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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
SiSával edz 
a dvTK
a cél a következő szezonban a 
4–6. hely elérése, ehhez 3-4 új já-
tékos igazolását tervezik.  
sport | 5. oldal

napSzemüveg 
– oKoSan
sokaknak csak divatcikk, pedig 
szemünk fényét védi a káros Uv-
sugárzástól.  
életmód | 4. oldal

Jó úTon Jár 
a Holding
a városgazdálkodási bizottság sze-
rint jelentősen javult a Miskolc Hol-
ding pénzügyi helyzete.  
a város | 3. oldal

A belvárosban ingyen, Tapolcán olcsóbban
A Régiposta utcai parkoló-
ház nyári, hétvégi ingyenes 
parkolási lehetőségének be-
vezetése után most a belvá-
ros környékén szűnik meg 
a hétvégi díjkötelezettség, és 
Miskolctapolcán is olcsóbb 
lesz a parkolás vasárnaptól.

A belváros élénkítését szolgálja az 
új, július 1-jén életbe lépő parko-
lási rend. A belvárosi területeket 
is kivonja Miskolc önkormányza-
ta a parkolási szempontból kiemelt 
idegenforgalmi övezetből, ami azt 
jelenti, hogy szombat délután 1 
órától egészen hétfő reggel 8 óráig 
az érintett területeken ingyenesen 
lehet parkolni.

A változás érinti a Pátria szol-
gáltatóház mögötti területet, a 
Kossuth és a Patak utca kereszte-
ződésétől a volt Kossuth mozi épü-
lete melletti kihajtó ág által határolt 

részt. Ide tartozik az ITC északi ol-
dalán a zúzalékos, illetve a keleti 
oldali parkoló, a Városház téri zárt 
parkoló és a Kossuth–Palóczy– 
Patak u. közötti szakasz.

A közgyűlés döntött arról is, 
hogy Miskolctapolcán is olcsóbb 
lesz a parkolás július 1-jétől, mi-
vel a városrész zöld zónás parkolási 
területei a kedvezőbb sárga zóná-

ba kerülnek. Itt az érintett terület a 
Miskolctapolcai út, a Csabai utca, a 
Bay téri parkoló, illetve a buszvég-
állomás utáni leállósáv és az Aradi 
sétány.

Már készülnek

Felkészülési meccseket játszik 
az Eb előtt az U16-os kosár-
válogatott.     » cikk az 5. oldalon

Kedvezményes törlesztés!
tiltólista vagy életKor nem aKadály!
Fogyasztói csoport rendszer

l 500 000 Ft 1666 Ft/hótól
l 1 000 000 Ft 3333 Ft/hótól
l 3 000 000 Ft 10 000 Ft/hótól
l 10 000 000 Ft 33 333 Ft/hótól

3525 Miskolc, Kazinczy u. 4.; tel.: 06-30/250-20-59, 06-70/281-75-21; nyitva 9–17

Újra megtelt!
A borongós idő ellenére is vidám álta-
lános iskolások töltötték meg hétfőn a 
perecesi nyári tábort: az első turnus-
ban több mint 300 diák érkezett. Az is-
kolai tanítás nélküli munkanapokon is 
gondoskodni kell a tanulók felügyeleté-
ről, ha arra igény van. És van. Ezt a vá-
ros perecesi tábora bizonyítja, bár, mint 
megtudtuk, még három turnusra lehet 
beiratkozni. (fotó: J. Á.)

Miskolc, Búza tér 12. a Bevásárló Udvarban
Miskolc, Zsolcai kapu 1.

Telefon: 46/344-630  
Nyitva: hétfőtől péntekig 8–17 óra, szombat 8–12 óra

ArAny Dollár zálogház
beadás esetén  

legmagasabb napi zálogár

DVTK-villamos
DVTK-villamossá alakítanának 
egy Tátrát, ehhez a miskolciak se-
gítségét is kérik.

– Miskolc polgármestereként 
úgy vélem, hogy azokat, akik a di-
ósgyőri legendás sportsikereket el-
érték, ma sem feledhetjük el. Ezért, 
szándékaink szerint az ősz elejétől 
egy DVTK-villamos közlekedne – 
írta közleményében Kriza Ákos, a 
város polgármestere.

» folytatás a 3. oldalon

Miskolcon az erőforrás-miniszter
Miskolcon járt pénteken dél-
után Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere.

Előbb a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatalba láto-
gatott, ahol a B.-A.-Z. Megyei Ál-
lamigazgatási Kollégium, „A hát-
rányos helyzetben élők társadalmi 
felzárkóztatását, mobilitását előse-

gítő” Szakbizottságának tagjaival 
konzultált. 

Ezt követően részt vett a közös 
városi és megyei Kormánytiszt-
viselői/Köztisztviselői Nap ünne-
pi díjátadásán. Később megtekin-
tette a Csillagpont Kórház projekt 
előrehaladását, majd részt vett a 
B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egye-
temi Oktató Kórház Semmelweis 
Ünnepségén.

(fotó: J. Á.)

Ingyenes lesz az első óra
Térítésmentes lesz a házi segítségnyújtás első órája azok számára, 
akik azt az önkormányzati fenntartású Miskolci Családsegítő Köz-
pontnál veszik igénybe.                                              » részletek a 3. oldalon

Nyugalmat szeretnének
Igazgatóváltás lesz az Avasiban és a Földesben is. Az Avasiban meg-
oszlanak a vélemények, a Földesben egységes véleménynyilvánítást 
tartottak, de mindkét helyen elsősorban nyugalmat szeretnének.

