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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
folytatják 
a behajtást
a holding-cégek intézkedései-
nek hatására egyre többen élnek az 
adósságkezelési lehetőségekkel.  
a város | 3. oldal

hasznos 
elfoglaltság
a kertbarátok hetente egyszer 
közösen ellátogatnak valame-
lyik kiválasztott kertbe.  
kert-barát | 4. oldal

1, 1a: csak 
fokozatosan
Fokozatosan szűnhet meg a villa-
mosprojekt befejezése után az 
1-es és az 1a-s jelzésű autóbusz.  
a város | 5. oldal

Újra megtámasztják

A miskolci önkormányzat önerőből kiépíti a Nagy-Avas Felső soron 
a beton támfalat. A területen a közelmúltban többször megcsúszott, 
beszakadt a talaj, a szakemberek szerint a balesetveszély elhárítását 
haladéktalanul el kellett kezdeni. A költségek jelentős része remélhe-
tőleg visszatérül majd a benyújtott vis maior-pályázatból.

» részletek a 3. oldalon

Csúcsok, érmek és tapsvihar
A héten Miskolc adott ott-

hont a 13. Junior Uszonyos és 
Búvárúszó Európa-bajnok-
ság küzdelmeinek. A verse-

nyen 17 országból 169 spor-
toló mérte össze tudását, 

felkészültségét. A magyar vá-
logatott tagjai káprázato-

san kezdtek, ugyanis az első 
napon azonnal négy érmet 

nyertek – egyet világcsúccsal! 
» folytatás az 5. oldalon

A vadplakátozás ellen
A vadplakátok elhe-
lyezése egyre jobban 
elterjedt Miskolcon. 
Az illegális tevékeny-
ség rombolja a vá-
ros összképét, így a 
MIKOM Nonprofit 
Kft. harcot indít el-
lenük. Ennek lénye-
ge a szigorúbb szank-
cionálás és új, legális 
reklámfelületek kihe-
lyezése.
» részletek az 5. oldalon

Itthon tér vissza a DVTK az NB I-be!
Szombaton délután fél 6-kor 
megkezdi a szereplést az él-
vonalba egy év után vissza-
térő diósgyőri labdarúgó-
csapat.

„Szombaton délelőtt már a meccs-
re gondolok…” – szól a DVTK in-
dulójának első sora, és ez most 
hatványozottan igaz. Centenáriu-
mi kiesés, egy évi másodosztályú 
száműzetés és fergeteges bajnoki 
ünneplés után újra az első osztály-
ban kezdi a szezont a Diósgyőr: dél-
után fél hatkor az egykori diósgyőri 
edző, Csank János vezette Zalaeger-
szeg ellen lépnek pályára a piros-
fehérek. A hangulatra garantáltan 
nem lesz panasz: elővételben két 
nap alatt 300 bérlet fogyott el, ami 
hűen tükrözi a nagy érdeklődést.

Az egyik legnagyobb erősítést a 
rövid felkészülési idő alatt az jelen-
tette, hogy a keret egyben maradt, a 
házi gólkirály Granát Balázs azon-
ban távozott Miskolcról. Persze 
könnyen lehet, hogy átírja az elő-
ző gondolatot Francisco Gallardo, 

ĺ Imam Seydi, vagy a héten érke-
zett csatár, Enrique Carreño, aki sok 
gólt ígért a közönségnek.

– A szurkolók segítségét is ké-
rem, az ő biztatásukkal nagyon 
fontos pontokhoz juthat a csapat – 

mondta az első edzés után lapunk-
nak a legújabb spanyol csapattag.

» folytatás az 5. oldalon

Újra lesz élvonalbeli 
kosárlabda Miskolcon
Hosszú szünet után ismét indít első 
osztályú női kosárlabdacsapatot 
Miskolc, a 2011/2012-es szezonra 
már a költségvetés is összeállt.

Régóta várt bejelentést tett csütör-
tökön Zsiga Marcell, Miskolc spor-
tért is felelős alpolgármestere: a kö-
vetkező szezonra beadja nevezését 
a DKSK-MISI a női NB I A cso-
portjába. Mint Zsiga Marcell el-
mondta, hosszú tárgyalássorozat 
után összeálltak a klub zavartalan 
működéséhez szükséges gazdasá-
gi és szakmai feltételek.

– Mindent megteszünk, hogy a 
feltételek adottak legyenek a sike-

res szerepléshez. Szeretnénk bizo-
nyítani, hogy van létjogosultsága 
Miskolcon az első osztályú kosár-
labdának – emelte ki az alpolgár-
mester.

Szabó Tamás, a DKSK 2011 
sportegyesület elnöke, a klub egyik 
ügyvezetője a sajtótájékoztatón 
még azt is elmondta, hogy olyan 
társaságot verbuváltak össze, akik 
az első év működési feltételeit biz-
tosítják önkormányzati támogatás 
nélkül is. Ugyanakkor a város ter-
vezi a kosárlabda támogatását, az 
első évben ez plusz forrást jelente-
ne a klubnak.

» folytatás az 5. oldalon

Két kerék, négy kerék
Nemcsak a kerékpárral közle-
kedőket érinti az új kerékpár-
forgalmi nyomvonal kialakítása, 
hiszen az autósok, gyalogosok 
is új közlekedési jelzésekkel, 
szituációkkal találkoznak ha-
marosan! Újdonság például 
Miskolcon az előretolt kerék-
páros-felállóhely, de azt is szok-
ni kell, hogy néhány, az autósok 
számára egyirányú utcába a ke-
rékpárosok mindkét irányból 
behajthatnak.

» cikkünk a 3. oldalon

Fellendülést hozhat(na) a villamosgyártás
A diósgyőri ipari terü-
let számára is komoly fej-
lődést hozhat a miskolci 
villamostender.

Legalábbis akkor, ha az az olasz 
gyártó cég lesz a befutó, amely ko-
moly érdeklődést mutat az itt mű-
ködő vállalkozások iránt. 

Múlt pénteken lejárt az aján-
lattételi határideje a Zöld Nyíl 
villamosprojekt negyedik jármű-
beszerzési tenderének. Az eddigi 
kiírások sikertelenek voltak, első-
sorban azért, mert valamelyik cég 
mindig sikerrel támadta meg az 
eredményt a Közbeszerzési Dön-
tőbizottságnál. Az idő sürget.

A dokumentációt most tíz jár-
műgyártó cég vásárolta meg, s vé-

gül hat ajánlat érkezett be a 31 új 
villamosjármű, valamint a kap-
csolódó áruk és szolgáltatások 
szállítására. Ezúttal is a pályázók 
között van az olasz AnsaldoBreda 

S.p.A., amely az elmúlt héten 
együttműködési szándéknyilat-
kozatot írt alá a miskolci Digép 
Hungary Kft.-vel. 

» folytatás a 3. oldalon

Győri kapu: új 
forgalmi rend!
Kedden az MVK üzemkez-
detétől megváltozik a forgal-
mi rend a Győri kapuban, 
mivel a munkaterület áthe-
lyeződik a déli oldalra (je-
lenlegi belváros irányú sáv). 
Így a közúton közlekedők és 
az autóbuszok a belváros felé 
keddtől az út északi (eredeti-
leg Diósgyőr irányú) oldalán 
közlekedhetnek. 

Az 1-es, 1A-s, valamint vil-
lamospótló járatok számá-
ra a váltással párhuzamosan 
új, ideiglenes buszmegállókat 
alakítanak ki a sínekre telepí-
tett dobogókon, néhány eset-
ben, szükség szerint a jelenle-
gitől kissé eltolva.

Súlyos balesetek szirénázva
Két, megkülönböztető jelzést hasz-
náló szolgálati járművet is sú-
lyos baleset ért a héten a miskol-
ci belvárosban. A Szinvapark előtt, 
a villamossíneken motoros ütkö-
zött mentővel szerdán délután. A 
motorkerékpárt vezető 25 éves 
harsányi férfit, súlyos, életveszé-
lyes állapotban szállították kórház-
ba. Egy nappal később megkülön-
böztető jelzést használó rendőrautó 
rohant a menetrendszerűen köz-

lekedő villamosba a Széchenyi és a 
Szentpáli utcák kereszteződésében. 
Az autóban utazó rendőr zászlós és 
őrmesternő egy ügyeleti riasztáshoz 
sietett, mindketten a miskolci rend-
őrkapitányság állományába tartoz-
nak. A gépkocsi vezetőjét a mentők 
eszméletlen állapotban, súlyos ko-
ponyasérüléssel szállították kórház-
ba. A 21 éves őrmesternőt pénteken 
már csak megfigyelésre tartották 
kórházban.                   (fotó: Juhász Á.)
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Változó szabályok. A gyümölcs- 
és zöldségellenőrzésről szóló ren-
delet módosítása szerint a friss 
zöldség és gyümölcs forgalomba 
hozatala során alapanyag-tárolá-
si, tisztítási, osztályozási, előkészí-
tési, gyártástechnológiai, csoma-
golási, jelölési, tárolási és szállítási 
tevékenységet kizárólag regisztrált 
élelmiszer-vállalkozó végezhet. A 
vállalkozó köteles bejelenteni ada-
tait, a regisztrációs űrlap letölthe-
tő az MGSZH honlapról (www.
mgszh.gov.hu), vagy személye-
sen is átvehető a B.-A.-Z. Megyei 

Kormányhivatal Növény- és Talaj-
védelmi Igazgatóságán (Miskolc, 
Blaskovics út 24. sz.).

Tűzgyújtási tilalom. Továbbra is 
érvényben van a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium által az ország teljes terü-
letén lévő erdőkre, valamint az erdő-
területek határától számított kétszáz 
méteren belüli területre július 8-án 
elrendelt általános tűzgyújtási tila-
lom. A tűzgyújtás a tűzrakó helye-
ken, valamint a közút és vasút menti 
fásításokban is – beleértve a parlag- 
és gazégetést – tilos.

Kormányhivatali híreK ›››››››››››››››››››››
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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 háziorvo-
si ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély (mobilról is 
hívható, 24 órás, ingyenes): 80/116-123; (24 órás, ingyenes, csak vonalas telefon-
ról): 80/505-505; (24 órás, ingyenes, tesztelés alatt): 116-123. Áldozatsegítő vo-
nal (24 órás, ingyenes): 80/225-225. 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 be-
jelentése): 46/345-103, 30/339-6549. Megyei Állami Közútkezelő Kht.: 46/560-
070. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség: 46/506-071.

KözérdeKű telefonszámoK ››››››››››››

Július 9. | szombat

Erős rendőrök. A borsodi rend-
őrök Harmadik Erőemelő Bajnok-
ságát rendezték Hejőkeresztúron. A 
sportesemény – ahogy a versenyzők 
éppen kamiont húztak vagy esetleg 
mázsás kőgolyókkal „játszadoztak” 
– arról is meggyőzhette az érdeklő-
dőket, hogy a megyében szolgálatot 
teljesítő rendőrök nem ijednek meg 
a kihívásoktól. Aranysúly elismerés-
ben részesült Majoros Árpád (Edelé-
nyi Rendőrkapitányság). 

Chopint játszott a képviselő. A 
zene ünnepe alkalmából jazzkoncer-
tet rendeztek a Nyilas Misi Ház belső 
udvarán. Egy szám erejéig zongorá-
hoz ült Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő is. Nagymáté Huba zongo-
raművész, református lelkész és Hein-
rich Attila ifjú zongoraművész lépett 
fel a hivatalos műsor keretében.

Július 10. | vasárnap

Majorette-siker. II. helyezést ért el 
a Miskolci Majorette Együttes Senior 
csapata Hajdúszoboszlón, a III. Or-
szágos Mazsorettversenyen a Senior 
Baton „A” összetett versenyben. A 
Miskolci Kulturális Központ Ifjúsá-
gi és Szabadidő Ház által támogatott 
csoport tagjai az utóbbi hónapok-
ban megfeszített munkával készül-
tek a versenyre Grán Orsolya tréner 
szakmai vezetésével, és remélik, a si-
ker ahhoz is hozzájárul, hogy egyre 
több miskolci és környékbeli fiatal 
lány csatlakozik hozzájuk. 

Fészekrakó-ügy: pró és kontra. 
Földesi Norbert (MSZP) sajtótájé-
koztató keretében bejelentette, hogy 
a csütörtöki Fidesz-sajtótájékozta-
tóra reagálnak. Állítása szerint Mol-
nár Attila úgy állította be, mint akik 
a közgyűlésben kellemetlen kérdé-
sekkel bombázzák a polgármestert, 
pedig valójában ők tehetnek a Fé-
szekrakó-problémáról. Kiosztottak 
egy fényképet és kérdéseket intéz-
tek Varga Gergővel közösen a Fidesz 
miskolci elnökéhez. A képen látha-
tó ügyvéd a Fészekrakó-per elsőren-
dű vádlottja. Zakójának hajtókáján 
a Fidesz kitűzőjét viseli. Kérdezzük 
Molnár Attilától, a Fidesz miskolci 
elnökétől: ki ez az ember? – Minden-
ki olyan kitűzőt tesz ki, amilyenhez 
hozzájut, képvisel, vagy lejáratni kí-
ván. Visszautasítom az áthallásos cé-
lozgatást – szögezte le Molnár Attila.

