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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Szennyvízből
energia
Új beruházást kezdenek hamarosan 
a Mivíz kft. szennyvíztisztító tele-
pén. zöldenergia!  
a város | 3. oldal

leSz-e 7 pont 
a négy után?
vasárnap a kupagyőztes el-
len bizonyíthat hazai pályán a 
dvtk! tart még a lendület?  
sport | 5. oldal

a SpecialiSta 
éS a fűSzerek
Hogyan lehet aranyérmet szerez-
ni a „részeg vaddal”, ami ráadásul 
puliszkaágyon hempereg.  
gaszt-rovat | 4. oldal

Megkapják a kompenzációt 

Rendkívüli közgyűlést kezdeményezett csütörtökön a miskolci kép-
viselő-testület szocialista frakciója, a MISEK Kft. dolgozóinak bér-
kompenzációjáról. Az MSZP-s képviselőkön kívül egyetlen más 
frakció sem szavazta meg a téma napirendre tűzését, így az ülés ha-
mar véget ért. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere hangsúlyozta: a 
MISEK Kft. dolgozói megkapják a bérkompenzációt, ezt már ko-
rábban megígérték.

» részletek az 5. oldalon.

Fejlesztések a városban
Miskolc több önkor-

mányzati körzetében is a la-
kosok közérzetét, kényelmét 
javító beruházásokat végez-

nek a képviselők. Fejlesztik a 
közvilágítást a Kabar, a Ko-

killa és a Mányoki Ádám ut-
cákon is. Megújul a Perczel 
Mór utcát a Szabadságharc 

utcával összekötő lépcsősor.
» részletek a 3. oldalon.

Épül az 1A-s végállomása
Új betétjárata lesz a 
miskolci villamosnak 
a Zöld Nyíl projekt be-
fejezése után; a „meg-
szokott” 1-es és 2-es 
viszonylatok mellett a 
jövőben 1A-s jelzéssel 
a Kiliánig jár majd sze-
relvény. Ha elkészül a 
pálya, és az új villamo-
sok is megérkeznek, 
elindul az 1A-s villa-
mos is, ez a Kilián vá-
rosrészben már formá-
lódó betétvégállomásig 
fog járni.
» részletek a 3. oldalon.

A városképet a jelenlegi jogszabályok is védik
Újra és újra felvetődő prob-
léma: Miskolc belvárosának 
rendbetételét akadályozza, 
hogy a magántulajdonban 
lévő épületek felújítására 
nincs befolyása a városnak. 
Vagy talán mégis?

Rostás László, Miskolc főépítésze 
szerint a törvény egyértelműen fo-
galmaz a frekventált területen ta-
lálható, magántulajdonban lévő in-
gatlanokkal kapcsolatban.

– A városban jelenleg számtalan 
olyan épület van, amely magántu-
lajdonban van és ugyan nem la-
kott, de közterületi felületei van-
nak. A tulajdonosnak nemcsak 
jogai, hanem kötelezettségei is van-
nak, ezek szerint pedig a közterü-
let felé eső oldalt olyan állapotban 
kell tartani, hogy az a közérdeket 
ne sértse, vagyis helyre kell állíta-
ni azokat – hangsúlyozta Rostás 
László. 

A főépítész elmondta, ez a sza-
bály egyébként az építményeken 
kívül azok környezetére is érvé-

nyes, hiszen ezek is sok helyen csú-
fítják el a városképet, akár a nem 
megfelelő minőségű kerítéssel, 

vagy magával a rendezetlen terü-
lettel.

» folytatás a 3. oldalon

Népi iparművészek 
Diósgyőrben  

Pénteken ért véget az egyhe-
tes komplex népművészeti alko-

tótábor a Diósgyőri Kézműves 
Alkotóházban. Az idén 29. alka-
lommal megrendezett táborban 

többek között a fazekas, kosárfo-
nó, hímző és fafaragó népi ipar-
művészek gyűltek össze, hogy a 

népművészet műveléséhez az ér-
deklődő fiataloknak is kedvet te-

remtve, igazi alkotó környezetben 
készítsék el tárgyaikat. Sokan ér-

keztek az ország különböző részé-
ből, sőt a határon túlról is. 

(fotó: rogosz Péter)

Ami rendben van, és ami nincs – egymás mellett az Almássy-kúria és a volt Avas szálló. A város kötelezővé teszi a ro-
mos épületek felújítását | fotó: Juhász Ákos

U18-as kosár-Eb Miskolcon –  
tíz nap Európa színe előtt
Az Európa-bajnokság mis-
kolci megrendezése ki-
emelkedő sportdiplomáciai 
siker, amely komoly turisz-
tikai, gazdasági hasznot is 
hoz majd a városnak – Zsiga 
Marcell alpolgármester. 

Mint lapunknak elmondta, már 
annak is komoly üzenete van, 
hogy a kosárlabda-szövetség ve-
zetői alkalmas helyszínnek találták 
Miskolcot egy olyan verseny lebo-
nyolítására, amelyre 16 országból 
érkeznek csapatok, szurkolók, hét 
másik országból pedig ellenőrök, 
játékvezetők, technikai segítők. 

– Mindennek szinte felbecsül-
hetetlen jelentősége, üzenete van a 

helyi turizmus és a városmarketing 
szempontjából – emelte ki Zsi-
ga Marcell. – Több százan jönnek 
majd Miskolcra, Európa minden 
tájáról. Itt szállnak meg a verseny 
ideje alatt, itt vásárolnak, felfedezik 
a város értékeit, látnivalóit, ame-
lyeknek a hírét elviszik majd a ha-
zájukba is. Ugyanakkor a költségek 
nagy részét az érkezők állják, a vá-
rosnak viszonylag kevés pénzébe 
kerül mindez. 

Az alpolgármester szerint az 
Európa-bajnokság megrendezése 
csupán anyagi szempontból is tíz-
húszszoros hasznot hoz majd Mis-
kolcnak – az itteni vállalkozóknak, 
vendéglátóknak – ahhoz képest, 
amennyit a rendezésre fordít az 
önkormányzat. Annak a „hozadé-
kát” pedig, amivel a verseny hozzá-
járul a város hírnevének erősítésé-

hez, egyelőre még felbecsülni sem 
lehet – emelte ki az alpolgármester. 
Érkeznek majd vendégek Angliá-
ból, Portugáliából, Lettországból, 
Norvégiából és számos más or-
szágból. Erősödnek Miskolc nem-
zetközi kapcsolatai, számos nagy-
követség is komoly érdeklődést 
mutat a verseny iránt. 

Az is fontos körülmény, hogy a 
városi sportcsarnok júliustól au-
gusztus közepéig teljesen ki lesz 
használva – tette hozzá Zsiga Mar-
cell. Itt edzőtáborozott a női kosár-
labda-válogatott, amiért a magyar 
kosárlabda-szövetség komoly pénzt 
fizetett. Az Európa-bajnokság meg-
rendezése számos hasznos tapasz-
talattal szolgál majd az intézmény 
számára, a mérkőzések másik hely-
színét, az egyetemi körcsarnokot 
pedig ötmillió forintból korszerűsí-
tette az universitas vezetése, amely-
nek ezúton is köszönik a segítő 
hozzáállását a bajnokság megren-
dezéséhez. Itt, az egyetem területén 
lesz majd elszállásolva a sportolók 
nagy része is.                                  Sz. S. 

» előzetes az Eb-ről az 5. oldalon

Autók a sínen 
A villamospályára terelték az autós-
forgalmat a Bajcsy-Zsilinszky utcának 
egy szakaszán, mert a vasúti felüljá-
rónál korrózióvédelmi munkát vé-
geznek.

A Soltész Nagy Kálmán és a Bajcsy-
Zsilinszky utca sarkától a Selyemrét 
irányába haladókat a Kőrösi Csoma 
– Selyemrét utcai kereszteződésig rá-
terelik a villamospályára, mert a vas-
úti felüljáró alatt, az úttesten munka 
folyik.  A MÁV Zrt. Kommunikáci-
ós Osztályának tájékoztatása szerint 
a Bajcsy-Zsilinszky úti felüljárónál a 
napokban megkezdett munka a ter-
vek szerint augusztus 19-ig tart.



oldal Black Cyan Magenta Yellow

5102030405060708090100MYC

2
MINAP

Kiadó: MIKOM Nonprofit Kft. | felelős kiadó: Orosz Gábor ügyvezető | főszerkesztő: Görömbölyi László | felelős szerkesztő: Csörnök Mariann | marketingigazgató: Horváth Edit, tel.: 46/503-501/210.  
Terjeszti az Inform Média Kft. Terjesztéssel kapcsolatos információ: 46/503-501/100. | Nyomda: Inform Média Kft. | Szerkesztőség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.,  tel.: 46/503-506, fax: 46/358-200,  
e-mail: info@mikom.hu, hirdetés: 46/503-509. Ügyelet: 70/375-0308. | ISSN 2062-5405 (nyomtatott), ISSN 2062-5642 (online) | Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban, térítésmentes. 

Miskolci Napló
a város lapja

a város lapja

MiNap

2011. július 30. | 30. hét | I. (VIII.) évfolyam 22. (30.) szám

2  krónika 

Házigazda: a Miskolc Dixieland Band
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.

2011. július 31-én,
vasárnap 16 órától 

DIXIE
PIknIk

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 

Zenés
családi program
a Miskolci
Állatkert és 
Kultúrparkban

Határon át  
Márai Sándorral

Hétfőtől már egyénileg, cso-
portosan és akár idegenvezetővel 

is végigjárható a Márai Sándor-
emlékkörút Kassán. A Márai 

Sándor-emlékszobát ugyan ép-
pen felújítják, így jelenleg nem 
látogatható, de az év végén is-

mét része lesz annak a kulturá-
lis túrának, amely 9 helyszínt 

foglal magában. A Magyaror-
szág–Szlovákia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007–
2013 című projekt részeként már 

Budapesten is kijelölték a ma-
gyar Márai-út helyszíneit, de a 

fővárosban még nincs lehetőség 
a hat emlékhely szervezett láto-
gatására. A Márai Sándor nyo-

mában elnevezésű emlékkörút-
ról részletesen olvashatnak  

a minap.hu-n. (kép, szöveg: Kiss J.)

Tapolcai vasárnap – munka után családi program
Kutyaszépségverseny, tizenegyes-
rúgás a DVTK kapusainak, kerék-
páros ügyességi verseny, kosárra 
dobás – de ha mindez nem elég, ak-
kor bárki megpróbálhatja, milyen 
gyorsan képes palacsintát sütni. 
Mondani se kell: a versenypalacsin-
ták később elfogyaszthatók.

A színesnek és szórakoztatónak 
ígérkező családi nap időpont-
ja jövő vasárnap, augusztus 7., 

helyszíne pedig a volt gyermek-
strand területe. Ide várnak min-
den érdeklődőt – fiatalokat és 
idősebbeket, miskolciakat és az 
itt nyaraló vagy ide érkező ven-
dégeket egyaránt – a szervezők: 
a kezdeményező Tapolcafürdő-
ért Egyesület, a Miskolctapolca 
Fejlesztési Kft. és a Miskolci Tu-
risztikai Kft.

A családi nap előzménye, hogy 
a Tapolcafürdő Egyesület szerve-

zésében az egyesületi tagok és ci-
vil támogatók rendbe tették a volt 
strand területét. A munka köz-
ben jött az ötlet – érdemes len-
ne szabadidős programokat 
szervezni a strand helyén. A Mis-
kolctapolca Fejlesztési Kft. a terü-
lethasználati díj elengedésével, a 
Miskolci Turisztikai Kft. pedig a 
jövő vasárnapi rendezvény tech-
nikai infrastruktúrájának biztosí-
tásával támogatja a civileket.

napról napra ››››››››››››
JúlIus 23. | szoMBAt

Nemzetek kavalkádja a plazá-
ban. Az idén másodszor szervezte 
meg szombaton az AIESEC Miskol-
ci Egyetem Helyi Bizottsága a Glo-
bal Village névre hallgató kulturális 
eseményt, a rendezvénynek ezúttal a 
Miskolc Plaza adott otthont. Tíz kül-
földi gyakornok mutatta be saját kul-
túráját színes programokon keresztül. 
A Global Village-t felkeresők az or-
szágok standjainál az adott nemzetre 
jellemző tárgyakat, jellegzetességeket, 
prospektusokat tekinthettek meg, de 
nemzeti ételkülönlegességek megkós-
tolására is volt mód. 