» részletek a 3. oldalon

HIrdeTés

HIrdeTés

Az elhurcoltakra emlékeztek 

A hatvan évvel ezelőtt kitele-
pített miskolciakra emlékeztek 
vasárnap a városi önkormány-
zat és a Hortobágyi Kényszer-
munkatáborokba Elhurcoltak 
Egyesületének képviselői sok 
más helyi egyesülettel, városla-

kóval együtt a Széchenyi u. 33. 
szám alatt található emléktáb-
lánál. A megemlékezésen be-
szédet mondott Rétvári Bence, 
a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium államtitkára is. 

» folytatás a 3. oldalon

Polgármesteri félévértékelő
A június 21-i közgyűléssel véget ért a 2012-es politikai szezon első fele. Ám a miskolci hétköznapok nem-
csak politikából állnak. Sőt, a polgárok hangulatát, azt, hogy mennyire tartanak élhetőnek egy várost, a kü-
lönböző felmérések szerint, sokkal inkább befolyásolja a település gazdasági erejének alakulása, gazdasági 
társaságainak prosperitása, továbbá a közbiztonság helyzete. A település presztízsét, általános megítélé-
sét ugyanakkor jelentősen meghatározza az is, hogy milyen az oktatás, a kulturális élet minősége, színvo-
nala. Kriza Ákos polgármestert mégis arra kértük, féléves értékelését kezdjük a politikával, az utóbbi he-
tekben ugyanis meglehetősen zajosan teltek a mindennapok.                   » interjúnk az 5. oldalon
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Miskolci Napló
a város lapja

» Katona Ferenc (Fidesz) | a 1. számú választókerület önkormányzati képvise-
lője július 4-én, szerdán délután négy órától lakossági fogadóórát tart a Selyemréti Óvo-
dában. Meghívott vendég: Csöbör Katalin, parlamenti képviselő

fogadóóra ››››››››››››››››››››››››

röviden ››››››››››››

Miskolcon is a békéért futottak
Vidám, színpompás rendezvényekkel hozták el va-
sárnap a béke üzenetét Miskolcra a Világharmó-
nia futás résztvevői. A résztvevők reggel megláto-
gatták a Gyermekváros lakóit, a sportcsarnok előtti 
téren pedig műsorral, köszöntőkkel fogadták őket. 
A résztvevők elsősorban a gyerekekhez, fiatalokhoz 
szólva hangsúlyozták a megértés, egymás elfoga-
dásának jelentőségét és a jelmondatot: „Úgy tudod 
megváltoztatni a világot, ha ezt magaddal kezded” – 
mindenki hozzá tud tenni valamit a maga eszköze-
ivel a békéhez, a világ harmóniájához.

Miskolc vezetése nevében Zsiga Marcell alpol-
gármester köszöntötte a nemzetközi futócsapatot, 
méltatva a kezdeményezés jelentőségét, s megkö-
szönve, hogy elhozták a városba a béke üzenetét. 
Háromszáz miskolci kisgyermek rajzban fogalmaz-
ta meg a Világharmónia futással összefüggő üzene-

tét, melyeket lufikra erősítettek. Ezek juttatják majd 
el az üzeneteket más városokba, országokba. 

Sz. S.

Hetvenhét feljelentés
Hetvenhét ügyben – köztük a vá-
rosi vagyonkezelőnél kifizetett 
prémiumok és az új villamosok be-
szerzése miatt – tesz feljelentést a 
miskolci MSZP, döntően hűtlen ke-
zelés gyanújával. Az elhangzottak 
miatt a Miskolc Holding jogi lépé-
seket fontolgat.

Simon Gábor szocialista ország-
gyűlési képviselő a csütörtökön, 
Budapesten tartott sajtótájékoz-
tatón – az MTI beszámolója 
szerint – azt mondta: számítá-
suk szerint ezekben az ügyek-
ben csaknem három és fél mil-
liárd forint kár érte a várost. Azt 
is közölte, hogy nagyjából öt-
ven esetben hűtlen kezelés mi-
att tesznek feljelentést, de ok-

irat-hamisítás, hanyag kezelés és 
hatóság félrevezetése miatt is a 
nyomozóhatósághoz fordulnak.

Az elhangzottak kapcsán 
Pásztor Imre, a Miskolc Hol-
ding kommunikációs vezetője 
elmondta: nem kívánnak tétele-
sen foglalkozni az elhangzottak-
kal, mert „azok nélkülözik a va-
lóságot”. Leszögezte: a holding „a 
Simon Gábor által indított, a va-
lós tényeket mellőző sajtókam-
pány miatt jogi eljárások megin-
dítását tervezi vele szemben”.

Kriza Ákos polgármester ki-
jelentette: egy szó sem igaz ab-
ból, amit az MSZP állít, minden 
vád „lebegtetett”, nem tartalmaz 
konkrétumokat. (Továbbiak az 5. 
oldalon közölt interjúban.)

Egy héten át a közgyűlésről
„Egy közgyűlés margójára” cím-
mel tartott  sajtótájékoztató-soro-
zatot az MSZP városi frakciója. 