Kézműves vásár és játszóház. 
A nagy hőségben is megrendezték a 
Diósgyőri Kézműves és Alkotóház-
ban a népművészeti és kézműves ter-
mékek hagyományos havi vásárát. 
Amíg a szülők nézelődtek, vásárol-
tak, a gyerekek a játszóházban mú-
latták az időt. Sőt, össze is kötötték a 

játékot és az alkotást, mivel amelyik 
gyereknek volt kedve, az például ki-
próbálhatta magát gyöngyfűzésben. 

Július 12. | kedd

A víz áldozata. Újabb borsodi ál-
dozatot szedett a nyári szabadví-
zi fürdőzés. Kedden délután egy 21 
éves, ormosbányai fiatalember ful-
ladt bele a Miskolc mellett található 
Csorba-telepi tóba. Mint megtudtuk, 
idén ő az ötödik a megyében, aki a 
vízben lelte a halálát. 

Kevesebb riporter. Hét rádiós és 
hét televíziós műsorkészítőt bocsá-
tottak el a Magyar Televízió Észak-
magyarországi Regionális Stúdiójá-
ból, illetve az Észak-magyarországi 
Régió Rádióból. Mint ismeretes, a 
közszolgálati média átalakításának 
részeként, a napokban összesen 550 
dolgozónak mondtak fel az MTV-
nél, a Duna TV-nél, a Magyar Rá-
diónál és az MTI-nél.

Fotókiállítás Tamperéről. Testvér-
városunkról, a finnországi Tamperé-
ről nyílt fotókiállítás kedden a Mis-
kolci Kulturális Központ Ifjúsági és 
Szabadidő Házban. A képeket Farkas 
Tamás, a Magyar–Finn Baráti Kör el-
nöke készítette elődje, Breitenbach Jó-
zsef tiszteletére. A napokban meghí-
vásukra tízfős tamperei delegáció járt 
Miskolcon, a testvérvárosi látogatókat 
fogadta Kriza Ákos polgármester is, 
aki elismeréssel szólt a jól működő ci-
vil kapcsolatokról.

Korcsolyás nyári tábor. Több 
mint 21 milliós, és 100 százalékos tá-
mogatást nyert a Miskolc Városi Sza-
badidőközpont gyermekek nyári tá-
boroztatására és korcsolyaszakkör 
szervezésére. A nyári korcsolyatábor 
több turnusban, összesen 200 gye-
reket tud majd fogadni. Ellátásuk, 
foglalkoztatásuk napközi otthonos 
rendszerben, napi nyolc órán keresz-
tül történik, naponként háromszo-
ri étkezéssel. Szakképzett oktatók is-
mertetik meg velük a korcsolyázás 
alapismereteit, de ellátogatnak pél-
dául az állatkertbe és a barlangfürdő-
be is. A szeptemberben induló kor-
csolyaszakkör 24 héten át tart majd, 
itt összesen 150 gyereket tanítanak 
meg korcsolyázni, ugyancsak több 
turnusban.

Július 13. | szerda

Polgárőrök két keréken. Ke-
rékpáros szolgálatot is teljesíthetnek 
körzetükben a Győri Kapu Városrész 
Polgárőr Egyesület tagjai a jövőben, 
köszönhetően az AVE Miskolc Kft. 
és a Decathlon áruház közös adomá-

nyának, vagyis a két férfi mountain 
bike-nak. Ezzel a támogatással kö-
szönte meg az áruház és a hulladék-
gazdálkodási cég a polgárőr egyesü-
let eddigi eredményes munkáját, és 
reményük szerint – ahogy Molnár 
Attila, az AVE ügyvezető igazgató-
ja is megfogalmazta –, a Győri kapu 
városrész közbiztonságának további 
javulását eredményezi majd a bicik-
lis őrjáratok bevezetése. 

Nincs per. Elutasította Halmai 
Gyula, a Miskolc Holding Zrt. ko-
rábbi vezetője keresetét a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíró-
ság. Halmai Gyula Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és Kriza 
Ákos ellen adta be keresetét a febru-
ár 1-jén tartott sajtótájékoztatón el-
hangzottak miatt, amely a „Miskolc 
Holding cégcsoport 2010. évi átvilá-
gításának eredménye: 30 milliárd fo-
rint adósság” címet viselte. 

Július 14. | csütörtök

Konstruktivitást várnának. Po-
litikai bosszúhadjáratot sejt a Fidesz 
miskolci szervezete az MSZP, és a 
korábbi városvezetéshez köthető sze-
mélyek által Kriza Ákos polgármes-
ter és Miskolc önkormányzata ellen 
beadott keresetek mögött – mindezt 
Molnár Attila városi elnök és Kiss Já-
nos frakcióvezető mondta sajtótájé-
koztatóján. Emlékeztettek: Halmai 
Gyula, a Miskolc Holding Zrt. ko-
rábbi elnök-vezérigazgatója bírósági 
keresetét, Mokrai Mihály korábbi al-
polgármester feljelentését elutasítot-
ták, és Simon Gábor frakcióvezető 
felvetését sem támasztotta alá a kor-
mányhivatal állásfoglalása. Ezért is-
mét felszólították az MSZP városi 
szervezetét, hogy politikai táma-
dások helyett inkább működjenek 
együtt Miskolc élhetőbbé tételében.

Elutasított feljelentés. A bün-
tetőeljárás során beszerzett adatok 
alapján a feljelentést elutasította és 
megszüntette a nyomozást a Mező-
kövesdi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya Mokrai Mihály „visszaélés 
közérdekű adattal vétség miatt tett 
feljelentése” tárgyában.

Ismét a turizmusfejlesztésről.  
Veszélyben érzi az uniós pénzekből 
megvalósuló turisztikai fejlesztések 
jövőjét, valamint a város turisztiká-
ját Tompa Sándor önkormányzati 
képviselő. A politikus sajtótájékoz-
tatóján kritikával illette a miskolc-
tapolcai Kalandpark szerződése és a 
bérleti díjának fizetése körüli helyze-
tet is. Szóvá tette továbbá, hogy a je-
lenlegi városvezetés hivatalba lépése 
után már előkészített, folyamatban 
lévő projektekkel kapcsolatos, ese-
dékes szerződések megkötését mu-
lasztotta el, amiből véleménye sze-
rint kára származott a városnak, és 
veszélyezteti bizonyos pályázati for-
rások hozzáférhetőségét is.

Czinkné Sztán Anikó, a Miskolci Tu-
risztikai Kft. ügyvezetője tételesen cáfol-
ta Tompa Sándor állításait. A sajtótájé-
koztatóról és a reagálásról részletesen 
olvashatnak a minap.hu-n.

Nyílt nap buszokkal. Az idén ismét 
megrendezte nyílt napját az MVK 
Zrt. A látogatók vásárolhattak vi-
szonylatjelző táblákat, síndarabbal is 
gazdagodhattak, de akár buszt is ve-
zethettek – nyereményként. Legtöb-
ben talán a felsorakozott autóbuszok-
ra voltak kíváncsiak, melyek között 
ott álltak a cég tulajdonában lévő mu-
zeális minősítésű veterán járművek és 
a legújabb, legmodernebb darabok.

Zarándokút. A Gyulafehérvári 
Caritas kerékpáros zarándokai Mis-
kolcon is áthaladtak. A Deszkatemp-
lom megtekintése után fogadta őket 
Kriza Ákos polgármester, majd foly-
tatták útjukat a Közép-Európát átíve-
lő, mintegy 1300 kilométer hosszú 
Mária Úton. A polgármester köszön-
tőjében hangsúlyozta: nagyon fontos 
kezdeményezésnek tartja a zarán-
dokutat, amely mintegy összekötő 
kapocs a Kárpát-medencei magyar-
ság között Csíksomlyótól egészen 
Mariazellig.  

Házi segítségnyújtók. Házi se-
gítségnyújtásra szövetkezett Mis-
kolc és néhány környékbeli település. 
Az uniós támogatással megvalósu-
ló projekt keretében 22 személyt ké-
peznek ki, majd állítanak munká-
ba. Ezzel jól járnak az ápolók, mivel 
visszakerülnek a munka világába és 
jól járnak a segítségre szorulók is. A 
házi segítségnyújtás megszervezése 
az önkormányzatok kötelező alapfel-
adatai közé tartozik. 

Polgárőr-kitüntetés rendőrök-
nek. A Magyar Polgárőr Szövet-
ség elnöke a polgárőr mozgalom 
támogatásának elismeréseként Ko-
pácsi Sándor Polgárőr Érdemren-
det adományozott Vereckei Csaba 
r. dandártábornoknak, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-fő-
kapitányság vezetőjének, illetve Pol-
gárőr Érdemkereszt arany fokozata 
kitüntetésben részesítette Szerencsi 
Árpád r. alezredest, a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság vezetőjét.
 
Ítélkezési szünet. Július 18-án, 
hétfőn megkezdődik az ítélkezési 
szünet Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye bíróságain. Ez azt jelenti a gya-
korlatban, hogy normál tárgyalás 
nem lesz ez alatt az idő alatt, viszont 
a miskolci és más városi bíróságokon 
ügyeletet tartanak a sürgős ügyek in-
tézésére. 

Karambolozott gyermekmen-
tő. Rendőrautóval karambolozott 
Miskolc akkor egyetlen koraszülött-
mentőautója, amelyet a miskolci Se-
gíts élni! Alapítvány tart fenn. Szűts 
Ágnes, az alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke elmondta: az ellátás nem 
került veszélybe, ugyanis épp a na-
pokban sikerült szolgálatba állítani 
egy másik ilyen mentőautót is Mis-
kolcon. A régi – ha sikerül megja-
vítani – tartalék lesz majd, hasonló, 
rendkívüli esetekre. 

hírhasáb ››››››››››››

» Vereckei Csaba | rendőr dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
rendőrfőkapitánya fogadónapot tart július 20-án, szerdán reggel 8 és déli 12 óra kö-
zött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságon (Miskolc, Zsolcai kapu 
32. szám, 2. emelet.). Előzetes bejelentkezés: a 46/514-500/24-14-es telefonon júli-
us 18-án délután 4 óráig. 

fogadóóra ››››››››››››

Szeptemberben pályázhat Miskolc 
Átütemezte a kiíró a ki-
emelt turisztikai pályá-
zatokat, így a miskolcta-
polcai fejlesztési projektre 
csak szeptemberben tud-
ja a pályázatot benyújtani 
a város.

Ahogy arról korábban beszá-
moltunk, Miskolctapolca fej-
lesztését a város az egészség-
turizmusra építve képzeli el, 
ehhez az Észak-magyarországi 
Operatív Program keretein be-
lül a kiemelt turisztikai attrak-
ciók pályázati részben szeretne 
támogatást elnyerni. Májusban 
a városrész civil szervezeteit is 
egyeztetésre hívták, és ötleteket 
kértek, hiszen az akkori infor-
mációk szerint várható volt jú-
nius-júliusban a pályázati kiírás.

Mint a NORDA Észak-ma-
gyarországi Regionális Fejlesz-

tési Ügynökségnél megtudtuk, 
a kiemelt pályázatokat elhalasz-
tották, kiírásukat szeptember-
re tervezik. Megkeresésünk-
re Lengyel Katalin, a Miskolci 
Városfejlesztési Kft. ügyvezető 
igazgatója elmondta, már a szep-
temberi időpontra készülnek, 
elkezdődött a fejlesztés részletei-
nek kidolgozása, a teljes pályá-
zati anyag gond nélkül elkészül-
het az elhalasztott időpontra.

Új ápolási osztály a MISEK-ben
Miközben a hírek az egészség-
ügy nehéz helyzetéről szólnak, és 
Miskolcon is meg kell a kórházak-
nak küzdeni az orvos- és a finan-
szírozási hiánnyal, pozitív esemé-
nyekről is beszámolhatott Tóth 
László, a MISEK Kft. ügyvezető 
igazgatója.

Ötven ágyas ápolási osztályt ala-
kítottak a Miskolci Semmelweis 
Ignác Egészségügyi Központ és 
Egyetemi Oktató Kórház diós-
győri telephelyén a közelmúlt-
ban. Ahogy az igazgató mondja, 
tulajdonképpen ezek az ágyak 
papíron léteztek, a finanszírozás 
adott volt hozzá, ám a feltéte-
lek és az orvoshiány miatt eddig 
nem tudták „üzemeltetni” őket. 
Egy eddig kihasználatlan épüle-
tet sikerült felújítani, a modern 
ágyakat pedig a johanniták se-
gítségével kapták – nem újak, de 
alig használtak. Az új osztály ve-
zetője Illés László belgyógyász, 
kardiológus, kardiológiai reha-
bilitációs szakfőorvos lett.