JúlIus 24. | vAsárnAP

Gyermek úszó OB Miskolcon. 
Miközben a felnőttek a kínai Sang-
hajban vesznek részt a vizes világ-
bajnokságon, addig a gyerekeknek 
Miskolcon, a Kemény Dénes Vá-
rosi Sportuszodában rendeztek úszó 
Országos Bajnokságot, amelyen 
Lavotha Oszkár révén hazai siker is 
született! A verseny végi összesítés 
alapján az éremtáblázat élén megle-
petésre a Budafóka XXII. SE végzett 
7 arannyal, 3 ezüsttel és 1 bronzzal. A 
miskolci Club Laguna 1 arannyal, 3 
ezüsttel, 1 bronzzal a 12. lett. 

JúlIus 25. | hétfő

Nyári szünet az ovikban. Hét-
főtől csaknem egy hónapon keresz-
tül nyári szünet van a miskolci óvo-
dákban. Ezért július 25-től augusztus 
20-ig két kijelölt ügyeletes óvoda fo-
gadja azokat a gyerekeket, akiknek 
a szülei nem tudják megoldani az 
elhelyezésüket. A két ügyeletes: az 
Áfonyáskert Óvoda Középszer Tag-
óvodája és a Bulgárföldi Óvoda Di-
ósgyőri Tagóvodája több mint 200 
gyerek fogadására készült fel.

JúlIus 26. | kEDD

Kihallgatták. Gyanúsítottként 
hallgatták meg és rabosították Sze-
gedi Mártont, a Jobbik miskolci frak-
cióvezetőjét a Miskolci Rendőrkapi-
tányságon. Az eljárást Káli Sándor 
volt szocialista polgármester kez-
deményezte. Tavaly szeptemberben 
ugyanis Szegedi Márton egy válasz-
tási kiadványban olyan visszaélések-
ről írt, melyeket véleménye szerint az 
elmúlt nyolc évben a szocialista vá-
rosvezetés követett el a miskolci adó-
fizetők kárára, és ezzel összefüggésbe 
hozta Káli Sándor személyét. Szege-
di Mártont a kihallgatás után haza-
engedték. A frakcióvezető az esettel 
kapcsolatban kiadott közleményé-
ben a rendőrségi eljárást bírálta.

Cáfolat. Sajtótájékoztatón cáfolta 
Molnár Attila, a Fidesz miskolci el-
nöke Simon Gábor MSZP-frakció-
vezető állítását, miszerint az ellenzé-
ki párt keresné az együttműködést 
a városvezetéssel. – A valóság ezzel 
szembe az, hogy az elmúlt egy esz-
tendőben sem személyesen, sem te-
lefonon, de még levélben sem ke-
resett meg engem Simon Gábor 

– szögezte le Molnár Attila. A Fidesz 
elnöke ismét felszólította az MSZP 
városi szervezetét, hogy gondolkoz-
zon együtt velük a város élhetőb-
bé tétele érdekében, azért, hogy mi-
nél többen döntsenek úgy, hogy itt 
maradnak, illetve visszatérnek Mis-
kolcra. Mint mondta, a városvezetés 
jelenleg azon dolgozik, hogy meg-
őrizze a város működőképességét, 
ugyanis az előző vezetés nagy adós-
ságállományt, és sok kötelezettség-
vállalást hagyott maga után.

Kidőlt az oszlop. Olvasóink jelez-
ték, hogy Miskolc és Bükkszentlász-
ló között villanyoszlop dőlt az útra, 
több darabra tört, a szétlógó vezeté-
kek pedig nagyon balesetveszélyesek 
lehetnek a csapadékos időben. Mint 
az ÉMÁSZ diszpécser-szolgálatánál 
megtudtuk, az eset a hétvégén, va-
lószínűleg az időjárás miatt követ-
kezett be. Amikor az ÉMÁSZ hiba-
bejelentő ügyeletén megkapták az 
értesítést, haladéktalanul intézkedtek 
a balesetveszély elhárításáról, a szol-
gáltatás zavartalanságának biztosítá-
sáról. Az oszlop helyreállításáról ha-
marosan intézkednek.

JúlIus 27. | szErDA

Programok a szépkorúaknak. 
Juliálist rendeztek az Őszi Napsu-
gár Otthonban július 27-én. A ze-
nés-táncos retro partyn többek kö-
zött az otthon társintézményeinek 
lakói rövid műsorszámokkal mutat-
koztak be egymásnak. Az egész na-
pos rendezvényen résztvevőket Csö-
bör Katalin országgyűlési képviselő 
és Kriza Ákos polgármester nevé-
ben Dobos Tímea, a polgármeste-
ri hivatal sajtószóvivője köszöntötte. 

Gyógynövénynapok. Ötödik 
alkalommal rendeznek augusztus 
6-án és 7-én gyógynövénynapokat 
Bükkszentkereszten, ahol gyógynö-
vény-bemutatók, előadások és tea-
kóstolás várja az érdeklődőket. Idén 
a programsorozat ideje alatt a Szent 
Korona másolatát is megtekinthe-
tik majd a látogatók a bükki faluban. 
Az idei programok az egészség meg-
őrzéséhez, a betegségek megelőzésé-
hez nyújtanak segítséget. A szakmai 
programok mellett népzene, nép-
tánc, tájjellegű ételek várják a ven-
dégeket. 

A szlovák–magyar kapcsolatok-
ról. Október óta senki sem tárgyalt 
a Kassa és Miskolc közötti együtt-
működésről a város képviseletében 

– ezt állítja Fedor Vilmos, MSZP-s 
képviselő. A párt sajtótájékoztató-
ján elhangzott az is, hogy legkoráb-
ban 2014-re készülhet el a Miskol-
cot Kassával összekötő út magyar 
szakasza, így ez már nem segítheti 
a határon átnyúló együttműködést 
2013-ban, amikor Kassa lesz Európa 
Kulturális Fővárosa. Volt tárgyalás 
a városvezetés és Kassa között – er-
ről közleményt adott ki a polgármes-
teri hivatal szóvivője. Április 17-én 
ugyanis tudományos-szakmai kon-
ferenciát rendeztek Kassán, melynek 
célja az együttműködés lehetősége-
inek feltárása volt. Az eseményen 
Miskolcot Bessenyei Lajos, az egye-
tem korábbi rektora képviselte pol-
gármesteri meghatalmazottként – áll 
közleményben.

JúlIus 28. | csütörtök

Elfogadták a DKSK nevezé-
sét. Hiánypótlás után elfogad-
ta a DKSK 2011/2012-es szezonra 

beadott nevezését a kosárlabda-
szövetség minősítő bizottsága. A 
csapatot régi-új edzőként Milen 
Vukicsevics vezeti a következő 
évadban. Hosszú szünet után ismét 
indít első osztályú női kosárlabda-
csapatot Miskolc, a 2011/2012-es 
szezonra már a költségvetés is ösz-
szeállt, a nevezést is elfogadták. 
Amint arról már korábban beszá-
moltunk, augusztus elején meg-
kezdődnek a csapat edzései is.

Helyreállt a rend a sportcsar-
nok előtt. Átadták a városi sport-
csarnok előtti teret a sörfesztivál 
szervezői a városvezetésnek csütör-
tökön délután, miután azon kijaví-
tották a keletkezett hibákat. Az em-
lített helyszínen egyébként csaknem 
hatvan térkövet kellett kicserélni, hi-
szen azokat összetörve hagyták ott a 
rendezvény után. A fesztivál szerve-
zői viszont saját költségből állították 
helyre az elcsúfított díszburkolatot.

A Kemény Dénes Városi Sportuszoda
(3515 Miskolc, Egyetem u. 2.) 

bérbe ADjA
A büfé- éS A fitneSz-helyiSégét.

Kapcsolattartó: harangi jános 06-30/532-7160

Ajánlattételt zárt borítékban,
a fenti címre kérünk küldeni!HIrDeTéS

HIrDeTéS
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A városképet a jelenlegi jogszabályok is védik
Újra és újra felvetődő prob-
léma: Miskolc belvárosának 
rendbetételét akadályozza, 
hogy a magántulajdonban 
lévő épületek felújítására 
nincs befolyása a városnak. 
Vagy talán mégis?

» folytatás az 1. oldalról
Körülbelül egy éve üzemel magán-
parkoló az egykori Erzsébet fürdő 
mögötti területen, s ugyanannyi 
ideje csúfítja a fürdő nyugati hom-
lokzata a városképet. 

A terület tulajdonosa pályáza-
ti forrásokra vár, és eltökélt a sokat 
emlegetett létesítmény megépítését 
illetően. A főépület befejezéséről to-
vábbra sem tudni sokat, az önkor-
mányzatnak azonban tervei vannak 
arra, hogy ilyen épületek a jövőben 
ne csúfíthassák Miskolc látképét.

Mint arról egy éve beszámoltunk, 
az egykori Erzsébet fürdő főépü-
lete és a fürdő jelenleg két külön-
böző cég tulajdonát képezi. Grósz 
György, a WNT Hotel és Idegen-
forgalmi Kft. (WNT) ügyvezetője 
annak idején lapunknak elmond-
ta, hogy a bontásra elsősorban azért 
volt szükség, mert tavaly év végéig 
volt arra lehetőségük, s csak a mun-

kák elvégzésével volt biztosítható, 
hogy a 2015-ig szóló építési engedé-
lyük érvényes maradjon. 

– A területen a Csikós Mihály 
Építészirodája Kft. által készített 
– s többször módosított – tervek 
alapján kívánunk majd egy négy-
csillagos szállodát és fürdőt építe-
ni, jelenleg az Új Széchenyi Terv 
pályázati kiírásai folyamatban van-
nak, erre várunk, ezekből a forrá-
sokból kívánjuk megkezdeni az 
építkezést – mondta el érdeklődé-
sünkre Grósz György.

Annak idején azt ígérték az ille-
tékesek, hogy 2010 végéig befejező-
dik a műemlék jellegű fürdőépület 
nyugati (tehát az Erzsébet térrel át-
ellenes) oldalának rekonstrukció-
ja. A kupolás épület azóta megnyílt, 
itt természetgyógyászattal, egészsé-
ges életmóddal kapcsolatos szolgál-
tatásokkal várják az érdeklődőket, 
ám a hátsó homlokzathoz egyálta-
lán nem nyúltak (s időközben a tíz 
éve felújított, Erzsébet térre néző ol-
dal is romlani kezdett). Kíváncsiak 
voltunk arra, hogy az épület mikor-

ra újulhat meg teljesen, ám a tulaj-
donos Mohácsi Gábort nem sike-
rült utolérnünk.

– A fürdőnél a jogszabályok 
mind a parkolóra, mind az épület-
re vonatkoznak – mondta Rostás 
László főépítész. – A terület még 
jelenleg is bontás utáni ideiglenes 
állapotokat tükröz. A város most 
végignézi az ilyen problémás terü-
leteket, és megpróbál megoldást ke-
resni arra, hogy ezek rendezett álla-
potba kerülhessenek. 

Tajthy Á.

Szennyvíziszapból zöldenergia
Újabb, megújuló energiát 
előállító létesítménnyel gaz-
dagodik Miskolc, a MIVÍZ 
Kft. szennyvíztisztító tele-
pén ugyanis egy biogáz-
üzem valósulhat meg.

A létesítmény összköltsége 2,2 mil-
liárd forint, melyhez 1 milliárdos 
támogatást nyertek el a Környe-
zet és Energia Operatív Program 
(KEOP) pályázati rendszeréből. 
Húsz százalékos önrész mellett a 
maradék költséghez banki hitelt 
vesznek igénybe a beruházók. A 
projektre külön cég alakult Biogas-

Miskolc Kft. néven, melyben 60 
százalékos tulajdonnal rendelke-
zik a WIS Zrt., míg 20-20 száza-
lékkal a Bioenergy-Miskolc Kft. és 
a MIVÍZ Kft.

Vojtilla László, a vízszolgálta-
tó cég ügyvezető igazgatója meg-
jegyezte a projektet bemutató saj-
tótájékoztatón, hogy nem ez az 
egyetlen KEOP-os beruházásuk, 
ide tartozik a karsztos vízbázis 
védelméhez elengedhetetlen di-
agnosztikai vizsgálatok elvégzé-
se, a miskolctapolcai kútnál épü-
lő víztisztító, illetve elbírálás előtt 
áll a szennyvíztisztítás hatásfoká-
nak növelését és a szennyvízháló-
zat bővítését célzó pályázatuk is. 
Utóbbinak köszönhetően egyéb-

ként még több szennyvíziszap ke-
letkezik majd, a megvalósuló 
biogáz-üzemben pedig minél na-
gyobb lesz a kapacitás, annál jobb 
hatásfokkal működhet. 

