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Kosár Eb:
fElKészültünK

Extrém
nyaralásoK

nemcsak a Miskolcon edzőtáborozó magyar csapat, de maga a város
is jól halad a felkészüléssel.
krónika | 2. oldal

tEKErnEK
és tErElnEK

a laza nyaralók azt gondolhatják,
ők mindenre képesek, és olyasmit
is kipróbálnak, amit nem kéne.
életmód | 4. oldal

két kerékpáros versenyt is rendeznek szombaton Miskolcon,
ami tereléssel jár!
sport | 5. oldal
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Ponthatárhúzás – több hallgató Miskolcon

Irány Ferencváros

A Miskolci Egyetemen az
utóbbi öt évhez viszonyítva
az idén a legmagasabb a felvettek száma. Az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat csütörtökön este hozták
nyilvánosságra.
Az elmúlt évhez viszonyítva 107
hallgatóval többen kezdhetik meg
tanulmányaikat a Miskolci Egyetemen, összesen 3432 fiatal nyert felvételt a július 21-én közzétett ponthatárok alapján, de a pótfelvételi
eljárás keretében még szinte minden szakra lehet jelentkezni augusztus 9-éig.
Miskolcon PONT Ott Parti keretében ellenőrizhették a jelentkezők
csütörtök este, hogy sikeres volt-e
a felvételijük. A Miskolci Egyetem
rendezvénysátra alatt óriáskivetítőn
peregtek a felvételi ponthatárok este
nyolc után, a buli azonban már késő
délután elindult, DJ-k, zenekarok,
zumbabemutató váltották egymást,
a sztárvendég Takács Nikolas volt.
Nyolc óra előtt pár perccel Patkó
Gyula, a Miskolci Egyetem rektora
lépett a színpadra, és szólt a feszülten várakozó fiatalokhoz. Útrava-

A DVTK e hétvégi ellenfele a tavalyi bronzérmes Ferencváros! A vasárnap este 6 órakor kezdődő mérkőzésre az ultrák szurkolói buszokat indítanak, a szervezett vonat pedig 13.35-kor indul a Tiszai pályaudvarról. A hazaiak 1200 jegyet biztosítottak a DVTK-nak.
» részletek az 5. oldalon

Játszótéren dohányozni tilos
Tilos a játszótereken dohányozni július 1-je óta. A figyelemfelhívó táblákat már
elkezdték felszerelni. A közterületesek pedig ellenőrzik a betartását, először csak
figyelmeztetnek. Amenynyiben az nem vezet eredményre, utána következik
a szankcionálás a hatósági
osztály közreműködésével.
Ennek összege maximum 50
ezer forint lehet.

Megnyílt az őstermelői piac

Felállványozták az Aranykasza-tömböt az elmúlt napokban, ezzel újabb állomásához érkeztek az Integrált
Városfejlesztési Stratégia
belvárosfejlesztésének első
ütemében megvalósított
homlokzatfelújítások.

Új létesítménnyel gazdagodott csütörtök reggeltől Miskolc városa, a végleges engedélyek birtokában
ugyanis már őstermelői piacként működhet az áprilisban kialakított terület. A
vásártéren ezután is csak
őstermelői igazolvánnyal
lehet majd árulni, a Városgazdával megkötött szerződés alapján.

A tavasszal kezdődött munka során
összesen nyolc épület homlokzata
vagy üzletportálja újul meg. A rekonstrukció több műemléki épü-

» részletek a 3. oldalon
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és az SMS-ek is elkezdtek csipogni
a telefonokon, egyre nagyobb volt
az öröm és az ünneplés. Kilenc óra
magasságában pedig elindult a felhőtlen bulizás.

Pénteken délelőtt az egyetem
rektori tanácstermében értékelte
az egyetem vezetése az idei felvételi eredményeket.
» folytatás a 3. oldalon

Nyáron megszépülnek a homlokzatok

» részletek az 5. oldalon
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lóként azt kívánta: sáfárkodjanak
jól a tehetségükkel és az idejükkel.
Nyolc után elindult a pontszámok
vetítése, ahogy egyre több egyetem
és főiskola pontjai váltak ismertté,
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letet is érint, melyek homlokzatát
levéltári dokumentumok és fényképek szerint állítják helyre.

– Miskolcon a belváros őrizte meg történelmi arculatát, és úgy
gondolom, minden miskolcinak, az
egész városnak előnyére válna, ha
újra frekventált hely, a turisták által
is kedvelt bevásárlóközpont és sétálóutca lenne – fogalmazott Barsi
Béla, a MIK Zrt. beruházási és ingatlanfejlesztési igazgatóhelyettese.
Sőt, a terület bővülhet is: a holding Hunyadi utcai épületén is dolgoznak, ez része annak a törekvésnek, ami a város sétálóutcájának
meghosszabbítását tűzte ki célul.
A munka az időjárás függvényében, de várhatóan szeptemberben
fejeződhet be.

Digépes felújítás

Folyamatosan ellenőrzik a rendet

Akkor van esély befektetők letelepítésére, ha megfelelő színvonalú
infrastruktúra áll a rendelkezésére,
indokolta Sebestyén László országgyűlési képviselő a DIGÉP területén pénteken indult 518 millió forintos felújítást, amelyből 250 millió
forint támogatás. A belső útburkolat javításától a villamoshálózat
fejlesztéséig van mit csinálni a leromlott állapotú gyártelepen. Ezzel
párhuzamosan egyéb felújításokat
is végeznek az egykori gépgyárban.
Reményeik szerint a villamosprojekt járműtenderét megnyerő cég részben itt gyártatja majd az
alkatrészeket, illetve előrehaladott
tárgyalásokat folytatnak egy osztrák
érdekeltségű vállalkozással nyomásos öntöde telepítésére, amely 40-60
új munkahely létesítését jelentené.

Június 1-jétől csak azok kaphatnak
szociális bérpótló juttatást Miskolcon, akik rendben tartják a lakókörnyezetüket. Ezt a polgármesteri hivatal egészségügyi és szociális
osztályának munkatársai ellenőrzik – a feladat óriási, havonta több
száz ingatlanról van szó.
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ciális ügyintéző és egy közcélú
foglalkoztatott – naponta tucatnyi lakást is megnéznek.
Csesznok Adrienn és segítője, Somogyi Szabolcs az avasi lakótelepet járta, amikor csat-

Elköltöztették. Új he-

lyére a Géniusz szobrot,
hogy helyén augusztus 20án már újra az Országzászló állhasson.
» cikkünk az 5. oldalon

lakoztunk hozzájuk. Vegyes
tapasztalatokról számolnak be,
de atrocitás még nem érte őket.
Azt mondják, az érintettek általában megértik, miért van erre
szükség, emellett sok múlik a
megfelelő fellépésen is.
» folytatás a 3. oldalon

– Nem állt rendelkezésünkre a
szükséges létszám, munkaerő-átcsoportosításokra volt szükség –
mondta a háttérről Jirkovszkyné
Szép Mária osztályvezető. Emellett közcélú foglalkoztatottakat
is átirányítottak a hivatal más főosztályairól, hogy az ügyintézők
munkáját segítsék. Jelenleg három ilyen páros végzi folyamatosan az ellenőrzéseket – egy szo-
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Kosárlabda Eb: Miskolc felkészült
tiszteltetés Miskolc számára, hogy
a nagyjából két hét múlva kezdődő Eb-t városunkban rendezik. A
mérkőzéseket két helyen, a Generali Arénában és az Egyetemi körcsarnokban játsszák majd. Miskolc
városa körülbelül 5 millió forint
értékben biztosít különböző szolgáltatásokat, a sportcsarnok használatában, a lányok edzőtáborozásában és a vendégek szállításában
vállal szerepet. Az alpolgármester
kiemelte: a nemzetközi támogatók
mellett, a PannErgy-t mint nemze-

Miskolcon rendezik a
PannErgy U18-as női korosztály B-divíziós Európabajnokságát augusztus 4–14.
között. Nemcsak a magyar
csapat, de a város is jól halad
a felkészüléssel.
A témáról tartott pénteki sajtótájékoztatón Zsiga Marcell alpolgármester hangsúlyozta, nagy meg-

hírhasáb ››››››››››››

ti támogatót is sikerült megszerezni névadó szponzornak.
Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének
ügyvezető igazgatója arról beszélt,
hogy egy évvel ezelőtt kezdődtek
a tárgyalások az Eb megrendezéséről, és a kezdetektől látszik, hogy
Miskolc alkalmas helyszín, mivel
a város rendelkezik két megfelelő
színvonalú sportcsarnokkal, legalább egy olyan hotellel, ami tudja
fogadni a szakmai stábot és a játékosokat, valamint hozzáértő helyi

napról napra ››››››››››››

Déli tehermentesítő: jogerős.
Végre jogerőre emelkedett az építési
engedély a Déli tehermentesítő meghosszabbításánál, és kiválaszthatják
a kivitelezőt a végleges munkákhoz.
Így várhatóan őszre adhatják át a forgalomnak az útszakaszt. Ahogy arról már beszámoltunk, a zajvédelem
miatt módosított építési engedély beszerzése után külön közbeszerzési eljáráson kell a kivitelezőt kiválasztani a
tervmódosítás miatt. Az érintett szakasz az úgynevezett ferde híd a Petőfi
utca páros oldalának az elején, illetve
az előtte lévő útszakasz a Rácz György
utcai csatlakozásával.

Július 17. | vasárnap

léte nem újkeletű probléma, de most
határozott lépésre szánta el magát az
egészségügyi központot üzemeltető cég vezetősége, a macskák ebben
a formában nem maradhatnak az intézmény parkjában.
Akció a szabadvizeknél. Az elmúlt
hétvégén, július 15–17. között fokozott vízirendészeti ellenőrzést hajtottak végre, közölte a rendőrség, mivel
idén már hétre növekedett BorsodAbaúj-Zemplén megyében a halállal végződő fürdőzések száma. Tiltott
helyen fürdőzés miatt összesen két
esetben kezdeményeztek szabálysértési eljárást, 19 fürdőzővel szemben
99 ezer forint helyszíni bírságot szabtak ki, míg ötüket figyelmeztették.

Ikont szenteltek. Búcsút tartottak a karmelita templomban. Az ünnepi szentmisét P. Holczinger Ferenc
jezsuita, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium igazgatója mutatta be, szentbeszédet Orosz Atanáz püspökexarcha mondott. Orosz Atanáz
megáldotta a templom új, művészi
kivitelű üvegablakát, amely az ikonfestés technikájával készült, és Szent
Illés prófétát ábrázolja.

Több turista. A miskolci Tourinform iroda forgalma minden hónapban meghaladta a tavalyi év hasonló
időszakáét. Az első negyedévben 19
százalékos, a második negyedévben
38 százalékos növekedést regisztráltak 2010-hez képest. A Tourinform
tapasztalatai szerint, a miskolci attrakciók közül a Barlangfürdő örvend a legnagyobb ismertségnek, de
sokan érdeklődnek a kisvasút és az
ortodox templom iránt is. Ugyancsak népszerű a diósgyőri vár és a
belvárost felkeresők az avasi kilátót
sem hagyják ki a sétájukból.

Július 20. | szerda

A fiatalokról. A szervezet legfontosabb feladatának a fiatalok jövőjéért való munkálkodást nevezte Ágh
Péter, a Fidelitas újra megválasztott
elnöke miskolci sajtótájékoztatóján, mindebben pedig kiemelt szerep jut a családok megerősítésének.
Zsiga Marcell alpolgármester, a Fidelitas alelnöke szerint a miskolci
önkormányzatnak is fontos célja a
fiatalok jövőjének biztosítása. A legfontosabb feladat, hogy olyan várost teremtsenek, ahonnan a fiatalok nem akarnak elmenni – mondta.

Július 18. | hétfő

A színesebb világért. A szolidaritás jegyében számos programmal várták az érdeklődőket, közülük
is elsősorban a fiatalabb korosztály
képviselőit a Roma Szolidaritás Napja, avagy együtt színesebb a világ elnevezésű rendezvény szervezői a
Szinva teraszon. A programokat a
Más-kép(p) Esélyegyenlőségi Kerekasztal és együttműködő partnere, a ternYpe Nemzetközi Roma Ifjúsági Hálózat magyar tagja szervezte.
Támogatója volt a miskolci Romano
Teatro Kulturális Egyesület, amely
ezen a napon zárta a Szín-pátia hónapja című rendezvénysorozatát.