Ezzel a leghosszabb ápolási 
időt igénylő betegek felépülésé-
hez tudnak méltó körülménye-
ket biztosítani, de a várakozási 
idő is lerövidül, és a sürgőssé-
gi elhelyezés is rugalmasabban 
megoldható. Tóth László hoz-
zátette, ugyanakkor bevételt is 
generál a kórház számára. Az 

ügyvezető igazgató bejelentette 
azt is, hogy a kórház negyven-
millió forintot nyert el pályá-
zati forrásból eszközbeszerzés-
re, ami igencsak jól fog jönni a 
MISEK számára. Mint ahogy 
jól jön minden segítség, így az a 
nagy értékű laryngoscop (gége-
tükör), amit kedden ajándéko-
zott az „Együtt az egészségün-
kért” Alapítvány a MISEK Kft. 
Szülészeti Osztályának.

– Nagyon fontos, hogy sike-
rült megállítanunk a kórház el-
adósodását, és dolgozunk azon, 
hogy csökkentsük is, de nem 
szabad feladni a fejlesztéseket 
sem. Előre kell nézni, és men-
ni, másképpen nem lehet ha-
ladni – tette hozzá Tóth Lász-
ló. Ebben a szellemben tartották 
meg a közelmúltban a Semmel-
weis-napot is. Az egészségügyi 
dolgozók ünnepén díjakat és 
kinevezéseket is átadtak, a Sem-
melweis Ignác-díjat Simkó Csa-
ba, a hospice osztályvezető fő-
orvosa vehette át. Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere pedig 
azt hangsúlyozta az ünnep kap-
csán, hogy hónapok óta dolgoz-
nak a miskolci egészségügyi el-
látás átalakításán, amivel azt 
szeretnék elérni, hogy a dolgo-
zóknak és a betegeknek is jó le-
gyen. A tervek szerint 1-2 éven 
belül el is érhetik ezt a célt. 

Kínai delegáció
Partneri együttműködésre írtak 
alá szándéknyilatkozatot pénte-
ken, Miskolcon a kínai Jiangxi tarto-
mány és a B.-A.-Z. Megyei Közgyű-
lés vezetői. 

Jiangxi Kína déli részén találha-
tó, lakosainak száma 43 millió, te-
rülete mintegy 167 ezer négyzet-
kilométer. Tartományi székhelye 
és legnagyobb városa Nanchang, 
melynek képviselői ugyancsak je-
len voltak a nyilatkozat aláírásánál, 
majd a miskolci városházán folytat-
tak tárgyalásokat a két város együtt-
működésének lehetőségeiről. Liu 
Chongsheng, a tanács külügyi iro-
daigazgatója úgy nyilatkozott: szo-
ros kapcsolatokat szeretnének ki-
építeni, számos területen. 

Mengyi Roland, a B.-A.-Z. Me-
gyei Közgyűlés elnöke elmond-
ta: a kapcsolatfelvételt hosszas tár-
gyalások, tapasztalatcserék előzték 
meg. Bíznak benne, hogy hason-
lóan sikeres megállapodásokat si-
kerül majd kötni, mint nemrégi-
ben Ven Csia-pao kínai, és Orbán 
Viktor magyar miniszterelnöknek, 
Budapesten. Elsősorban a gazda-
ság – ezen belül a vegyipar és a ne-
hézipar – az oktatás, a kultúra, az 
egészségügy és a környezetvéde-
lem területén szeretnének együtt-
működést kialakítani. 

Zhang Zhiming, a Jiangxi Tar-
tományi Kormány Külügyi Irodá-
jának főigazgató-helyettese meg-
erősítette ezt, elmondva, a partneri 
szerződést a tervek szerint novem-
berben írják majd alá, Kínában.
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Újra megtámasztják
Az önkormányzat önerő-
ből kiépíti a Nagy-Avas 
Felső soron a támfalat. 

A területen a közelmúltban 
többször megcsúszott, beszakadt 
a talaj, a szakemberek szerint a 
balesetveszély elhárítását hala-
déktalanul el kellett kezdeni. A 
költségek jelentős része remélhe-
tőleg visszatérül majd a benyúj-
tott vis maior-pályázatból.

– Az omlás elérte a Nagy-Avas 
Középső sor ingatlanjainak hát-
só falát, a leszakadt föld meny-
nyisége pedig az 1700 köbmétert 
– mondta el Durda Péter, a pol-
gármesteri hivatal városüzemel-
tetési osztályának főtanácsosa.

Mint megtudtuk, a domboldal 
lecsúszása egyértelműen vis mai-

or káreseménynek minősíthető, 
indokolt volt a pályázat benyújtá-
sa, ezt támasztotta alá az Orszá-
gos Pince- és Partfal Szakbizott-
ság, a Kormányhivatal, a Megyei 
Katasztrófavédelem és a Magyar 
Közút KKK szakvéleménye is.

A helyreállítás során a felső 
út megtámasztására egy 22 mé-
ter hosszú támfalat építenek, és 
megerősítik a domboldalt is.

– Tizenhárom vasoszlopot 
tettünk le a földbe nyolc mé-
ter mélyen, ezekre kerül a tám-
fal vasbeton alapja, az alapra 
pedig az öt méter magas, 22 mé-
ter hosszú támfal – mondta el 
Durda Péter. A kivitelezés mint-
egy 25 millió forintba kerül, en-
nek jelentős része remélhetőleg 
visszatérül a benyújtott, vis mai-
or-pályázatból. A munka befeje-
zése szeptemberre várható.

Sz. S.

Hődíj, vízdíj, lakbér: folytatják a behajtást
Az ügyvédi felszólítások, 
korlátozó és felfüggesztő in-
tézkedések hatására az ügy-
félszolgálatok forgalma ez 
év májusától megduplázó-
dott: a Miskolc Holding há-
rom tagvállalatánál (MIHŐ, 
MIVÍZ, MIK) a havi ügyfél-
szám meghaladta a tízezret.

A Miskolc Holding Zrt. szolgáltató 
cégei folytatják kintlévőségeik be-
hajtását. Schweickhardt Gyula pro-
jektvezető hangsúlyozta: jogszerű 
és méltányos eljárásokkal kíván-
ják védeni a fizető ügyfelek érdeke-
it. Céljuk soha nem a szolgáltatás 
korlátozása, hanem a felhalmozott 
adósság kezelése, a jogos követelé-
sek érvényesítése.

Az intézkedések hatására a rész-
letfizetési megállapodások száma 
az előző hónapokhoz képest négy-

ötszörösére emelkedett, értékük 
30-35 millió forintra nőtt. A köz-
vetlen pénztári befizetések meghá-
romszorozódtak, mintegy 50 mil-
lió forint értékben. Az intenzívebb 
követelés-érvényesítés a gazdálko-
dó szervezeteket is érinti, mintegy 
300 ilyen fizetési felszólítást küld-
tek ki, az eredmények értékelése 
július végére várható.

– Az intézkedések jelentős költ-
séggel is jártak, ezért várhatóan 
ez év őszétől ezeket az érintett fo-
gyasztókra terhelik – mondta el 
Schweickhardt Gyula. Ez eseten-
ként 30-40 ezer forintot jelent, 
s ehhez jöhet még a szolgáltatás 
esetleges visszakötésének a díja. 

A projektvezető arról is szólt, 
hogy a MIK folytatja a több éve 
megkezdett kiürítési perek jogerős 
ítéleteinek a végrehajtását. Egyelő-
re 23 kilakoltatásra van időpont, de 
idén akár 126 is lehet ezek száma. 
Jelenleg Miskolcon 5209 önkor-
mányzati tulajdonú bérlakás talál-
ható. A tapasztalatok szerint mind a 

fizetési meghagyások, mind a vég-
rehajtási eljárások száma évről évre 
növekszik: a bérleti díjjal tartozó 
ügyfelek száma eléri a 2900-at.

Schweickhardt Gyula ezzel ösz-
szefüggésben megemlítette, hogy 
módosult a támogatás: akinek a 
közüzemi díjtartozása meghaladja 
a 199 ezer forintot, az nem része-
sülhet lakbértámogatásban.

A MIHŐ, a MIVÍZ és a MIK 
a közeljövőben is folytatni fog-
ja a kintlévőség-kezelést, azok in-
tenzív behajtását: mintegy 12-13 
ezer felszólítás kiküldése várható. 
Ezres nagyságrendben terveznek 
jogi eljárást fizetési meghagyásra, 

végrehajtásra, felszámolási eljárá-
sok kezdeményezésére, és 300-500 
korlátozás, felfüggesztés várható. 

A bajba jutott adósok számára 
több lehetőség – részletfizetés, adós-
ságrendező eljárás, fizetéskönnyítés 
– is kínálkozik, de nagyon fontos, 
hogy az adósságot ne hagyják fel-
halmozódni. Sajnos, a tapasztala-
tok szerint ez nem mindig jellemző.

– Mindenképp szükség van a 
szolgáltatók és a szociális intézmé-
nyek együttműködésére. Az Irány-
tű Szociális Szolgálat és a Miskolc 
Holding Zrt. ezért szociális egyez-
tető fórumot szervezett azzal a 
céllal, hogy egyensúlyt tudjanak 
létrehozni a hatékony kintlévőség-
kezelés, valamint a szociális kérdé-
sek, problémák között – mondta el 
Schweickhardt Gyula.

A szociális egyeztető fórumot 
rendszeressé szeretnék tenni, a kö-
vetkező, várhatóan 2-3 hét múl-
va esedékes ülésen a tervek sze-
rint szó lesz majd kilakoltatással 
kapcsolatos problémákról, jogsza-
bály-módosításokról, adatvédelmi 
problémákról, jelzőrendszer kiala-
kításáról.                                 Szepesi S.

Két hónap számokban
» kiküldött fizetési felszólítás: 11 ezer 
»  tartozásrendezés 

a MIHŐ-nél és MIVÍZ-nél: 87 
»  korlátozott vagy felfüggesztett 

szolgáltatás: 124 
» műszaki leválasztás: 306
» végrehajtás várható: 62

A gyermekek biztonságáért
Több játszótér is megújult, 
megújul Miskolcon, foko-
zott gondot fordítanak a 
gyermekek biztonságára.

A bodótetői társasházaknál a 
közelmúltban új padokat he-
lyeztek ki, felújították, átfestet-
ték a játszóeszközöket, kicserél-
ték az ülőpadokat a hintákon. 
A munkában a Lévay gimná-
zium diákjai is közreműköd-
tek. Kovács Józsefné, a 13. szá-
mú választókörzet képviselője 
elmondta: területén három, az 
uniós szabványnak is megfelelő 
játszótér található – a Fábián ka-
puban, a Mátyás király utcán és a 
Tízeshonvéd lakótelepen – eze-
ken folyamatos a takarítás, terü-
letrendezés. 

Játszótér-felújítás zajlik az 
Avason is. A Pattantyús utcán 
mintegy 2,8 millió forintból te-
szik biztonságosabbá a játszóesz-
közöket, korszerűbbé a területet. 
Fodor Zoltán önkormányza-
ti képviselő tájékoztatása szerint 
egyebek mellett betonra cseré-
lik a játszóeszközök elkorhadt, 
fa lengéscsillapítóit, amelyek így 

jóval biztonságosabbak lesznek. 
Egy 20 x 40 méteres focipálya is 
épül a gyerekeknek a körzetben, 
a Hajós Alfréd utcai óvoda udva-
rán, mintegy félmillió forintból.

A közeljövőben tervezik felújí-
tani Eperjesi Erika és Molnár Pé-
ter képviselők a területükön lévő 
Melinda u. 12. és 42. sz. előtti, 
két játszóteret. Molnár Péter el-
mondása szerint ezek lassan már 
a terület szégyenfoltjainak szá-
mítanak, mindenképp indokolt 
a felújítás, melyet közösen vé-
geznek el, képviselői alapjukból. 
Nemrégiben bejárták a területet 
a potenciális vállalkozókkal, ezek 
felmérték a szükséges munká-
latokat, jelenleg az árajánlatokat 
várják. A munkák itt is hamaro-
san beindulnak.                        Sz. S. 

Fellendülést hozhat(na) a villamosgyártás
A diósgyőri ipari terület szá-
mára is fejlődést hozhat a 
villamostender – legalább-
is, ha az az olasz gyártó cég 
lesz a befutó, amely komoly 
érdeklődést mutat az itt mű-
ködő vállalkozások iránt. 

» folytatás az 1. oldalról
Ács András ügyvezető igazgató la-
punknak elmondta: korábbi üzle-
ti kapcsolataiknak köszönhetően 
Maurizio Saulinak, a Magyaror-
szági Olasz Kereskedelmi Kama-
ra elnökének a közvetítésével ke-
rült sor a kapcsolatfelvételre, amely 
több vállalkozást is érint a Digép-
csoportból. A szándéknyilatko-
zat arról szól, hogy amennyiben 
az AnsaldoBreda nyeri meg a ten-
dert, Diósgyőrben működő cégek 
gyártják majd a villamoskocsikhoz 
a forgó és hegesztett alkatrészeket, 
valamint a kerekeket. Hosszabb tá-
von az sem kizárt, hogy ebben az 
esetben az összeszerelés is helyben 
történne, hiszen az olasz cég szá-
mára ez akarékos megoldás lenne. 

Kis részét használják
– Mindez igen komoly fejlődést 
indíthatna el a diósgyőri ipari te-
rületen. Csupán a mi vállalatunk 
esetében, már rövid távon 50 fős 
létszámbővítést eredményezne, és a 
későbbiekben mi végeznénk a szer-
vizelést is – mondta el az igazgató. 

