miskolctapolcai Nyár. Akropo-
lisz színpad.

Július 15. | péntek
18.00–23.00 | Szépkorúak Barátság Klubja. 

VOKE Vörösmarty Művelődési Ház.
19.00 | Muzsikáló udvar, latin est. Aguara Trió. 

Csodamalom bábszínház.

Július 16. | szombat
17.00 | Az aranyszőrű bárány. Népmese. Miskolc-

tapolcai Nyár. Akropolisz színpad.

17.00 | 8 kéz zenekar koncertje. VOKE Vörösmar-
ty Művelődési Ház.

Július 21. | csütörtök
21.00 | Czukor-show. Főszereplő: Hujber Ferenc. 

Miskolctapolcai Nyár. Akropolisz színpad

kiállítás:

» XXV. Miskolci Grafikai Triennále. 
A tárlatsorozat megtekinthető szeptember 24-éig. 
Miskolci Galéria kiállítóhelyei.

» Zászlókiállítás. Megtekinthető augusz-
tus 28-áig. Belváros.

» Major Tamás arcai. Megtekinthető 
szeptember 24-éig. Színháztörténeti és Színész-
múzeum.

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

2011. július 15–16-án
Miskolc belvárosában színes vásári forgatag egész nap!

II. VÁSÁRFESZTIVÁL 
KülöNleges VIDáMpARK, sztáRVeNDégeK,

FelNőtt- és gyeRMeKpRogRAMoK
E-mail: vasarfesztivalmiskolc@citromail.hu

Kaláka Fesztivál, diósgyőri vár
Július 9. | szombat
11.00–13.00 | Gyerekfesztivál – Kaláka 

együttes, Gryllus Vilmos. Várszínpad
15.00–17.00 | Filmvetítés – „A Szászcsávási 

Banda” – dokumentumfilm a zenekarról. 
Diósgyőri vár információs központ

17.00–18.00 | Rendes zenekar. Pódiumszín-
pad (Psz).

18.00–19.00 | Etnofon Zenei Társulás. Vár-
színpad.

19.00–20.00 | Üsztürü együttes.  Psz.

20.00–21.00 | PG Csoport. Várszínpad.
21.00–22.00 | Blaskó Csaba és zenekara. Psz.
22.00–23.00 | Sebő együttes. Várszínpad.
23.00–23.59 | Örömzene az Aranytíz zene-

karaival. Psz.
00.00–01.00 | Szászcsávási Banda. Várszínpad.

Július 10. | vasárnap
11.00–13.00 | Rajzfilmvetítés – Mesék  

Mátyás királyról. Diósgyőri vár informá-
ciós központ.

15.00–17.00 | Filmvetítés – „A szívben még 
megvan” – portréfilm Zerkula Jánosról.  
Diósgyőri vár információs központ.

17.00–18.00 | Szigony zenekar. Psz.
18.00–19.00 | Tócsni & Flódni. Várszínpad.
19.00–20.00 | Zurgó együttes. Psz.
20.00–21.00 | Kaláka. Várszínpad.
21.00–22.00 | Somos együttes. Psz.
22.00–23.00 | Pannonia Allstars Ska 

Orchestra. Várszínpad.
23.00–23.59 | Fanfara Complexa. Psz.
00.00–01.00 | Téka együttes. Várszín- 

pad.

Jószay Zsolt tárlata – Herman Ottó Múzeum, kiállítási épület

Szent Benedek Gimnázium és 
Szakképző Iskola Miskolci Tagintézménye

Miskolc, Kiss ernő u. 17
tel.:  46/530-340,  30/398-9827

titkarsag.mcb@gmail.com  • http://sztbenedekiskola.hu

INDULÓ SZAKKÉPZÉSEK  
NAPPALI ÉS ESTI MUNKARENDBEN

8 ÉVFOLYAMRA ÉPÜLŐ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉSEINK
• Élelmiszer-vegyiáru-eladó új! (6 félév)
• Szociális gondozó és ápoló új! (6 félév)

10 ÉVFOLYAMRA ÉPÜLŐ KÉPZÉSEINK
• Számítógép-szerelő,- karbantartó  (4 félév)
• Irodai asszisztens  (4 félév)
• Ruházati eladó  (4 félév)
• Élelmiszer-vegyiáru-eladó  (4 félév)
• Szociális gondozó és ápoló új! (4 félév)

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ KÉPZÉSEINK
(angol nyelvből emelt óraszámban!)
• Idegen nyelvi titkár   (4 félév)
• Ügyintéző titkár  (4 félév)
• Számítógéprendszer-karbantartó  (4 félév)
• Gazdasági informatikus  (4 félév)
• Logisztikai ügyintéző  (4 félév)
• Gyógypedagógiai asszisztens  (4 félév)
• Szociális asszisztens új! (4 félév)
• Szociális gondozó, szervező új! (4 félév)
• Marketing- és reklámügyintéző  (2 félév)

NAPPALI KÉPZÉSEKEN ÖSZTÖNDÍJ-LEHETŐSÉG!