Nyertes
panelprogramok.
Újabb miskolci társasházak újulhatnak meg a panelprogram részeként.
A 2009-ben benyújtott pályázatok közül az első körben 16 miskolci nyert. Ezek egy részénél már megtörtént a szerződéskötés, vagyis akár
már ősszel elkezdődhet a felújítás. A
miskolci pályázatokat 813 millió forinttal támogatja a kormány.

Élelmiszert osztottak. Száz családnak osztott élelmiszert a Gyermekétkeztetési Alapítvány szerdán,
a Városház téren. Mint Megyeri István, az alapítvány igazgatója elmondta, a nehéz helyzetben lévő
családok számára a nyári szünet a
legnehezebb időszak, mert ilyenkor
az államilag támogatott meleg ételhez nem jutnak hozzá a gyerekek.

Véradókat várnak. A csökkenő vérkészletek miatt ismét véradókat vár a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete. Véradásra a Miskolci
Területi Vérellátóban (Csabai kapu
9–11.), munkanapokon van lehetőség reggel 9 és délután 5 óra között.
A véradáshoz arcképes személyazonosító igazolványt, lakcímkártyát és
taj-kártyát vinni kell.

Könyvtári szünet. A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár szeptember
4-ig nyári nyitvatartási rend szerint
várja olvasóit: hétfőn és csütörtökön
déli 12 órától este 6 óráig, kedden,
szerdán és pénteken reggel 8-tól délután 4 óráig. Közben két hétig, augusztus 8-ától 21-éig zárva lesz.

Macskafogó. Hétfőn délelőtt költöztették volna ki a macskákat a
Semmelweis Egészségügyi Központ
területéről, ám az állatsegítők kaptak még egy hetet. Az állatok jelen-

fogadóóra ››››››››››››

Pollenjelentés. A csalánfélék virágpora továbbra is magas koncentrációt mutat. A pázsitfűfélék pollenkoncentrációja a hét első napján
magas volt, az ezt követő napokban
közepesre mérséklődött. Az útifű és
a libatopfélék alacsony koncentrációban vannak jelen a légkörben. A
légköri gombaelemek száma kissé lecsökkent a hét végére, de még így is
eléri a magas szintet.

KözérdeKű telefonszámoK ››››››››››››
Általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK Kft. (Csabai kapu
9–11.): 46/560-080; MISEK Kft. Diósgyőri telephelye (Kórház u. 1.): 46/531-799; Fogorvosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyermek háziorvosi ügyelet (GYEK – Szentpéteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély (mobilról is hívható, 24
órás, ingyenes): 80/116-123; (24 órás, ingyenes, csak vonalas telefonról): 80/505-505;
(24 órás, ingyenes, tesztelés alatt): 116-123. Áldozatsegítő vonal (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 bejelentése): 46/345-103, 30/339-6549. Megyei Állami Közútkezelő Kht.: 46/560-070. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség: 46/506-071.
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Álláskeresők. A Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központjának 15 megyei kirendeltsége által nyilvántar-

Bűntett lehetne a bliccelés
Felfüggeszti a bliccelők
visszatartását a rendőr kiérkezéséig a MVK Zrt., és törlik az erről szóló passzust az
utazási feltételeikből is.
Korábban Szabó Máté ombudsman fordult a közlekedési
cég vezérigazgatójához, szerinte ugyanis erre az ellenőröknek
nincs törvényi felhatalmazásuk.
Ezt követően az MVK Zrt. felfüggesztette gyakorlatát mindaddig, amíg álláspontjukat ki nem
alakítják a vizsgálattal kapcsolatban. Mostanra kiderült: teljesen
megszünteti a jegyellenőrzés során az ellenőrök utas-visszatartá-

si gyakorlatát a közlekedési cég,
törlik az utazási feltételekből ezt
a passzust, összhangba hozzák ez
üzletszabályzatukkal.
– Hangsúlyozzuk viszont azt
is, hogy a bliccelők által meg nem
fizetett díj az állami és az önkormányzati közszolgáltatói ellentételezésnek a terhére megy, ráadásul ez hosszú távon a tarifák
emelkedéséhez is vezethet, ami
pedig igazságtalan a fizető utasokkal szemben – mondta Csontos Ágnes PR-menedzser.
– Továbbra is keresni fogjuk a
lehetőséget, hogy elérjük, jegyellenőreink visszakapják ezt a most
megszüntetett jogukat, vagy esetleg a bliccelést bűncselekménynek minősítsék – tette hozzá
Csontos Ágnes.
Tajthy Á.

Itt lettek állampolgárok
Bűnüldözés két keréken. Miskolc belterületein is vannak olyan
helyek, ahol jobban boldogulnak a
rendőrök kerékpárral, mint a szolgálati gépjárművel. A legnehezebb tereppel rendelkező vasgyári őrs járőrei ezt követően biciklivel is róják
majd az utakat. Zsiga Marcell, miskolci alpolgármester anyagi támogatásának köszönhetően két darab,
jól felszerelt hegyikerékpárt vásárolt
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Bűnmegelőzési Alapítvány.
Együttműködnének. Az MSZP
városi frakciója szeretne együttműködni Miskolc jövője érdekében, ezt
azonban éppen a városvezetés gátolja számukra – állította Simon Gábor, a párt miskolci frakcióvezetője
és Földesi Norbert frakcióvezető-helyettes sajtótájékoztatóján. Az MSZP
városi frakciója egyeztetne a városvezetéssel arról, hogy az önkormányzati rendszer átalakítása kapcsán Miskolcnak hogyan változnak
majd a feladatai, funkciói, de közösen gondolkodnának a város gazdálkodását illetően, lennének javaslataik arra, hogy lehetne a város
fizetőképességét visszaállítani.
Július 22. | péntek

Díj a Szimbiózisnak. A fogyatékosok gondozását, foglalkoztatását
felvállaló Szimbiózis Alapítvány kapta a Holcim-díjat. A díjjal 800 ezer
forint is járt, amit a baráthegyi otthont sújtó tavaly nyári özönvíz okozta károk helyreállítására költenek.
A pénzbeli segítség mellett a cég 17
munkatársa önkéntesként is besegített az építkezésbe. Az otthonban látottak, tapasztaltak hatására többen
is elhatározták, hogy máskor is jönnek segíteni.

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

» Csiszár Miklós | Miskolc város jegyzője fogadónapot tart július 27-én, szerdán délután 2 órától a Városház tér 8. szám alatti jegyzői tárgyalóban. Sorszámosztás 15 fő részére július 25-én, hétfőn reggel 8 órától a Városház tér 8. sz. alatti portaszolgálaton.
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Ovis szünet. Július 25-étől egy
hónapra bezárnak a miskolci óvodák, a nyári szünet ideje alatt az
Áfonyáskert Óvoda Középszer Tagóvoda, illetve a Bulgárföldi Óvoda Diósgyőri Tagóvodája fogadja a
gyermekeket. A két, konyhával rendelkező intézmény 330 kicsi ügyeleti
felügyeletét tudja biztosítani.

Miskolci Napló

szakmai stábbal, ami megfelelően
meg tud szervezni egy Eb-t.
Konta Gyula szövetségi edző elmondta: a magyar csapat jól halad a
felkészüléssel, a végleges keret július
30-án, az angolok elleni edzőmeccs
után alakul ki, melyben miskolci
születésű játékos nincs, Fejes Fruzsina sérülés, Tóth Tímea pedig családi okok miatt mondta le a szereplést. Az edző szerint a legnagyobb
rivális a csoportban Horvátország
lehet. Részletek a www.minap.hu
Tajthy Á.
oldalon olvashatók.

tott álláskeresők létszámának csökkenése február után kezdődött, s
azóta is tart. A megyében június végén 65 612 regisztrált munkanélküli keresett munkát a kirendeltségek
segítségével, számuk az előző hónaphoz képest 1821 fővel (2,7 százalékkal), februártól pedig összességében 14 836 fővel (18,4 százalékkal)
fogyott. A Miskolci Kirendeltség
és Szolgáltató Központban 18 339
nyilvántartott álláskereső kíván a
munkaügyi központ segítségével elhelyezkedni, számuk az előző hónaphoz képest 441-gyel (2,3 százalékkal) csökkent.

Állampolgársági eskütételt tartottak kedden a városi házasságkötő teremben. Huszonhét, határon túli magyar kapta meg a
magyar állampolgárságot.

Az egyszerűsített honosítási eljárási kérelemben szerepel az is,
hogy melyik városban akarja letenni a beadó az állampolgársági
esküt. Mint megtudtuk, Miskolcon január eleje óta nem az első
állampolgársági eskütétel volt a
július 19-ei, azonban arra először
volt példa, hogy az eskü szövegét
Kriza Ákos, Miskolc polgármestere olvasta, illetve a honosítási
okiratot ő írta alá.
Kiss Ilona, kárpátaljai magyar
állampolgár elmondta: megható
pillanat ez az életében, nagyon
régen várt arra, hogy magyar állampolgár lehessen.

– Úgy elérzékenyültem, hogy
a sírással küszködtem. 1944ben születtem magyar állampolgárként, aztán ukrán lettem,
és most ennyi idő után ismét hivatalosan is magyar vagyok –
mondta.
– Megható volt látni, hogyan
gördültek ki a könnycseppek
azok szeméből, akik már voltak
magyar állampolgárok, és megható volt látni azon fiatalok tekintetét is, akik most lettek először magyar állampolgárok.
Hosszú volt az út, mire a magyar állam eljutott oda, hogy alkotmányban rögzítse a magyar
nemzet egységét, közjogilag
szentesítse, hogy minden magyar egyenlő. Ennek egy megható, szép pillanata volt a mai
– mondta el az esemény végén
T. Á.
Kriza Ákos.

Megújulnak a lépcsősorok
a Katowicén
Megújulnak a lépcsősorok
ősszel a Katowice utcán,
és több helyen szükséges a
támfalak helyreállítása is.
Nánási-Kocsis Norbert, a Szentpéteri kapu városrész önkormányzati képviselője elmondta:
már korábban kérte a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályától, hogy mérjék fel
a lépcsősorok állapotát. Ezek
ugyanis sok helyen kifejezetten balesetveszélyesek, elkoptak,
még ott is, ahol az elmúlt években volt valamiféle helyreállítás.
– Több szakaszon összesen
mintegy száz méter lépcsősort
újítunk fel, gyakorlatilag mindenhol megtörténik a rekonstrukció, ahol problémák vannak
– hangsúlyozta a képviselő.

Ezúttal előre gyártott betonlapokkal fedik majd be a sérült
lépcsőket, ami valószínűleg tartósabb lesz, mint a korábbi megoldások. Jelenleg az árajánlatok
elbírálása zajlik, ősszel mindenképpen szeretnék elvégezni a
munkát, hogy a téli fagyok, a jegesedés beálltakor már biztonságosabban közlekedhessenek
a lakók. Mint megtudtuk, több
helyen megrepedt a lépcsőket
védő támfal is, ezt szintén helyreállítják.
Sz. S.
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Folyamatosan ellenőrzik a rendet
Június 1-jétől csak azok kaphatnak szociális bérpótló juttatást Miskolcon, akik
rendben tartják a lakókörnyezetüket. Ezt a polgármesteri hivatal egészségügyi és
szociális osztályának munkatársai ellenőrzik – a feladat óriási, havonta több
száz ingatlanról van szó.
» folytatás az 1. oldalról

Az ingatlanok állapotáról, rendezett vagy szemetes, esetleg fertőzésveszélyes voltáról jegyzőkönyvet vesznek fel. Az aprólékosan
kidolgozott szempontok között
szerepel például a szemétszállítás módja, s az illemhely léte, illetve nemléte is: ennek hiányában
ugyanis helyenként igen kacifántos
áthidaló megoldásokat alkalmaznak, a szomszédok orra alá…

ként pedig hozzáteszi, hogy talán a
gyerekek is jobban elférnének, ha
felszabadulna a szoba. Nincs hatása az érvelésnek, itt valószínűleg alkalmazni kell a szankciót, a juttatás
megvonását.