Az együttműködésre alakult 
vállalatcsoport tagja a Diósgyő-
ri Vasúti Kerékpárgyártó (DVK) 
Kft. is, melynek ügyvezetője, Lech 
Zaciera még ennél is bizakodóbb. 
Mint mondta, ez az együttműkö-
dés hatalmas nemzetközi reklámot 
jelentene a diósgyőri vállalkozá-
soknak, ami újabb megrendelése-
ket, ezáltal létszámnövelést ered-
ményezne. Lech Zaciera egy fali 
maketten mutatta, hogy a hatal-
mas, 44 hektáros diósgyőri gyár-
területnek jelenleg csupán igen kis 
részét használják ki – az itt műkö-
dő 55 vállalkozás alig kétezer em-
bernek ad munkát. 

Világszínvonalon
A DVK 2006-ban jött létre. – Nem 
csupán az ingatlanok, gépek, be-
rendezések kerültek a cég tulajdo-
nába. Gondozni szeretnénk azt a 
több évtizedes gyártási kultúrát is, 
amely letéteményese a magyar vas-
úti kerékpárgyártásnak – mond-

ta el Lech Zaciera. Az együttmű-
ködési szándéknyilatkozat aláírása 
előtt az AnsaldoBreda szakembe-
rei többször jártak Diósgyőrben, 
felmérték az itteni szakembergár-
dát, gyártókapacitást. 

– Megkaptuk az új villamosko-
csik teljes műszaki dokumentáció-
ját, mérnökeink nagyon komoly 
munkával véleményezték, árazták 
ezeket, s úgy tűnik, az olasz part-
ner elégedett volt az eredmény-
nyel – hangoztatta az ügyvezető. 
Mint fogalmazott, az együttműkö-
dés megvalósulásával egy olyan vi-
lágszínvonalú szakmai kultúra ho-
nosodna meg Diósgyőrben, amely 
mind a helyi műszaki értelmisé-
get, mind a szakmunkásokat ver-
senyképes tudással ruházhatná fel, 
megakadályozná elvándorlásukat.

Az olaszok felmérték 
Szőllősi György, az együttmű-
ködésben ugyancsak érdekelt 
Realcomp Kft. ügyvezetője arról 

tájékoztatott, hogy – részben uni-
ós pályázati támogatással – mint-
egy 2,7 milliárdos fejlesztés zaj-
lik a Digép-csoport vállalatainál. 
Mint fogalmazott, az olasz szak-
értők nem csupán a már meglévő 
gyártókapacitást, infrastruktúrát 
mérték fel, amikor itt jártak, ha-
nem azokat a potenciális fejleszté-
si lehetőségeket is, amelyek rendel-
kezésre állnak.

A villamosjármű-tenderben elő-
reláthatólag augusztusban hirdet-
nek majd eredményt. Szerződés-
kötés szeptemberben várható, ha az 
ajánlattevők nem fordulnak jogor-
voslati kérelemmel a Közbeszerzé-
si Döntőbizottsághoz. Informáci-
óink szerint, pusztán a költségeket 
tekintve, az AnsaldoBreda ajánla-
ta a harmadik helyen szerepel, de a 
döntésnél komplexen mérlegelnek 
majd, más szempontokat – például 
a referenciákat, szervizelési költsé-
geket, stb. – is figyelembe véve.

Szepesi Sándor

Országzászló: közadakozásból
Mint ismeretes, a város közgyű-
lése elfogadta a régi, miskolci Or-
szágzászló újjáépítési tervét. 
Közadakozásból kívánják újra fel-
állítani, a kezdeményezést az ön-
kormányzat is támogatja.

Miskolcon az 1930-as évek kö-
zepén állították fel a faragott 
kőtalapzaton álló, több méter 
magas, nemzetiszínű szalag-
gal díszített zászlórudat, a fél-
árbocra engedett, nemzetiszínű 
zászlóval. Ez egy emlékhely volt 
Miskolcon is, Trianon és a ma-
gyar sors mementója, megemlé-
kezések helyszíne.

A kommunista hatalomátvé-
tel után szerte az országban le-
bontották, vagy átépítették az 

ilyen emlékműveket, ez a sors 
várt a miskolcira is. A helyreál-
lításhoz részletes szakmai anya-
got találtak a megyei levéltár-
ban, így az eredeti tervek szerint 
rekonstruált Országzászló ke-
rülhet vissza régi helyére, a Nép-
kert nyugati oldalába, a Herman 
Ottó Múzeum központi épüle-
tével szembe.

A Lévay József Közművelődési 
Egyesület az OTP Bank Nyrt. 

11734004-20494067 
számlaszámára várja mindazok 
adományait, akik hozzá kívánnak 
járulni a helyreállításhoz.
Ha valakinek korabeli fotója van 
az egykori Országzászlóról, kérjük, 
juttassa el szerkesztőségünkbe!

Két kerék, négy kerék – fontos változások
Nemcsak a bicikliseket érin-
ti az új kerékpárforgalmi 
nyomvonal, hiszen az autó-
sok, gyalogosok is új közleke-
dési jelzésekkel, szituációkkal 
találkoznak hamarosan!

Áprilisban megkezdődött a Tiszai 
pályaudvar és Diósgyőr közötti ke-
rékpárforgalmi nyomvonal építése, 
melynek köszönhetően 17 kilomé-
ter hosszú, észak-déli és kelet-nyu-
gati hálózat alakul ki Miskolcon. 
A táblákat, útburkolati jeleket már 
több helyen láthatjuk a belváros-
ban és környékén.

A nyomvonaltól független vál-
tozás, hogy új KRESZ-táblákat he-
lyeztek ki az Andor, a Görögsző-
lő, valamint a Szarkahegy utcákon 
a múlt héten. A jövőben ezeket az 
– autósok számára a belváros felé 

egyirányú – utcákat a kerékpárosok 
mind a két irányban használhat-
ják, így mintegy három kilométeres 
etapon járhatnak egymás mellett a 
négy- és kétkerekűek. Folytatásra, 
azaz újabb utcák kétirányúsítására 
várhatóan augusztusban kerül sor.

A rendőrség a kerékpárosklub 
helyi aktivistáival tájékoztatókat is 
osztott a táblák kihelyezését köve-
tően, hogy autósok és kerékpárosok 
figyelmét egyaránt felhívja az új for-
galmi rendre. Hiszen ahhoz, hogy 
egy városban úgy növekedjen a ke-
rékpáros-forgalom, hogy ne kísérje 
a balesetek számának megugrása, 
elengedhetetlen, hogy a közlekedők 
ismerjék és betartsák a szabályokat, 
valamint figyeljenek egymásra.

Azonban míg az úttesten a 
kétkerekezők, a járdán a sétálók 
vannak veszélyben.

– Úgy látom, hogy a kerékpár-
nak az úttesten a helye. Ugyanak-
kor tény az is, hogy – különösen 
a megfelelő infrastruktúra hiá-
nyában – sokan járdáznak, mert 
félnek. Viszont ott vendégek va-
gyunk, és ennek megfelelően 
kell(ene) viselkednünk. Biztos, 
hogy több évig tart, amíg minden 
a helyére kerül – magyarázza Kun-

halmi Zoltán, a Magyar Kerékpá-
ros Klub Területi Szervezetének 
szakmai vezetője.

További újdonság Miskolcon az 
előretolt kerékpáros-felállóhely. Ez 
azt jelenti, hogy a jelzőlámpás cso-
mópontban két stopvonalat feste-
nek fel. Az autóknak az első előtt 
kell megállniuk, a kerékpárosok a 
lámpa piros jelzése alatt előregu-
rulhatnak a két stopvonal közöt-
ti területre. Ezen a területen az asz-
faltot általában (de nem mindig) 
téglavörösre színezik. A világszerte 
alkalmazott megoldás azért növe-
li a kerékpárosok biztonságát, mert 
amikor a lámpa zöldre vált, a kocsi-
sor előtt tudnak elindulni, nem ke-
rülnek holttérbe, az autósok jól lát-
ják őket. Ehhez az is fontos, hogy a 
kerékpárosok csak a piros jelzés alatt 
guruljanak előre a kocsisor mellett. 
Az egyik ilyen, készülő felállóhely 
már látható a Dózsa György utca 
Városház tér felőli végén, ahol a 
bringásokat rövid, ugyancsak tégla-
vörösre színezett kerékpársávval ve-
zetik be a felállóhelyre.                  S. P.
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JótékoNyságI hANgverseNy
a miskolctapolcai református templomban 2011. július 17-én, vasárnap 18 órakor.

Orgona: Szabó Balázs orgonaművész, ének: dr. Nehéz Károly, közreműködik: a Sajóhídvégi Református Egyházközös-
ség énekkara, vezényel: Bobkó Gyula lelkész, verset mond: Kardos Katalin. A hangverseny után gobelinképek kiállítá-
sa tekinthető meg a templomban. A belépés díjtalan. A perselyadomány a templom építéséet szolgálja.

HIrdetés

HIrdetés

A letermett fákat is 
gondozzuk!
Az idei év első felének csapadékos időjárása sok fejtörést okozott a gyü-
mölcstermesztőknek. erről kérdeztük a szakértőt. 

– Fegyelmezett permetezé-
si menetrenddel, a különbö-
ző fajták igényeinek szem előtt 
tartásával, a megfelelő szerek 
kiválasztásával megelőzhető, le-
küzdhető a kártevők megjele-
nése, a betegségek kialakulása 
– nyilatkozta lapunknak Farkas 
Péter kertészmérnök, szakta-
nácsadó, növényvédőszer-osz-
tályvezető.

Mint mondta, a csapadékos 
időjárás miatt nagy mennyiség-
ben teleltek át a gombás, bak-
tériumos fertőzések. A kártevőknek viszont már jóval kisebb számban 
sikerült az áttelelés, az erős, sokszor nagyon hideg tél következtében. En-
nek szem előtt tartásával célszerű összeállítani permetezési tervünket is.

Farkas Péter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kémiai védelem ön-
magában nem elég. Ahhoz, hogy gyümölcseink optimális körülmények 
között fejlődjenek, érjenek, el kell végeznünk néhány fontos teendőt. 
Mindenekelőtt megfelelően szellőssé, napsütötté kell „varázsolnunk” fá-
ink lombkoronáját. A téli metszésen kívül ezért a vegetáció első felében, 
többször is érdemes úgynevezett zöldmetszést, gyümölcsválogatást vé-
gezni. A meredeken felfelé törő, korona belseje felé növekvő, egymást ke-
resztező ágakat bátran, tőből távolítsuk el, mivel ezek értéktelenek.

A növényvédelem hatékonyságát azzal is fokozhatjuk, ha esővizet 
használunk a permetezéshez. A tapadásfokozó szerek, lombtrágyák 
használata akár 20-30 százalékkal is növelheti a védekezés eredményes-
ségét.

A korai lombhullás gyümölcsfáinknál a jövő évi termés mennyiségét, 
minőségét veszélyezteti. Az idei vesszők, hajtások nem érnek be, nem 
tudnak a télre felkészülni, a rügyek pedig nem tudnak differen ciálódni. 
Ne törődjünk bele, a már letermett gyümölcsfáinkat lega lább 1-2 alka-
lommal permetezzük be réztartalmú szerrel. A csonthéjasoknál mindez 
fokozottan javasolt, a fákon pedig ne hagyjunk rothadt, összeaszalódott 
gyümölcsöt. A még szedés előtt álló gyümölcsfáknál ugyancsak ajánla-
tos figyelni a védekezésre.

Farkas Péter egyebek mellett felhívta a figyelmet, hogy az őszibarack-
nál szinte folyamatos a barackmoly rajzása, kártétele, sok esetben ennek 
köszönhető a gyümölcsmonília (körkörös penészgyep) megjelenése.

Körténél speciális szereket igényel a körtelevélbolha elleni védekezés, 
de a körte- és almamoly is ilyenkor fúrja meg a gyümölcsöt.

Almánál az őszi és téli fajtákat feltétlenül kezeljük a növényvédelem-
mel egy menetben kalciumtartalmú lombtrágyával, legalább 3-4 alka-
lommal. Használatával a tárolhatóság lényegesen javul. A lisztharma-
tos ágvégeket távolítsuk el metszőollóval, mert az már nem gyógyítható 
fungicidekkel, azaz speciális gombaölő szerekkel.

Kujan I. | fotó: Juhász Á.

Nemcsak jókedvű időtöltés, 
de hasznos elfoglaltság is
A kertbarátok egymás mun-
kája iránt is érdeklődnek, 
hetente egyszer közösen el-
látogatnak valamelyik kivá-
lasztott kertbe.

A Diósgyőri Kocsis Pál Kertbarát 
Kör 95 évvel ezelőtt alakult meg. A 
létszám azóta bővült, a tevékenysé-
gi kör azonban változatlan. A kert-
látogatások szakmai összejövete-
lek, azonban nem csupán munkát 
jelentenek, a kertbarátok egymás 
társaságát is élvezik. Az elmúlt egy 
év alatt a kör létszáma majdnem 
a duplájára nőtt, amihez nagyban 
hozzájárult az a közösségi élet is, 

amit a tagok élnek. A heti „gyűlé-
seken” ugyanakkor tanácsokat ad-
nak egymásnak és kielemzik az 
adott kertet.