Méhn Imre, a Bioenergy-
Miskolc Kft. ügyvezetője a rész-
letekről szólva elmondta, két öt-
ezer köbméteres tartály épül meg, 
amely minden iszapszerű, rot-
hasztható hulladék kezelésére al-
kalmas. 750 kW-os gázmotor 
fogja felhasználni a keletkező bio-
gázt, amely villanyáramot termel. 
Ezt a telepen használják majd fel, 
ahogy a szintén megtermelődő 
hulladékhőt is. Ezzel gyakorlati-
lag a szennyvíztelep önellátó lesz 
energia tekintetében, azt a projekt-

cég 15 százalékos árelőnnyel bizto-
sítja a piaci árakhoz képest.

Emellett a biogáz-üzem mun-
kahelyet is teremt, hiszen nyolcan 
fognak ott dolgozni. A beruházás 
a tervek szerint augusztusban in-
dul, hiszen érvényes engedélyek-
kel és támogatói szerződéssel ren-
delkeznek. A kivitelezés ideje 12 
hónap, a beüzemelés, próbaüzem, 
beállítás pedig a tervek szerint 
9 hónapig tart majd. Hosszú tá-
von azonban cél az üzem bővítése, 
ausztriai mintára minden zöldhul-
ladékot szeretnének felhasználni a 
második ütemben történő fejlesz-
tés után, amivel megyei központ-
tá szeretnék tenni a miskolci lé-
tesítményt, amely zöldhulladék 
felhasználásával, zöldenergiát ter-
mel majd.

Horváth I.

Kilián: épül a leendő 1A-s villamos végállomása
Új betétjárata lesz a miskol-
ci villamosnak a Zöld Nyíl 
projekt befejezése után; a 
„megszokott” 1-es és 2-es vi-
szonylatok mellett a jövőben 
1A-s jelzéssel a Kiliánig jár 
majd szerelvény. 

A betétjáratra a Miskolc Városi 
Közlekedési Zrt. (MVK) szerint az 
utasszám változása miatt van szük-
ség, ám az újítás részben az 1-es 
buszcsalád kivonásával is összefüg-
gésbe hozható.

A villamosprojekt kezdete előtt 
évtizedek óta csak két jelzéssel járt 
villamos Miskolcon: az 1-es a Tiszai 
pályaudvar és Diósgyőr között, a 
2-es pedig – az előző betétjárataként 
– a pályaudvar és a Vasgyár között. 
– Ha elkészül a pálya, és az új villa-
mosok is megérkeznek, ez megvál-
tozik, elindul az 1A-s villamos is, ez 

a Kilián városrészben már formá-
lódó betétvégállomásig fog járni 
– mondta el a Miskolci Naplónak 
Csontos Ágnes, az MVK PR-me-
nedzsere.

A közlekedési cég szerint az utas-
számlálások alapján ugyanis a teljes 
új vonalon más-más követési idők 
indokoltak, ráadásul a gyorsabb, 
modern villamosközlekedés az 

MVK számításai szerint még több 
utast vonz majd (illetve számolni 
kell a párhuzamosan futó buszok 
megszűnésével is hosszú távon). 
– Ha minden feltétel adott, akkor 
csúcsidőben az 1-es villamos 4-5, 
az 1A-s 8-9, a 2-es pedig ugyancsak 
8-9 percenként fog járni, ez egyéb-
ként jóval sűrűbb, mint a projekt 
kezdete előtt – hangsúlyozta Cson-

tos Ágnes. Mindez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy a teljes vonalon a 
követési idő így alakul majd: a Ti-
szai pályaudvar és az Újgyőri fő-
tér között 2-3, a Vasgyári hurokban 
8-9, a főtér és a Diósgyőri Gimnázi-
um között 3-4, a Kilián és a Felső-
Majláth szakaszon pedig 4-5 per-
cenként érkezhet a villamos.

Mindez csak azután valósulhat 
meg, ha legalább 13 új villamos for-
galomba állt Miskolcon, tehát több 
lépcsőben alakul majd ki 2014-
ig egy teljesen új közlekedési rend 
a város kelet-nyugati tengelyén.  
– Ennek egyik fontos állomása, az 
új pálya átadása várhatóan jövő ta-
vasszal lesz, amikortól is az 1-es vil-
lamos már Felső-Majláthig, a 2-es – 
mint régen – a Vasgyárig jár majd, 
az 1A-s busz viszont csak a Kiliánig 
közlekedik (vagyis a majdani ha-
sonló jelzésű villamos útvonalán), 
az 1-es busz pedig ekkor még válto-
zatlanul a Majális parkig – tette hoz-
zá a PR-menedzser.         Tajthy Ákos

Már épül a betétvégállomás a Kiliánban | fotó: Rogosz Péter

Új lámpaoszlopokat állítanak – őszig tart a munka
Fejlesztik a közvilágítást a Kabar, 
a Kokilla és a Mányoki Ádám utcá-
kon is. 

Az új lámpatestek felszerelésének, 
villanyoszlopok állításának köz-
biztonsági, közlekedés-biztonsági 
okai vannak. 

A fejlesztést a helyi lakosok kez-
deményezték. 

– Volt ahol azért, mert nagyon 
megszaporodtak az éjszakai betö-
rések, fémlopások, máshol pedig 
azért, mert „terjeszkedett” az utca, 
és az új lakások előtt is kell a lámpa 
– nyilatkozta Gazdusné Pankucsi 

Katalin, a terület önkormányzati 
képviselője.

A Kokilla úton kettő, a Kabar 
és a Mányoki Ádám utcákon pe-
dig egy-egy utcai lámpával bő-
vül a közvilágítás. A fejlesztést 
több hónapos egyeztetés előz-
te meg az áramszolgáltatóval – a 

polgármesteri hivatal városüze-
meltetési osztályának a közremű-
ködésével. Egy-egy lámpaoszlop 
felállításának több százezer forin-
tos költségei vannak. Ezt nagyrészt 
az önkormányzat finanszírozza, de 
Gazdusné Pankucsi Katalin is hoz-
zájárul képviselői keretéből. Őszre 
valószínűleg valamennyi helyszí-
nen befejezik a munkát.            Sz. S. 

Kárpát-medencei  
ifjúsági találkozó Miskolcon
Miskolcon vendégeskedtek a hé-
ten a Kultúrák közötti kommuni-
káció a Kárpát-medencében elne-
vezésű program ifjú résztvevői. 

– Mi csak Kárpát-medencei 
osztálynak nevezzük ezeket a 
találkozókat, amelyeken három 
magyarországi, és több, határon 
túli magyar oktatási intézmény 
diákjai vesznek részt – mondta 
el Varga Péter, a program egyik 
miskolci szervezője. A fiatalok 
évente kétszer találkoznak egy-
mással: az egyik hét a tanul-
mányokról szól, a másik pedig 
nyári tábor, mindig más és más 
helyszínen. Ezúttal Miskolc kö-
vetkezett, a házigazda pedig a 
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázi-
um, az intézmény meghívására 
érkeztek a városba a diákok. 

– Ezek a találkozók arról szól-
nak, hogy a résztvevő fiatalok 
között – határon innen és túl – 
tartós kapcsolatok alakuljanak 
ki. Megismerjék egymás kul-
túráját, az adott régió szokása-
it, emellett minden tábornak 
adunk egy témát is. Ez most a 
környezetvédelem, a hulladék-
gazdálkodás-feldolgozás, az al-
ternatív energiák felhasználása 
volt – tudatta Varga Péter.  

A tábor résztvevői pénteken 
látogatást tettek a miskolci Vá-

rosházán is, ahol Zsiga Marcell 
alpolgármester kalauzolta őket 
– tájékoztatást adva a közgyű-
lés munkájáról és a polgármes-
teri hivatal működéséről. 

– Véleményem szerint a 
program nagyon fontos szere-
pet játszik a nemzeti összetar-
tozás erősítésében – nyilatkozta 
lapunknak az alpolgármester. – 
Tudatosítani kell a fiatalokban, 
hogy a magyarság együtt nagy 
dolgokra képes – most ünne-
peltük például a nándorfehérvá-
ri diadal évfordulóját –, van mi-
ből erőt meríteni, példát venni 
– hangoztatta Zsiga Marcell. 

Szepesi S. 

Újra látogatható a Békás-tó     

Újra lehet sétálni, sőt kerékpározni is a tapolcai Békás-tó közvetlen kör-
nyezetében lévő parkban. 

Jó másfél hónappal ezelőtt még igen vigasztalan kép fogadta a Bé-
kás-tó környékére merészkedő turistákat. Nem ártott óvatosnak len-
ni, hiszen a park megközelítése sem volt éppen veszélytelen. Mint 
arról már hírt adtunk, korábban a tó környékén is feltörő termál-
víz teljesen feláztatta a területet, amelyet a Miskolci Városgazda Kft. 
szakemberei nemrégiben speciális eljárással mentesítettek a nedves-
ségtől. A munkálatok nagyjából egymillió forintba kerültek.

A park rekonstrukciója ezzel még nem ért véget: a festői környe-
zetben lévő terület további szépítését tervezik, a most még egyenet-
len, sok helyen agyaggal telített részeket is rendbe hozzák majd.

Lépcsősorok, járdák,  
játszóterek is megújulnak  
Megújul a Perczel Mór utcát a 
Szabadságharc utcával összekötő 
lépcsősor. A munkákat csütörtö-
kön kezdték, a felújítás mintegy 
négyszázezer forintba kerül.

– A munkák szükségességét a 
környék lakói jelezték, akik ezen 
a lépcsősoron szokták megkö-
zelíteni a 38-as busz megálló-
ját – mondta Eperjesi Erika, a 
8-as számú választókerület ön-
kormányzati képviselője. Ezt 
követően a képviselő helyszí-
ni bejárást tartott a Városüze-
meltetési Osztály munkatársai-
val, akik a lépcsősor felújítását és 
korlátok kihelyezését javasolták. 
– A munkák július 28-án kez-
dődtek a korlátok kihelyezésé-
vel, de a lépcsőfokok javítása is 
megkezdődött ekkor. A mun-
kák – az időjárás függvényében 
– néhány nap alatt elkészülnek 
és mintegy négyszázezer forint-
ba kerülnek, melyet saját képvi-
selői alapomból finanszírozok – 
mondta Eperjesi Erika.

Nem ez az első felújítási mun-
ka a 8-as választókörzetben. 
Megújult már idén – a lapunk-
hoz érkezett lakossági kérésnek 
eleget téve – a Rákóczi utcát és a 
Papszert összekötő lépcsősor, a 
Semmelweis utcai járda, az Au-
lich 1. szám melletti garázsok-
hoz vezető balesetveszélyes lép-
csősor is. Mindezen túl zárható 
kukatárolókat alakítottak ki a 

Park utcán a társasházak között, 
és a képviselő közbenjárásával 
valósult meg a Balogh Ádám 
utca egyirányúsítása májusban.

A lakók, főként a gyermekek 
védelmében fekvőrendőröket 
alakítottak ki a Semmelweis, a 
Sibrik Miklós és a Balogh Ádám 
utcákon, és a napokban kezdték 
a forgalomlassító építését a Be-
zerédi utcában is. Eperjesi Erika 
elmondta azt is, hogy novem-
berre készülhet el a Szabadság-
harc utcai buszmegálló közötti 
park közvilágítása, melyre fél-
millió forintot különített el kép-
viselői alapjából, illetve Molnár 
Péter önkormányzati képviselő-
vel közösen felújítják a Melinda 
utca 12. és 42. számok előtti ját-
szótereket. Ezek a munkák a kö-
vetkező hónapokban érhetnek 
majd véget.                  Tajthy Ákos
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Borajánló
A Dimenzió Borászat tulajdonosa, Kovácsné Drabant Ka-
talin és férje számos sikerrel büszkélkedhet, melyeket ran-
gos borversenyeken értek el. Tőlük kérdeztük: milyen bo-
rok illenek leginkább ajánlott ételeinkhez?