Mokrai Mihály képviselő a so-
rozat szükségességét azzal indo-
kolta, hogy a napirendek össze-
vonásával a városvezetés nem 
adott lehetőséget az ellenzéknek 
arra, hogy kinyilvánítsa a véle-
ményét. Ez volt az oka annak is, 
hogy nem vettek részt a közgyű-
lés munkájában.

A sorozatban beszéltek köz-
művelődési kérdésekről, a gyer-
mekétkeztetésről, a MIK in-
gatlangazdálkodási tervéről, a 
megnövekedett talajterhelési díj 
miatt szükséges kompenzáció-
ról, a munkahelyteremtésről és 
az ipari telepítésre alkalmas te-
rületek kérdéséről. (A tájékozta-

tókról hírportálunkon, a mi nap.
hu-n tudósítottunk.) 

A közgyűlés által nem tárgyalt 
kérdésként vetették fel: igaz-e, 
hogy Kriza Ákos polgármester 
országgyűlési képviselő lesz, illet-
ve, hogy a hivatal 2011 novembe-
rében 9 millió forint értékben új 
autót vásárolt a polgármesternek.

Nánási-Kocsis Norbert (Fi-
desz) képviselő az első kérdésre 
úgy reagált: „teljességgel megala-
pozatlan állításokat” fogalmaztak 
meg a városvezetésről. Az autóról 
kifejtette: a Káli polgármester ál-
tal használt, V8-as motorral bíró, 
„benzinfaló szörnyeteg” egysze-
rűen tönkrement. A várható ma-
gas javítási költség miatt költség-
takarékosabb volt azt lecserélni, 
és az új autó vásárlásába beszá-
míttatni.

Éjszakai vágányzár. Villamospót-
lók járnak az éjszakai villamosok he-
lyett július 2. és 8. között, vágányzár 
lesz ugyanis a teljes pályán, előre üte-
mezett munkák miatt.

300 éves Bükkszentlászló. Fennál-
lása háromszázadik évfordulóját ün-
nepli a hét végén Bükkszentlászló. A 
jubileumi ünnepséggel együtt rendezik 
a Kárpát-medencei Szentlászló nevű 
települések találkozóját is az 1981. óta 
Miskolchoz tartozó egykori község-
ben és a megyeszékhelyen. Június 30-
án, szombaton felavatják Márkus Péter 
Szent László-szobrát, az alkotást Kri-
za Ákos, Miskolc polgármestere leple-
zi le, majd Sebestyén László országgyű-
lési képviselő mond köszöntő beszédet. 

napról napra ››››››››››››››
június 23. | szombat

Vízi rendészeti akció. A balese-
tek, tragédiák számának a csökken-
tése érdekében a Miskolc környéki 
kavicsbányatavak körzetében vízi ren-
dészeti ellenőrzéseket tartottak. Az akció 
során a rendőrök több mint 200 kirán-
dulót ellenőriztek a szabadvizek környé-
kén, 5 helyszíni bírságot szabtak ki, fi-
gyelmeztetést 15 esetben alkalmaztak.

Városnapoztak. Sportprogramok, ki-
rakodóvásár, valamint a helyi népzene-
karok koncertjei várták azokat a helyie-
ket és érdeklődőket, akik ellátogattak a 
felsőzsolcai városnap eseményeire. Az 
egész hétvégén át tartó program része-
ként  testvérvárosi szerződést írtak alá 
Felsőzsolcával az ukrán Korláthelmec 
és a macedón Delcevo városának veze-
tői aktív együttműködést vállalva.

június 25. | hétfő

Jubileum és könyvbemutató. Hat-
vanadik születésnapja alkalmából kö-
szöntötték Viga Gyula etnográfust a 
Herman Ottó Múzeum papszeri épüle-
tében. A jeles évforduló alkalmából je-
lent meg a Néprajz – muzeológia. Ta-
nulmányok a múzeumi tudományok 
köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére 
című kiadvány, amit az ünnepelt nyug-
díj előtti búcsúztatásán mutattak be.

A bányászatról. Kétnapos nemzetkö-
zi bányászati szimpóziumot tartottak a 
Miskolci Egyetemen. A huszonöt éve 
rendszeresen megrendezett konferen-
cia tárgya ezúttal a folyamatos üzemű 
külfejtéses bányászat volt. Német, gö-
rög, szerb, lengyel, cseh és román szak-
emberek is Miskolcra látogattak a sor-
ban tizenegyedik konferenciára.

Utolsó forduló. A kézműves verseny 
legjobb alkotásainak kiállításával zá-
rult le az idei Ezüst Fürtök versenyeinek 
sora a Diósgyőri Ady Endre Művelődé-
si Házban. A Miskolc nyugdíjasai szá-
mára indított sorozat idén minden ed-
diginél színesebb versenyprogrammal 
szolgált az amatőr szépkorú művészek 
számára, akik remek előadásokkal és – 
legutóbb – nívós kézműves munkákkal 
rukkoltak elő.