mert a lift rossz, a lakás pedig a negyediken van, (átlaghőmérséklet:
34 oC.) Szuszogunk felfelé, az egyik
lépcsőfordulóban ujjnyi vastag
nyakláncot viselő, kigyúrt férfi meg
egy rakás apró gyerek figyeli, mit
csinálnak a liftszerelők. Megállunk
pár szóra, a férfi jelzi, hogy igen cifra dolgokat tudna mondani a szomszédságról, ha lenne egy kis időnk.
Köszönjük, majd legközelebb.
B.-éknél kifogástalan rend és tisztaság fogad minket, a háziasszony
kifejezetten helyesli az ellenőrzést.
Szerinte is szankcionálni kell azokat, akik még az alapvető higiéniai
szabályok betartására sem képesek.
Pár házzal arrébb, L.-ék már más álláspontot képviselnek: az egyik szobát szinte teljesen elfoglalja a plafonig érő lom, s mint kiderül, ezen az
állapoton nem is nagyon kívánnak
változtatni. (Jók lehetnek még azok
a cuccok valamire). Négy gyermeket számolunk meg szanaszét, de
lehet, hogy több is van. Adrienn ismerteti, milyen következményekkel
számolhatnak, magánvélemény-

Bujkálással sem lehet
megúszni
A Szilvás utcán baktatunk felfelé, öt lakás még a „napi adag” kedden. Kettőben nincsenek otthon –
aztán meg egy harmadikban sem
– illetve lehet, hogy otthon vannak,
de nem adnak életjelet a csengetésre. Adrienn bedobja az értesítőket,
mint mondja, ilyen esetekben még
egyszer megkísérlik az ellenőrzést.
Ha ez sem vezet eredményre, ajánlott levélben hívják fel az érintettet
hiánypótlásra. Amennyiben ekkor
sem működik együtt, nem kap bérpótló juttatást – tehát „bujkálással”
sem lehet megúszni a dolgot.
Következik egy Sályi utcai bérház, itt van életjel a csengetésre,
mégsem örülünk valami nagyon,

Több mint ötszáz vizsgálat
Ezek az ellenőrzések arra is jók, hogy
egyeztessék az adatokat: azt például, hogy a segélyezett azon a helyen tartózkodik-e egyáltalán „életvitelszerűen”, amelyet lakcímként
megadott. Ez főképp másnap válik egyértelművé, amikor hosszabb
túrára indulunk Adriennékkel, a
város külterületein. A romantikus
hangzású Pecérvölgyben például
GPS-el is nehezen találunk meg egy
ingatlant, amelyben nemcsak hogy
segélyre aspiráló lakó nem tartózkodott per pillanat, hanem még eladásra is meghirdették. Az érdeklődésre megadott mobilszám ki volt
kapcsolva, a szomszédok meg azt
sem tudták, ki az, akit keresünk.
Ugyanígy jártunk az igen morbid
humorral – és magyaros írásmód-

Megnyitott az őstermelői piac
Új létesítménnyel gazdagodott csütörtök reggeltől
Miskolc városa, a végleges engedélyek birtokában
ugyanis már őstermelői
piacként működhet az áprilisban kialakított terület.

dal – elkeresztelt „Víkend-telepen”
is, valahol a Zsigmondy út környékén. A meglehetősen mérsékelt jómódot sugárzó ingatlanok között
kifejezett gyanakvással figyelték,
mit akar fényképezős delegációnk.
Az egyik megadott címen nem találtunk senkit, a szomszédságban
pedig itt sem nagyon hallottak a keresett illetőről (viszont jóindulatúan
megígérték, hogy majd érdeklődnek). A másik címen találtunk lakókat, ezek viszont határozottan cáfolták, hogy ők bármiféle segélyért
folyamodtak volna az önkormányzathoz, és a név sem stimmelt.
Szóval nem egyszerű a feladat.
Jirkovszkyné Szép Mária elmondta, hogy a rendelet hatályba lépése óta eltelt másfél hónap alatt 840
ilyen ügyet indítottak el. Ebből eddig 506 vizsgálatot végeztek, és 14
esetben kellett felszólítani a tulajdonost, hogy tegyen rendet. Heten
szót is fogadtak, öt esetben még
nem járt le a megadott, legkevesebb ötnapos határidő, s két ízben
kellett elmarasztaló határozatot
hozni, azaz megvonni a juttatást.
Az osztályvezető azt is elmondta,
hogy azoknál, akik június 1-je után
folyamodnak bérpótló támogatásért, minden esetben elvégzik az
ellenőrzést. Ugyancsak ellenőrzik
azok portáját, aki korábban már
kaptak ilyen juttatást, de ezt valamilyen okból – például közcélú
munka miatt – felfüggesztették, és
most újra kell igényelniük.
– Emellett, a törvényi szabályozás
értelmében, meghatározott időközönként egyébként is felül kell vizsgálni a jogosultságát azoknak, akik
ilyen ellátásban részesülnek, és az
ellenőrzés ilyen esetekben is megtörténik – emelte ki az egészségügyi
és szociális osztály vezetője.

A Búza téren állandó őstermelői, kistermelői piac létesítéséről döntött Miskolc közgyűlése.
A piac üzemeltetésével a Városgazda Kft.-t bízták meg. Előzetes igényfelmérésként április
21-étől május 20-áig Búza téri
Kistermelői Napokat szerveztek a területen, amely magas kihasználtság és forgalom mellett működött, az őstermelők és
a vásárlók megelégedésére. Május 21-től folytatódott a Búza téri
Kistermelői Napok elnevezésű rendezvény, melynek kereté-

minőségi díjat, és a kiváló egyetemek közé tartozik. A vidéki egyetemek közt előkelő helyen van, és
csak a több intézmény összevonásával létrejött „mamutok” előzik
meg. Magas színvonalú az oktatás,
miközben az egyetem infrastruktúrája is megújul. Ugyanakkor a rektor szerint magát Miskolcot is kezdik jobban megszeretni, belátják,
hogy élhető város, ahol érdemes tanulni és letelepedni. A diák ugyanis
elsősorban egyetemi várost választ,
ezért fontos a fejlődés.
Hell Judit tanulmányi rektorhelyettes ismertette az idei számokat,
ezekből kiderült, hogy a Miskolci
Egyetemre jelentkezők száma to-

» folytatás az 1. oldalról

Patkó Gyula azzal kezdte, hogy növekedett a felvettek létszáma, de van
még kapacitás, így várják azokat a
fiatalokat, akiknek elsőre nem sikerült a felvételijük. Hozzátette: míg
országosan csökken a jelentkezések
száma, a Miskolci Egyetemen emelkedik, ami azt jelenti, hogy szerethetővé vált az egyetem, országosan
is elismerik, hiszen elsőként kapott

vábbra is nyolcezer fölött van, az
idén 4424-en jelölték meg első helyen. Négy karon (Comenius Főiskolai Kar, Egészségügyi Kar, Gépészmérnöki és Informatikai Kar,
valamint Műszaki Anyagtudományi Kar) nőtt a jelentkezések száma, máshol pedig nagyságrendileg a tavalyi mutatók ismétlődtek.
A legnépszerűbb szakok karonként, a jelentkezett hallgatók száma
szerint: gépészmérnöki, gazdálkodási és menedzsment, egészségügyi szervező, anyagmérnöki,
jogász levelező, műszaki földtudományi, kulturális antropológia.
A rektorhelyettes kiemelte, hogy
15 százalékkal nőtt a költségtéríté-

A Bástya Wellness Hotel újonnan elkészült bálterme ad helyet
augusztus 6-án a hosszú szünetet
követően újra megrendezendő
miskolctapolcai Anna-bálnak.
A rendezvényt a világszervezet
kötelékében magas etikai és társadalmi normák szerint működő helyi Rotary Club szervezése
igyekszik visszaemelni az elmúlt
század derekán méltán kiérdemelt magas társadalmi rangjára.
A 2004-ben alapított Rotary
Club Miskolc-Tapolca az Annabál hagyományainak életre keltésével egyrészt a régi miskolctapolcai tradíciókat kívánja
feleleveníteni, másrészt e hagyomány újrateremtésével a városrész közösségi életét és a helyi
idegenforgalom fellendítését szeretné szolgálni.
A bál fővédnöke Demeter Ervin, a megyei Kormányhivatal

Szepesi Sándor | fotó: M. L., J. Á.

ses képzésre felvettek száma, ami
azt jelzi, hogy a diákok, illetve családjuk hajlandóak anyagi áldozatot
is hozni a Miskolcon szerzett diplomáért, bíznak az egyetem minőségében, és hogy a piac visszaigazolja
ezt, vagyis, hogy munkába tudnak
állni az itt szerzett diplomával.
A tájékoztatón a karok vezetői is felszólaltak, mindenki felhívta a figyelmet a pótfelvételi lehetőségére. A pótjelentkezést augusztus
9-éig lehet az intézményhez beadni, a megpályázható szakokról az
érdeklődők az egyetem és a karok
honlapjáról (www.uni-miskolc.hu)
kaphatnak bővebb információkat.
Horváth Imre

„A magyar elnökség vállalt célkitűzése teljesült”
jaként látta el. Ennek köszönhetően az együttműködésünk a belga
és spanyol kollégákkal már az elnökség előtt is szoros volt. De az
igazi kihívást mégis az jelentette,
hogy Magyarország először töltött
be soros elnöki feladatokat az Európai Unió Tanácsa élén. Az EU
tanácsának munkáját az első félévben irányító magyar kormány
ambiciózus vállalásai és a számos
szakmai kezdeményezés természetesen az Európai Parlamentben
is érződött. Hovatovább az egyes
kezdeményezések pozitív fogadtatása érdekében magunk is sokat
dolgoztunk, nemcsak saját frakciónkban, de az összes EP-képviselő körében is.
– Sikerült-e fontos szakmai kérdésekben együttműködést kialakítani más frakciókban helyet
foglaló, magyar képviselőkkel?
– Az Európai Parlament más
frakcióiban helyet foglaló magyar
képviselőkkel egyéb esetekben is

Mint ismeretes, január 1-je és június 30-a között Magyarország
töltötte be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztét.
Pelczné Gáll Ildikó miskolci politikust – aki 2005 júniusától a Fidesz alelnöke, 2007 júniusától a
párt női tagozatának elnöke, a
Miskolci Gráciák Egyesület alapító elnöke, 2010 júniusától európai parlamenti képviselő – arra
kértük, értékelje az elmúlt fél év
eredményeit, tapasztalatait.

– Mennyiben jelentett új kihívást az önök, képviselők számára az Európai Parlamentben a
magyar elnökség?
– A lisszaboni szerződés jelentősen megnövelte az Európai
Parlament hatáskörét az európai
döntéshozatalban. Mi több, Magyarország az első három ország
egyike volt, amely a soros elnökségi feladatokat a már ténylegesen is
intézményesült elnökségi trió tag-
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ket érintett. Nem volt ez másképp
az elnökség idején sem. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor miniszterelnök már az elnökség kezdetén
szakmai eszmecserére hívta az EP
összes magyar képviselőjét.
– Mennyire éreztette ebben hatását a politikai szembenállás,
elkötelezettség?
– Bár néhány baloldali képviselő igyekezett beárnyékolni az elnökség teljesítményét, az elért sikerek és az elismerő nyilatkozatok
egyértelműen bizonyítják, hogy a
magyar kormány lejáratását célzó
baloldali kísérletek kudarcot vallottak. Elfogadhatatlan volt a magyar szocialista EP-delegáció azon
magatartása, amely az elmúlt fél
évben az elnökség támogatása helyett pártpolitikai okokból az ország elleni alaptalan lejárató akciók gerjesztésén munkálkodott.
Ezek az erők az elmúlt időszakban
mindent elkövettek Európa legerősebb jobbközép kormányának lejá-

ben minden szerdán Zöld Szerda programot is rendeztek.
Közben a közgyűlési határozat értelmében elindították a
végleges Búza téri Kistermelői
Piac engedélyezéséhez szükséges ügymenetet. A Kertész Áruház melletti terület két helyrajzi számon volt bejegyezve, az
utóbbi hetekben így a telekegyesítési eljárás lefolytatására volt
szükség.
– Pár órája kaptam kézhez a
végleges működési engedélyt,
így csütörtök reggel már piacként nyithat ki a létesítmény –
osztotta meg az örömhírt lapunkkal Perecsenyi Attila, a
Miskolci Városgazda Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatója szerda délután.
A vásártéren ezután is csak
őstermelői igazolvánnyal lehet
majd árulni, a Városgazdával
megkötött szerződés alapján.
H. I.

Rotary Anna-bál Miskolctapolcán

Ponthatárhúzás – még több hallgató Miskolcon
A Miskolci Egyetemen az
utóbbi öt évhez viszonyítva
az idén a legmagasabb a felvettek száma.