Provence-ihoz üde rozét
A séf kérésének is eleget téve 
ajánlják díjnyertes kékfrankos 
rozéjukat a fogasfiléhez. A nyári 
nagy melegekben is kitűnő fris-
sítő egy pohár hideg üde, harmo-
nikus savú, élénk hagymahéj szí-
nű, epres-málnás illatú, szájüreget 
kitöltő, gazdagon gyümölcsös 
rozé, mely finom mineralitással 
és enyhe fűszerességgel párosul. 
Lecsengése viszonylag hosszú, 

tiszta íz-aroma világú. 8-10 Celsi-
us-fokra hűtve kínáljuk.

Sauvignon  
a díjnyertes vadhoz
Ehhez a díjnyertes részeg vadhoz 
a kiváló minőségű „Sámán” Ca-
bernet Sauvignon száraz, medi-
terrán jellegű boruk illik. Általá-
ban amilyen bort használunk az 
étel elkészítéséhez, ugyanazt a ne-
dűt kínáljuk az étel elfogyasztá-

sához is. A bora feketeribizli, fű-
szerpaprika és étcsokoládé illatát 
idézi. Ízvilága meleg, gyümöl-

csös, hosszú lecsengésű, kerek, 
lágy tannin érzetű, nagyon ele-
gáns, harmonikus bor.

Provence-i fogasfilé
Árvai Péter, a Kis Anna Halász-
kert konyhafőnöke újszerű hal-
étel-különlegességet ajánl a Mis-
kolci Napló olvasóinak.

A fiatal séf már tanulóéveit is a Kis Anna Halászkert étteremben töltötte, ahol 
a szakma alapjainak megismerése mellett Kuli László mesterszakács, akko-
ri konyhafőnöktől a főző területen dolgozók irányítását, a konyhai gazdálko-
dást is elsajátította. 2003-tól látja el a Miskolctapolcán működő konyha és sze-
mélyzetének irányítását. Üzletük nevéből adódóan a hazai édesvízi halfajták 
adják a kínálat nagy részét, mostani ajánlatuk egy újszerű ételkülönlegesség, a 
provence-i fogasfilé bébirépás lencseraguval, vadrizzsel és zöldségszalmával.

A fogasfiléből egyenlő nagyságú szeleteket vágunk, majd provence-i fűszerke-
veréket, tengeri sót szórunk rá. Hűtőbe téve állni hagyjuk, hagy járja át a fűszer 
a húsunkat. A lencsét hideg vízben, babérlevéllel és egy fej vöröshagymával fel-
tesszük főzni – kb. egy óra, amíg elkészül –, ha megpuhult, leszűrjük. A lilahagy-
mát és a zöldpaprikát apró kockára vágjuk, a felhevített olívaolajon először a li-
lahagymát, azután a paprikát megpirítjuk, s ha kész, hozzáadjuk a főtt lencsét. 
Ízesítjük sóval, fehér borssal, reszelt fokhagymával, adunk hozzá egy evőkanál 
paradicsompürét, felöntjük csontlevessel, megszórjuk finomra vágott petre-
zselyemzölddel, majd összeforraljuk. A bébirépát egy külön lábasban, sós víz-
ben félpuhára főzzük. A sárgarépát és a petrezselyemgyökeret julienne-re (vé-
kony metéltre) vágjuk, és forró olajban egy percig sütjük. A fogasszeleteket 
forró rostlapon vagy serpenyőben, kevés olívaolajon megsütjük. Tálaláskor a 
sült halat a tányér egyik harmadára helyezzük, a bébirépát egymásra rakjuk, a 
lencseragut melléöntjük, végül a zöldségszalmával megszórjuk. Köretnek pá-
rolt rizst készítünk, amit összekeverünk a főtt vadrizs-szemekkel.

Tipp: A fogast helyettesíthetjük folyami harcsával is, mivel ez a halféle is szál-
kamentes. | Ha a halat egy-két órával előtte befűszerezzük, az ételünk inten-
zívebb ízhatású lesz. | A lencsét előzőleg beáztathatjuk hideg vízbe – ez a fő-
zési időt lerövidítheti.

a séf ajánlata ››››››››››››

HIrdeTés

HIrdeTés

A specialista kistermelőktől vásárol
Szladics István médiamene-
dzser másodállásban főző-
mester: hazai és nemzetközi 
gasztronómiai versenyeken 
elért sikerei után már otthon 
is ő főz.

A főzés a szenvedélye, kikapcsolja a 
szellemi munka után – ugyanakkor 
bevallja, tudományát a feleségének 
köszönheti, tőle leste el az alapokat.

–  A nejem felügyelete alatt érez-
tem rá egyre jobban a főzés ízére, 
és rájöttem, van hozzá érzékem. 
Hétvégenként már én főzök ott-
hon – meséli Szladics István.

Kedvencei a különlegességek és 
a reformétkek, számára kikapcso-
lódás, hobbi a konyhában forgo-
lódni, s tudását főzőversenyeken is 
szereti kamatoztatni.

– A legfontosabb az alapanyag! 
Kistermelőktől vásárolok, és imá-
dom a fűszernövényeket: ebből 
mindig van friss otthon és a kiskert-
ben is. A versenyekre közel tíz éve 
járok, megfogott a hangulata, így – 
ha tehetem – részt veszek megmé-

rettetéseken. Nem is annyira a sike-
rért, hanem mert szeretek alkotni, 
újat kitalálni, meg a baráti körért – 
mondja kollégánk, aki immár közel 
fél évtizede erősíti a Miskolci Kom-
munikációs Nonprofit Kft. csapatát.

Szladics István szakács-mun-
kásságát szakmai berkeken be-
lül is elismerik: vezetőségi tagja a 
Magyar Nemzeti Gasztronómiai 
Szövetség (MNGSZ) Észak-bük-
ki régiójának, alapítója a Göröm-
bölyi Borbarátok Hagyományőrző 
Egyesületének, tagja a Szabadtű-
zi Lovagrendnek, emellett szá-
mos elismerést tudhat magáénak. 

A szilvásváradi Pisztráng Fesztivá-
lon arany-, a budapesti Szeptember 
Feszten ezüst-, a Bogácsi Főzőver-
senyen ezüst-, a tardi Hurkafesz-
tiválon szintén ezüst-, a szihalomi 
Kemence Fesztiválon aranyérmet 
és Vándorkemence fődíjat nyert. 
Az MNGSZ elnökségének közgyű-
lésén májusban a gasztronómiai te-
rületen végzett kimagasló munká-
ja elismeréseként Gasztronómiáért 
Érdemrenddel tüntették ki.

Kollégánk Kispiacon, a III. 
Nemzetek Főzőversenyén – mely-
re százharminchat főzőcsapat ne-
vezett be a Kárpátaljáról, Erdély-

ből, Felvidékről, a Vajdaságból, 
valamint Magyarországról – a má-
sodik helyet szerezte meg. S ho-
gyan került Szerbiába? 

– Egy emődi főzőversenyen ba-
rátságot kötöttem a kispiaci rendez-
vény szervezőjével, aki mesélt a ver-
senyről, hangulatáról. Elfogadtam a 
felkérést, mert nagyon megtetszett 
az ötlet, hogy minden ország a saját 
specialitásával versenyez, így már 
második éve veszek részt a viada-
lon. Valóban felejthetetlen élmény 
volt, hihetetlen vendégszeretet  – 
igazi magyar emberekre találtam. 

A magyarok szeretik a vadéte-
leket, ezért úgy döntött, hogy vad-
disznópörköltet készít egy régi, ősi 
körettel, puliszkával. Az első verse-
nye nem sikerült ilyen jól a Vajda-
ságban: nagy izgalmában egyfor-
ma kis, zárható üvegedényben vitte 
a sót és a cukrot, s a nagyszerű ven-
déglátásnak köszönhetően összeke-
verte a kettőt. A zsűri meg is dicsér-
te, hogy jó lehet a házassága, mert 
sóból nem volt hiány. A Miskolci 
Napló olvasóinak második kispiaci, 
ezüstérmes ételét – részeg vad pu-
liszkaágyra fektetve – ajánlja.

Soós P.

Részeg vad puliszkaágyon
(6 személyre)
pácoláshoz
1 liter vörösbor
8-10 szem feketebors
4-5 szem borókabogyó
2 darab babérlevél
1 fej vöröshagyma
3 gerezd fokhagyma
2 szál kakukkfű
fél citrom leve
a pörkölthöz
1,5 kg vaddisznólapocka
10 dkg füstölt szalonna

2 fej vöröshagyma
1 kanál mustár
1 kanál paradicsompüré
15 dkg vargányagomba
10 dkg dobozos cseme-
gekukorica és borsó
1 evőkanál áfonya-
dzsem
őrölt bors, erőspaprika, 
kakukkfű, só, 3 dl vö-
rösbor
a körethez
½ liter víz, só

20 dkg kukoricaliszt
1 kanál brindza
1 kanál metélőhagyma

A vörösborba beletesz-
szük a fűszereket, felfor-
raljuk, majd lehűtjük, 

ekkor kerül bele a hár-
tyáitól megtisztított hús. 
Egy-két napig hűvös 
helyen pácoljuk.

A szalonnát kisüt-
jük, ha szükséges, 1 ka-
nál házi zsírt is adunk 
hozzá. Megfonnyaszt-
juk benne a finomra vá-
gott hagymát, beletesz-
szük a kockára vágott 
húst, és többszöri kever-
getés mellett zsírjára pi-
rítjuk. Ekkor kerülnek 
bele a fűszerek, megsóz-

zuk, kevés vízzel felönt-
jük és pároljuk. Mielőtt 
a hús megpuhul, bele-
megy az áfonyadzsem 
és a vörösbor. A puha 
húshoz a végén hozzá-
adjuk a gombát, bor-
sót, kukoricát, fedő alatt 
készre pároljuk. Köret-
nek puliszkakorong ke-
rül mellé.

Köret: a fél liter vizet 
felforraljuk, sózzuk, fo-
lyamatos keverés mel-
lett hozzáadjuk a ku-

koricalisztet. Amint 
besűrűsödött, 1 ka-
nál brindzát és 1 ka-
nál apróra vágott snid-
linget (metélőhagymát) 
adunk hozzá, elkever-
jük, és tálcára téve 1 
centiméter vastagra 
nyújtjuk. Mikor kihűlt, 
különböző formákra, 
korongokra szaggatjuk, 
tálalás előtt mindkét ol-
dalát vajon megpirít-
juk, a részeg vaddal tá-
laljuk.

Hozzávalók:
(4 személyre)
60 dkg fogasfilé
6 dkg lencse
kb. 5 dkg lila-
hagyma
1 db közepes 
nagyságú édes zöld-
paprika
10 dkg bébirépa
12 dkg rizs

4 dkg vadrizs
10 dkg sárgarépa

5 dkg gyökér
5 dkg vöröshagyma
3 cikk fokhagyma

1 evőkanál paradi-
csompüré

só, olívaolaj, őrölt fehér-
bors, provence-i fűszerkeverék, ba-
bérlevél
1 csokor petrezselyem

Kis ANNA Halászkert
A hAlételek

speciAlistájA
Miskolctapolca,

Görömbölyi u. 38.

tel.: 46/422-900   Web: www.kisanna.hu
Nyitva, egész évben: 10.00 – 22.00 óráig
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Július 30. | szombat » Természetjárás: Bükk 900 teljesítménytúra. Bánkút, 9 óra.

Július 31. | vasárnap » Labdarúgás: NB I: Diósgyőri VTK – Kecskemét. Miskolc, 16 óra.

augusztus 4. | csütörtöktől » Kosárlabda: elkezdődnek a PannErgy U18-as női 

B csoportos Európa-bajnokság küzdelmei Miskolcon két helyszínen, a Generali Arénában és az Egyetemi 

Körcsarnokban. A mérkőzések kezdési időpontjai mindkét helyen: 13.45, 16.00, 18.15 és 20.30-kor.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Válogatott csatár és svéd légió  
Habár az utóbbi időben látszólag 
csend volt a Miskolci Jegesmedvék 
háza táján, a csapat vezetése gőz-
erővel dolgozott a keret megerő-
sítésén. 

Az már közismert, hogy Láda 
Balázs Székesfehérvárra szerző-
dött, ám sajnos nem ő az egyet-
len vesztesége a csapatnak. Be-
fejezte profi sportpályafutását 
Egri Gergely, Kiss Attila, Korpos 
Gergő és Majoross Gergely. Ép-
pen ezért nehéz feladat állt a ve-
zetők előtt, hiszen a szurkolók 
legalább olyan eredményes csa-
patot szeretnének látni, mint a 
tavalyi volt.