– A világ olyan barátok nélkül, 
mint a kert virágok nélkül. Ez a 
mottónk, hiszen nagyon fontosnak 
tartjuk a kertgondozás mellett azt 
is, hogy jó társaságban múlassuk 
az időt – mondja Cseh Tivadar, 
akinek a kertjét legutóbb meglá-
togattuk a társasággal. Itt többnyi-
re külföldről származó növényeket 
találhatunk, amelyek egy része ép-
pen ezért igen sok törődést igényel, 
vannak azonban olyanok is, ame-
lyeknek a magyarországi, miskolci 
klíma a kedvence.

A kertbarát kör tagjainak Cseh 
Tivadar kertjében is bőven volt 

megbeszélni, kielemezni való-
juk, hiszen a kertben a legkülön-
legesebb növények is előfordulnak. 
Ilyen például a Törökországból 
származó papagájvirág – amire 
különösen nagy gondot kell for-
dítani hazánk éghajlata miatt –, de 
van szibériai mézgyümölcs, len-
gyel áfonya, Peruból származó 
inka liliom is a füge, fekete ribiz-
li, szeder és szelídgesztenye mellett.

– A füge esetében nagyon fon-
tos, hogy óvjuk a hidegtől, mert a 
meleg időjárást szereti. Télre leta-
karom, és tavasszal szoktam újra 
kibontani, ekkor galamb- vagy 
tyúktrágyával trágyázom. Lehet 
szórni faszénporral is, mert a kal-
cium jót tesz a növénynek. 

Cseh Tivadar sok növényt óv a 
hideg időjárástól fűrészporral – 
többek között az articsókát és az 
inka liliomot is –, helyenként pe-
dig fóliát használ erre a célra.

Az áfonyához érkezve kide-
rül, hogy a kertész a szaporításhoz 
dugványokat készít, amiket akkor 
ültet el, ha gyökeret eresztettek. A 
babot pedig folyamatosan ültet-
ni kell, Cseh Tivadar kertjében há-
rom különböző helyen is megtalál-
ható ez a növény. Néhány hónap 
eltéréssel ülteti el őket, hogy folya-
matosan teremjen az egészséges 
zöldség. 

A kertlátogatás során mindig sok 
tapasztalatot lehet szerezni, sok új 
ötlet adódik – ám a munka mel-
lett a szórakozást sem hanyagolják 
el. Mint mondják, a Diósgyőri Ko-
csis Pál Kertbarát Kör kohéziós ere-
je mindig a kert, a kertészkedés, a 
természet szeretete volt, ami képes 
összekötni az embereket, életre szó-
ló barátságok születhetnek.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

Bio: drága,  
de egészséges
Miskolcon nincs különösebben 
nagy kereslet a biotermékek 
iránt, holott egészségesebbek, 
zamatosabbak és nagyobb táp-
értékkel bírnak, mint bolti társa-
ik. Az emberek vagy drágának 
tartják, vagy kevésbé ismerik. 

– Miskolc környékéről fő-
leg külföldre termelnek 
bioélelmiszert. Sokan drágá-
nak is tartják, vagy aki anya-
gilag megtehetné, hogy meg-
veszi, gyakran nem ismeri 
jótékony hatásait, ezért nem 
ad ki érte pénzt. Vásárlók vi-
szont így is többféle társa-
dalmi csoportból kerülnek 
ki, a kevésbé tehetős csalá-
dok általában kisgyermekeik-
nek veszik meg az egészséges 
zöldségeket, gyümölcsöket – 
nyilatkozta Somogyi Krisz-
tina, a Belvárosi Biovásár 
egyik piacfelügyelője. – Ná-
lunk 6–12 termelő tart vásárt 
péntekenként, 8 és 14 óra kö-
zött, a Tudomány és Gazda-
ság Házában, az ITC mellett. 
Hetente körülbelül százötven 
vásárlóval találkozunk, még 
Egerből is érkeznek vevők.

– Az árak évente változnak, 
előfordult már olyan is, hogy 
a szeder olcsóbb volt a hagyo-
mányos piacinál – folytatta a 
szakértő. – Állami támogatás 
jár a bionövények termeszté-
se után, és a korábbiakkal el-
lentétben, már időben megér-
keznek az utalások. Ki lehetne 
azonban terjeszteni a támoga-
tott termelők körét, valamint 
növelni a támogatás mérté-
két. Ezáltal csökkennének az 
árak, és így biztosan megnő-
ne a kereslet – elemezte So-
mogyi Krisztina.

Kónya Á.

Apróhirdetés
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Miskolc, Baross Gábor u.17. sz. Bejelentkezés: 06-30/445-6741 e-mail.: zenittarskereso@ 
t-email.hu Féléves kedvezményes keresés, diplomások jelentkezését is várjuk!
Ingatlanfedezetes bankhitelek magánszemélyeknek, kisvállalkozásoknak. teher-
mentes ingatlan esetén jövedelem igazolás nélkül, BÁr lista nem mindig akadály. tel.: 
70/5100–395, 30/2488–022.

ÚsZásoktAtás
a selyemréti strandfürdőben!

MINDeN hétköZNAP reggel 7, 8 és 9 órAI keZDettel, 
JÚNIus 27-tŐl AugusZtus 26-Ig 

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

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

„Házi segítségnyújtás fejlesztése 
az Iránytű Szociális Szolgálatnál”
 

TÁMOP-5.4.3.-10/2-2010-0001        
 

Az Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Iránytű Szociális Szolgálat fej-
lesztési pályázatát az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv támogatta.
Az elnyert támogatás 28  325  216 Ft.
A pályázat célja a házi segítségnyújtás szol-
gáltatás fejlesztése az ápolási díjban része-
sülő személyek részmunkaidős foglalkoz-
tatása által.
A pályázat által megvalósuló programban a 
Miskolc kistérségi településeken élő ápolá-
si díjban részesülők vehetnek részt, össze-
sen 22 fő.
A bevont települések a következők: Berzék, 
Bőcs, Emőd, Kistokaj, Sajólád, Ónod.

A pályázat magában foglal egy 4 hónapos se-
gédgondozói képzést, valamint egy 8 hóna-
pos foglalkoztatást napi 4 órában. Továbbá 
a pályázat lezárását követően egy 4 hónapos 
továbbfoglalkoztatást biztosítunk.
A programban résztvevők a képzés ideje 
alatt képzési hozzájárulást, étkezési hozzá-
járulást, valamint utazási támogatást kap-
nak.
A képzést a sajószentpéteri Pattantyús-Áb-
rahám Géza Szakképző Iskola közreműkö-
désével biztosítjuk. A képzés helyszíne Mis-
kolc és Sajószentpéter. 
A program 2011. augusztus 1-jén indul és 12 
hónapig tart

MMJV Önkormányzata Iránytű Szociális Szolgálat
Házi segítségnyújtás fejlesztése 
az Iránytű Szociális Szolgálatnál
E-mail: iranytu.avas@gmail.com
www.ujszechenyiterv.gov.hu

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

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!

A fenti árak az áfát tartalmazzák.

Pályázatok a Jezsuita 
Gimnáziumban
Magyar Géniusz  Integrált Te-
hetségsegítő Program pályá-
zatba kapcsolódott be a Fé-
nyi Gyula Jezsuita Gimnázium 
és Kollégium a 2010/2011-es 
tanév ben „Komplex tehetség-
gondozás teljes személyiségfor-
málással a tehetségbarát társa-
dalom megteremtéséért” címmel 
(TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0127). 

A pályázat célkitűzéseit isko-
lánk maradéktalanul megva-
lósította, magas színvonalú 
tehetséggondozás folyt intéz-
ményünkben, megosztottuk jó 
gyakorlatainkat, és támogattuk 
hátrányos helyzetű diákjain-
kat, mindezt úgy, hogy hálózati 
rendszert építettünk ki a pályá-
zat eredményeként.

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

www.vilaglatoutazas.hu  

SPANYOLORSZÁGI NYARALÁS 
CAMPING CALA LLEVADÓ

autóbusszal, szállással, félpanziós ellátással
AKCIÓ: 2011. július 29–augusztus 8. 

11 nap/8 éj 84 900 Ft/fő helyett 69 900 Ft/fő

Akciós ajánlatainkból repülővel:
Rodosz:  07. 29-08. 05. apartman  59 900 Ft/fő, hotel 3* all inc. 109 900 Ft/fő + illetékek

Zakynthos: 07. 29-08. 09. 12 nap/11 éj ap. 85 990 Ft/fő, hotel 3* all inc. 159 990 Ft/fő + illetékek
Törökország: 07. 29-08. 05. all inc. hotel 4* 109 900 Ft/fő, hotel 5* 134 900 Ft/fő+ illetékek

Egyiptom: 07. 31-08. 07. all inc.  hotel 4* 79 900 Ft/fő, hotel 5* 84 900 Ft/fő + illetékek

Autóbusszal, miskolci indulással: 
Paralia, Olympic Beach, Nei Pori: 08. 01-08. 10. 10 nap/7 éj apartman 49 400 Ft/fő

R
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sport

Július 16. | szombat » Labdarúgás: DVTK – Zalaegerszegi TE. NB I, diósgyőri stadion, 
17.30 » Úszás: 13. Junior Uszonyos és Búvárúszó Európa-bajnokság, hosszútávúszó verseny. Nyék-
ládháza, Öreg-tó, 10.00–17.00. » Salakmotor: Országos felnőtt egyéni bajnokság, 2. forduló. 
Miskolc, népkerti pálya, 14.00 » Vitorlázás: Justitia kupa. Mályi-tó, 9.00

Július 17. | vasárnap » Úszás: 13. Junior Uszonyos és Búvárúszó Európa-bajnokság, hosszú-
távúszó verseny. Nyékládháza, Öreg-tó, 10.00–17.00 » Vitorlázás: Justitia kupa. Mályi-tó, 9.00

Július 22–24. | péntek–vasárnap » Úszás: Országos gyermekbajnokság. Mis-
kolc, Kemény Dénes Városi Uszoda, 14.00, 10.00, 9.00

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Áthelyeznék Széchenyit
Repedezik és töredezik a 
Városház téri Széchenyi-
szobor talapzata. Van pénz 
a felújítására, de egyelőre 
nem végeztetik el a mun-
kát, mert át akarják he-
lyezni a szobrot Miskolc 
majdani főterére.

Melocco Miklós alkotása az át-
adás éve, 1994 óta megosztja a 
miskolci közvéleményt. Tény vi-
szont, hogy az eltelt évek alatt 
emlékhellyé vált Széchenyi Ist-
ván Városház téri szobra, amely-
nek talapzatánál minden már-
cius 15-én elhelyezik a kegyelet 
virágait. Nos, éppen a talapzat az, 
ami most problémát jelent, mert 
egyre jobban széttöredezik. Né-
hol emberfej nagyságú darabok 
szakadtak ki a kőtömbökből.

A felújítás 4,5 millió forint-
ba kerülne. Ám a munkát addig 
nem rendelik meg, míg nem tud-
ni, marad-e a szobor a helyén. A 

város ugyanis szeretné azt áthe-
lyezni Miskolc új főterére.

– A főtérre vonatkozó pályá-
zatunk az első fordulón jutott túl, 
még a második forduló előtt ál-
lunk, sikerességének tükrében 
tudunk csak dönteni az áthelye-
zésről. A talapzatot mindenképp 
fel kell újítani, akár az új helyen, 
akár a régin. Ehhez kell a város 
közvéleményének támogatása is.

Az új térre vonatkozó tervek 
elfogadása az áthelyezés szem-
pontjából önmagában véve még 
kevés. Ahhoz, hogy a szobrot 
más környezetbe helyezzék át, 
annak alkotójával, Melocco Mik-
lós szobrászművésszel is egyez-
tetni kell.                        B. G. | fotó: M. L.

Várszínházi Esték huszadszor
A diósgyőri vár húsz éve bizto-
sít exkluzív helyszínt a Várszínhá-
zi Esték rendezvénysorozatának. 
Július végétől augusztus közepé-
ig ismét ide várják a közönséget.

A felső várudvarban az idén is 
igazi csemegékkel, többek kö-
zött drámával, vígjátékkal és 
operettel is várják a várba ér-
kezőket a szervezők és a művé-
szek július 23. és augusztus 18. 
között.

A színházi esték közönségét 
a Presidance előadása köszön-

ti, majd Wass Albert: A funtineli 
boszorkány című drámáját néz-
hetik meg a nyári színház ra-
jongói. A diósgyőri várba ér-
kezik júliusban a L’art pour l’art 
társulata egy abszurd színházi 
esttel, augusztusban pedig töb-
bek között a Tenkes kapitánya 
című táncjátékot és Márai Sán-
dor: A gyertyák csonkig égnek 
című művét is élvezhetik az ér-
deklődők.

A részletes program a www.
minap.hu címen olvasható.

Kiss J.