3

ratása és a magyar soros elnökség
munkájának megnehezítése érdekében. Lejárató akcióik azonban
rendre kudarcba fulladtak, a magyar soros elnökség pedig sikerre
vitte programját. A Magyar Néppárti Képviselőcsoport a leghatározottabban visszautasította ezt a magatartást és felszólította az MSZP
EP-delegációját, hogy hagyjanak fel
ezzel a politikával.
– Miket emelne ki a magyar
EU-elnökség tapasztalatai, eredményei közül?
– A magyar elnökség – az „Erős
Európa” jelszavához híven – főként
a gazdasági-pénzügyi válságra kereste a válaszokat. Az elmúlt félév
során számos kulcsfontosságú, az
európai térség gazdasági, pénzügyi
stabilitását segítő határozat született. Elmondhatjuk, hogy sikerült
hasznosan hozzájárulni a döntések
előkészítéséhez, a válságkezelési eljárások hatékony egyeztetéséhez.
A legnagyobb eredmény, hogy Európa közös válaszokat tudott adni a
változásokra, melyek a magyar elnökség ideje alatt kerültek először

elnöke, míg Pelczné Gáll Ildikó,
az Európai Parlament képviselője, Mengyi Roland, a megyei önkormányzat elnöke, Kriza Ákos,
Miskolc polgármestere és Bihall
Tamás, a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara alelnöke védnöki
feladatokat lát el.
A vendégek színvonalas szórakoztatásáról népszerű, országosan ismert és kedvelt művészek gondoskodnak, de a
nemzetközi Rotary célkitűzéseivel összhangban a résztvevők
több tehetséges miskolci művész
előadását is élvezhetik majd. A
hagyományos palotás nyitótáncot a Miskolci Gráciák Egyesülete adja elő, és az est folyamán
a Miskolci Három Tenor is fellép. A Bál Szépe választás zsűrijébe pedig a régió prominens
vezető személyiségei fogadták el
a meghívást.
napirendre az Európai Unió történetében. Előrelépést sikerült elérni
a gazdasági kormányzás megerősítésében, a fogyasztóvédelmi szabályozás harmonizálásában, a kohéziós politika iránti kötelezettség
megújításában, a horvát csatlakozási tárgyalások számos fejezetének lezárásában, és a közös agrárpolitika kérdéseiben is. Két olyan
stratégia volt, amelyek a térség
szempontjából különösen fontosak és a magyar elnökség prioritásai között is szerepeltek, ezek pedig
a Duna- és a romastratégia. Mindkét stratégia esetében a magyar elnökség vállalt célkitűzése teljesült.
Az elnökségi munka páratlan lehetőséget jelentett hazánk jobb
nemzetközi megismertetésére, értékeink, eredményeink tisztes bemutatására. Az Európai Unió vezetői, a tagországok képviselői mind
úgy jellemezték az első magyar elnökség munkáját, hogy színvonalas szakmai tevékenységet végzett,
ami a pontos előkészítésen és végrehajtáson is nagyban múlott.
Szepesi S.
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Vigyázzunk az extrém sportokkal!

Kismamáknak...
Egy öv – két élet

Egy kis felfrissülés mindig üdítő lehet a nyár folyamán. Nincs lehetőség egy hűsítő zuhanyhoz? Permetezzük magunkat tetőtől talpig!
Néhány egyszerű ötlet Kiss Marianna kozmetikus szakoktatótól, hogy
kánikulában is ápolt legyen a bőrünk, és jó legyen a közérzetünk.

Az unió szigorúan szabályozza az extrém sportokat,
általában tanfolyamhoz, orvosi engedélyhez kötik a veszélyesebbek gyakorlását. De
találkozhatunk olyan esetekkel, amikor a szolgáltatók
kevésbé veszik komolyan a
sportbiztonsági előírásokat –
vagy éppen a túl laza nyaralók gondolják, hogy ők mindenre képesek…

Ebben a pillanatban tudtad
meg, hogy terhes vagy. Gondolatok ezrei szállnak át a
fejeden. Mit tehetek azért,
hogy a gyermekemnek a legjobbat adjam?
Biztonságot és kényelmet biztosít.

Változtassam meg a diétámat,
az edzési szokásaimat, az életemet, hogy neki minél jobb
legyen? tudnod kell, hogy a
gyermekedet ugyanúgy veszélynek teheted ki az autóban.
A hirtelen fékezésnél lehetséges, hogy a pocakodat és a
gyermekedet is az ütközés veszélyének teszed ki. Amennyiben a Besafe magzatvédő övet
használod, a csípőövedet a pocakod alatt tudod tartani. továbbá, amint a pocakod egyre
nagyobbra nő, a Besafe magzatvédő öv kényelmesebbé teszi a vezetést, mert a biztonsági övedet a megfelelő helyre
vezeti, így nem nyomja a pocakodat az utazás során. élvezd a
terhességedet a legkevesebb
aggodalommal. Használd a
Besafe magzatvédő övet attól

Tetőtől talpig

a pillanattól, hogy megtudtad,
hogy terhes vagy.
A magzatvédő öv kölcsönözhető áruházunk földszintjén a
következő feltételekkel. elvitelkor 9990 Ft-ot kell fizetni. Viszszahozáskor (9 hónapon belül)
az összegből 7000 Ft levásárolható, így a kölcsönzés végül
csak 2990 Ft-ba kerül neked!
részletek áruházunkban.
Gyere el, próbáld ki és kölcsönözd ki a magzatvédő övet és
legyetek biztonságban a babáddal… Ne feledd: egy öv –
két élet.

Az unión kívül kevésbé szigorú
a szabályozás, előfordulhat, hogy
arra alkalmatlan, vagy csak minimálisan felkészített személyt engednek például búvárkodni, vagy
sziklát mászni. Hivatalos üdülőhelyeken óvnak minket a veszélyektől, hiszen, ha baleset történik,
bevonhatják az engedélyüket. Viszont, ha felmerül bennünk, hogy
a sportszolgáltatás, amit kínálnak,
kevésbé biztonságos, vagy nem teljesen legális, utasítsuk vissza, bármennyire is szórakoztatónak tűnhet.
– Több sportág, mint például a paintball, a vízisíelés, vagy
az airsoft, veszélytelenebb annál,
mint amilyennek látszik. Enyhébb
a rájuk vonatkozó szabályozás is.
Egy rövid tájékoztató elég ahhoz,
hogy kipróbálhassuk, viszont a
biztonsági felszerelések használata természetesen mindig kötelező
– ismertette lapunkkal Szabó Ferenc, extrém sportokkal foglalkozó szakember. – A búvárkodást
szigorúan szabályozzák, a kezdő

Címünk: TÉGEL BABA
Miskolc, József Attila u. 27.
FÖLDSZINT – TBSZ EURO Kft.
Nyitva tartás: hétfőtől
szombatig 10–18 óráig.

BeSafe magzatvédő öv távol tartja a pocaktól és a születendő gyermektől a biztonsági övet.
Pr-cIkk (X)

búvárok csak felügyelettel merülhetnek. Néhány baleset így is előfordul, az viszont inkább a vakmerő, kalandvágyó profikra jellemző,
akik néha fittyet hánynak az előírásokra.
Ha semmi sem tántoríthat el
minket attól, hogy külföldi nyaralásunk alatt kipróbáljunk egy-két
új dolgot, mindenképpen érdemes sportbalesetekre is vonatkozó
utasbiztosítást kötnünk.
– Az utasbiztosítás kártalanít, ha
külföldön elveszne a poggyászunk,
de állja esetleges betegség vagy a
legtöbbféle baleset kezelési költségeit is. Enélkül az orvosi ellátás óriási összegekbe is kerülhet – hívta
fel a figyelmet Bárdos István utazásiiroda-vezető. – Egy itthon megkötött biztosítás 3000 forint körül
mozog, mégis, a külföldre utazók egyharmada él csak vele. Ez
igen nagy felelőtlenség. Viszont, ha
sportolni is kívánunk kintlétünk

alatt, érdemes speciális sportbiztosításra költeni, bár ezek valamivel
drágábbak, napi 500-1500 forintba kerülnek.
Biztosítás kötése esetén is ajánlatos elkerülnünk a még új, számunkra is ismeretlen extrém sportokat.
– A legveszélyesebbek mindig
a legújabb sportágak. Azokban
mindenki kezdőnek számít. Gyakoribbak a balesetek, fokozottabb
figyelmet és óvintézkedéseket igényelnek – tudtuk meg Tallay András sportszakorvostól. – A légi extrém sportoknál, mint például a
siklórepülés vagy az ejtőernyőzés, hiába szigorúak a biztonsági előírások, földet éréskor gyakoriak a ficamok, bokatörések. Ha
egy mód van rá, mielőtt belefognánk, kérjük ki háziorvos vagy
sportszakorvos véleményét, ajánlja-e nekünk az adott sportágat!
Kónya Ádám | fotó: Mocsári L.

Védjük gyermekeinket
az UV-sugárzástól!
A gyerekek minden tekintetben különleges védelmet
igényelnek. Így van ez az UV-sugárzás esetében is.

A napszemüveg divatcikkből szép lassan fontos egészségvédelmi eszközzé vált – a gyerekek esetében is!
– Minél fiatalabb valaki, annál érzékenyebb az ultraibolya sugárzásra, és annál nagyobb veszélynek van
kitéve – mondja Kiss Imre gyermekgyógyász. – A legtökéletesebb UV-védelem természetesen az, ha egyáltalán nem megyünk a napra, és a gyermekeinket sem
engedjük a tűző napon játszani. A legfontosabb viszont az unalomig ismételt szabály: 11 és 15 óra között nem szabad védelem nélkül a napon tartózkodni – hívta fel a figyelmet a szakorvos. A nap folyamán
ilyenkor a legerősebb az UV-sugárzás, ami ellen napvédő ruházattal, sapkával, napszemüveggel és fényvédő krémekkel védekezhetünk – tette hozzá.
A napvédő krémet a test azon részeire kell kenni,
amelyeket nem fed valamilyen ruházat, mint például a
kezek és az arc. Fontos, hogy soha ne használjuk a napozás idejének meghosszabbítására. Tehát minél többet tartózkodik a gyermek a napon, annál többször
kell őt bekenni. A napvédő textíliák teljesebb védelmet nyújtanak, mint a krémek, használatuk egysze-

A sportolás
új dimenziója
rűbb, biztonságosabb és olcsóbb is. A 12 hónapos kor
alatti gyerekeket mindig árnyékban kell tartani. Ilyenkor is széles spektrumú fényvédőkrémmel bekenve,
sapkában és napszemüvegben.
Különleges figyelem szükségeltetik a hegyekben,
mivel az UV-szint 8 százalékkal emelkedik minden
1000 méter magassággal – mutatott rá a gyermekgyógyász. Bár az UV-sugárzás a felhőtlen ég alatt a
legerősebb, még egy borult napon is magas lehet. Sok
felület, mint például a hó, homok és víz visszaveri a
napsugarakat és azok hozzáadódnak az összes UV-expozícióhoz.
Balogh Csilla | fotó: M. L.

HIrdetés

„Családbarát” nyári akCió
2011. 06. 21.- 08. 31. között
Gyulán, a Hőforrás hotel***
és üdülőparkban
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. Gyermekkedvezményekkel
és számos családbarát szolgáltatással
várjuk vendégeinket!
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
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Egy felülmúlhatatlan BioptikTM
alakformáló és arcfiatalító rendszer

20%-os kedvezmények
+ jelentõs értékû ajándék kezelések!
Szalonunk komplex professzionális szolgáltatást nyújt
számos lehetõség mellett a méret- és súlycsökkentés,
cellulit-, zsírleépítés, szülés utáni újraformálás, mellemelés, izomkidolgozás, nyirokmasszázs, méregtelenítés és plasztikai sebészet nélküli arcfiatalítás
területén, nõk és férfiak számára. Látványos, tartós
eredmények, eredeti technológiák. Egyéni kezelõfülkékkel biztosítjuk az intimitást és a nyugalmat.
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

a megtakarítás Az akció július 30-ig tart!
bérletenként

13 000–
60 000 Ft-ig
terjedhet.