Miskolcon folytatja pályafutá-
sát az 53 válogatottsággal rendel-
kező, kétszeres magyar bajnok 
csatár, Fodor Szabolcs. Ugyan-

csak a Vasasból érkezik vissza a 
miskolci nevelésű Popovics Pat-
rik, a csatársor erősítésére; két 
év francia légióskodás után pe-
dig visszatér a kőkemény szlovák 
védő, Slavomir Vorobel is.

Kjell Greg Lindqvist vezető-
edző saját kapcsolatain keresztül 
igyekezett a még szabad három 
külföldi helyre játékost szerezni. 
Így kerül a csapathoz a 20 éves 
Alfred Lindgren, aki tavaly a 
svéd felnőttbajnokság harmadik 
vonalában játszott – de továb-
bi svéd hokis(ok) is várható(k). 
Lesznek próbajátékosok is, közü-
lük a legjobbak kaphatnak szer-
ződést.

A csapat augusztus 1-jén kez-
di meg a felkészülést a szeptem-
ber 9-én, hazai pályán a Fradi el-
len induló szezonra.

Országzászló: továbbra is 
várják az adományokat  
Folyamatosan gyűlnek 
az adományok a miskolci 
Országzászló felállítására 
– de minden további fo-
rintra szükség van. 

A gyűjtés több csatornán is fo-
lyik, az emlékmű műszaki át-
adása augusztus 15-én meg fog 
történni – tájékoztatta lapun-
kat Szabó Sándor, a Lévay Jó-
zsef Közművelődési Egyesület 
elnöke.

Az Országzászló közadako-
zásból való újjáépítésének gon-
dolatát a Lévay József Közműve-
lődési Egyesület vetette fel – az 
elképzelést az önkormányzat is 
támogatta. A megyei levéltárban 
megtalálták az eredeti tervrajzo-
kat, a régi Országzászló 1934-es 
felállításának teljes dokumentá-
cióját, levelezési anyagát is.

Az emlékmű eredetileg a Nép-
kert Görgey utcai oldalán állt, a 
Herman Ottó Múzeum képtá-
rával szemben. Az 1969-ben a 
helyén felállított szobrot, Keré-
nyi Jenő Géniusz című emlék-
művét múlt pénteken a tervek-
nek megfelelően áthelyezték a 
sportcsarnok elé, ahol ezután új 
jelentéstartalommal, a sportolók 
dicsőségét hirdeti. Helyén már 
elkezdődött annak a 22 méter át-
mérőjű térnek a kialakítása, aho-
vá az Országzászló kerül majd. 

– A gyűjtés több csatornán is 
folyik az emlékmű felállításának 
a költségeire – mondta el érdek-
lődésünkre Szabó Sándor, a Lé-

vay József Közművelődési Egye-
sület elnöke. – Lehet adakozni 
az egyesület számlaszámára, 
ahová folyamatosan érkeznek a 
főként kisebb összegű adomá-
nyok – több mint félmillió fo-
rint gyűlt már itt össze. Önkor-
mányzati képviselők ugyancsak 
gyűjtést indítottak a nemes cél-
ra, ők jelenleg 1 600 ezer fo-
rintnál tartanak, és vállalkozói 
támogatások is folyamatosan ér-
keznek.

– Hétfőn elkezdődött a terü-
let kialakítása a Népkertben, s 
bár az időjárás kicsit hátráltatja a 
munkákat, az Országzászló mű-
szaki átadása augusztus 15-én 
mindenképpen meg fog történ-
ni – tette hozzá Szabó Sándor. 

Szepesi S.

A Lévay József Közművelődési Egye-
sület „Országzászló” számlaszáma: 
OTP Bank Nyrt 11734004-20494067.

Három pontra törnek a diósgyőriek
Vasárnap 16 órától a Kecskemétet fogadja a DVTK

Igazán elismerésre méltó tel-
jesítményt nyújtott az  
NB I második fordulójában 
a DVTK együttese! 

A piros-fehérek kettős emberhát-
rányban (előbb Gallardo, majd Pál 
jutott a kiállítás sorsára), egygólos 
hátrányból álltak fel és szereztek 
pontot az Albert stadionban (1–1). 
Újonc jobb rajtot aligha remélhet, 
ám itt az újabb feladat, vasárnap 16 
órától, hazai környezetben a Kecs-
kemét lesz a piros-fehér alakulat el-
lenfele.

Benczés Miklós vezetőedző (aki 
egyébként éppen ezen a héten töl-
tötte be 42. életévét) mindössze 
azért sajnálkozott a budapesti talál-
kozót követően, hogy csapata nem 
volt képes arra a támadójátékra, 
mint amivel Diósgyőrben, a Zala-
egerszeg ellen előrukkolt. – A gon-
dot az jelentette, hogy a Ferencváros 
nagyon visszaállt, és zártan védeke-
zett. Bíztam benne, hogy képesek 

leszünk feltörni a védelmüket, de 
az események keresztülhúzták szá-
mításaimat – mondta értékelésé-
ben a diósgyőri szakvezető. – Meg-
fogyatkozva erre kevesebb esélyünk 
volt, de tíz emberrel se adtuk fel a tá-
madásokat, és sikerült is egyenlíte-
nünk. Nem gondoltam, hogy eny-
nyire defenzív lesz az Üllői úton a 
Ferencváros, azt hittem, nagyobb 
nyomást gyakorolnak ránk.

A tréner azt is elmondta, hogy a 
Kecskemét ellen minden bizony-
nyal mást láthatnak majd a druk-
kerek. A DVTK igyekszik saját já-

tékát bemutatni, legfőképpen a 
támadó harmadban szükséges az 
előrelépés. Benczés Miklósnak 
gondot okozhat a két kiállított pót-
lása, mindketten egy-egy találko-
zóra szóló eltiltást kaptak a fegyel-
mi bizottságtól. A vezetőedző a 
televíziós közvetítés ellenére is ab-
ban bízik, hogy vasárnap délután 
sokan kilátogatnak majd a stadi-
onba és biztatják az együttest.

Az Üllői úti összecsapás egyik 
legjobbja Ivan Rados volt. A diós-
győri kapus legalább két-három 
hatalmas bravúrt mutatott be, és 

jelentős részt vállalt csapata pont-
szerzéséből.

– Nehéz és zaklatott 90 perc volt 
– idézte fel a történteket a portás a 
klub honlapján. – A második fél-
időben rettenetesen kellett kon-
centrálni, a kettős emberhátrány-
ban pedig minden idegszálunkkal 
arra figyeltünk, nehogy hibázzunk. 
A siker mindenképpen jót tesz az 
együttes önbizalmának is, ami to-
vábbi reményekre ad okot. Mi lesz 
a Kecskemét ellen? Az elmúlt baj-
nokságban láttam őket néhányszor 
a tévében, szép focit játszanak. Foxi 
és Tököli személyében pedig van 
két veszélyes csatáruk. Ennek elle-
nére számunkra csakis a győzelem 
az elfogadható eredmény!

Meglehetősen furcsa eredményt 
hirdettek ki a héten az MLSZ díj-
kiosztóján, amelyen az elmúlt baj-
nokság legjobbjait jutalmazta a szö-
vetség. A bajnok DVTK csapatából 
senki nem részesült elismerésben, 
ami azért is meglepő, mert az ala-
kulat hétpontos hátrányt változta-
tott jelentős előnyre és lett bajnok, 
szakvezetője, kapusa, valamint ka-
meruni középpályása közül azért 
valakit észre lehetett volna ven-
ni. Úgy látszik, az MLSZ illetékesei 
csak Vecsésig, illetve Vácig látnak…

Doros László

U18 női kosárlabda Európa-bajnokság
Tizenhat csapat – köztük a magyar – harcol az A csoportos tagságért
A cél egyértelmű: a magyar női U18-as válo-
gatott szeretné Miskolcon kiharcolni a visz-
szakerülést az A csoport csapatai közé. Ko-
rábban ugyanis ott szerepeltek a mieink, de 
tavaly, meglehetősen balszerencsés körül-
mények között búcsúra kényszerültek

Mindez természetesen nem szegte kedvét 
a magyar válogatott tagjainak, akik kettő-
zött erőfeszítéssel készülnek az augusztus 

4-én, a borsodi megyeszékhely két csarno-
kában sorra kerülő megmérettetésre. Jövő 
héten, csütörtökön rajtol a PannErgy U18-
as női B csoportos kosárlabda Európa-baj-
nokság, és igazán izgalmas találkozókra 
van kilátás. 

Konta Gyula vezetőedző irányítása mel-
lett a magyar fiatalok egy hónapot Mis-
kolcon töltöttek, ugyanis 2 x 2 hetes edző-
táborozáson vettek részt. Ennek a záró 

momentuma a jövő hét eleje, ugyanakkor 
roppant fontos dátum július 30-a is, mert 
szombaton jelöli ki a végleges keretet a tor-
nára a szakember.

A szakvezető a napokban megtartott 
miskolci sajtótájékoztatón azt mondta: bí-
zik csapatában, de tudja, hogy nagyon ne-
héz feladat előtt állnak a lányok. Már a cso-
portban alaposan meg kell szenvedniük a 
továbbjutás kiharcolásáért, itt a legveszedel-

mesebb ellenfélnek Horvátország alakulata 
ígérkezik. Igaz, a táborozás következtében 
aligha lehet gond a helyismerettel!

Az hetekkel korábban kiderült, hogy 
miskolci játékos nem lesz majd a magyar 
keretben, ennek ellenére a házigazdák 
élénk érdeklődést remélnek. Különösen a 
magyar csapat találkozóin népesedhet be 
a lelátó, hiszen a borsodi megyeszékhely 
sportbarátai minden rangos rendezvényen 
kitesznek magukért, buzdításukkal sokat 
segítenek az éppen itt szereplő hazai gár-
dának. Fokozhatja a látogatottságot, hogy 
a mérkőzések megtekintése díjmentes. Ar-
ról már korábban beszámoltunk, hogy a 

tornán 16 csapat vesz részt, a küzdelmek 
négy négyes csoportban kezdődnek el. A 
találkozókat az Egyetemi Körcsarnokban, 
illetve a Generali Arénában rendezik meg. 
A kezdési időpontok: 13 óra 45, 16, 18 óra 
15 és 20 óra 30. Rajt tehát augusztus 4-én, 
csütörtökön!

Doros L.
A magyar csapat csoportmérkőzései:
augusztus 4., csütörtök, 18.15, Generali Aréna
Svájc – Magyarország
augusztus 5., péntek, 18.15, Egyetemi Körcsarnok
Magyarország – Horvátország
augusztus 6., szombat, 20.30, Generali Aréna
Portugália – Magyarország

Megkapják a bérkompenzációt 
A rendkívüli közgyűlés: napirend nélkül – sajtótájékoztatókkal

Rendkívüli közgyűlést kez-
deményezett csütörtökön 
a miskolci képviselő-tes-
tület szocialista frakciója, 
a MISEK Kft. dolgozóinak 
bérkompenzációjáról. Az 
MSZP-s képviselőkön kívül 
egyetlen más frakció sem 
szavazta meg a téma napi-
rendre tűzését, így az ülés 
hamar véget ért. 

Kriza Ákos a korábbi jegyzőkönyv-
ből idézve elmondta: már a júniu-
si közgyűlésen bejelentette, a MI-
SEK Kft. új menedzsmentje azon 
dolgozik, hogy a munkavállalók 
megkaphassák a bérkompenzáci-
ót. A polgármester kihangsúlyoz-
ta, hogy korábban, míg a kórház 
jelenlegi vezetése el nem kezdte a 
munkáját, havonta 50 millió fo-
rinttal nőtt a MISEK Kft. adósság-
állománya. – Az új menedzsment-
nek viszont sikerült elérnie, hogy 
2-3 hónapja egyáltalán nem nő az 
adósságállomány. Ma tehát már 
megteremthető az a pénzügyi alap, 
amelyből január 1-jéig visszame-
nőleg ki lehet fizetni a dolgozók-
nak azt a bérkompenzációt, ami 
jog szerint is jár nekik – mondta el 
Kriza Ákos, aki érthetetlennek ne-
vezte, hogy az MSZP-frakció rend-
kívüli közgyűlést kezdeményezett. 
– Látható, már egy hónappal ez-
előtt kijelentettük: a MISEK Kft. 
dolgozói megkapják a bérkom-
penzációt, és amit megígértünk, 
ahhoz tartjuk is magunkat. Ehhez 
semmi szükség nem volt a rendkí-

vüli ülés összehívására – hangoz-
tatta Kriza Ákos.