REGGELI  ÚSZÁS
a Diósgyőri Várfürdőben!

Várjuk Kedves Vendégeinket

HÉTFŐ ÉS CSÜTÖRTÖK KIVÉTELÉVEL MINDEN NAP
REGGEL 6 ÉS 8 ÓRA KÖZÖTT.

A szolgáltatás 10 alkalmas úszóbérlet
megvásárlásával vehető igénybe,
amely a helyszínen kapható 3000 Ft-ért.
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Fejős Éva: Helló, London
A regény főhőse a huszonkét éves, sikeres 
fotómodell, Lengyel Luca. Telefonjában a 
világ divatfotósainak száma, határidőnapló-
ja hónapokra előre tele van, és a legmenőbb 
helyekre van bejárási lehetősége. Egyetlen 
nagy vágya, hogy Londonban kiteljesedjen 
az élete. Egy éjszaka motorbalesetet szenved 
és csillogó életével, álmával együtt minden 
darabokra törik. Hat év kóma után hirtelen 
magához tér, de múltja a feledés homályába 
vész. Vajon még újrakezdheti egykori éle-
tét? Van értelme ragaszkodni régi álmai hoz, 

vagy új célokban kell gondolkoznia? A Helló, London olyan kalan-
dot mutat meg, amelyben egy nő titokzatos világa elevenedik meg. 
Egy nő világa, amelyben újra kell tanulni a félelmet, a bizalmat, a 
szerelmet és a vágyakat is.

Victoria Boutenko: 
A nyers étel csodája
Számtalan betegség fakad abból, hogy 
az ember eltér a természetes életmód-
tól, többek között az étkezésben. A sü-
tés-főzés emberi találmány, a hőke-
zelés azonban sok értékes vitamint, 
enzimet pusztít el az ételekben. Vic-
toria Boutenko könyve abban nyújt 
segítséget, hogyan törekedjünk arra, 
hogy étrendünk minél nagyobb részét 
tegyék ki a nyersen fogyasztott növé-
nyi ételek. Ezzel jelentős lépést tehe-
tünk a betegségek megelőzésében és az egészség megtartásában is.

Névadó – Kandó Kálmán
A Kiss tábornok és a 
Könyves Kálmán ut-
cát észak-déli irány-
ban összekötő utca (a 
LÁEV-végállomással 
szemben). A Tiszai pá-
lyaudvarral szemközti 
téren 1968-ban avatták 
fel egész alakos szobrát, 
amely Antal Károly al-
kotása. Ekkortól tehát utca és tér is 
őrzi a zseniális konstruktőr emlékét.

Pesten született, a József Nádor 
Műegyetemen szerzett gépészmér-
nöki diplomát, 1927-től az MTA 

tagja. Külföldi tanul-
mányutak, munkahe-
lyek után a Ganz Da-
nubius Gépgyárban 
dolgozott 1917-től ha-
láláig. A vasút villa-
mosításának európai 
jelentőségű képviselő-
je, a villanymozdony 
megalkotója, a villa-

mos vontatású vasúti rendszer ki-
fejlesztője. (1869–1931 között élt, 
egerfarmosi előnévvel nemesítették, 
díszsírhelye Budapesten, a Kerepesi 
úti temetőben található.)                  D. I.

Másnaposok 2.
Ismét eszelős bulit csap a négy 
jó barát, a másnap reggel pedig 
ismét fejfájósan indul. Ezúttal 
is Stu mondja ki a boldogító 
igent, méghozzá Thaiföldön. 
Az óvatos fogorvos, tanulva az 
előzőekből, csak egy visszafo-
gott kerti partit tervez legény-
búcsú gyanánt, a többiek azonban másképp gondolják. Így megkez-
dődik a hajsza az emlékek és az eltűnt bajtárs felkutatásáért, közben 
pedig az események egyre távolabb sodorják Stut a frigytől.

amerikai vígjáték, korhatár 16 év
Művészetek Háza, Uránia-terem, július 14–20., 17.30, 20.00

filmajánló ›››››››››››

Akkor és most… A megyei tanács 1952-ben hozott döntést ar-
ról, hogy az Erzsébet Kórház (1952-től Semmelweis Ignác) délnyugati 
sarkában rendelőintézetet építtet. Ezen a területen azonban már épült 
az avasi református egyház „kápolnája”, valójában egy új templom, lé-
tező falakkal. A templom telkét kisajátították. (A templom mögött volt 
az egykori Vörös rák fogadó, amelynek helyén 1984-től épült az új vér-
ellátó központ. A Vörös rák „előtere” adott helyet a templomnak.) Az 
alapok részbeni megtartásával Ulrich Ferenc tervei alapján 1952–1954 
között épült fel a szocreál saroképület. A bejárat fölötti timpanonban a 
„Kígyótaposó nő” bronz dombormű Megyeri Barna alkotása. A bejá-
rat előtti téren áll a „Nő korsóval” elnevezésű szobor (Marosán László 
alkotása). Az épület külső homlokzatát 2009-ben felújították. 
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