1, 1A: fokozatosan válthatja fel a buszokat a villamos
Fokozatosan szűnhet meg 
a villamosprojekt befejezé-
se után az 1-es és az 1A-s jel-
zésű autóbusz. A lakosság 
azonban jobban örülne, ha 
maradnának a buszok is.

A viszonylatok létét az MVK Zrt. 
szerint számtalan szakmai indok 
kérdőjelezi meg – ráadásul azok 
megszüntetése a Zöld Nyíl projekt 
megvalósíthatósági tanulmányában 
is szerepelt. Az 1-es és 1A-s járatok 
mellett kampányoló lakosok viszont 
egyrészt attól félnek, hogy a buszok 
megszűnése után a villamoson el-
viselhetetlen lesz a tömeg, másrészt 
pedig annak sem örülnek – főként 
a Felső-Majláthon túl lakók – hogy 
a jövőben az új végállomáson át kell 
majd szállni egy autóbuszra, ha a 
Majális park felé akarnak menni.

Braun Csaba marketingosztály-
vezető szerint a két járat kiváltása 
mindenképpen indokolt, és ez a la-
kosságnak sem lesz feltétlenül rossz.

– A fejlesztést követően a mo-
dernebb járművekkel utazási időt 
takaríthatnak meg az utasaink és 
csökken a zajkibocsátás, valamint 
a levegőszennyezés is – hoz fel né-
hány érvet Braun Csaba. Ráadá-
sul – teszi hozzá – az új járművek 
teljesen alacsonypadlósak lesznek, 
mindemellett pedig a jegyárakat te-
kintve is a villamosnak kedvezné-
nek a jövőben.

Az 1-es, 1A-s buszokat ráadá-
sul több lépcsőben szüntetné meg 
a cég. Az első lépés várhatóan nov-
ember 1-je lehet, ekkor helyreállhat 
a Tiszai pályaudvar és a Diósgyő-
ri végállomás közötti villamosköz-
lekedés, vele párhuzamosan pedig 
az 1, 1A-s buszok indulásait „vissza-
metszenék” a projekt kezdete előt-
ti sűrűségre. A második ütem jövő 
január 1-jétől kezdődhet, amikor az 

1-es villamos már Felső-Majláthig 
járna, az 1-es busz a Majális parkig, 
az 1A-s busz már csak a Kilián vá-
rosrészig. A járatsűrűséget az uta-
sok igényei alapján határozzák majd 
meg. Ezt követően – az új járművek 
érkezésének függvényében – foko-
zatosan váltják majd ki teljesen az 
1, 1A-s buszokat az új, a mostaninál 
sűrűbben közlekedő villamossal.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

Felszámolják a vadplakátozást a városban
A vadplakátozás egyre job-
ban elterjedt Miskolcon. Az 
illegális tevékenység rom-
bolja a város összképét, így 
a MIKOM Nonprofit Kft. 
harcot indít ellenük. Ennek 
lényege a szigorúbb szankci-
onálás és új, legális reklámfe-
lületek kihelyezése.

Az önkormányzat tulajdonában 
lévő buszmegállókban, illetve az 
ÉMÁSZ és az MVK Zrt. villany- 
és felsővezetéktartó-oszlopain te-

mérdek reklámplakátot helyeznek 
el, amely azon túl, hogy csúfítja a 
városképet, illegális is. Hosszú távú 

megoldást jelenthet a mindenki 
számára elérhető reklámtáblarend-
szer kiépítése, hiszen ez legális me-
derbe terelné a plakáthirdetéseket.

A folyamat el is kezdődött, a Vá-
rosgazda Kft. megkezdte a köz-
területek megtisztítását, és kihe-
lyezték az első plakátfelületeket is 
a buszmegállók környezetében. 
A Városgazda plakátmentesítése 
helyreállító munkának számít, így 
annak költsége a plakátolókat ter-
heli, ezt a feljelentést követően a 
Hatósági Osztály hajtja be rajtuk. 

– Ezen a héten ötven darab táb-
lát helyeztünk ki, és újabb negyve-
net rendeltünk már meg – mondja 
Orosz Gábor, a MIKOM Nonpro-

fit Kft. ügyvezetője. Hangsúlyozza, 
hogy előzetesen felmérték az igé-
nyeket, hogy hol legyenek legális 
felületek, és az elhelyezésnél ezeket 
figyelembe is vették, így frekventált 
helyeken tudnak majd hirdetni a 
jelenlegi plakátolók.

Arra a kérdésre, hogy a mobil-
táblák meddig bírják majd a hét-
köznapokat, már megérkezett a vá-
lasz, hiszen van olyan, a napokban 
kihelyezett felület, amelyet már meg 
is rongáltak. A vandalizmus kivédé-
sére azonban már tettek lépéseket, 
így a következő negyven már vas-
ból készül, és le lesz hegesztve.

A milliós befektetés a későbbiek-
en a Széchenyi utcát is eléri, ahol a 
sétálóutcához méltó, egységes arcu-
latú táblákra cserélik a meglévőket.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Újra lesz élvonalbeli kosárlabda Miskolcon
Hosszú szünet után ismét 
indít első osztályú női ko-
sárlabdacsapatot Miskolc, a 
2011/2012-es szezonra már 
a költségvetés is összeállt.

» folytatás az 1. oldalról
Szabó Tamás az első évben türelmet 
kér a szurkolóktól, s hozzátette, 2-3 
éven belül versenyképes csapatot 
szeretnének kialakítani.

A DKSK-MISI másik, a sportis-
kola és a város, valamint a klub kap-
csolatáért felelős ügyvezetője, Cser-
halmi Ede a borsodi megyeszékhely 
utánpótlásképzését emelte ki.

– A tehetségek eddig máshová 
szerződtek az élvonalbeli szereplés 
reményében, ezentúl viszont a fiata-
lok azért küzdhetnek, hogy miskol-
ci NB I-es együttesben játsszanak.

A tréner a korábban az egykori 
DKSK-t az első osztályban már ve-
zető Milen Vukicevic lesz. Szerinte 
nehéz feladat vár rájuk.

–Az egyeztetések alatt elmond-
tam, csak akkor vállalom el az edzői 
posztot, ha a vezetőség megtart-
ja ígéreteit, s úgy láttam, ezzel nem 
lesz gond. A csapatunkban lesznek 
utánpótláskorúak és rutinosabb já-
tékosok is, a keret azonban később 
alakul ki.

A bejelentésnél jelen volt Bod-
nár Péter, a Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetségének ügyvezető 
igazgatója, aki elmondta, a szövet-
ség fontosnak tartja, hogy Miskol-
con újjáélesztik a sportágat.

– Miskolciként személy szerint 
is örülök annak, hogy ismét az első 
osztályban szerepel majd a város 
csapata. Remélem, a szurkolók is-
mét megtöltik a csarnokot, és a régi 
hangulatot idézi majd az aréna at-
moszférája – tette hozzá.

A csapat költségvetése az első 
évben 50 millió forint lesz, a játé-
kosokat később mutatják majd be 
a közönségnek. A felkészülés au-
gusztus elsején, a bajnokság októ-
ber elején kezdődik. A vezetőség 
célja szerethető gárda kialakítása, 
melyet a drukkerek is magukénak 
éreznek.

Soós Péter

Csúcsok, érmek és tapsvihar
Miskolc adott otthont a 
13. Junior Uszonyos és 
Búvárúszó Európa-baj-
nokság küzdelmeinek. 

» folytatás az 1. oldalról
– Ilyen kezdésről csak álmodni 
mertünk! – mondta Juhos Ger-
gely csapatvezető. – A világcsúcs 
meglepett, aranyérmet azonban 
vártunk. Mivel ez azonnal ösz-
szejött, remek a hangulat a csa-
paton belül. Úgy látom, akár 
hat-nyolc érem is összejöhet.

Az elsőt, egy ezüstöt Senánszky 
Petra szállította 100 méteres 
uszonyos női gyorsúszásban, ezt 
újabb második hely követte a 
4 x 200 méteres váltóval.

– Nagyon elégedett voltam a 
két éremmel, hiszen egyiket sem 
a fő számomban gyűjtöttem be 
– mondta. – Az egyéniben azért 
nem volt felhőtlen a boldogsá-
gom, hiszen egyetlen századmá-
sodperccel kaptam ki. Taktiká-
ról ebben a számban nem lehet 
beszélni, hiszen itt menni kell, 
mégpedig teljes erőbedobással.

A nyitányon a magyarok kö-
zül a 17 esztendős Dudás Dániel 
kapta a legnagyobb tapsvihart. 
Nyert, mégpedig világcsúccsal. 

– A negyedik helyen halad-
tam, de a második szakaszon si-
került úgy fokozni a tempót, 
hogy az ellenfeleim nem tudták 
velem tartani a lépést – mond-
ta az újdonsült Európa-bajnok, 
világcsúcstartó. – Ez volt a takti-
ka, megbeszéltük az edzőmmel, 
hogy ötven méter után robban-
tok. Örülök, hogy ez ilyen jól si-
került. 1,7 másodperccel javítot-
tam meg korábbi legjobb időmet. 

A verseny – és remélhető-
leg az éremszerzés – lapzártánk 
után is folytatódik, egészen va-
sárnap estig.              Doros László

Itthon tér vissza a DVTK az NB I-be!
Szombaton délután fél 6-kor 
megkezdi a szereplést az élvo-
nalba egy év után visszatérő 
diósgyőri labdarúgócsapat.

» folytatás az 1. oldalról
Tőle rutinosabban mozog már Di-
ósgyőrben Javier Reyes erőnléti 
edző, aki rendkívül agilisan vezény-
li és mutatja be a gyakorlatokat – 
szemmel láthatóan jó hangulatban 
készült a hosszú idényre az együttes. 
Az edzéseken Benczés Miklós már 
a kezdőcsapaton (is) törhette a fejét 
– két játékosára, Vicente Arzére és 
Savo Rakovićra sérülés miatt nem 
számíthat a szezon elején. Utóbbi az 
Eperjes elleni mérkőzésen szenve-
dett bordatörést, légmellet is kapott, 
egy kisebb beavatkozásra így szük-
ség volt a szerb védőnél.

– Nem lesz nagy eltérés a játé-
kunkban a másodosztályban meg-

szokotthoz képest. Annyit elárulha-
tok, nem fogunk riadt nyusziként 
pályára lépni egyik csapat ellen 
sem. Egy-két kérdőjelet leszámítva, 
összeállt az együttes – árulta el Ben-
czés Miklós arra a kérdésre, össze-
állt-e már a kezdőcsapat a fejében.

A vezetőedző a felkészüléssel 
kapcsolatban elmondta, rövid volt 
az idő, érkeztek új játékosok, így ve-
gyes érzelmei vannak. 

– Azon voltunk, hogy hamar be-
illeszkedjenek a friss igazolások. 
Nem egyszerű megtalálni a helyü-
ket, de remélem, a ZTE elleni mér-
kőzést sikerrel vesszük – tette hozzá 
a szakvezető.

Lippai Ákos mindenképp győze-
lemmel szeretne bemutatkozni.

– Nem könnyű a sorsolásunk, de 
szeretnénk megmutatni az ország-
nak is – remélhetőleg telt ház előtt –, 

hogy nem lehet minket leírni – fo-
gadkozott a csapatkapitány.

Az igazolásokkal kapcsolatban 
Dudás Hunor ügyvezető úgy fogal-
mazott, elégedettek, de szükségük 
lett volna még 1-2 játékosra – ezt 
azonban a költségvetés nem enged-
te. A klub 4-500 millió forintos bü-
dzséből gazdálkodhat idén.

Kezdés tehát szombat délután fél 
6-kor a diósgyőri stadionban. A já-
tékvezető Vad II István, segítői Ring 
György és Szpisják Zsolt. A szurko-
lók a jegyvásárlásnál ismét kereshe-
tik a műsorújságot, a Gólörömöt – 
reméljük, utóbbiban több ízben lesz 
részük az idény során a játékosok-
nak, szurkolóknak.                        Soós P.

» A mérkőzést élőben közvetítjük a 
minap.hu-n. A Miskolc Televízióban 

kedden este 8 óra 25-től láthatják.

Július 18-án és 20-án (hétfő és szerda) este 
6 órától a  műfüves edzőpályán várja a klub 
azokat a 2006-ban született gyerekeket (és 
szüleiket), akik szívesen kezdenék labdarúgó-
pályafutásukat a Diósgyőr színeiben. 

Csapaterősítés kis labdabűvöléssel | fotó: Juhász Ákos
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Akció! Akció!
coop, A jó szomszéd!

Újabb, nagyszabású vásár valamennyi 
coop üzletünkben július 14–augusztus 1-jéig!
iskon napraforgó étolaj 1 liter  359 Ft
kristálycukor 1 kg  279 Ft
Ász füstölt csemegeszalonna 1 kg  699 Ft
Ász téglasonka 1 kg  899 Ft
Liga csészés margarin 500 g  199 Ft

Egységár:  398 Ft/kg

Evi,s pommes frites hasábburgonya 1 kg  199 Ft

A meleg nyári napokon hûsítse magát üdítôinkkel:
coop üdítôital narancs, alma, ôszibarack ízû 3 liter pET  259 Ft

Egységár: 86 Ft/liter

cappy ice Fruit multivitamin 12% 1,5 liter  249 Ft
Egységár: 166 Ft/liter

Natur Aqua ásványvíz, dús 1,5 liter pET  89 Ft
Egységár: 59 Ft/liter

Legyen Ön is törzsvásárló!
Regisztráltassa magát és gyûjtse a pontokat, 

hogy kedvezményes vásárlásra jogosító kupont
és extra bónokat küldhessünk Önnek!