*
Az ügyben a közgyűlés valamennyi 
frakciója sajtótájékoztatót tartott. 

FIDESZ
– Úgy tűnik számunkra, hogy az 
MSZP-nek elfogytak a politikai öt-
letei, így ugyanabból az ügyből kí-
ván sokadszorra is tőkét kovácsol-
ni. Az emberek azonban átlátnak 
a szocialista szitán, pontosan tud-
ják, hogy a szocialisták hagyták a 
kórházat olyan helyzetben, ami a 
bérkompenzáció azonnali meg-
adását megakadályozta – fogalma-
zott Kiss János frakcióvezető. Mint 
mondta, az új vezetésnek először 
rendbe kellett tenni a pénzügye-
ket, és csak ezt követően tehetett 
ígéretet a bérek visszamenőleges 
rendezésére. – Egyébként is rosz-
szul áll egy bukott diáknak, hogy 
amikor már beírták az egyest az 
indexébe, csak utána akar előáll-
ni a válasszal. Az MSZP is utólag 
akarja megmondani, hogy kellene 
a város kórházában rendbe tenni a 
dolgokat, és valószínűleg amnéziá-
ban szenved, mert elfeledkezik ar-
ról, hogy a múltban lett volna elég 
lehetősége olyan pénzügyi helyzet-
be hozni a kórházat, hogy a bér-
kompenzáció gyors bevezetése ne 

ütközzön anyagi nehézségekbe – 
hangoztatta a Fidesz miskolci frak-
cióvezetője. 

MSZP
Simon Gábor frakcióvezető a „ci-
nizmus magasiskolájának” nevez-
te a közgyűlést tájékoztatóján. – 
Mikor a Fidesz nap, mint nap az 
együttműködés szükségességéről 
beszél, akkor nem volt bátorsága 
vitába szállni velünk. A problémát 
a Fidesz okozta az igazságtalan és 
erkölcstelen adórendszer módosí-
tásával, most pedig 8 hónap lázas 
semmittevés után azt ígérik, hogy 
ezt a problémát hősiesen elhárít-
ják – fogalmazott a politikus. – El-
fogadhatatlan, hogy a városvezetés 
nem törődik a kisemberekkel, az-
zal a több mint ezer családdal, akik 
8 hónapja csökkentett fizetésből 
kényszerülnek megélni. Minden-
nap szembesülünk azzal, hogy az 
egészségügyben katasztrofális ál-
lapotok uralkodnak, lebeg felet-
tünk az elvándorlás réme, mégsem 
történik hathatós intézkedés. Kö-
veteljük, hogy a kialakult helyze-
tért felelős polgármester azonnal 
kompenzálja a dolgozókat, ha más 
megoldás nincs, az önkormány-
zat mint tulajdonos, vagy a felvett 
„szakértők” pénzéből – fogalma-
zott Simon Gábor.

KDNP
Molnár Péter frakcióvezető ugyan-
csak annak a véleményének adott 
hangot, hogy 2002 és 2010 között, 
a szocialista kormányzás idején el-
adósították az országot, a várost, 
túlköltekeztek. Ennek a következ-
ményeivel kell megküzdeni Miskol-
con is, ahol a felelőtlen gazdálko-
dással nem konszolidálták, hanem 
tönkretették, csődközeli helyzet-
be hozták a város cégeit, intézmé-
nyeit. Molnár Péter „felesleges és 
alattomos komédiának” nevezte 
a rendkívüli közgyűlés összehívá-
sát, amelyhez a felelős városveze-
tés semmilyen módon nem kívánt 
partner lenni. – A rombolás és ela-
dósítás után mi valóban konszoli-
dálni akarunk, tudjuk, mik a kötele-
zettségeink, mi szolgálja az emberek 
érdekeit, és ezt meg is fogjuk tenni – 
mondta Molnár Péter.

JOBBIK
Szegedi Márton frakcióvezető a 
kormány adópolitikáját bírálta, 
melynek eredményeként a bérből 
és fizetésből élők jövedelme 2011-
ben tovább csökkent. Mint mond-
ta, a Semmelweis kórház dolgo-
zóinak 100 ezer forintos nettó 
átlagkeresete 20 százalékkal marad 
el az országos szinttől, a bérkom-
penzáció tehát szükséges. Ugyan-
akkor a szocialisták előterjesztése 
nemcsak hogy minden szakmai-
ságot nélkülöz, de egyenesen bűn-
cselekmény megvalósítására ösz-
tönöz azzal, hogy fedezet nélküli 
kötelezettségvállalásra kényszeríti 
a kórház vezetését.

– Mi ehelyett azt javasoljuk, hogy 
a Fidesz szakítson a hitelfelvétel po-
litikájával, s kezdje el végre az elszá-
moltatást, hogy a korrupt szocialis-
ták elkobzott vagyonának terhére, 
évtizedekre biztosíthassuk a kórház 
dolgozóinak bérkompenzációját – 
nyilatkozta Szegedi Márton.

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

Minden megillet, ami egy nappali tagozatost: diákigazolvány,  családi pótlék, árvaellátás.

Megszerezhetô OkJ-s szakképesítéseiNk:
• Sportszervezô-menedzser – egyedülálló a régióban
• Sportedzô végzettség – élet az aktív versenysport befejezése után

•  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.
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!

A Bogácsi Termálfürdő komplex fejlesztése
Megújult a Bogácsi Termálfürdő. Július 29-én, az 
ünnepélyes átadón a látogatók már teljes pom-
pájában élvezhették a megszépült, korszerű me-
dencéket és a kiszolgáló egységeket. A bogácsi 
fürdő immár fogalommá vált a strandolás kedve-
lőinek körében a település vonzáskörzetében, il-
letve az Észak-magyarországi régióban. A fejlesz-
tés (ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0025) révén fedett 
gyógyvizes medence, család- és gyermekbarát 
szolgáltatások várják a látogatókat.

A beruházás során a gyógyvizes medencét félig lefedtük, 
amely így alkalmassá vált a főszezonon kívüli fürdőzés-
re. Az ikermedence és a lóheremedence új burkolatot 
kapott, illetve mindkettő új hidraulikai rendszerrel gaz-
dagodott. Szélesítettük család- és gyermekbarát szolgál-
tatásainkat is. A legkisebbek számára a fürdő kihaszná-
latlan területén megépült egy új vízi játszótér, valamint 
új helyen – az ikermedencék végében – új játszótér is 
épült. Továbbá felújítottuk a hátsó bejáratnál lévő WC-t 
és az úszómedence melletti zuhanyzó és konyha épüle-
tét, valamint új WC, zuhanyzó és konyha is épült a kem-
ping területén – mondta Csendesné Farkas Edit, Bogács 
polgármestere.

A fejlesztés szükségességét több, egymással kapcso-
latban álló és független tényező vetette fel: látogatottság 
növelése, gazdaságosság és amortizáció. Termálfürdőnk 
vizét 2000-ben nyilvánították gyógyvízzé. Fürdőnk rész-
ben egész évben nyitott szabadtéri strandfürdő volt. Ta-
pasztalataink szerint vendégeink számára viszont rend-
kívül fontos az egész évben elérhető fürdőzés, bizonyos 
időjárási körülmények között (eső, hó, stb.), azonban ez 
eddig nem volt megvalósítható. Ezért döntöttünk úgy, 
hogy a gyógyvizes medencét részlegesen befedjük.

Az önkormányzat a kezdetektől kiemelt szerepet tu-
lajdonít a minőségi szolgáltatásoknak. Ezt igazolja min-
dig kiegyensúlyozott, ésszerű gazdálkodásunk és üze-
meltetési szemléletünk. Folyamatos fejlődés iránti 
igényünknek, látogatóbarát hozzáállásunknak és a für-
dő által elért turisztikai eredményeknek köszönhetően 
Bogács Község Önkormányzata kapta meg 2009-ben az 
Észak-Magyarország Turizmusáért Nívódíjat.

Jó tulajdonosként, jó „gazdaként” azonban ezek után 
is figyelemmel kísértük azt, hogy miként őrizzük meg 

ezt az elismerést, illetve azt, hogy milyen új lehetősé-
gek nyílnak az előrelépésre. Utóbbi célok elérése érde-
kében fürdőnk unikális jellegének erősítését, valamint 
a célcsoportok kiszélesítését tartottuk a megfelelő esz-
köznek, melyhez nélkülözhetetlen volt egy komplex 
fejlesztési projekt megvalósítása, amely a látogatottság 
növekedésével a jövőben még inkább erősíti majd a für-
dő pénzügyi stabilitását.

Elsődleges célunk a látogatói igényeknek megfele-
lő színvonalú infrastruktúra és szolgáltatásrendszer 
kialakítása, illetve a Bogácsi Termálfürdő látogatott-
ságának és jövedelemtermelő képességének növelése, 
valamint a szezonalitás mérséklése, a fürdő sajátos, 
csak rá jellemző karakterisztikájának hangsúlyozá-
sa volt. 

A munkálatok előkészítése 2009-ben kezdődött, ek-
kor nyújtotta be a fürdőt működtető bogácsi önkor-
mányzat az ÉMOP keretében meghirdetett „Turiszti-
kai attrakciók fejlesztése” című felhívásra a felújítás 
terveit tartalmazó pályázatát. A támogatási szerződést 
2010. szeptemberében írták alá, ezt követően indult el a 
kiviteli tervek elkészíttetése, majd a közbeszerzési eljá-
rás lefolytatása.

A projekt összköltsége nettó 200 millió Ft volt. Az 
önkormányzat jelentős anyagi terhet vállalt a beruhá-
zás megvalósításával. Az igényelt támogatás, a projekt 
összköltségének a fele volt.

A megújult infrastruktúra üzemeltetése új munka-
helyek létrehozásával továbbra is az Önkormányzat 
tulajdonában lévő Bogácsi Thermálfürdő Kft. feladata 
lesz. A működés pénzügyi és költségszerkezete alapve-
tően nem változik. 

A polgármester szerint a költséghatékony és ver-
senyképes technológiákkal megvalósult beruházás ré-
vén erősödik Bogács turisztikai hírneve, emelkedik a 
faluban eltöltött vendégéjszakák száma, a településre 
érkező vendégek elégedettebbek lesznek a szolgáltatá-
sokkal és a helyi vállalkozók, szállásadók megélhetése 
is biztosított lesz.

Érdeklõdni lehet:
Mobil: 06-20/416-7650
Tel.: 06-46/781-901
E-mail: panelteamkft@gmail.com

Az új Széchenyi Tervben kiírt, energia-megtakarítást  
eredményezõ, felújítást támogató

„Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram”-ban

a pályázat írását és a felújítás teljes bonyolítását vállaljuk.

A pályázók köre:
l 1992 elõtt épült családi házak és új építésû családi házak
l maximum 12 lakásos hagyományos építésû társasházak

3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 11.
Tel.: 46/781-901  Fax: 46/781-135
Mobil: 06-70-431-2595
E-mail: panelteam.kft@chello.hu

A Nebuló Oktatási Alapítvány
a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0580 pályázat keretében

7 497 163 Ft támogatást nyert IKT eszközfejlesztés  
a miskolci Nebuló Általános Iskolában,

amelynek keretében 4 db interaktív tábla került beszerzésre  
a hozzá tartozó eszközökkel

3531 Miskolc, Győri kapu 27.
tel.:46/508-966
fax: 46/508-967

Augusztus 13-14.

XII. KÖZÉPKORI 
FORGATAG

– lovagi játékok Diósgyőr várában –

Hamisítatlan középkori hangulat, látványos időutazás, vásári forgatag!
Hazai és külföldi haditorna, kopjatörés, lovas harci bemutatók!

Középkori étkek, hűsítő borok, csapravert sereshordók!
A kétnapos időutazás több száz jelmezes szereplővel, statisztával

az egész családnak maradandó élményt ígér!