A nyári bőrápolásban a hidratáláson van a hangsúly – mondja
Kiss Marianna. Ebben az időszakban különösen fontos, hogy fokozzuk a bőr vízmegtartó és -megkötő képességét. Erre leginkább
az aloe verát, mentát, algát, illetve
hyaluronsavat tartalmazó készítmények a legalkalmasabbak.
A reggeli langyos vizes zuhanyozással órákig frissek maradhatunk. A hideg-meleg váltóvizes zuhany edzi a bőrünket és az ereinket.
Borsmentás, citrusos tusfürdővel
fokozható a hatás. Ezek az aromák a
lélekre is élénkítően hatnak.
A szakoktató szerint a zsíros, nehéz állagú testápoló tejek és krémek
a meleg hónapokban nem tesznek
jót a bőrnek. Ráadásul a krémes bőr
tapintása kellemetlen, ragadós érzetet kelt. Ezért a krémek helyett használjunk inkább könnyű, hidratáló,
az arcra, a lábra és a testre egyaránt
használható testpermetet. Ezek
enyhítik az izzadást és masszírozás
nélkül, pillanatok alatt beszívódnak
a bőrbe. Kiváló testpermeteket lehet
kapni, de a mentás spray-t otthon,
magunk is elkészíthetjük. A spray
kis helyen elfér, így mindenhova
magunkkal vihetjük, és napközben
bármikor előkaphatjuk, hogy pár
cseppet magunkra fújva felfrissüljünk. Jót tesz a bőrnek a sör is: belsőleg és külsőleg egyaránt.
Nyáron inkább illatmentes szereket használjunk – hívta fel a figyelmet Kiss Marianna. A forróságban
ugyanis az illatanyagok megváltozhatnak és irritálhatják a bőrt. Parfümök helyett jobbak a kölnik, a
testtonikok, vagy a testpermetek.
A kozmetikus a sminkelést sem
ajánlja nyáron. Csak este sminkeljük magunkat, illetve csak akkor,
ha szükséges, akkor is hőségálló és
hidratáló sminkszerekkel. Végül a
belső hidratálásról se feledkezzünk
meg, 2-2,5 liter vizet igyunk meg
naponta!
B. Cs.

UltratoneTM ultragyors
alakformálás, arcfiatalítás

ConTouR ViTal alakfoRMáló
és EGészséGMEGõRzõ szalon

Miskolc, kazinczy út 4/B Tel.: 06-70/402-8644

www.contourvitalmiskolc.hu

Nem mindenkinek van lehetősége arra, hogy hagyományos
módon tartsa karban magát, illetve a különböző izomsérülések után is szükség van a megfelelő rehabilitációra.
egészségügyi, illetve sport-rehabilitációs eljárásként kezdte a
módszer, amely ma már az edzésmód palettáján is megjelent,
és nem csak azok körében kedvelt, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak a hagyományos
eszközökkel edzeni, mozogni. A
speedfitness rövid idő alatt alaposan átmozgatja az izmok 90 százalékát, és jelentősen csökkenti a
zsírszövet arányát az eMs technológiának köszönhetően: a készülékek kis erősségű váltóárammal
feszítik meg az izmokat anélkül,
hogy az inakat és ízületeket, vagy a
keringési rendszert megterhelnék.
A speedfitness géppel minden
testrészt az egyénnek megfelelő szinten lehet stimulálni, így rövid időn belül megoldást nyújthat
a hát- és gerinctáji fájdalmakra, az
inkontinenciára, az izomgörcsökre, és a felborult testi egyensúlyi állapot kiegyenlítésére is. Jól bevált
a szülés utáni rehabilitációban is, a
vizelettartásért is felelős gátizomzat megerősödésének köszönhetően. A sportolóknak pedig a teljesítményét fokozza.
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Géniusz megy, az Országzászló visszajön Mediterrán esték
kolcon is lebontották. A visszaállítás gondolata sem újkeletű,
ám a Lévay József Közművelődési Egyesület, és annak elnöke, Szabó Sándor lelkész, önkormányzati képviselő kezdeményezésére,
a tervek kidolgozását követően,
most meg is valósulhat.
Szerda délután kezdték meg a
Géniusz szobor aljzatának felszedését, amit csütörtökön a szobor mögötti betonszerkezet lebontása követett, az emlékművet pedig a tervek
szerint pénteken helyezték át új helyére, a sportcsarnok elé. A szobrot a
talapzatával együtt vitték át új helyére. Helyén egy új, magasabb alap készül, amelynek átmérője körülbelül
27 méter lesz. A díszkövekből álló
tér közepén, faragott mészkő talapzat tetején helyezik majd el a zászlót.
Az Országzászlót közadakozásból kívánják újra felállítani. A kez-

Megkezdték, és mire lapunk
megjelenik, valószínűleg be
is fejezték a munkásmozgalmi Géniusz szobor elbontását a Népkertből.
A szobor a tervek szerint pénteken
este – lapzártánk után – került át a
sportcsarnok elé, ahol új jelentést is
nyer, hiszen új helyéről a sportolók
dicsőségét hirdeti majd. Az emlékmű helyét pedig a miskolci Országzászló veszi majd át.
A magyarság összetartozását jelképező Országzászló egykor már lobogott a Népkertben,
pontosabban annak szélén (a mai
Herman Ottó Múzeummal szemközt), ám az 1950-es években az
országban több helyen, így Mis-

Mediterrán pezsgés vár
mindenkit két szombat
este a Szinva teraszon.

deményezést az önkormányzat is
támogatja, a képviselők mintegy 2
millió forintot ajánlottak fel alapjukból – ebből 500 ezer forintot a
terület önkormányzati képviselője,
Eperjesi Erika. A Lévay József Köz-

művelődési Egyesület az OTP Bank
Nyrt. 11734004-20494067 számlaszámára várja mindazok adományait, akik felajánlásaikkal hozzá kívánnak járulni a helyreállításhoz.
K. J. | fotó: M. L.

– Három éve merült fel először,
hogy meg kellene lepni egy könynyed, nyári rendezvénysorozattal
azokat, akik sajnos nem tudnak
elmenni nyaralni – mondta lapunknak Tóth Csaba, a Miskolci Kulturális Központ Ifjúsági és
Szabadidő Házának kulturális
menedzsere. – Először a horvát,
a görög és az olasz tengerpartok
hangulatát próbáltuk idevarázsolni Miskolcra, majd később
a bajor és a cseh sörfesztiválokat
elevenítettük meg. Az idén távolabbi vizekre szerettünk volna
evezni, így jött a kubai és francia
estek ötlete.

Július 23-án, este 8 órától a tüzes kubai salsa jeles hazai képviselői, a Latin Combo együttes és
táncosai hozzák a ritmusokat,
miközben finom kubai ételeket
és italokat kóstolhat meg a közönség. Július 30-án este 7 órától
pedig francia táncok és Moliérekomédiák szórakoztatják a látogatókat, majd fél 9-től a francia
sanzonok időszakába repülhetünk vissza a Chanson Elyseé
együttessel. Nem maradhat el
a sajtkóstolás, és finom francia
borokkal kísérhetjük a nemzet
gasztronómiai különlegességeit.
A színpadi programok mellett a városi könyvtár gyermekfoglalkoztatóval és olvasóteraszszal, illetve egy miskolci utazási
iroda ajánlókkal és útikalauzokkal színesíti a nyári rendezvénysorozatot.
Kónya Á.

Nemcsak tiltják, ellenőrzik is a játszótéri dohányzást
játszótereken mi történik, például
társaságok letelepednek és rágyújtanak-e vagy sem – közölte érdeklődésünkre Kovács László Csaba, a
miskolci közterület-felügyelet vezetője.
– El kell különíteni a felelőtlen
szülőket, akik még a játszótéren se
bírják abbahagyni a dohányzást,
illetve a szórakozó társaságokat.
Mivel nagyon kevés idő telt el, tapasztalatokról még nem tudok beszámolni. Ami tény, hogy szabálysértési eljárást játszótéri dohányzás
miatt egyelőre nem kezdeményeztünk. Nem is a büntetés az első,
hanem a figyelmeztetés. Amenynyiben az nem vezet eredményre,
utána következik a szankcionálás
a hatósági osztály közreműködésével. Ennek összege maximum 50
ezer forint lehet – tájékoztatott Kovács László Csaba.

Tilos a játszótereken dohányozni július 1-je óta. A figyelemfelhívó táblákat már
elkezdték felszerelni. A közterületesek pedig ellenőrzik
a betartását, először csak figyelmeztetnek. Eddig még
nem büntettek meg senkit.
Szigorúan a jogi oldalt nézve, amit
nem tilos, azt szabad, még akkor
is, ha nem illik. Ebbe a kategóriába tartozott a játszótéri dohányzás is. Előfordult, hogy szülők, kísérők, néha betévedő társaságok
dohányoztak, amivel rossz példát
mutattak a gyerekeknek és nem
utolsósorban az eldobott csikkekkel szennyezték a játszótér környe-

zetét. Ezt megelégelve betiltották a
játszótéri dohányzást.
– Az ellenőrzések megkezdődtek. A napi gyalog és gépjárműves
járőrözés keretében erre is odafigyelnek a kollégák napközben, illetve este, éjszaka figyelik, hogy a

sport
Parádés rajt után irány Ferencváros
a folytatásra. Látszik, hogy sok van
ebben a csapatban, de csak hetek
múlva derül ki, milyen erőt képviselünk a pontvadászatban – értékelt Benczés Miklós vezetőedző.
A Zalaegerszeg elleni győzelmet
bombagóllal – élete első NB I-es találatával – lezáró Gohér Gergő nehéz meccset, de győzelmet vár.
– Ebben az együttesben benne van, hogy képes nyerni az Üllői
úton – bizakodott a védő.

Közönségszórakoztató játékkal és a ZTE 4–1-es legyőzésével tért vissza az NB
I-be a DVTK. A következő
ellenfél a tavalyi bronzérmes
Ferencváros!
Talán a vérmesebb diósgyőri drukkerek is csak álmaikban gondolták,
hogy villámrajtot vesz csapatuk az
NB I-ben. Már az első félidőben eldöntötték a mérkőzést, 3–0-s előnyt
szerezve a szünetre, szinte esélyt
sem hagyva a zalaegerszegieknek.
Első itteni mérkőzésén Seydi duplázott, Gallardo cseleivel lenyűgözte a
magáért ismét kitevő publikumot –
elképesztő hangrobbanás rázta meg
a stadiont a góloknál –, de az egész
csapat remekül teljesített.
– Elégedett vagyok mind az
eredménnyel, mind a mutatott játékkal. Tanulunk a győzelmekből
is, próbáljuk kijavítani az egyéni és
a szerkezeti hibákat. Hosszú és nehéz lesz a bajnokság, fontos, hogy
jól kezdtünk, ez önbizalmat adhat

Ettől óvatosabban fogalmaz
Benczés, de szerinte is lehet, és lesz
is keresnivalónk az Üllői úton.
– Hasonló oroszlánbarlangba látogatunk, mint amilyen a diósgyőri. Remélem – és ez biztos nem hiú
ábránd –, hogy sok szurkoló kísér
el minket Budapestre. Ez a játék
alapot adhat arra, hogy kellő önbizalommal, bátran, saját játékunkat
játszva domináns szerepet töltsünk
be – tekintett előre a vezetőedző.

Gyermek úszó ob Miskolcon

Egykerekű Eb

Pénteken kezdődött, és vasárnapig tart az Extreme Unicycle
Championship, az Egykerekű Európa-bajnokság a Factory Sport
Arénában. Tizennégy országból
érkeztek versenyzők a bajnokságra,
közel 130 egykerekűs lepi el a vasgyári arénát hétvégén. Világbajnokok, korábbi Európa-bajnokok is
részt vesznek a megmérettetésen.

dezvényen 36 egyéni és 9 váltószámban hirdetnek országos bajnoki érmeseket és helyezetteket.
Az előrejelzések szerint több mint
300 versenyző érkezik a borsodi
megyeszékhelyre.
Az utánpótlás korosztályból
adódóan a sportolókat az edzőkön
és csapatvezetőkön kívül nagyon
sok szülő elkíséri majd. Mindezek

A Miskolc Városi Sportiskola július
22–24. között rendezi meg az országos gyermek úszóbajnokságot.

A Kemény Dénes Városi Sportuszoda péntektől a 44. Országos
Gyermek Bajnokság (OGYB) házigazdája. A versenyen a 11–12
éves lányok és a 11–14 éves fiúk
vesznek részt. A háromnapos ren-

Gyermek úszó ob Miskolcon
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Mint a miskolci polgármesteri
hivatalban megtudtuk, a dohányzási tilalomra felhívó figyelmeztető
táblákat is készítettek, amelyek felszerelését már megkezdte a Városgazda Kft.
– Nem piktogramot raknak ki,
mert az emberek a legelképesztőbb dolgokba képesek belekötni,
például, ha cigaretta lenne a táblán, akkor ő nem is cigizik, hanem pipázik... Az ehhez hasonló
kifogásokat elkerülendő, a szöveges megoldást választottuk: A játszótéren dohányozni tilos! – magyarázta Kovács Anna, a miskolci
polgármesteri hivatal kertészeti
előadója. A feliratos táblából 300
darab készült. A felszerelése folyamatban van. Időbe telik, de a város valamennyi játszóterére kikerül majd.
Cs. L. | fotó: J. Á.