Érdeklôdjön településén a legközelebbi Coop üzletünkben
és kérje munkatársaink segítségét!

Diósgyőri Foglalkoztatásszervező 
és Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Kft.
3531 Miskolc, Kiss Ernő út 25. 

Telefon: 46/530-093
E-mail: difo@t-online.hu

Minőség és partnerség 
a Munkaerő-kölcsönzésben
A DIFO Nonprofit Kft. több éves munkaerő-kölcsönzési ta-
pasztalattal kínálja szolgáltatását. A társaság magas regisztrált 
állományából rövid idő alatt biztosítani tudja a szolgáltatást 
igénybe vevő részére a megfelelő szakembereket. A szolgálta-
tási díj megállapításánál olyan kedvezményeket kívánunk biz-
tosítani, aminek segítségével partnereink sikerrel vehetik fel a 
versenyt a versenytársakkal szemben.

A tevékenységhez kapcsolódó további szolgáltatások:

l  Szakszerűség – gyorsaság – emberközpontúság 
– ügyfélorientált szemléletmód.

l   Magas követelményű kiválasztási mód. 
Az alkalmazni kívánt személyeket társaságunk 
munkaerő-piaci tréning keretében készíti fel 
a munkavállalásra.

l Orvosi alkalmasság térítésmentes ügyintézéssel.
l  Munkaerő-kölcsönzés után költségmentesen 

átvehetők a kipróbált munkatársak.
l Kedvező fizetési feltételek.

APRÓ- 
HIRDETÉSEK
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
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Július 16. | szombat
14.00–22.00 | Roma összművészeti kaval-

kád. A Szín-pátia hónapja című rendezvénysoro-
zat keretében. Romano Teatro Kulturális Egyesü-
let, Árpád utca 2.

17.00 | Az aranyszőrű bárány. Népmese. Miskolc-
tapolcai Nyár. Akropolisz színpad.

17.00 | 8 kéz zenekar koncertje. VOKE Vörös marty 
Művelődési Ház.

Július 17. | vasárnap
17.00–21.00 | Horgászbál. A Nyugdíjas Magá-

nyosok Klubja szervezésében. Kiss tábornok u. 34. 

Július 18. | hétfő
13.00–16.00 | Roma Szolidaritás Napja. Fotó-

ki állítások, kézműves sátor gyerekeknek – kreatív 
műhely, színes kéznyomok, romaversitás… Szin-
va terasz.

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

Miskolctapolca, Akropolisz Szabadtéri Színpad.

Július 22. | péntek
18.00–23.00 | Szépkorúak Barátság Klubja. 

VOKE Vörösmarty Művelődési Ház.

Július 23. | szombat
17.00 | A tücsök és a hangyák. Zenés környezet-

mese. Miskolctapolcai Nyár. Akropolisz színpad.
17.00 | Anna-bál. A Mosoly Országa Kulturális Egye-

sület és a Dallamok Szárnyán Művészeti Klub sza-
badtéri kerti partyja. VOKE Vörösmarty Mihály Mű-
velődési Ház.

19.00 | Muzsikáló udvar, sanzonest. Harmonia 
Garden. Csodamalom bábszínház.

21.00 | Új Világ. A Presidance Company színházi 
show-ja az Új Magyar Táncszínház közreműködésé-
vel. Diósgyőri vár.

kiállítás:
» Farkas Tamás fotókiállítása Tampere váro-
sáról. Megtekinthető augusztus elejéig. Ifjúsági és 
Szabadidő Ház
» Verebics Ágnes kiállítása. Megtekinthető augusz-
tus 1-jéig. Művészetek Háza.
» XXV. Miskolci Grafikai Triennále. A tárlatso-
rozat megtekinthető szeptember 24-éig. Miskol-
ci Galéria.

» Zászlókiállítás. Megtekinthető augusztus 28-áig. 
Belváros.

» Major Tamás arcai. Megtekinthető szeptember 
24-éig. Színháztörténeti és Színészmúzeum.
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minta: filmcím (felirat/szinkron) 
| korhatár | kezdési időpontok
Harry Potter és a halál ereklyéi 2. 
(MB digitális 3D) | 12 | 10.00, 12.30, 15.00, 
17.30, 20.00, 22.30 (csak péntek–szombat), 10.30, 
13.00, 15.30, 18.00, 20.30 (csak vasárnap–szerda)
Harry Potter és a halál ereklyéi 2. 
(MB) | 12 | 11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15 (csak 
péntek–szombat), 11.30, 14.15, 16.45, 19.15 (csak 
vasárnap–szerda)
Micimackó (MB) | KN | 10.00, 11.30, 13.00, 
14.30, 16.00, 17.30, 19.00
Transformers 3. (MB digitális 3D) | 16 
| 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 (csak csütörtök), 10.30, 
13.30, 16.30, 19.30 – 22.30 (csak péntek–szombat)
Larry Crowne (F) | 12 | 20.30 – 22.30 (csak 
péntek–szombat)
Mr. Popper pingvinjei (MB) | KN | 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00

Super 8 (MB) | KN | 10.30, 15.15, 19.45 – 
12.45, 17.15 (csak csütörtökön), 22.00 (csak pén-
tek–szombat)
Szerelem kölcsönbe (MB) | 12 | 15.00 
(csak csütörtökön), 20.00
Koszorúslányok (MB) | 16 | 12.30, 19.45 
(csak csütörtök), 12.45 (kivéve csütörtök), 17.15 – 
22.15 (csak péntek–szombat)
A Karib-tenger kalózai: Ismeretlen 
vizeken (MB) | 12 | 12.15, 15.00, 17.30, 20.15
Hanna – Gyilkos természet (F) | 16 | 
22.30 (csak péntek–szombat)
Kung-fu panda 2. (MB) | 12 | 10.15, 14.15
Másnaposok 2. (MB) | 16 | 12.15, 16.15, 
18.30, 20.30
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 14–július 20. ››››››

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Július 18. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 

08.30 Képújság 17.00 Épi-Tech házépítők műsora (Hálózat TV) 
17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, köz-
életi 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 Dupla vagy minden, amerikai romantikus dráma (Há-
lózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Július 19. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura – élet-
módmagazin (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.) 20.25 DVTK – Zalaegerszeg labdarúgó-mérkőzés, közvetítés felvételről 21.00 Arany-
tartalék, amerikai–német filmdráma (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Július 20. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Székely gyors 2011., 
magyar dokumentumfilm (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti 
magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat 
TV) 21.00 Szakácspárbaj, francia vígjáték (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Július 21. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Nagykörút, 
közéleti magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Gyöngykagyló, a Mis-
kolc Televízió gyermek- és ifjúságvédelmi magazinja (ism.) 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Zenemalom, 
komolyzenei magazin a Miskolci Szimfonikusokkal 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 Az egér, amerikai vígjáték (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Július 22. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Öko-házak, építé-
szeti magazinműsor (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti ma-
gazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Múzsa, kulturális magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 
(Hálózat TV) 21.00 Bűnös város, amerikai akciófilm (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Július 23. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Helyzetkép. Köz-
életi 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 24. | 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 20.00 Múzsa, kulturális magazin (ism.) 
20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Trópusi hőség, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Július 14–Július 20. | szerdáig | 16.00 El Camino – Az út; magyar–né-
met dokumentumfilm | (Uránia-terem) | 17.00 Fekete hattyú; feliratos ame-
rikai film | 16 | (Béke-terem) | 17.30, 20.00 Másnaposok 2.; feliratos amerikai 
film | 16 | (Uránia-terem) | 19.30 Ismeretlen férfi; feliratos, japán–kanadai–
amerikai–angol–német–francia thriller | 16 | (Béke-terem).

Július 21–Július 27. | szerdáig | 17.00, 19.30 A király beszéde; felira-
tos angol film | 12 | (Béke-terem) | 17.30 X-Men: Az elsők; magyarul beszélő 
amerikai akciófilm | 16 | (Uránia-terem) | 20.00 Chloe – A kísértés iskolája; 
feliratos amerikai–kanadai–francia thriller |16 | (Uránia-terem).

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

Programajánló ››››››››››››

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.) Koncentráljon a céljára! Ezen a héten egy nagyon ambiciózus tervet 
dolgoz ki. Ahogy mondani szokták: a határ a csillagos ég. Bár személyes teljesítményére helyezte a 
hangsúlyt, túl nagy terhet vett a vállára. Gondolja végig, miként tudná részfeladatokra leosztani a 

munkát! Ez a hét kedvező hatással lesz személyes kapcsolatára. Párjával szervezzenek közös programokat.

bika (04. 21–05. 21.) A lendület jellemzi majd a héten. Az élet bebizonyítja, hogy min-
dig onnan jön a segítség, ahonnan nem számítana rá. Valaki már jó ideje figyelte munkáját, és 
most segíteni próbál önnek. A következő napokban az is bebizonyosodik, mekkora ereje van a szó-

beszédnek, ha sikerről van szó. A héten lehetősége lesz arra, hogy rendezze párkapcsolatát.

ikrek (05. 22–06. 21.) Tartsa nyitva a szemét a következő napokban, mert néhány ver-
senytársa mesterkedik ön ellen. De ne csüggedjen, mert egyrészt a csillagok segíteni fogják a rossz-
akarók felismerésében, másrészt önben megvan az a ritka képesség, hogy elkülönítse a munkát az 

érzelmektől. Ezen a héten találkozhat egy olyan személlyel, akivel képes egy hullámhosszon lenni.

rák (06. 22–07. 22.) Felismerheti saját gátjait. Szép dolog, hogy kötődik a múlthoz – ar-
cokhoz és helyekhez –, de egy bizonyos szint után már nem egészséges. Ráébredhet, hogy ha lehor-
gonyoz a múltban, az visszatarthatja az igazi célok megvalósításától. Engedje el a régit, hogy helye 

legyen az újnak. Magánéletében számtalan lehetősége lesz arra, hogy tisztázza partnerével a félreértéseket.

oroszlán (07. 23–08. 23.) A héten minden összezavarodik ön körül, főképp a pár-
kapcsolata. Egészsége viszont jobbra fordul. Attól függően, hogy az elmúlt pár hónapban mennyit 
tett a stressz enyhítéséért, javul majd közérzete. Talán majd azt is észreveszi idővel, hogy sokkal ha-

tékonyabb lett a munkában és kiegyensúlyozottabb a magánéletben. Most fellendülhet társasági élete is.

szűz (08. 24–09. 23.) A következő napokban minden kreativitása és romantikussága ele-
mi erővel törhet a felszínre. Rengeteg meghívást kap, használja ki az alkalmat! Párkapcsolatában vál-
tozás várható, függetlenül attól, hogy egyedül él-e vagy párban, magával ragadják az érzelmek. A 

munkahelyén teljesen lenyűgözi a kollégákat azzal az erővel, amivel koncentrálni és irányítani tudja a munkáját.

mérleg (09. 24–10. 23.) Sokan figyelnek önre a héten! Vigyázzon magára, mert a sok 
szakmai siker hatására mintha kezdené elveszíteni a fejét, és már nem érdekli, meddig kell elmen-
nie a jó hírnévért. Ne áltassa magát, és főleg ne kockáztasson! Magánéletében most ereje lesz arra, 

hogy szembe tudjon nézni egy régóta húzódó problémával és optimálisan meg tudja oldani a helyzetet.

skorpió (10. 24–11.22.) Utazási kedve felerősödik. Mindegy merre, csak utazhasson, 
új világot láthasson! Most nem a fáradtság hozza ki magából ezt az érzést, hanem a menekülési 
vágy. Lássa be, most nyugton kellene maradnia, és feldolgoznia magában végre néhány nagyobb 

sérülését. Nézzen szembe problémáival! Magánéletében legyen spontán, érzéseit viszonozzák!

nyilas (11. 23–12. 21.) Jövedelmező hete lesz. Tulajdonába kerülhet egy nagyobb ösz-
szeg, sőt, most akár úgy is plusz bevételre tehet szert, hogy a szabadideje nem csorbul. Mindez az 
év eleji megfeszített munkatempónak köszönhető, jutalmazza meg magát valamivel, de ne essen 

túlzásokba! Spontaneitása miatt szerelmi élete újra virágzásnak indulhat. Légyen bátran vállalkozó szellemű.

bak (12. 22–01. 20.) Beérnek korábbi erőfeszítései. Ön imádja megjutalmazni magát, 
szinte mindig úgy érzi, hogy megérdemli. Ám most eljött a pillanat, amikor ténylegesen megdol-
gozott a sikerért, de valahogy nehezére esik örülni neki. Ne csüggedjen, ez a személyiségfejlődés 

része. Ezekben a napokban a gyengédség, a meghittség veszi át a szerepet a szerelmi életében.  

vízöntő (01. 21–02. 19.) Ne adja még fel! Sokkal könnyebb lenne most eldobni a 
kormányrudat, és hátat fordítani a gondoknak. Fogja fel inkább megoldandó feladatnak a problé-
mákat, hisz ha korábban észbe kap, akkor sem tudta volna kikerülni azokat. Másrészről jó csapatjá-

tékosokkal dolgozhat együtt, akik segítségére lesznek. Magánéletében tisztázhat néhány konfliktusos helyzetet.

halak (02. 20–03. 20.) Ne elemezgesse érzéseit! A következő napokban ugyanis az ér-
zelmek kerülnek előtérbe, és ismét megpróbálja besorolni valahova azokat, aminek semmi értelme 
nincsen, mert nem kell egyből komolyan venni mindent. Ha érzi, hogy a kémia működik, az már fél 

siker, amit elég, ha kiélvez! Munkájában a sikerei titka a hatalmas képzelőereje, melynek teremtő ereje van.