Piaci igények, jövőkép. Nemzetgaz-
dasági szinten is komoly súllyal ren-
delkező ipari vállalatok és a Miskol-
ci Egyetem vezetői ültek egy asztalhoz 
a megyei kereskedelmi és iparkamara 
kezdeményezésére. A vállalati képvise-
lők több javaslattal éltek az eddigi ered-
mények méltatása mellett. A villamos-
mérnök-képzés elindítását valamennyi 
vállalat támogatta és javasolta, a vegy-
iparral kapcsolatos feladatok mellett.

június 27. | szerda

Az igazgatóváltásokról. Szegedi 
Márton, a Jobbik miskolci elnök-frak-
cióvezetője és Jakab Péter képviselő sze-
rint Miskolcon nem szakmai, hanem 
politikai alapon döntenek intézmény-
vezetők, és ezzel együtt nagy múltú is-
kolák sorsáról. Annak a véleménynek 
adtak hangot, hogy ezt a Földes Ferenc 
Gimnázium esete is példázza.

Jogpont. Folytatódik és kibővül a jog-
segélyszolgálat július 1-jétől az Észak-
Magyarországi Jogpont irodákban. A 
program egyik célja az, hogy segítse a 
munkaerőpiacra való belépést, a vállal-
kozóvá válást, valamint a nagyobb fog-
lalkoztatás-biztonság kialakulását, és 
ezáltal a gazdaság helyzetének pozitív 
támogatást. A munkajogi kérdéseken 
túl cégjogi, tb, családjogi, közigazgatá-
si jogi és magánszemélyeknek adójogi 
kérdésekben is tudnak tanácsot adni, a 
jövőben nemcsak személyesen, de on-
line felületen (www.jogpontplusz.hu) is. 

június 28. | csütörtök

Harminc éve a jogért. A civitate Mis-
kolc ad astra. Miskolc városából a csilla-
gokig. Ezzel a címmel rendezte meg ün-
nepi konferenciáját a Miskolci Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Kara, amely 
idén zárta 30. tanévét.  A jubileumi tan-

évben több programmal is emlékeztek 
a múltra, a záróeseményen pedig azokat 
a hallgatókat hívták vissza, akik példa-
értékű szakmai karriert építettek a cam-
pusból kilépve.

Újabb hatósági ellenőrzés. Ezúttal a 
Klapka utcán tartott ellenőrzést a mis-
kolci önkormányzat a társhatóságokkal 
karöltve közösen. Azokat a társasháza-
kat ellenőrizték ezúttal is, ahol a beil-
leszkedni képtelen, alapvető együttélési 
normákat be nem tartó lakosok, illetve 
a fészekrakó csalók okoznak problémát. 
A közterület-felügyelőktől megtudtuk, 
többen jelezték az elmúlt időszakban, 
hogy a rendszeres ellenőrzések hatásá-
ra javult a helyzet a korábbihoz képest.

június 29. | péntek

Diplomaátadással zárták az évet. 
Közel háromszázötven diplomát ad-
tak át pénteken, a Miskolci Egyetemen. 
Délelőtt az Állam- és Jogtudományi 
Kar háromszáz végzett jogásznak ad-
ták át diplomáját, ebből 130-an jogász-
doktorok lettek, ők doktori esküt is tet-
tek. Délután pedig a Gépészmérnöki és 
Informatikai, az Egészségügyi Kar és a 
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet vég-
zősei vehették át diplomájukat. Az ün-
nepi szenátusülésen lezárták az egyete-
mi tanévet is. 

Tüntetők várták Gyurcsányt az Avason
Mintegy harminc-negyven tünte-
tő várta transzparensekkel kedden 
délelőtt Gyurcsány Ferencet az ava-
si lakótelepen, a Munkácsy általános 
iskola előtt, ahol a Demokratikus Ko-
alíció (DK) vezetője pártja lakótele-
pek rehabilitációjára vonatkozó tör-
vényjavaslatát kívánta bemutatni, 
megvitatni a társasházak közös kép-
viselőivel.

A tüntetők indulatosan tették szó-
vá, hogy Gyurcsány Ferencnek 
akkor kellett volna az Avas prob-
lémáival törődnie, amikor kormá-
nyon volt, akkor azonban nem sok 
jelét adta ennek. Őt hibáztatták a 

környékbeliek életét megkeserí-
tő „fészekrakók” betelepítéséért is, 
az egyik tüntető, Czirbákné Ilona 

hosszan sorolta a lakók sérelmeit, 
és kifejezett szemtelenségnek ne-
vezte, hogy Gyurcsány Ferenc ezek 

után még ide jön „megoldásokat” 
kínálni. 

Megyari Zoltánné az MSZP-
kormányok idején napvilágra ke-
rül korrupciós ügyeket, az eltűnt 
pénzeket említette, Árvay Lajos 
és felesége pedig ehhez csatla-
kozva elmondta, Gyurcsány Fe-
renc és csapata, helyi szimpati-
zánsai azzal tennék a legjobbat 
az országnak, Miskolcnak és az 
Avasnak is, „ha végre eltűnnének 
a közéletből”.