A héten újabb jótékonysági kezdeményezéshez csatlakozott a
DVTK: az éhező gyermekek támogatására hívta fel a figyelmet a
Gyermekétkeztetési Alapítvány országos akciójához társulva, emellett a jövő heti, Kecskemét elleni bajnokin gyűjtést is szerveznek
a rászoruló családok csemetéinek.
– Két-három urnát helyezünk majd
ki, ezeket kereshetik az adományozó kedvű szurkolók – mondta Körmöndi Zoltán. A marketingigazgató azt is megerősítette,
dolgoznak a bérletekkel és belépőkkel kapcsolatos hibák kijavításán.
Előtte azonban rangadó vár a diósgyőriekre, a közelmúltban mindkét nagy múltú csapat megjárta
a másodosztályt. A vasárnap este
6 órakor kezdődő FTC – DVTK
mérkőzés játékvezetője a chilei
Álvaro García Miquel lesz. A Fradi
elleni mérkőzésre az ultrák szurkolói buszokat indítanak, a szervezett
vonat pedig 13.35-kor indul a Tiszai
pályaudvarról, mely a tervek szerint
a Ferencvárosi pályaudvarig viszi
a drukkereket. A hazaiak 1200 jegyet biztosítottak a DVTK-nak, így
ha elfogynak a biléták, ennyien biztos a helyszínen szurkolhatják ki az
Soós P.
újabb nagy sikert.
figyelembe vételével naponta több
mint ötszáz versenyző, edző, szülő, érdeklődő látogat majd ki az
uszodába. A rendezők alaposan
felkészülnek a rendezvény zökkenőmentes lebonyolítására, hogy
semmi ne múljon a körülményeken, minden ifjú úszó elérhesse
Miskolcon a saját maga elé kitűzött célokat.
A verseny ideje alatt a közönségúszás szünetel.
D. L.

Veterán randevú. Hatodszor rendezik meg jövő hét végén a

Veterán Autók és Motorok Miskolci Találkozóját, a Lévai György
Emléktúrát, melynek idén is a megye és Miskolc ad otthont. A résztvevők Zemplénben kalandoznak a kultúra és a bor jegyében, majd
július 31-én, vasárnap Miskolcra érkezve családi programok által kísérve állítják ki a Herman gimnázium sportcsarnokában a fiatalos
matuzsálemeket, amelyek közül jó néhány az egyetlen az országban.

Érmekért tekernek
A Magyar Köztársaság utánpótlás kerékpáros kritérium-bajnokságát rendezik meg szombaton,
Miskolcon. A viadal célja, hogy eldöntsék a magyar bajnoki verseny helyezéseit. A verseny útlezárással, tereléssel jár!

Óriási csatára van kilátás, tudtuk meg Sutkó Mihálytól, a megyei szövetség első emberétől.
Az elnök elmondta, hogy a versenyen minden, Magyarországon leigazolt sportoló indulhat,
aki 12 hónapnál (utánpótlás korúaknál 6 hónapnál) nem régebbi orvosi igazolással rendelkezik.
A versenyzők közül csak az vehet
részt, aki a szakszövetség által kiadott, 2011-es évre vonatkozó érvényes engedéllyel rendelkezik,
és a helyszínen bemutatja.
– Mivel a kritérium-bajnokság Miskolc belvárosában zajlik,
elkerülhetetlen, hogy ne zárjanak le bizonyos utcákat – mondta érdeklődésünkre Sutkó Mihály. – A futam szombaton 12
órakor rajtol, és várhatóan fél 5

körül fejeződik be. A résztvevők
az Erzsébet tér – Rácz György
utca – Kálvin János – Toronyalja – Papszer – Mindszenti tér
– Szemere Bertalan – Uitz Béla
– Kálvin János utca – Erzsébet
tér körpályán haladnak, egy kör
1700 méter. Ez a szakasz le lesz
zárva a járműforgalom elől délelőtt 11 és este 6 óra között – így
a buszokat is terelik! Ugyanis a
miskolci verseny után ide, egészen pontosan az Erzsébet térre
érkeznek be a Szerencsről induló Central-European Tour Miskolc GP UCI 1.2 nemzetközi kerékpárverseny résztvevői is.
A verseny 1–3. helyezettjei
minden korcsoportban érmet,
továbbá az első helyezettek ifjúsági férfi és női korcsoportokban
magyar bajnoki mezt kapnak.
Minden hajrá első négy helyezettje pontot kap. Győz az a versenyző, aki a hajrákban a legtöbb
pontot gyűjti. Azonos pontszám
esetén az utolsó körben elért helyezés dönt. Körelőny minden
pontozást felülmúl.
D. L.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››
Július 23. | szombat » Úszás: Országos gyermekbajnokság. Miskolc, Kemény Dénes Városi Uszoda, 10.00. » Kerékpár. Magyar Köztársaság utánpótlás kritérium-bajnoksága. Miskolc,
Erzsébet tér és környéke, 12.00. » Kerékpár: Európai Egykerekű Bajnokság. Factory Sportaréna,
10.30–23.00. » Lovassport: Kettes fogathajtó C-kategóriás verseny. Hernádnémeti, 10.00.
Július 24. | vasárnap » Labdarúgás: NB I, Ferencváros – Diósgyőri VTK. Budapest,
Albert-stadion, 18.00. » Úszás: Országos gyermek bajnokság. Miskolc, Kemény Dénes Városi Uszoda, 9.00. » Kerékpár: Európai Egykerekű Bajnokság. Factory Sportaréna, 10.30–18.00
Július 30. | szombat » Természetjárás: Bükk 900 teljesítménytúra. Bánkút, 9.00. »
Jet-ski: Országos bajnokság. Ónod, Ónodi-tó, 8.30
Július 31. | vasárnap » Labdarúgás: NB I, Diósgyőri VTK – Kecskemét. Miskolc, 16.00. »
Jet-ski: Országos bajnokság. Ónod, Ónodi-tó, 8.30
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a város lapja

hirdetés

MiNap

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és
képviseletében eljáró MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Akció 2011. 07. 25-től 2011. 08. 06-ig
Biopon mosópor 4 kg 339 Ft/kg
1359 Ft
Bref Duo-Aktiv wc-gél 60 ml 7316 Ft/l
439 Ft
calgon vízlágyító 2 x 500 gr
1199 Ft
Palette creme color hajfesték
719 Ft
Schauma sampon 250 ml 1596 Ft/l
399 Ft
Baba tusfürdő 400 ml 1248 Ft/l
499 Ft
Fa tusfürdő 250 ml 1396 Ft/l
349 Ft
Palmolive tusfürdő 250 ml 1716 Ft/l
429 Ft
Nivea testápoló, többféle 250 ml 4396 Ft/l
1099 Ft
Garnier testápoló, többféle 250 ml 4196 Ft/l
1049 Ft
Dove szappan 100 gr 2290 Ft/kg
229 Ft
Viaszosvászon asztalterítő 140 cm széles
599 Ft/m

PÁLYÁZATOT
hirdet

BÉRLAKÁSOK költségelven és
piaci alapon történő bérbeadására.
A pályázat időtartama 2011. július 25. napjától 2011. augusztus 8. napjáig tart.
Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét továbbá, hogy a pályázati
feltételek megváltoztak, ezért figyelmesen olvassák el a kiírást.
A pályázati kiírás megtekinthető a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláin. A MIK Zrt. honlapjáról (www.mikrt.hu.)
a pályázati kiírás és az adatlap letölthető.
További információk a MIK Zrt. Lakáshasznosítási Irodájánál szerezhetők be
(Miskolc, Széchenyi u. 60. sz., tel.: 516-251, 516-253, 516-254, 516-420).

A MIVÍZ Kft. nyilvános ajánlatkérési eljárást hirdet
az alábbi feladatra:

Miskolc, Szennyvíztisztító telep I–II. számú
utóülepítő DORR medencék kotrószerkezet
beton járófelületeinek javítási munkái
Az ajánlat beadásának határideje: 2011. augusztus 8., 1000
Ajánlatbontás helye, időpontja:
Miskolc, József A. u. 78. sz., IV. emelet, 410. szoba,
2011. augusztus 8., 1000
Ajánlatkérési dokumentáció ára: 5000 Ft + áfa
Az ajánlatkérési dokumentáció a MIVÍZ Kft. Beruházási csoportjánál
(Miskolc, József A. u. 78. sz., IV. emelet, 410. szoba) vehető át társaságunk
Közmű-nyilvántartási csoport pénztárába történt befizetés után

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és
képviseletében eljáró MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkörűen
Működő Részvénytársaság felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az

2011. július 25-től minden munkanap 800–1100 óráig (a beadási napon 900 óráig)

Eperjesi u. 5. szám,
valamint a Szentpéteri kapu 101/A. szám alatt lévő

NYUGDÍJASHÁZAKBAN

Perfekt SzakközéPéS SzakiSkola
MiSkolci tagiSkola

önkormányzati bérlakások
határozatlan időtartamra bérbe adók.
A névjegyzékre kerülés részletes feltételeiről további információk
a MIK Zrt. honlapjáról (www.mikrt.hu.) vagy a MIK Zrt.
Lakáshasznosítási Irodájánál szerezhetők be
(Miskolc, Széchenyi u. 60. sz., tel.: 516-251, 516-253, 516-254, 516-420).

OM:102591

A Miskolc Holding Zrt.
cégcsoport tagja

Tájékoztatás
46/323-290
70/708-2931
3530 Miskolc
Petőfi S. u. 11.
A Városház tér közelében!

LeérettségiztéL, hasznáLható tudásra vágysz?
tanuLj náLunk, akár tandíjmentesen is!

Nappali reNdszerû, érettségi utáNi képzések
a diósgyôri gimnáziumban mûködô school of Business Üzleti szakközépiskolában

Jelentkezz most érettségi utáni, iskolarendszerű nappali és esti
szakképzésre! Nappali tagozaton tandíjmentesen tanulhatsz.
Diákigazolvány, családi pótlék és tankönyvtámogatás igényelhető!
Banki szakügyintéző
Pénzügyi szakügyintéző
l Számviteli szakügyintéző
l Adóigazgatási szakügyintéző
l Idegenforgalmi szakmenedzser
l Nemzetközi szállítmányozási és
logisztikai szakügyintéző
l Vendéglátó szakmenedzser

Az AUCHAN Magyarország Kft. miskolci áruháza

BIZTONSÁGI ŐRI POZÍCIÓBA
KERES MUNKATÁRSAKAT

Önéletrajzát a következő címre várjuk: e-mail cím: toborzas.miskolc@auchan.hu
Levelezési cím: 3527 Miskolc, József Attila utca 87.

Minden megillet, ami egy nappali tagozatost: diákigazolvány, családi pótlék, árvaellátás.
• Gazdasági informatikusok oktatása területén egy évtizedes
múlttal rendelkezünk
• IT HelpDesk Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintézô –
nélkülözhetetlen munkatárs a multinacionális vállalatoknál.
Ingyen sportolhatsz, részt vehetsz tanulmányi kirándulásokon és korszerû informatikai eszközöket használhatsz.
Oktatóink magasan kvalifikáltak a Miskolci Egyetemrôl, a Diósgyôri Gimnáziumból és az üzleti szférából, akik felkészítenek benneteket
a felsôoktatási intézményekbe való bejutáshoz, illetve a munkába álláshoz.

Megszerezhetô OkJ-s szakképesítéseiNk:

• Sportszervezô-menedzser – egyedülálló a régióban
• Sportedzô végzettség – élet az aktív versenysport befejezése után

Külkereskedelmi üzletkötő
Logisztikai ügyintéző
l Protokoll ügyintéző
l Idegenvezető
l Pénzügyi és számviteli ügyintéző
l Marketing- és reklámügyintéző

l

l

l

l

Képzési díjak: 23 év alatt az elsô szakképesítés tandíjmentes, a második szakképesítés megszerzése csak a törvényben meghatározott feltételekkel tandíjmentes.

érdeklôdni a 46/370-701 telefonon, személyesen Miskolc, kiss tábornok u. 42. sz. alatt, illetve www.sob.hu alatt lehet.
kérésre tájékoztatót küldünk!

JelentkezéS éS további inforMáció:
3530 Miskolc, Mindszent tér 3., I. em.
Tel.: 46/354-869, 357-841
E-mail: miskolcszki@perfekt.hu l Web: www.perfekt.hu

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
új!
új!