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 MIKOM Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-
Hunyad u. 9., vagy e-mailben a megfejtes@mikom.hu címre. A helyes 
megfejtők között a MIKOM ajándékaként könyvet, és a Szervíz Iroda 
jóvoltából egy strandtáskát sorsolunk ki.

Bambusz kalandjai
Bambusz, a setesuta őzgidácska 
nagy vándorútra indult. Buckó 
Alex, Napfürdő utcán lakó fia-

talember családja talált rá a ma-
gányos őzgidára, és mivel napok 
óta hallották a sírását, hazavitték. 
Bambi után Bambusz lett a neve. 

Megkeresték a Miskolci Állat-
kert és Kultúrparkot, de ott nem 

tudták befogadni, viszont ösz-
szehozták őket egy alföldi őzfar-
mossal, Módos Károllyal, hozzá 

került a gida. A sikertörténet-
hez hozzátartozik: a kis gidák 

sokat vannak egyedül, tehát ne 
higgyük rögtön árvának, és ne 

nyúljunk hozzá, mert ha az any-
ja megérzi rajta az emberszagot, 

többé nem fogadja el…
(fotó: Csontos L.)

Csenget egy kicsit...
A gyermekkor egyik 
álomszakmája a villamos-
vezetői munka. Sok kis-
gyermek gondolja úgy, 
hogy ez egy igazán öröm-
teli foglalkozás, és meny-
nyire igazuk van. Vízi Er-
zsébet valóra váltotta 
gyermekkori álmát és vil-
lamosvezetőként dolgozik.

2008-ban kezdte a szakmát a fel-
készítéssel, majd 2009-től ön-
állóan rója a villamossíneket 
és szállítja az utasokat. Ráter-
mettségét és elszántságát mu-
tatja, hogy pályájának első évé-
ben kollégái meg is választották 
a legudvariasabb vezetőnek.

– Nagy megtiszteltetés volt, 
hogy a munkatársaim választása 
épp rám esett. Ugyan kint a pá-
lyán egyedül vagyunk, de ha va-
lami gond adódik, akkor segí-
tünk egymáson, így a jó közösség 
elengedhetetlen ebben a szakmá-
ban – mondja Vízi Erzsébet, aki-
nek kiskori álma vált valóra azzal, 
hogy villamosvezető lett.

Vízi Erzsébet a kezdetek-
től olyan munkát képzelt el ma-
gának, amelyben emberekkel 
foglal kozhat. Gyermekkorában 

ba rátnője édesanyja villamosve-
zetőként dolgozott, így hamar ki-
derült, ez a szakma mindent ma-
gában foglal, kicsit talán többet is, 
mint azt az utasok gondolják.

– A kedvesség elengedhetet-
len a munkám során. Úgy vé-
lem, hogy ha én kedves vagyok 
az utasokkal, akkor ők is ked-
vesek lesznek és mosolygósan 
szállnak le a villamosról, ami na-
gyon fontos – hangsúlyozza.

Az éremnek, mint minden 
esetben, itt is két oldala van, hi-
szen a kedves utasok mellett elő-
fordulnak problémás emberek 
is, akiket nem könnyű kezelni. A 
villamosvezetők, így Vízi Erzsé-
bet is megtanulják azonban, ho-
gyan kell a konfliktushelyzeteket 
a leghatékonyabban megoldani.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

köztünk élnek ››››››››››››
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HIrDeTéS

100 éve írták…
„A Csabai úttest mentén lévő, Vö-
rös rákhoz czímzett vendéglőmet 
kerti helyiségemben kitűnő teke-
pályával megnyitottam” – hirdette 
szolgáltatásait 1899-ben Neumann 
József vendéglős. A Miskolc, He-
jőcsaba, Szirma határainak talál-
kozásában a hatalmas földszintes 
csárda egykor a Szirmay-család in-
gatlana volt. Homlokzatának fém 

cégére az 1930-as évek végétől pi-
hen a múzeumban, vagy látha-
tó valamelyik kiállításon. Sok in-
gatlan cserélt gazdát a Vörös rák 
kártyaasztalai mellett, még több 
érdekes történetet jegyeztek fel a 
kortársak. Szendrei János történet-
író szerint a „Veresrákkal szemköz-
ti domboldalon Görgey tábornok 
kivégeztetett egy spiont” (orosz ké-
met).

Dobrossy István