A megérkező Gyurcsány Fe-
rencet fütty, „szétloptátok az or-
szágot!” – bekiabálások fogad-
ták. Az intézmény aulájában a volt 
kormányfő sajtótájékoztatót tar-
tott, ahol pártja törvényjavasla-
táról elmondta: azt szeretnék, ha 
a következő három évben évente 
egy-egy milliárdos plusztámoga-
tást kapna Miskolc az Avas prob-
lémáinak kezelésére. Gyurcsány 
Ferenc szerint az elmúlt évtizedek 
vétkes mulasztása volt, hogy nem 
vették figyelembe azokat a sajátos 
társadalmi, együttélési viszonyo-
kat, amelyek az avasi és a többi, 
hasonló módon létrejött lakótele-
pen kialakultak. A konszolidáci-
óhoz, a normális együttéléshez a 
DK szerint mediátorokra, közös-

ségi szervezőkre van szükség. El-
hangzott, a javaslatokat nem csu-
pán az avasi lakótelep számára 
dolgozták ki, megvalósítása azon-
ban itt, a városrész sajátos adottsá-
gai, körülményei miatt modellér-
tékű lehetne.

A társasházak közös képvise-
lőivel rendezett beszélgetés, illet-

ve fórum zártkörű volt – a saj-
tó számára is nyilvános első tíz 
percben Szűcs Erika ország-
gyűlési képviselő egyebek mel-
lett azokról a körülményekről 
szólt, amelyek szükségessé tették 
a lakótelepeken a panelprogram 
korszerűsítéseit.

Szepesi S. | fotó: Juhász Á.

A Fidesz szerint politikai cirkusz
Gyurcsány Ferenc újabb miskolci látogatása kapcsán tartott sajtótá-
jékoztatót Sebestyén László fideszes országgyűlési képviselő, a párt 
városi elnöke, és Kiss János, a Fidesz városi frakcióvezetője.

Kiss János szerint Gyurcsány Ferenc és társai „enyhén szólva is el-
késtek” az Avas problémáinak kezelésével. Mint a frakcióvezető fo-
galmazott, 2006-ban, amikor kormányon voltak, s meghozták a 
hibás „fészekrakós” jogszabályt – amit aztán sokan játszi könnyed-
séggel kijátszottak –, még nem volt ekkora a baj, könnyen kezelhető 
lett volna a probléma. A jogszabály módosításával, megfelelő intéz-
kedésekkel idejében elejét lehetett volna venni, hogy beinduljanak a 
negatív társadalmi folyamatok.

– Akkor nem törődtek ezzel, hagyták eszkalálódni a problémákat, 
amelyekkel most nekünk kell megbirkóznunk, jóval nehezebb kö-
rülmények között – mondta a frakcióvezető. 

Sebestyén László azokról az intézkedésekről szólt, amelyeket a je-
lenlegi városvezetésnek kellett meghoznia a tisztességes lakók nyu-
galma, biztonsága érdekében – a rendszeres ellenőrzésekről, a mun-
kahelyteremtésre irányuló erőfeszítésekről.

– Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy konszolidáljuk a 
helyzetet, visszaadjuk az emberek biztonságérzetét a szocialista kor-
mányok rombolása után – hangsúlyozta a képviselő, aki szerint Gyur-
csány Ferenc és társai csupán „politikai cirkuszt” csinálnak, ebből 
akarnak tőkét kovácsolni maguknak.

„Kormányfőként kellett volna tenni”
A Jobbik helyi politikusai sajtótájékoztatójukon elfo-
gadhatatlannak nevezték, hogy a volt miniszterelnök 
„immár másodszor riogatja a miskolciakat”, azon 
problémákra kínálva „megoldást”, amelyeket ő maga 
és társai idéztek elő.

Szegedi Márton, a Jobbik miskolci elnök-frakció-
vezetője szerint a jelenség igazodik a „demokratikus 
szocialisták” elmúlt 22 éves gyakorlatához: emberek 
ezrein gázolnak át kormányzati szerepben, hogy az-
tán ellenzékben, amikor esélyük sincs rá, megmond-
ják az általuk előidézett probléma megoldását. A po-
litikus úgy fogalmazott: „Gyurcsány Ferencnek nem 

egy politikai szekta vezetőjeként, hanem kormányfő-
ként kellett volna tennie az Avasért” – hangsúlyozta.

Jakab Péter, a Jobbik B.-A.-Z. megyei és miskol-
ci alelnöke azt kifogásolta, hogy a DK törvényjavas-
lata nem tartalmazza a beköltöztetett „fészekrakók” 
azonnali kitelepítését, Gyurcsány Ferenc és miskolci 
kiszolgálói felelősségre vonását, valamint a megkáro-
sított lakók kártérítését a volt miniszterelnök vagyo-
nának a terhére.

Emlékeztetett arra is, hogy a Jobbik a közgyűlés 
múlt heti ülésén javaslatot nyújtott be annak érdeké-
ben, hogy a „fészekrakókat” legkésőbb októberig köl-
töztessék ki az Avasról. 



a város lapja

MiNap

II. (IX.) évfolyam 26. szám | 26. hét | 2012. június 30.

a város  3

Legyen DVTK-villamos!
DVTK-villamossá alakítaná-
nak ősztől egy Tátra típusú sze-
relvényt, két oldalán diósgyőri 
sportolók fényképével, sziluett-
jével, belül pedig néhány jellem-
ző DVTK-történettel és a klub re-
likviáival.

» folytatás az 1. oldalról
A villamos a két oldalán tíz-tíz 
diósgyőri sportolólegenda fény-
képével, sziluettjével lenne feldí-
szítve. A belső terében pedig a 
több mint százesztendős DVTK 
múltjának néhány jellemző tör-
ténetét villantanák fel, a klub re-
likviái mellett. 