• Élelmiszer-vegyiáru-eladó
• Szociális gondozó és ápoló

(6 félév)
(6 félév)

10 ÉVFOLYAMRA ÉPÜLŐ KÉPZÉSEINK

• Számítógép-szerelő, -karbantartó
• Irodai asszisztens
• Ruházati eladó
• Élelmiszer-vegyiáru-eladó
• Szociális gondozó és ápoló

(4 félév)
(4 félév)
(4 félév)
(4 félév)
(4 félév)

új!

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ KÉPZÉSEINK

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

(4 félév)
(4 félév)
(4 félév)
(4 félév)
(4 félév)
(4 félév)
(4 félév)
(4 félév)
(2 félév)

új!
új!

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!
Miskolctól 24 km-re családi ház, 3 szobás, bútorozottan eladó. Gázzal és vegyes tüzeléssel fűthető. Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 06-46/372-495, 06-70/313-8736.
Ingatlanfedezetes bankhitelek magánszemélyeknek, kisvállalkozásoknak. Tehermentes ingatlan esetén jövedelemigazolás nélkül, BÁR lista nem mindig akadály. Tel.:
70/5100–395, 30/2488–022.

NAPPALI KÉPZÉSEKEN ÖSZTÖNDÍJ-LEHETŐSÉG!
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a város lapja

program / hirdetés

MiNap

Programajánló ››››››››››››
Július 23. | szombat
17.00 | Rockdélután. Fellép az Ember Dzsemm és
Kiss Csaba és Barátai. Perecesi szabadtéri színpad.
17.00 | A tücsök és a hangyák. Zenés környezetmese. Miskolctapolcai Nyár. Akropolisz színpad.
17.00 | Anna-bál. A Mosoly Országa Kulturális Egyesület és a Dallamok szárnyán Művészeti
Klub kerti partyja. VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház.
19.00 | Muzsikáló udvar, sanzon est. Harmonia
Garden. Csodamalom bábszínház.
20.00 | Mediterrán esték – kubai salsa est. Szinva terasz.
21.00 | Presidance: Új világ. XX. Diósgyőri Várszínházi Esték. Diósgyőri vár.

Látogatás Mádra, kiállítás a mádi kúria előtt.
11.40–14.20 | Feladatmegoldás Erdőbényén. 14.10–15.00 | Érkezés Tokaj főterére. 15.00–16.50 | Ügyességi verseny és
kiállítás Tarcalon, a Gróf Degenfeld Kastélyszálló birtokán.
17.00 | A Perecesi Bányász Fúvószenekar hangversenye. Vezényel: Kovács Miklós. Perecesi szabadtéri színpad.
17.00 | Alice Csodaországban. A Pécsi Sándor Guruló Színház zenés mesejátéka. Miskolctapolcai
Nyár. Akropolisz színpad.
10.00 | Élethű hajómodellek országos versenye. Vörösmarty Kupa – F2 R/C
hajómodellverseny. Görömböly, Horgász-tó.
21.00 | A három testőr és a jeti, vagy mi a pék...
Abszurd színházi est a L’art pour l’art Társulat elő-

A Bányász Fúvószenekar koncertje –
július 30., szombat

Július 26. | kedd
21.00 | Wass Albert: A funtineli boszorkány. Főnix Színházi Műhely előadása. XX. Diósgyőri Várszínházi Esték. Diósgyőri vár.

Július 29. | péntek
18.00–23.00 | Szépkorúak Barátság Klubja.
VOKE Vörösmarty Művelődési Ház.

Július 28. | csütörtök
21.00 | Operett revü Hungarikum. Gálaest két
részben. Sztárvendég: Oszvald Marika és Ocsovai
János. Miskolctapolcai Nyár. Akropolisz színpad.

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Július 25. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése
08.30 Képújság 17.00 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 Hálózat TV
21.00 Harlem fekete rózsája, amerikai film 23.00–06.00 Képújság.

adásában. XX. Diósgyőri Várszínházi Esték. Diósgyőri vár.
Július 31. | vasárnap
08.00 | Veterán Autók és Motorok VI. Miskolci Találkozója, Lévai György Emléktúra. Herman
Ottó Gimnázium sportcsarnoka.
08.00–14.00 | Veterán autók kiállítása.
09.00–12.00 | Üstökös tehetségkutató felfedezettjeinek fellépése, arcfestés, kézműves
foglalkozások.
16.00 | Dixie Piknik. Zenés családi program. Miskolci Dixieland Band koncert, sztárvendég Berki Tamás jazzénekes, séta a Vadasparkban. Miskolci Állatkert és Kultúrpark.
19.00 | Mediterrán Esték – francia nemzeti est.
Szinva terasz.

Július 26. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 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 FTC – DVTK
labdarúgó-mérkőzés, közvetítés felvételről 23.00–06.00 Képújság.
Július 27. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Hálózat TV 17.30
Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hálózat TV 21.00 A gyermekrablás
amerikai film 23.00–06.00 Képújság.
Július 28. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Hálózat TV
17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Gyöngykagyló, a Miskolc Televízió gyermek- és ifjúságvédelmi magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Vanderfullájf, kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hálózat TV 21.00 A karatés védőangyal, amerikai akciófilm 23.00–06.00 Képújság.
Július 29. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 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 Hálózat TV 21.00 A félszemű Jack, amerikai western 23.00–06.00 Képújság.

cinema city, Plaza – július 21–július 27. ››››››
minta: filmcím (felirat/szinkron)
| korhatár | kezdési időpontok
A gondozoo (MB) | KN | 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00 – 22.00 (péntek–szombat)
Harry Potter és a halál ereklyéi 2.
(MB digitális 3D) | 12 | 10.00, 12.30, 15.00,
17.30, 20.00, 22.30 (péntek–szombat), 10.30,
13.00, 15.30, 18.00, 20.30 (csütörtök, vasárnap–
szerda)
Harry Potter és a halál ereklyéi 2.
(MB) | 12 | 11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15
(péntek–szombat), 11.30, 14.15, 16.45, 19.15
(csütörtök, vasárnap–szerda)
Micimackó (MB) | KN | 11.00, 12.30, 14.00,
15.30, 17.00, 18.30
Transformers 3. (MB digitális 3D) | 16 |
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 – 22.30 (péntek–szombat)

Július 30. | szombat
08.40 | Veterán Autók és Motorok VI. Miskolci
Találkozója, Lévai György Emléktúra.
08.40–10.30 | Feladatmegoldások és kiállítás a szerencsi várnál. 10.15–11.50 |

art mozi, művészetek háza ››››››››››››
Július 21–Július 27. | szerdáig | 17.00, 19.30 A király beszéde; feliratos 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).
Július 28–augusztus 3. | szerdáig | 17.00, 19.30 Mosás, vágás, ámítás; feliratos francia romantikus vígjáték | 12 | (Béke-terem) 17.30, 20.00 Harry
Potter és a Halál ereklyéi 2; angol–amerikai kalandfilm | 12 | (Uránia-terem).

Mr. Popper pingvinjei (MB) |12 |
10.30, 12.30, 14.30, 16.30
Super 8 (MB) | 16 | 12.45, 20.15 – 22.30 (péntek–szombat)
Szerelem kölcsönbe (MB) | 12 | 18.15,
20.15 – 22.30 (péntek–szombat)
Koszorúslányok (MB) | 16 | 17.15, 19.45
– 22.00 (péntek–szombat)
Karib-tenger kalózai: Ismeretlen
vizeken (MB) | 12 | 10.15, 15.00, 17.30
Kung-fu panda 2. (MB) | 12 | 11.15,
13.15, 15.15

Július 30. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 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 Hálózat TV
23.00–07.00 Képújság.
Július 31. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Hálózat TV
17.30 Képújság 18.00 Krónika, a heti híradók ismétlése 20.00 Múzsa, kulturális magazin (ism.) 20.30 Hálózat TV 21.00 Trópusi hőség, kanadai akciófilm-sorozat 23.00–07.00 Képújság.
HIrDetés

Az Orlai Produkciós Iroda bemutatja:

gyógyíR
éSzAkI SzélRE

Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, KN – korhatár nélkül, BA – korhatári besorolás alatt. A 13 óra előtti kezdési időpontok csak
szombatra és vasárnapra, a 21 óra utániak csak
péntekre és szombatra vonatkoznak!

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.
Tel.: 46/508-844,
30/846-3009

Heti horoszkóp
kos (iii. 21–iv. 19.) Átmenetileg lecsendesül önben az a régóta tartó zaklatottság, amely lázadásából vagy a változás mindenáron való elkerüléséből eredt. Személyes kapcsolatában kedvező fordulatra számíthat. Anyagi téren nem lesz oka panaszra, hiszen szellemi tevékenységekből és kreatív újításai
megvalósításából várhatóan nagyobb bevételre is szert tehet. Ami azonban könnyen jön, az könnyen is megy.

mérleg (09. 24–10. 23.) Egzisztenciális törekvései meggondolatlan cselekedetekre biztatják. Új vállalkozás beindítására vagy társulásra nyílhat lehetősége. Alaposan nézzen utána, hogy az iratok rendben vannak-e. Még akkor is, ha mindent tökéletesnek talált, érdemes várnia. Abban az esetben,
ha túlságosan sürgetik, kérjen még hosszabb gondolkodási időt, megéri. Szerelmi élete kedvezően alakul.

bika (04. 21–05. 21.) Szerelmi életében nem lehet oka semmilyen panaszra. Jól érzi magát a
bőrében, nincs szüksége sem kihívásra, sem igazolásokra, sem kétes értékű kalandra. Viszont egyre gyakrabban enged meg magának olyan agresszív megnyilvánulásokat, amelyeket utólag ön is nehezen magyaráz. Annak ellenére, hogy a szerencse most nagyon igyekszik a kedvébe járni, ne ábrándozzon el autóvezetés közben...

skorpió (10. 24–11. 22.) Intenzív időszaknak néz elébe a szerelmi kérdéseket illetően, ami
amennyire izgalmas, annyira kimerítő is lesz az ön számára. Lehet, hogy régóta érlelődik önben a hivatásváltoztatás gondolata, de önbizalomhiány miatt csak most jött el az ideje a nagy lépésnek. A fontos
hivatalos iratok aláírásával, és a tényleges kezdéssel várja meg a következő hónapot.

ikrek (05. 22–06. 21.) Meglehet, hogy a cukros édességekkel igyekszik hozzájutni az endorfinokhoz, ugyanakkor képtelen belefeledkezni a szeretet átélésébe. Így csak a kilóit és pattanásait gyarapítja. Ne merengjen a rossz emlékeken vagy a hiányérzetein, ezzel párhuzamosan pedig engedje közel magához mindazt, ami örömmel tölti el. Hallgasson zenét, olvasson regényeket, és mozogjon minél többet a szabadban.

nyilas (11. 23–12.21.) Életteli és vibráló a szerelmi élete. Szakmai helyzetéről azonban nem
mondható el ugyanez. Ezen a téren elsősorban arra ügyeljen, hogy végre megtalálja azt az állást, amelyet méltónak érez a képességeihez, legyen szó akár az elvégzendő munka milyenségétől, vagy éppen a
javadalmazásától. Legyen óvatos a komolyabb tranzakciók bonyolításánál.

rák (06. 22–07. 22.) A legkisebb ellenvetésre is rosszul reagál, nem képes megbirkózni a különféle elképzelések és érdekek egymásnak feszülésével. A problémák táptalaja a munkahelyi konfliktusokban keresendő, azonban levezetésükre az első számú céltáblát a partnerében találja meg. Hiába, ez szinte
törvényszerű, hogy az ember az elsőként útjába akadó, ártatlan szeretteit sebzi meg.

bak (12. 22–01. 20.) Nagy elhatározásokra juthat a jövőjét illetően, több kérdésben is nagy
horderejű döntések megszületése van kilátásban. Ha már hosszabb ideje tartó párkapcsolatban él, valószínűleg a törvény és a felsőbb hatalmak előtt is meg kívánja pecsételni majd társa iránt érzett szerelmét.
A most következő időszak nem kedvez a munkaügyekben történő változtatásoknak.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Lassan lezárul az érzelmileg felfokozott időszak. Munkahelyi
kérdésekben is csak kisebb problémái adódnak, amiket leginkább csak bosszúságoknak kell tekintenie,
nem igazi megoldandó helyzeteknek. Néha azt érzi, hogy főnöke kiváltképp önt hajszolja túl, ami valószínűleg nem áll messze az igazságtól. Köztudott, hogy kifejezetten megtáltosodik, ha túlzott terhek nyomják a vállát.

vízöntő (01. 21–02. 19.) Ez az időszak a természetéből fakadó nehézségek legyőzésére
szolgál, különösen a szerelmi életét érintő kérdésekben. Most szembesül igazán azokkal a vonásaival,
amik gyötrelmessé tették párja számára az elmúlt időszakot. Ön ugyanis rendkívül bizalmatlan, sőt gyanakvó. A korábbi, most már pénzre váltható befektetései folyamatos jövedelemhez juttatják.

szűz (08. 24–09. 23.) Szerelmi életében igen intenzív periódushoz érkezett, amikor is személyiségének teljességét éli meg a kapcsolataiban. Eddig a hűség, a társa iránt érzett mély elköteleződés határozta meg az életét és képes volt bármilyen izgalmas lehetőségre nemet mondani. Most azonban valami megváltozott. Bármilyen fontosnak tűnik, most ne vegyen fel kölcsönt, sőt, még a felajánlást is utasítsa vissza.

halak (02. 20–03. 20.) Olyan régóta vágyik már arra, hogy végre valakinek az életében az első
számú, legfontosabb helyen legyen, hogy már csaknem gondolkodás nélkül fejest ugrik az első kalandba.
Szakmai életében az önhöz illő komótossággal, megfontoltsággal, a megelégedettség eleganciájával halad előre. Nem tervez nagy dolgokat, így nem tarkítják hivatali életét sem bukások, sem kimagasló eredmények.