Információ: www.diosgyorivar.hu  
(46) 530-516, 533-355
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minta: filmcím (felirat/szinkron) 
| korhatár | kezdési időpontok
Verdák 2. (MB digitális 3D) | KN | 11.00, 
13.15, 15.30, 17.45, 20.00–22.15 (péntek–szom-
bat)
Verdák 2. (MB) | KN | 10.00, 12.15, 14.30, 
16.45, 19.00–21.15 (péntek–szombat)
Förtelmes főnökök (MB) | 16 | 10.30, 
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30–22.30 (péntek-
szombat)
A gondozoo (MB) | KN | 10.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 20.15–22.15 (péntek–szombat)
Harry Potter és a halál ereklyéi 2. 
(MB digitális 3D) | 12 | 10.30, 13.00, 15.30, 
18.00, 20.30
Harry Potter és a halál ereklyéi 2. 
(MB) | 12 | 14.15, 16.45, 19.15–21.45 (péntek–
szombat)

Transformers 3. (MB digitális 3D) | 16 
| 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Mr. Popper pingvinjei (MB) | KN | 
12.00
Micimackó (MB) | KN | 10.30, 12.00, 13.30
Szerelem kölcsönbe (MB) | 12 | 17.45–
22.30 (péntek–szombat)
Koszorúslányok (MB) | 16 | 20.15
Karib-tenger kalózai: Ismeretlen 
vizeken (MB) | 12 | 15.15
Kung-fu Panda 2. (MB) | 12 | 11.45

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 28–augusztus 3.

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Augusztus 1. | hétfő 06.00 Az 

előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 
17.00 Szemeszter, főiskolások és egyete-
misták magazinja (Hálózat TV) 17.30 Kép-
újság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-
kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 A szél fiai, olasz–spanyol kalandfilm (12) (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 2. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura – 
Vivát Natura, életmódmagazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Sport-
percek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televí-
zió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 21.00 Sötét ébredés, amerikai akciófilm (16) (Hálózat TV) 
23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 3. | szerdA 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Négy és 
félmillió lépés Magyarországon 1. rész, dokumentumfilm (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadá-
sok Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Dillinger és Capone, amerikai 
film (16) (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 4. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 
Patikus Magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Akkor még más volt 
minden, kisfilm 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Zenemalom, komolyzenei magazin a Miskolci Szimfo-
nikusokkal (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A fény felé, amerikai film-
dráma (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 5. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Business-
Mix magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Múzsa, kulturális magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Há-
lózat TV) 21.00 Pillangó, amerikai életrajzi dráma (16) (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 6. | szombAt 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Hely-
zetkép. Közéleti magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, köz-
életi 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 (Há-
lózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 23.00-07.00 Képújság.

Augusztus 7. | 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, kultu-
rális magazin (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Trópusi hőség, kanadai film (12) (Hálózat TV) 
23.00–07.00 Képújság. 

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).

Augusztus 4–Augusztus 10. | szerdáig | 17.00 Burjánzó szerel-
mek háza; finn vígjáték | 15 | (Béke-terem) | 17.30 Super 8; amerikai sci-fi | 
16 | (Uránia-terem) | 19.30 Halál sugárút; feliratos, angol–francia–olasz–bel-
ga–spanyol filmdráma | 16 | (Béke-terem) | 20.00 Koszorúslányok; amerikai 
vígjáték | 16 | (Uránia-terem).

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

Programajánló ››››››››››››

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.) Elragadó lesz a héten. Népszerűsége olyan magasra tör, hogy egy-
szer csak azt veszi észre, mindenki a barátja szeretne lenni. Persze örül ennek, de már nagyon vá-
gyik olyan barátra, aki a hullámvölgyekben is támogatja. Készen áll arra, hogy közel engedjen ma-

gához valakit? Ez az időszak kiváló lehetőségeket nyújt pénzügyi befektetésekre és karrierjének építésére. 

bikA (04. 21–05. 21.) Fészekrakó kedve felerősödik. A következő napokban befejeződhet 
egy hosszú folyamat, és végre úgy érezheti, tényleg otthont teremtett. Ezzel együtt egy új időszak 
veszi kezdetét, méghozzá a gyarapodásé, de hogy anyagi téren, vagy új jövevény érkezik, az még 

nem dőlt el. Ne dőljön be a kecsegtetőnek látszó lehetőségeknek: legyen objektív.

ikrek (05. 22–06. 21.) Dolgozzon személyes feladatain! Fektesse energiáját régóta dé-
delgetett álmai megvalósításába. Legyen családjával őszintébb és nyíltabb! Régóta úgy érzik, kire-
kesztette őket az életéből. Ne feledje: támogatásukra mindig számíthat. A munkahelyén egy újabb 

megbízás révén komolyabb előmenetel, vagy lényeges mértékű plusz jövedelem ígérkezik.

rák (06. 22–07. 22.) Lassítson le! Vegye észre az élet apró gyönyörűségeit! Ez a hete az 
életörömről szól, és nem arról a bizonyos elsöprő, hedonista érzésről, hanem a pillanatba rejtett kin-
csekről. Ha most átadja magát ezeknek az energiáknak, az élet kreativitással és még több energiá-

val ajándékozza meg! Karrierjében jelentős előnyökkel kecsegtető új lehetőségek adódhatnak.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Eljött a visszavonulás ideje. Legalábbis pár nap erejéig job-
ban teszi, ha kicsit magára marad. Most egyébként is fárasztja környezete, nem igaz? Rá kellett döb-
bennie, hogy mindenki kedvenc támasza volt az utóbbi időben, de amint egyenesbe jöttek barátai, 

megfeledkeztek Önről. Ez az időszak alkalmas éveken át tartó elköteleződések vállalására, új tervek megvalósítására. 

szűz (08. 24–09. 23.) Dinamikus hete lesz. Képzelőereje és szorgalma, mellyel ötletei-
nek megvalósításába fog bele, felülmúlhatatlan lesz. Most minden gondolatát az köti le, hogy mi-
ként pipálhatná ki minél előbb feladatlistáját. Látja ezt családja is, és rosszallóan figyelik ténykedé-

seit: ne szorítsa őket háttérbe. Ebben az időszakban új bevételi forrásokra lel, melyeket érdemes megfontolni. 

mérleg (09. 24–10. 23.) Nyisson a világ felé! Az Ön legfőbb vagyona kapcsolati tőké-
je, hisz címlistájában olyan nevek is szerepelnek, akikért mások majd megvesznek. Itt az ideje, 
hogy szervezzen egy baráti összejövetelt, ahol megmutathatja a nagyvilágnak, milyen befolyásos. 

Nemsokára szüksége lesz rá! Új és tartós kapcsolat elindítására nem kedvez ez az időszak.

skorpió (10. 24 –11. 22.) Izgalmas időszak veszi kezdetét az életében: legyen mindig 
nyitott és óvatos egyszerre. Figyelnie kell a részletekre a rengeteg munka mellett, különben elsza-
laszthatja a lehetőséget. Környezete tisztában van kiváló vezetői képességeivel, de szinte törvény-

szerű, hogy irigyei is legyenek. Amennyiben párkapcsolatot szeretne, próbálja a szebbik énjét a felszínre hozni.

nyilAs (11. 23–12. 21.) Ismét szabadnak érzi magát. Imád szárnyalni, de azért közben 
ne feledkezzen meg róla, mennyivel jobb valakihez tartozni. Próbáljon meg most a párkapcsolatán 
kívül mással is foglalkozni, főként a karrierjére fókuszáljon jobban. Nem kell mindig küzdeni, néha 

jobb hagyni, hogy elsodorjon az élet! Bármit is észlel a kollegái körében, maradjon higgadt.

bAk (12. 22–01. 20.) Legyen bátrabb a héten! Egy olyan személy van a környezetében, 
aki már régóta arra vár, hogy észrevegye. Ez egy hosszú távú kapcsolatnak ígérkezik, sok pozitív él-
ménnyel. Munkájában végre sikerülhet hosszú távú és az Ön számára kedvező alkut kialakítani. 

Akármire gondol először, duplázza meg fejben és csak utána mondja ki. 

vízöntő (01. 21–02. 19.) Engedjen a csábításnak! Ezen a héten a párkapcsolata kerül 
ismét középpontba. Attól függetlenül, hogy egyedül vagy párban éli életét, most szorosabbá vál-
hat valakivel lelki síkon az élete. Egy dolog biztos: az Ön esetében az ellentétek valóban vonzzák 

egymást, sőt, a legjobbat hozzák ki a másikból. Szerencsés hét előtt áll vagyoni gyarapodását illetően.

hAlAk (02. 20–03. 20.) Gyakorlatias hete lesz. Ön többnyire inkább az elméletek és az 
ábrándok embere, de a következő napokban mintha valami megváltozna. Legalábbis egy rövid 
időre. Hirtelen rendszerezni kezdi feladatait, részcélokra osztja a nagy álmok megvalósításához ve-

zető utat. Csak így tovább! Figyeljen arra, hogy ne adja ki ismerőseinek, rokonainak lelke titkait.

HIrDetés

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

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

A Pécsi Sándor Guruló Színház bemutatja:

Július 30.
szombat, 17.00 óra

Jegyár: 600 Ft

ALICE 
CSODAORSZÁGBAN

címû zenés 
mesejátékát

Augusztus 4.
csütörtök, 21.00 óra

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

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

Az Orlai Produkciós Iroda bemutatja:
GyóGyíR éSZAkI SZéLRE

Szereplõk:
Fullajtár Andrea, Õze Áron

Jegyár: elõvételben 2500 Ft, a 
helyszínen az elõadás napján 3000 
Ft, Miskolctapolcai lakcímkártyával, 

vagy Miskolc Kártyával 2000 Ft, 
bérlet 5 elõadásra 10 000 Ft.

ÁLLÁSHIRDETÉS
4 órás részmunkaidőben, felső-
fokú mérnök vagy közgazdász 
végzettségű, angol nyelv tárgya-
lási szintű ismerettel, eU-projek-
tek menedzselésében gyakorlattal 
rendelkező munkatársat keresünk. 
előny: logisztikai szakismeret.

Pályázatot a 3504 Miskolc, pf. 14-re 
kérjük.

Apróhirdetés
ZENIT – a borsodi –  TÁRSKERESŐ IRO  DA 
új helyen, ingyenes parko lá  si 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!

Ingatlanfedezetes bankhitelek magán-
személyeknek, kisvállalkozásoknak. teher-
mentes ingatlan esetén jövedelemigazolás 
nélkül, BÁr lista nem mindig akadály. tel.: 
70/5100–395, 30/2488–022.

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. 

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.

» Vasárnap lesz a Szent Anna-templom búcsúja. Az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor 
kezdődik, amelyet Palánki Ferenc egri segédpüspök, miskolci helynök mutat be.

» Berkes László pápai prelátus, a mindszenti templom plébánosa vasárnap a 10 órai 
szentmise keretében búcsúzik az egyházközségtől. Ezen a napon a fél 9 órai szentmisén búcsúzik 
Gottfried Miklós káplán is a mindszenti hívektől.

» Augusztus 1–2-án tartják a minorita templom Porciunkula-búcsúját. Hétfőn az egy-
házközségek szentségimádási órái a meghirdetett rendben következnek. A hétfő és kedd esti 
szentmiséket Szpisják Péter Pál, budapesti kapucinus atya mutatja be. Mindkét napon 5.40 órá-
tól vecsernye.

harang-hírek ››››››››››››

Július 30. | szombAt
08.30 | Jet-ski. Országos Bajnokság. Ónodi-tó.
08.40 | Veterán Autók és Motorok VI. Miskolci 

Találkozója, Lévai György Emléktúra.

08.40 – 10.30 | Kiállítás a szerencsi várnál.

10.15 – 11.50 | Látogatás Mádra

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 bir-
tokán.

 10.00 | Élethű hajómodellek orszá-
gos versenye. Vörösmarty Kupa – F2 R/C 
hajómodellverseny. Görömböly, Horgász-tó.

17.00 | A Perecesi Bányász Fúvószenekar hang-
versenye. Vezényel: Kovács Miklós. Perecesi sza-
badtéri színpad.

17.00 | Alice Csodaországban. A Pécsi Sándor Gu-
ruló Színház zenés mesejátéka. Miskolctapolcai 
Nyár. Akropolisz színpad.

19.00 | Mediterrán esték. Francia Nemzeti Est. 
Moliére-komédiák, a Ködmön Formációs Tánc-

együttes bemutatója, a Chanson Élysées zenekar 
koncertje. Szinva terasz.

21.00 | A három testőr és a jeti, vagy mi a pék... 
Abszurd színházi est a L’art pour l’art Társulat elő-
adásában. XX. Diósgyőri Várszínházi Esték.

Július 31. | vAsárnAp
08.00–14.00 | Veterán Autók és Motorok VI. 

Miskolci Találkozója, Lévai György Emléktúra.  
Veterán autók kiállítása a Herman Ottó Gim-
názium sportcsarnokában.