– Az akciónak köszönhető-
en nemcsak mi, miskolciak, de 
az idelátogató vendégeink is lát-
hatnák, hogy számunkra ma is 
példakép Repka Attila birkózó 
olimpiai bajnokunk, Solymo-
si Ernő, vagyis „Pixi”, vagy az 
Aranycsapatunk tagjai és a töb-
bi, miskolci sportújságírók által 
kiválasztott diósgyőri legenda – 
szögezi le Kriza Ákos.

– Mert ahogy a sokat idézett 
irodalmár-rajongó írta, „A Di-
ósgyőr Miskolcon nem hétvégi 

szórakozás: jellemkérdés, az em-
beri büszkeség mércéje, általános 
közérzület”. A mi közös, városi jó 
emlékezetünk a lokálpatriotiz-
musunk alapja. Arra törekszünk, 
hogy az új nemzedékek, gyerme-
keink és unokáink is tudják majd 
azt, amit mi tudunk a DVTK-ról 
– írja a polgármester.

A DVTK-villamos kialakítása 
mintegy 4 millió forintba kerül. 
A polgármester rendelkezésére 
álló Mecénás alapból 500 ezer 
forintot felajánl e célra, és arra 
hív minden Diósgyőrt szerető 
sportbarátot, gazdasági társasá-
got vezető szakembert, szurko-
lót, hogy legyen közös ügy Mis-
kolcon ennek a nemes ügynek 
a megvalósítása. Induljon gyűj-
tés a DVTK-villamosért! – áll a 
polgármester közleményében.

A polgármesteri hivatal mun-
katársai a CIB-nél 1070006-
42689106-74200003 számla-
számmal alszámlát nyitottak, 
ahová augusztus végéig várják 
a befizetéseket. A számla neve: 
DVTK-villamos. A felajánlások 
állásáról rendszeresen tájékoz-
tatják majd a közvéleményt.

Ingyenes lesz az első óra
A civil szervezetek helyett is az 
önkormányzati fenntartású Mis-
kolci Családsegítő Központnál ve-
hető igénybe július 1-jétől a házi 
segítségnyújtás, és annak első 
órája térítésmentes lesz – így dön-
tött múlt héten a közgyűlés. Akik 
egyháztól veszik igénybe a szol-
gáltatást, azoknak nem kell válto-
zásra számítani.

Az intézkedéssel azt szeretné el-
érni az önkormányzat, hogy el-
lenőrizhető keretek között a le-
hető legjobb ellátást kapják az 
idősek. Mint arról beszámol-
tunk, az elmúlt években – és jú-
lius 1-jéig folyamatosan – civil 
szervezetek, többek között a For-
rás Közösségi Központ is nyúj-
totta a szolgáltatást, az ő ellátott-
jainak most az önkormányzatnál 
kell jelentkezniük ahhoz, hogy 
a jövő hónaptól is részesüljenek 
házi segítségnyújtásban.

– Az önkormányzat bízik a sa-
ját, jól kiépült intézményrendsze-
rében, jól képzett szakemberek 
dolgoznak nálunk, akik magas 
színvonalú szolgáltatást képesek 
nyújtani a hozzájuk fordulóknak 
– mondta korábban a minap.hu-
nak Földessy Judit, a Miskolci 
Családsegítő Központ igazgatója.

Kiss Gábor alpolgármester a 
közgyűlésen úgy fogalmazott, az 
igényekhez kell igazítani a rend-
szert. A jogszabályi változások 
kapcsán beszűkülnek a lehetősé-

gek, így megoldást kellett találni 
arra, hogy az igényeket ki tudják 
elégíteni. A megoldáskereséshez 
szükséges volt a rendelet átalakí-
tása. Továbbra is abban hisznek, 
hogy Miskolcnak magának kell 
megoldani az ellátást a lehető leg-
nagyobb mértékben.

Kovács László, az egészség-
ügyi és szociális bizottság elnöke 
üdvözölte, hogy bevezették az 
egyórás ingyenes házi segítség-
nyújtást, ettől azt várják, hogy 
minden arra rászoruló ember 
megkaphatja az ellátást. Az év 
második felére kiderül, kelle-
nek-e ehhez plusz dolgozók, ha 
igen, ezt is vállalják.

Az ellátási igényeket a Mis-
kolci Családsegítő Központ 
3530 Miskolc, Arany János u. 
37. szám alatt lévő központ-
jában, személyesen, levélben 
vagy telefonon a 46/562-276 
vagy 70/466-4546 telefonszá-
mokon, illetőleg e-mailben a 
miskolc@mcsk.t-online.hu cí-
men várják.                         Tajthy Á.

Térzene, színház, könnyed nyáresték
Ötödik alkalommal is elérkezett 
a Miskolctapolcai Nyár program-
sorozatának ideje. A Művészetek 
Háza által szervezett nyári prog-
ram ezúttal is igényes szórakozást 
kínál július 5–augusztus 3. között.

Színházi előadásokkal és termé-
szetesen gyermekprogramok-
kal is készülnek a szervezők, hi-
szen a cél továbbra is az, hogy 
a család minden tagja megta-
lálja a kedvére való programot. 
Az Akropolisz színpadon július 

5-én a Hajmási Péter – Hajmási 
Pál című operettgálával kezdő-
dik meg a könnyed nyári prog-
ramok sora, amelyet többek kö-
zött Kulka János önálló estje, 
a Dumaszínház legkedveltebb 
humoristái, Fabók Mariann 
bábelőadása és számos koncert 
követ július végéig. A Barabits 
sétányon pedig hangulatos tér-
zenével várják péntek esténként 
az érdeklődőket.                        K. J.