Augusztus 1-jén, este 9 órakor
Vaszary – Fényes – szenes: AZ ÖRDÖG NEM ALSZIK
zenés vígjáték a Komáromi Jókai színház előadásában
Jegyek válthatók elővételben, kedvezményes áron, Miskolcon:
Ady Művházban, a Diósgyőri várban, a Fehér Fotóban és az Antikváriumban.
Bővebb info: www.adymuvhaz.hu, 46/530-516
A rendezvénysorozatot az International Visegrad Fund támogatja.

2011. július 31-én,
vasárnap 16 órától

diXie
piknik

» Július 26-án, Szent Anna napján egész napos szentségimádás lesz a
Szent Anna-templomban.
» A rendházalapító, templomépíttető Kelemen Didák boldoggá avatásáért mutatják be az este 6 órai
szentmisét 28-án, csütörtökön, a minorita templomban.

Program:
16 órakor Miskolc Dixieland Band koncert
17 órakor Séta a Vadasparkban
18 órakor sztárvendég: BERKI TAMÁS
Jazz énekes, a Benkó Dixieland Band állandó szólistája
a családi pikniken
játékos hangszerbemutatók,
zenei vetélkedők és bohóc gondoskodik
a gyerekek szórakoztatásáról.

A Jeszenszky® Produkció bemutatja

A Trambulin Színház bemutatja:

OPERETT REVü
hUngARIkUM

A TücSök éS
A hAngyák
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Látványos gálaest 2 részben.
Sztárvendég: Oszvald Marika és Ocsovai János
Július 28., 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.

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.
Tel.: 46/508-844,
30/846-3009

Július 23., szombat, 17.00 óra. Jegyár: 600 Ft

M

Zenés
családi program
a Miskolci
Állatkert és
Kultúrparkban

Házigazda: a miskolc dixieland band

» Ahogy korábban beszámoltunk róla, Berkes László pápai prelátust,
a mindszenti templom plébánosát Mezőkövesdre helyezte Ternyák Csaba egri érsek. A plébános jövő vasárnap, 31-én, a
10 órai szentmise keretében búcsúzik az
egyházközségtől. Ezen a napon a fél 9 órai
szentmisén búcsúzik Gottfried Miklós káplán is, akit tarnaleleszi plébánosnak nevezett ki a főpásztor.

Y

Miskolc Kártyával 2000 Ft, bérlet 5 elôadásra 10 000 Ft

XX. DIÓSGYŐRI VÁRSZÍNHÁZI ESTÉK

» A Szent Anna-templom búcsúja jövő vasárnap, július 31-én lesz. Az
ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik, amelyet Palánki Ferenc egri segédpüspök, miskolci helynök mutat be.

C

Szereplôk: Fullajtár Andrea, Ôze Áron
Augusztus 4., csütörtök, 21.00 óra
Jegyár: elôvételben 2500 Ft, a helyszínen az elôadás napján 3000 Ft,
Miskolctapolcai lakcímkártyával, vagy

HIrDetés

harang-hírek ››››

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.
Tel.: 46/508-844,
30/846-3009
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A rendezvény a Miskolci Állatkert és Kultúrpark belépőjével látogatható!
szervező: a Miskolci Kulturális Központ Ifjúsági és szabadidő Háza
3531 Miskolc, Győri kapu 27/A
06/46-411-747, ifihaz@ifihazmiskolc.hu, www.ifihazmiskolc.hu
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MiNap

köztünk élnek ››››››››››››

Akitől a híreket kapjuk
A hír érték. Ebből következik, hogy az is értékes,
aki a hírlapokat árusítja. Tóth Ferencné a postán
kezdte a hírlapárusítást. A
helyszín azóta változott,
de a munkakör és munkakedv változatlan.

Ajándék a tábornak

– 1985-ben kezdtem hírlaposként dolgozni, akkor még a postán, de a privatizálását követően
a két tevékenység különvált, így
1998-tól itt dolgozom, a Városház téri hírlaposban – mondja
Tóth Ferencné, akinek sok törzsvásárlója van, ezért sokszor előre
tudja, mit kér a kedves vevő.
A multinacionális cégek erős
konkurenciát jelentenek a kisebb élelmiszerboltoknak, hírlaposoknak, ám Tóth Ferencné nem tart attól, hogy ne lenne
szükség a munkájára.
– Én magam is jobban szeretek kis boltokban vásárolni,
mert sokkal személyesebb, közelebbi kapcsolat alakul ki a vásárló és az eladó között. A hírlapárusítás is egyfajta ellensúlyt
képvisel a nagy áruházakkal
szemben – hangsúlyozza a hír-

Az önkormányzat perecesi nyári táborának működését támogatta az az adomány, amit a város
képviselői gyűjtöttek össze Kriza Ákos polgármester felhívására.
A szűkös költségvetés az augusztus 12-éig tartó tábort is érintette, így idén a megszokottól kevesebb pénzből szervezhették meg.
Ezért a miskolci képviselők húszés ötvenezer forint közötti összeget ajánlottak fel, így összegyűlt
mintegy 650 ezer forint. Csekőné Tóth Mariann táborvezető elmondta, ezt elsősorban a rezsire
fordítják, a megmaradó összegből
pedig játékokat vásárolnak a gyerekeknek – akiknek a képviselők
is vittek ajándékot, sportszereket.

lapárus, akit mindig érdekelt a
kereskedelem. Középiskolát is
így választott, s amikor nem vették fel a választott felsőoktatási intézménybe, akkor gépkönyvelői képesítést is szerzett és egy
ideig könyvelőként dolgozott.
– Világéletemben olyan munkám volt, amiben mindennapi
kapcsolatban vagyok az emberekkel. Engem örömmel tölt el,
ha velük foglalkozhatok, és ha
élvezem azt, amit csinálok, akkor a vásárlók is mosollyal az
arcukon távoznak tőlem – teszi
hozzá Tóth Ferencné.

(fotó: R. P.)

Névadó – Pávai Vajna Ferenc
A Hámori-tó déli oldalán gyalogos út viseli nevét. A sétány a
Palotaszálló előtt az
egri országútba torkollik. Az elnevezés
az 1989/90-es utcanév-változtatások
idején született.
A névadó geológus a magyar kőolajés földgázkutatások,
feltárások egyik úttörője. Szegeden, Hajdúszoboszlón,
Karcag-Berekfürdőn, DebrecenNagyerdőn sikeres gyógy- és hévízfeltárásai voltak. Fúrásokat
végzett Miskolctapolcán, Diósgyőr-Tapolcán, s szinte megszállottan hitt abban, hogy Lillafüreden is megtalálja a hőforrást.

Kiss J. | fotó: Rogosz P.

100 éve írták…

Miskolc az autók városa – írta a Reggeli Hírlap 1928-ban. Ekkor közel
száz személyautó, negyedszáz teherautó és harminc motorkerékpár zaja
borzolta a városlakók idegeit. Két

Akkor és most… A Hámori-tó partján álló villa építtetője és

annak tulajdonosa, Miskolc ismert kereskedője az 1862–1946 között élt Weidlich Pál volt. Naplójában írja, hogy „nyaralónk 1906ban épült... Ezen időtől fogva a nyarakat évenként itt töltöttük... télen
pedig a ródli és a tavon a korcsolyázás örömeit élveztük”. A Palotaszálló felépítése előtt más volt a közlekedési út nyomvonala, a villa
előtt kettős terasz volt, így lehetett lejutni a tóhoz. (A vendégkönyv
számos ismert nevet tartalmaz, így Herman Ottóét és Lévay Józsefét
is.) A háború és a tulajdonos halála után a telket és az építményt államosították. Az átalakítások után vendéglátóhely működik benne. A
Palotaszállóval egyidős országút a panzió előtt halad el.

bestseller ›››››››››››››

A Szent Istvánbarlanggal szemben
1926-ben kezdett el
fúrni, s két év elteltével 735 méter mélyen 28–32 °C-os vizet talált. Számításai
szerint a forró víz
mintegy 1300 méter mélyen található. Azonban a szálló
átadása és a munkák
költségessége miatt a
fúrásokat leállították, a berendezéseket elszállították.
(A tudós 1886–1964 között élt.
Az egykori kutatófúrás helyén ma
emlékoszlop áll, amelyet Rudolf
Mihály tervezett, és Szondy Sándor művészi alkotása.)

Paige Toon: Daisy nyomában
Daisy, az összetört szívű, kalandvágyó,
huszonhat éves lány hirtelen maga mögött hagyja Amerikát és egy Forma–1es csapathoz szegődik, hogy hostessként
kontinensről kontinensre járhasson velük. A száguldó cirkusz különleges világában a szerelem is rátalál az utazás
élménye, a csodálatos helyszínek, a hatalmas bulik és az izgalmas versenyek
mellett. A szerelem azonban ez alkalommal sem egyszerű, hiszen a lány a
versenyautós istálló mindkét versenyzőjének szívét rabul ejti. Álmai férfija, a
sármos, szőke Will foglalt, de egyre közelebb kerülnek egymáshoz, és
Luis, a macsó sem közömbös számára. Paige Toon regénye friss, fiatalos történetet mesél el, melynek szereplői igazán szerethetővé válnak.
Ellen Schreiber:
Vámpírcsókok – A kezdet
A könyv szereplői olyan városban szeretnek egymásba, ahol a szürke hétköznapiság uralkodik. A tizenhat éves
Raven megszállottan rajong a vámpírokért, éppen ezért számkivetett különcként éli életét. A város egyik lakatlan
házába azonban új lakók érkeznek. A jóképű, zárkózott, sötéten titokzatos új fiú,
Alexander Sterling egyből elnyeri a lány
tetszését. Raven egyik legnagyobb vágya eddig az volt, hogy megcsókolja egy
vámpír, ezért saját halandóságát is kockára tenné… A két magányos
lélek románca és szerelme döbbenetes eseményeket hordoz magában és óriási meglepetéssel zárul.

D. I.

taxi és négy darab autóbusz céljára
átalakított személykocsi is forgalomban volt. A taxinak nagy jövőt jósoltak, amely ki fogja szorítani a bérkocsikat és a régi szép, romantikus
konflisokat. Valóban így történt...
Dobrossy István

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

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

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

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

filmajánló ›››››››››››
Harry Potter és
a Halál ereklyéi II. rész
Harry, Ron és Hermione már
nem kerülheti el a végső összecsapást. Mind tudják, hogy ez az
utolsó felvonás. Visszatér tehát a
három jó barát Roxfortba, hogy
felkutassa és elpusztítsa az utolsó horcruxot. Voldemort viszont
egyre erősebb, tudomást szerez tervükről, hatalma nő Roxfort felett
és a Mágiaügyi Minisztériumot is uralma alá vonta. A tét ezért hatalmas. Megkezdődik Roxfort ostroma, s már soha nem lesz ugyanolyan, mint azelőtt.

A megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb július 28-a éjfélig juttassák el a MIKOM Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, KisHunyad 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.

angol–amerikai kalandfilm, korhatár: 12 év
Művészetek Háza, Uránia-terem; július 28–augusztus 3., 17.30, 20.00
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