HIrDetés

HIrDetés

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

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

A Holle anyó Színház bemutatja: 

Az ArAnySzôrû 
bárány
címû népmesét

Július 16., szombat 17.00 óra. Jegyek: 600 Ft

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

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

Az Orlai Produkciós Iroda bemutatja: 
CzUKOr-SHOW
címû mûsorát
Fôszereplô: Hujber Ferenc
Július 21. 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

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

A rendezvénysorozatot az International Visegrad Fund támogatja. 

Wass Albert: 
A FuNTINELI 
BoSzorKáNy
Július 26., este 9 órakor
Főnix színházi Műhely

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

Vaszary – Fényes – szenes: 

Az örDöG NEM ALSzIK
Augusztus 1., este 9 órakor
Komáromi Jókai színház

A TENKES KAPITáNyA
Augusztus 10., este fél 9-kor
Honvéd táncszínház

Márai sándor:

A GyErTyáK 
CSoNKIG éGNEK
Augusztus 15., este fél 9-kor
Kassai thália színház

Zerkovitz - szilágyi:

CSóKoS ASSzoNy
Augusztus 17., este fél 9-kor
Kassai thália színház

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

» A karmelita templom Kármelhegyi Boldogasszony-búcsúja vasárnap, július 17-én lesz. 
Az ünnepi szentmisét délután 5 órakor P. Holczinger Ferenc jezsuita, a Fényi Gyula Jezsuita Gimná-
zium 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, 
amelyet Nagy István atya, mindszenti káplán mutat be, a szentbeszédet Papp Zoltán atya mondja.

harang-hírek ››››››››››››

A GáLA KEr. ÜzLETEIBEN  nyári vásár !!!
június 15-től, amíg a készlet tart

-20-70% engedmény 
a tulipán áruházban, a TED LAPIDUS férfi szaküzletben,

az avas női divatruházatban, és a gála ruházati üzletben (szentpéteri kapu 80.)

DIvAT éS ELEGANCIA FELSőFoKoN!
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Beatrice Small: 
Szenvedélyes örömök
Beatrice Small, az erotika, a szerelem és a 
bujaság koronázatlan királynője Örömök-
sorozatának befejező darabja ez a könyv. 
Lucifer Nicholas, a titkos és interaktív Csa-
torna Vállalat főigazgatója ördögi mó-
don hálózza be a legvadabb szenvedélyre 
éhes nőket. Legújabb kiszemelt áldozata 
Egret Pointe előkelő származású és von-
zó könyvtárosnője: a középkorú, egye-
dül élő Kathryn St. John nappal elégedet-
ten éli őseihez méltó, városi hétköznapjait 

– éjjel azonban bekapcsolja a Csatornát, hogy kiélhesse buja vágya-
it. Mindkettejük élete gyökeres fordulatot vesz, amikor New Yorkból 
színre lép Timothy Blair, a kék szemű férfi.

Hosszú hétvégék 
Magyarországon
Ez az útikönyv huszonöt hosszú hétvé-
ge lehetséges programjaként mutatja be 
Magyarország legérdekesebb látniva-
lóit, legnépszerűbb kirándulóhelyeit. A 
könyvben kiemelt hangsúlyt kapnak a 
gyerekeknek, családoknak szánt prog-
ramok, a klasszikus és modern élmény-
fürdők, a hangulatos borkóstolóhelyek, 
valamint a legnépszerűbb erdei séták és 
túrák. Az útikönyvben szereplő magyar-
országi és határon túli területek legjobb szálláshelyeit is összegyűj-
tötték, a turistaszállóktól a családi panziókon keresztül a patinás kas-
télyszállóig minden árkategóriában.

Névadó – Erkel Ferenc
A magyar opera megte-
remtőjéről 1950-ig nem 
volt utca elnevezve Mis-
kolcon. 1945–1950 kö-
zött a szomszédos telepü-
lések „be olvasztásával” 
létrejött Nagy-Miskolc, 
Erkel Ferenc nevét Szir-
mán „őrizték”. Az 1989-
es rendszerváltás után az Erkel utca 
hosszabb lett, a településen áthala-
dó Miskolci útból indul ki nyuga-
ti irányba, s két kanyar után ugyan-
csak ebbe az útba csatlakozik.

A névadó 1840-ben 
írta első operáját, s évti-
zedeken át tartó kapcso-
latot ápolt Egressy Bé-
nivel. (Ugyancsak ő írta 
az 1844-ben bemuta-
tott, nagy sikerű Hunya-
di László szövegét is.) 
1861-ben mutatták be 

nemzeti operánkat, a Bánk bánt. 
Közreműködött a Zeneakadémia 
megalapításában, s az Operaház 
tiszteletbeli igazgatója volt. (1810–
1893 között élt.)                             D. I.

X-Men: Az elsők
A hatvanas évek Amerikájában járunk. Két 
tehetséges, de különös fiatalember összeba-
rátkozik: az egyik angol arisztokrata, a másik 
Kelet-Európából menekült, Auschwitzot túl-
élt zsidó. Barátságuk alapja, hogy mindket-
tőjük különös tudást fedez fel magában: az 
egyik olvassa és irányítja az emberek gondo-
latait, a másik uralkodik a fémek fölött. Képességeik más mutánsok 
körébe sodorják Magnetot és Xaviert, akik aztán élére állnak annak 
a közös harcnak, amelyet az emberiségre leselkedő óriási veszély el-
hárítására kezdenek. A küzdelem azonban eltávolítja egymástól a 
két barátot, és egymás ellen fordítják földöntúli erejüket…

Színes, magyarul beszélő amerikai akciófilm, 132 perc, korhatár 16 év
Művészetek Háza, Uránia-terem; július 21–27., 17.30

filmajánló ›››››››››››

Akkor és most… Olvasónk vetette fel: ő még emlékszik a 
„négyeslámpa” helymeghatározásra – vajon hol volt ez? Íme, a vá-
lasz. A „Borsodmegyei Lapok”-ban olvassuk, hogy a „villamos vi-
lágítás 1900. március 15-én vette kezdetét egyes házakban”. Az ut-
cai „világító oszlopok” száma is kevés volt, ezekben petróleum, majd 
gázláng világított. Legdíszesebb a Városház téri „négyeslámpa” volt, 
a helyi kovácsmunka szép darabja. Egy évszázaddal ezelőtt itt adtak 
találkát egymásnak őseink. Helyét, díszes formáját korabeli képes le-
velezőlapok őrizték meg. Litwin József ezek ismeretében készítette 
el a „modern” változatot, amely rövid életű lett. A Széchenyi-szobor 
talpazatának előkészítésekor 1993-ban elbontották.
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

Ismeri a magyar Nobel-díjasokat?
Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön a magyar Nobel-díjasokat? Ha-
marosan kiderül! Hatrészes keresztrejtvény-játékunkban 
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 Szerviz Iroda 
jóvoltából strandtáskát sorsolunk ki.

Kánikula
Ha riasztás nem is, hőség az volt 
egész héten – és lesz még a hét-

végén is! Az előrejelzések szerint 
30 oC körüli legmagasabb hőmér-
séklet várható, így továbbra is ér-

demes elővigyázatosnak lenni: 
délelőtt 11 és délután 3 óra között 
a hűs szobát vagy az árnyékot vá-

lasztani. Ha mégis útra kell kel-
nünk, akkor pedig vigyünk ma-

gunkkal ivóvizet, és a könnyű, 
szellős nyári ruhához tegyünk 

fejvédőt is. A strandokon hűsö-
lőknek a legfontosabb tudni: az 

UVB-sugárzás folyamatosan igen 
magas volt, és várhatóan az is ma-

rad, tehát hosszú ideig, napvédő 
nélkül semmiképp nem szabad a 

napra menni!
(fotó: M. L.)

Pedagógusnak készült, 
mentős lett
Aki egyszer beleszeret 
a mentősök munkájá-
ban, azt sose ereszti el ez 
az életforma. Így van ez-
zel Papp Zsolt is, aki vélet-
lenül csöppent a mentős 
szakmába.

Igaz, magyar–történelem sza-
kos pedagógusnak készült, ám 
az élet mégis úgy hozta, hogy 
mentőtisztként dolgozik Papp 
Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Mentőszervezet vezető 
mentős tisztje, a Miskolci Men-
tőállomás vezetője.

– 1985-ben nem vettek fel fel-
sőoktatási intézménybe, így egy 
évem kiesett. Szerettem volna 
hasznosan tölteni ezt az időt, 
így jelentkeztem a Tiszaújváros-
ban lévő mentőállomásra. Részt 
vettem egy kötelező képzésen, 
és azóta mentőzöm – mondja 
Papp Zsolt. – Amint letelt az egy 
év, már eszemben sem volt meg-
válni a mentőzéstől. Nagyon jó 
társaságba kerültem, így marad-
tam – teszi hozzá a mentős tiszt.

A kötelező képzést követően 
természetesen főiskolai papírt 

is szerzett szakápoló képzettsé-
géről a mentős tiszt, aki szerint 
a mentőzés lényege a segítség-
nyújtás. 

– A mi szakmánknak is van 
pozitív és negatív oldala. Ezek 
természetesen nyomot hagy-
nak bennünk, de sokat segít az, 
hogy igazi közösség vagyunk, 
és ki tudjuk beszélni magunk-
ból a gondokat, a szerencsés ese-
tek pedig jó érzéssel töltenek el 
bennünket. Még Tiszaújváros-
ban mentőztem, amikor két al-
kalommal is a mentőautóban 
történt szülés. A srácokkal és 
az édesanyákkal azóta is tartom 
a kapcsolatot – mondja Papp 
Zsolt.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

köztünk élnek ››››››››››››

bestseller ›››››››››››››

miskolci történetek ›››››››››››››

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

Az utolsó fellépés
Déryné Széppataki (született 
Schönbach) Róza 1815-ben már 
Déry Istvánné névvel jött a szín-
társulattal Miskolcra. Ekkor-
tól számítva 27 éven át játszott, 
s 1852-ben vonult vissza a szín-
padtól.  

Egressy Gábor színművész el-
sőszülött fiának ő volt a kereszt-
anyja, így nem tagadta meg a 
felkérését, s 75 évesen újra szín-

padra lépett. A Keresztes vitézek-
ben az apáca-fejedelemasszony 
szerepét kellett eljátszania. Csak-
nem ölben vitték fel a színpadra, s 
Egressy Ákos ekkor lelkiismeret-
furdalást érzett. Attól tartott, hogy 
a felkínált jutalomjáték kudarcba, 
esetleg tragédiába torkollhat. A 
színpadra lépve azonban Déryné 
elhárította a segítséget, s szerepét 
a közönség tapsával övezve végig-
játszotta.

D. I.

HIrDeTéS

114 éve, 1897. július 10-én volt a „villamos-vasút” megnyitása. A 
megye, a város, a minisztérium és a részvényesek a városháza dísz-
termében ünnepeltek, miközben a Városház téren a kitérőben állt 
három motorkocsi. „A vonat először a Veres-templom felé indult – 
írja a Szabadság c. napilap – majd visszafelé a Sörház, a Nagy-Hu-
nyad, a Széchenyi, a Király és a Vay úton haladva jutott el a pályaud-
vari indító állomásig.”

86 éve, 1925. július 12-én hunyt el Csengey Gusztáv, az Eperjesről 
áttelepült Jogakadémia tanára, egyháztörténet- és zsoltáríró. Nevét „A 
fogoly lengyel” c. balladája tette országosan ismertté. Ő fordította le a 
ballagó diákok közismert búcsúdalát, a „Ballag már a vén diák...” cí-
műt, amelyet Jénából „hozott” magával. Szobra az evangélikus temp-
lom szomszédságában, síremléke az evangélikus temetőben látható.  

82 éve, 1929. július 16-án jegyezték fel, hogy egy Egerből 
Lillafüred-Hámorba közlekedő szekerest farkascsorda támadott 
meg a Bükkben. A meszes ember úgy tudott megmenekülni, hogy 
egyik lovát feláldozta az éhes farkasoknak. E rendkívüli történethez 
másik is társult: Miskolcon több napon keresztül sem csökkent a hő-
mérő árnyékban 35,5 °C alá. Sokan végítélettől tartottak.

Hétforduló ›››››››››