08.30 | Jet-ski. Országos bajnokság. Ónodi-tó.
16.00 | Dixie Piknik. Zenés családi program. Miskol-

ci Dixieland Band, sztárvendég Berki Tamás, séta a 
Vadasparkban. Miskolci Állatkert és Kultúrpark.

19.00 | Mediterrán Esték a Szinva teraszon, 
francia nemzeti est. Szinva terasz.

Augusztus 1. | hétfő
21.00 | Vaszary Gábor, Fényes Szabolcs, Szenes 

Iván: Az ördög nem alszik. Zenés vígjáték a ko-
máromi Jókai Színház előadásában. XX. Diósgyő-
ri Várszínházi Esték.

Augusztus 3. | szerdA
10.00 | Kis Tárlat-túra. Színháztörténeti és Szí-

nészmúzeum, Magyar Ortodox Egyházi Múzeum, 

Feledy-ház. A túra ideje 1–1,5 óra. Színháztörténe-
ti és Színészmúzeum.

10.00 | Nagy Tárlat-túra. Színháztörténeti és Szí-
nészmúzeum, Magyar Ortodox Egyházi Múzeum, 
Feledy-ház, Petró-ház, Rákóczi-ház. A túra ideje 
2–2,5 óra. Színháztörténeti és Színészmúzeum.

20.00 | Edda-koncert. Kapunyitás 19.30. Diós-
győri vár.

Augusztus 4. | csütörtök
21.00 | Gyógyír északi szélre. Szereplők: Fullaj-

tár Andrea, Őze Áron. Miskolctapolcai Nyár. Akro-
polisz színpad.

Augusztus 6. | szombAt
10.00 | Kis Tárlat-túra. Színháztörténeti és Szí-

nészmúzeum, Magyar Ortodox Egyházi Múzeum, 
Feledy-ház. A túra ideje 1–1,5 óra. Színháztörténe-
ti és Színészmúzeum.

13.00 | Rádióamatőrök hagyományos, nyílt ta-
lálkozója. Baross G. u. 29/J.

17.00 | Piroska és a farkas. Táncos gyerekmese. 
Miskolctapolcai Nyár. Akropolisz színpad.

Veterán autók találkozója: szomba-
ton Zemplénben, vasárnap Miskol-
con várják az érdeklődőket
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A kölni rejtély
A köztiszteletnek örvendő kölni polgár-
asszony, Alyss van Doorne megszokott, 
nyugodt életét feldúlja egy hír, misze-
rint sógorát holtan találták a város ha-
tárában. A gyilkosságról semmi kétség, 
de azt, hogy ki végzett a posztókereske-
dővel, sűrű homály fedi. Alyss tehát nyo-
mozni kezd, ami egyre sötétebb tények-
kel szembesíti, egy a családját és az egész 
várost behálózó titokra is fény derül.

Andrea Schacht detektívregényének 
középpontjában a gyilkosság, a kalóz-
történetek, a szerelem, az elfojtott szen-

vedély és Köln legrejtettebb zugai állnak.

Csakrák – Az energiaáramlás  
hét kapuja
Laura Tuan könyvének segítségével 
mélyebb bepillantást nyer az olva-
só a csakrák és a drágakövek világá-
ba. A csakrák megfigyelésével meg-
határozható, hogy egy ember milyen 
életszakaszban van, kiderülnek az 
egyéniség erősségei és gyenge pont-
jai, kiderül, mely szerveit szükséges 
támogatni…

Az emberi testben hét fő csakra 
található, így a könyv melléklete 
hét drágakövet tartalmaz – minden 
csakrához egyet. A kövek segítenek helyreállítani a csakrák energe-
tikai egyensúlyát, energiával töltenek fel, vagy éppen levezetik a fe-
lesleges energiakészletet.

Névadó – Fazola Frigyes
A lillafüredi Palota-
szállót övező sétány 
viseli nevét, amely a 
Hámori tó északkele-
ti sarkánál az egri or-
szágúttól indul ki, s a 
Pávai Vajna Ferenc 
sétánynál, a tó délke-
leti végénél tér visz-
sza az országútba. A 
névadó Fazola Hen-
rik (1730–1779), az 
ómassai vasmű alapítójának fia.

Fazola Frigyes a „vasmű fejlesz-
tője”-ként került be az ipartörté-
net nagy alakjai közé. 1793-tól a 
selmecbányai akadémia bánya-
kollégiumába került. A napóleoni 
háborúk miatt a fegyvergyártás fel-
értékelődött, ezzel függ össze, hogy 
Fazola Frigyes megkezdte a nyers-

acél előállításának 
kísérleteit. 1802-ben 
már „angol” minő-
ségű acélt gyártott. 
Hozzákezdett a tógát 
felépítéséhez, melyet 
1812-re fejezett be. A 
gyár igazgatójaként 
megépítette Ómas-
sa helyett Újmassán 
az új nagyolvasz-
tót. Az acélfajták tö-

kéletesítése új létesítményeket igé-
nyelt, ezért új települést alakított ki 
a Garadna patak alsó szakaszán, 
Felsőhámorban. Szemere Bertalan 
felhívására 1849-ben szuronygyár-
tással támogatta a szabadságharcot. 
(1774–1849 között élt, Diósgyőr-
ben temették el. Sírja már nem azo-
nosítható.)                  Dobrossy István

Super 8
1979-ben járunk. A hatóságok 
lezárják Nevadában a rejtélyes 
51-es körzetet. Az ott található 
összes földönkívüli masinát és a 
sumákoló alieneket az arra járó 
vonatra csempészik fel, hogy az 
új helyszínre szállítsák őket. Tör-
vényszerű azonban, hogy semmi 
sem megy egyszerűen, a mozdony ugyanis leáll és a vagonok titkos 
tartalma elszabadul…

amerikai sci-fi, korhatár:16 év 
Művészetek Háza, Uránia terem; augusztus 4–10, 17.30

filmajánló ›››››››››››

Akkor és most… A Garadna patak vizének felduzzasztását, 
Felsőhámornál egy tógát megépítését „a Diósgyőr-hámori vasmű” te-
lepítése kívánta meg. 1810-ben kezdték el a tógát helyének mélyíté-
sét, vagyis a teherbíró kristályos mészkő felszínének elérését, amelyre 
a gát felépíthető volt. 1810–1812 között a duzzasztott tó maradandó-
an megváltoztatta a környezetet, de nem volt alkalmas a nyaralók-
kal, villákkal való körbeépítésre. A Palotaszálló átadásakor a tó hossza 
1200 méter, legnagyobb szélessége 120 méter, átlagos mélysége pedig 
10 méter volt. A tó védgátját a nagy nyomás miatt erősíteni és emelni 
kellett, így a befejezés évét 1815-ben határozták meg. A 20. század ele-
ji képeslap (felül) is a védgát tetejéről készült.
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

Ismeri Ön a miskolci születésű 
híres embereket?

Tisztelt olvasó! Ismeri Ön a miskolci születésű híres, de kevésbé közismert 
embereket? Hamarosan kiderül! Négyrészes keresztrejtvény-játékunkban 
ilyen személyek nevét rejtettük el! A megfejtéseket együtt, egy levelező-
lapon legkésőbb augusztus 25-e éjfélig 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.

Áthelyezték
Az előzetes terveknek megfele-

lően, komoly előkészítő munkák 
után áthelyezték Kerényi Jenő 

Géniusz című szobrát a Népkert-
ből a sportcsarnok elé. Múlt hé-

ten, pénteken délután emelte meg 
a helyszínre érkezett daru, teher-
autóra tették, majd lépésben in-
dult el a szobor az új helyére. Az 
óvatosságra a helyszínen tartóz-
kodó szakemberek szerint azért 
volt szükség, mert a több tonnás 

alkotás belül üreges, így könnyen 
sérülhetett volna, ha leejtik. A 

művelet sikerült, a szobor elfog-
lalta új helyét.

Régi helyén pedig elkezdődtek 
az Országzászló visszaállításának 

munkálatai – erről  
az 5. oldalon írunk. 

(fotó: Mocsári L.)

Végigkísérik életünket
Az anyakönyvvezetőkkel 
mindenki kapcsolatba ke-
rül, ha nem is a saját eskü-
vőjén, akkor egy ismerős 
házasságkötésén. Ők azok, 
akik a bölcsőtől egészen a 
sírig kísérnek.

Csikós Józsefné 1977 óta dolgo-
zik anyakönyvvezetőként. A fő-
iskola elvégzése után rögtön ezt 
a munkát választotta, és azóta is 
hivatásának érzi.

– Általános iskolás koromban 
sok szavalóversenyt nyertem és 
némi exhibicionizmussal is ren-
delkezem, a házasságkötések-
re is magam írom a szövegeket. 
Ezen kívül szeretek emberek-
kel foglalkozni, ezért egyértelmű 
volt számomra, hogy ezt a hiva-
tást választom – mondja az anya-
könyvvezető, akinek munkája 
sokkal többet takar, mint a há-
zasságkötés.

Nem túlzás kijelenteni, hogy a 
bölcsőtől a sírig kísérnek minden 
embert a városban, hiszen azon 
túl, hogy összeadják a szerelme-
seket, ők foglalkoznak többek 
között az újszülöttek anyaköny-
vezésével, az állampolgársági, 
névviselési és névváltoztatási ké-
relmekkel is.

– Jó érzéssel tölt el, ha egy elő-
zőleg összeadott párnak gyerme-
ke születik, és ezért jönnek vissza. 
Az viszont szomorúsággal tölt el, 
ha valaki meghal, hiszen a ha-
lálesetek anyakönyvezése is a mi 
munkakörünkbe tartozik.

A munka legszebb része mégis 
a házasságkötés, ilyenkor az iro-
dát áthatja az esküvői miliő.

– Hiszek a házasságban, ab-
ban, hogy csak a halál választ el. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy az 
a házasság lesz tartós, ami érzel-
mi alapon köttetik, és csak így le-
hetünk boldogok is – teszi hozzá 
az anyakönyvvezető.

Kiss J.

köztünk élnek ››››››››››››

bestseller ›››››››››››››

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

100 éve írták…
Az avasi és a bükki szőlőkultúrát a 
19. század végi filoxéra elpusztítot-
ta. Új fajták telepítésével azonban az 
avasi lakótelep építéséig az Avas ke-
leti, déli és nyugati oldalát még ural-
ták a szőlők és gyümölcsösök. Az itt 

termelt szőlőből készült a „kovaízű 
és zamatú bor”. Ezt az 1920-as éve-
kig az avasi kőzet hatásának tulajdo-
nították. Ekkor kísérletekkel igazol-
ták – írja a Reggeli Hírlap – hogy ez 
a mellékíz a közeli vasgyár füstjének 
volt köszönhető, amely lerakódott a 
szőlőfürtökre.                                    D. I.

Folyamatosan működik ingyenes jogsegélyszolgálatunk. Ha jogi 
természetű problémájuk vagy kérdésük van olvasóinknak, küld-
jék 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 rendel-
kezésükre!

jogeset ››››››››››››

142 éve, 1869. július 25-én megalakult a Miskolci Ügyvéd Egy-
let. Öt év múlva törvény írta elő, hogy az egyleteket kamarákká 
kell átalakítani. Az ügyvédek száma az egyletben harminc fő kö-
rül volt, s a század végére nagyjából 50-en lettek tagjai a Kamará-
nak. Első székházuk az úgynevezett Pátria-tömb helyén állott ba-
rokk épület volt.  

111 éve, 1901. július 25–30. között óriási felháborodást váltott ki, 
hogy a diósgyőri állami vasgyár 2000 munkását elbocsátották. Mind-
ez akkor történt, amikor az „Adria” tengerhajózási társaság nyolc hajó 
elkészítését rendelte meg külföldön. Diósgyőr pedig alkalmas volt ha-
jóelemek gyártására. 1900-ban a párizsi világkiállításon díjat is kaptak 
– hajóorr-gyártásal foglalkoztak Diósgyőrben. 

88 éve, 1923. július 30-án adták át a tapolcai új strandfürdőt. A 
strand megnyitására a vendégek Hejőcsabáig villamossal utazhat-
tak, a végállomástól pedig a fürdő-részvénytársaság nyolc ló vontat-
ta omnibusza szállított mindenkit a helyszínre. Ugyanebben az év-
ben adták át az Anna-szállót, amely az 1960-as évek végéig, 1970-es 
évek elejéig az Anna-bálok helyszíne volt.

Hétforduló ›››››››››