» program a 7. oldalon  
és a minap.hu-n.                      

Nyugalmat szeretnének a gimnáziumok
Augusztus elsejétől új igaz-
gatója lesz az Avasi Gimnázi-
umnak, és megbízott igazga-
tó vezeti majd átmenetileg a 
Földes Ferenc Gimnáziumot. 
Az Avasiban megoszlanak a 
vélemények, míg a Földesben 
egységes véleménynyilvání-
tást tartottak, de mindkét in-
tézményben elsősorban nyu-
galmat szeretnének.

Aláírásgyűjtést tartott a szülők egy 
csoportja szerdán az Avasi Gim-
názium előtti téren, ezzel kiállva az 
eddigi igazgató mellett. Bár nyilat-
kozni nem akartak, azt elmondták, 
hogy levelet írnak Hoffmann Rózsa 
oktatási államtitkárnak, noha tud-
ják, ezzel nem változtathatják meg 
a döntést. A múlt héten úgy dön-
tött a képviselő-testület, hogy Arday 
István 15 éves igazgatói megbízatá-
sa után Schmidtné Törő Ágnest bíz-
zák meg az intézmény irányításával. 
Az általunk megkérdezett pedagó-

gusok többsége – szakmai szem-
pontok alapján – ma már csak egyet 
akar: nyugalmat az iskolában.

Papp Zsolt, a humán főosztály 
vezetője azt mondta, mivel az ön-
kormányzatnak, a szülőknek, a di-
ákoknak és a tantestületnek is az 
az érdeke, hogy nyugalom legyen 
az intézményben, ezért azonnal 
egyeztetések kezdődtek az érintett 
felek között.

A Földes Ferenc Gimnázium-
ban nyilvános sajtótájékoztatót tar-

tottak az intézmény érdekkép-
viseleti szervezeteinek választott 
képviselői. Szűcs Tamás, a Pedagó-
gusok Demokratikus Szakszerve-
zetének képviselője elmondta: kere-
sik azokat a megoldásokat, amellyel 
a legkisebb feszültség mellett tudják 
kezelni a kialakult helyzetet. A dön-
tés következtében a régió egyik leg-
eredményesebb gimnáziuma ke-
rül átmeneti vezetés alá egy olyan 
időszakban, amikor az oktatás egé-
szében rengeteg a bizonytalanság. 

Ilyen körülmények között nem ér-
tenek egyet a döntéssel, bár jogsze-
rűségét nem vitatják.

Fazekas Róbert, a Közalkalma-
zotti Tanács tagja arról tájékozta-
tott, hogy a közgyűlési döntés után 
levélben fordultak Kriza Ákos pol-
gármesterhez, melyben tájékoz-
tatták az igazgatói pályázat eluta-
sításának a megítéléséről. Endrész 
Gyöngyi szintén a Közalkalmazot-
ti Tanács képviseletében szólalt fel, 
és számokkal, adatokkal támasz-
totta alá, nem igaz az a megállapí-
tás, hogy a Földesben romlott vol-
na a színvonal. 

Kérdésre válaszolva Veres Pál 
elmondta, nagyon nehéz helyzet-
be hozták a kollégáját, aki elvállalja 
az ideiglenes vezetést, hiszen stra-
tégiai döntéseket kell meghoznia, 
de kijelentette: mindenben támo-
gatni fogja. 

A humán főosztály tájékoztatá-
sa szerint augusztus 1-jén Veres Pált 
egy megbízott igazgató váltja. Hogy 
ki tölti majd be a tisztséget, azt egy-
előre nem lehet tudni. A gimnázi-
um igazgatói pályázatát pedig a na-
pokban írják majd ki újra.

H. I.

Jó úton jár a Miskolc Holding
Bár még csak egy folyamat közepén jár a Miskolc Holding 
Zrt. és tagvállalatai, így is elmondható, hogy nagy eredményt 
értek el, amelynek köszönhetően jelentősen javult a cégcso-
port pénzügyi helyzete – mondta el csütörtöki sajtótájékoz-
tatóján Soós Attila, a Fidesz önkormányzati képviselője, a 
városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság elnöke.

Időszerű a félév kapcsán, illetve a 
törvényi határidők betartásával át-
tekinteni a Miskolc Holding Zrt. 
gazdálkodását, az elvégzett mun-
kát és az eredményeket – mondta 
tájékoztatóján Soós Attila, aki sze-
rint látványos a változás a 2010-
es évhez képest, amikor a Fidesz – 
KDNP pártszövetség átvette a város 
vezetését. Mint emlékeztetett rá, a 
cégcsoport több mint félmilliárdos 
eredményt mutatott ki, de kiderült, 
hogy különböző számviteli techni-
kákkal egy valójában hétszázmillió 

forintot meghaladó mínuszt koz-
metikáztak. Az is napvilágot látott, 
hogy milyen mértékű jutalmakat, 
életbiztosításokat és prémiumo-
kat fizettek ki, ami a holding első 
embere tekintetében meghalad-
ta a százmillió forintot. Rendkívü-
li erőfeszítésekre volt szükség, hogy 
a nehéz helyzetben lévő holdingot, 
amely addigra több milliárdos hitel-
állományt és kötelezettséget szedett 
össze, innen kimozdítsák. Az új ve-
zetés a 2011-es évet közel egymil-
liárd forintos eredményjavulással 

tudta zárni, üzemi szinten pedig ki-
fejezetten nyereséges a cég, jegyezte 
meg a bizottsági elnök. Ez azt jelen-
ti, hogy az 1,3 milliárdot meghala-
dó veszteség 192 millióra mérséklő-
dött, üzemi szinten pedig közel 800 
milliós veszteségből lett félmilliár-
dot meghaladó eredmény. 

A javulás összetevői közt említette 
Soós Attila a több százmillió forin-
tos megtakarítást, ami egy tervsze-
rűen megkezdett folyamat eredmé-
nye. A cél, hogy a holding valóban 
holdingként működjön, ennek ér-
dekében elkezdték bevezetni – és 
idén tovább folytatódik – az egysé-
ges vállalatszintű irányítást. Egysé-
ges emberi erőforrás politika lesz, 
egységes informatikai ügyintézés, 
egységesítik az ügyvitelt, számvitelt 
és a behajtáskezelést a cégcsoporton 
belül. Utóbbi kapcsán megjegyez-
te, kölcsönös türelemre van szük-
ség a holding cégei, a vállalkozók és 

a lakosság részéről, hogy a fizetőké-
pesség fennmaradjon, és kell, hogy 
partnerként tekintsenek egymásra.

A cégcsoport bevétele ugyanak-
kor csökkent, ez Soós Attila szerint 
természetes összhangban van az-
zal, hogy a lakosság, csakúgy, mint 
a vállalkozások, spórolnak. Miköz-
ben a dolgozói létszám érdemben 
nem változott, egymilliárd forinttal 
csökkentek a személyi jellegű kifi-
zetések, ami mutatja, milyen racio-
nalizálás érhető el ebben a rendszer-
ben. Ez a bizottsági elnök szerint 
egy ilyen feszített pénzügyi, likvi-
ditási helyzetben nagyon dicsére-
tes eredmény a holding vezetése ré-
széről. Közben pedig érdemi kritika 
nem éri sem a tagvállalatokat, sem 
az ügyfélszolgálati ügyintézést, sem 
a holding tevékenységét. A cél az, 
hogy élhető várost alakítsanak ki, a 
holding pedig a lakossági elégedett-
séget nemcsak az alaptevékenységé-
vel, hanem a befektetés ösztönzésé-
vel is elérje – tette hozzá Soós Attila.

H. I. 

Az elhurcoltakra emlékeztek 
A hatvan évvel ezelőtt kitele-
pített miskolciakra emlékez-
tek vasárnap.

» folytatás az 1. oldalról
Kriza Ákos polgármester ünne-

pi beszédében arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy Magyarországon 
valamikor az 1980-as évek végén 
értesülhetett először a nyilvános-
ság arról, hogy mi is történt a Sztá-
lin halálát megelőző három eszten-
dőben a Hortobágyon. 

– A Törvénysértés nélkül című 
dokumentumfilm láttán érezhet-
tük át először azt a borzalmat, amit 
a Hortobágyra kitelepítettek átél-
tek – azt, hogy egyszer mindenki 
sorra kerülhet. Hiszen, ha elvittek 
egy családot a bérházból, az utcá-
ból, már az egész környék rettegett 
– Miskolcon is ez volt a cél – han-
goztatta a város polgármestere.

Kováts Dániel egykori kitelepí-
tett elsősorban az utókor, a fiatalok 
figyelmébe ajánlotta, hogy tanul-
janak a történelemből: legyenek 
képesek megkülönböztetni, hogy 
„hol az érdem, és hol a vétek”. 

Rétvári Bence államtitkár 
ugyancsak arra hívta fel a figyel-
met, hogy aki nem ismeri múltat, 
az nem érti a jelent, és nem tervez-
heti a jövőt. Kiemelte, a megfélem-
lítés hatásai nagyon sokáig éltek – 
talán még ma is élnek –, 1995-ig 
kutatni sem volt szabad ezt az idő-
szakot. Egészen 2000-ig, az első 
Orbán-kormány idejéig kellett rá 
várni, hogy a magyar Országgyű-
lés törvénybe iktassa a kommunis-
ta diktatúrák áldozatainak emlék-
napját. 

Szepesi S. 

Folytatódik a vita Görömbölyön
Lapunk előző számában adtunk hírt 
arról, hogy a közgyűlés felbontot-
ta a Görömbölyi Kulturális Egyesü-
lettel kötött megállapodást, ame-
lyet 2008-ban a helyi művelődési 
ház üzemeltetésére kötöttek. A cikk-
nek folytatását ígértük – azonban, 
rajtunk kívül álló okok miatt, ez csak 
részben teljesülhet.

Nehéz Károly, a városrész önkor-
mányzati képviselője közgyűlé-
si felszólalásában, és lapunknak 
adott nyilatkozatában mind jogi, 
mind morális szempontból aggá-
lyosnak nevezte a korábbi megálla-
podást, illetve annak végrehajtását. 
Lehetőséget kívántunk biztosítani 
a reagálásra a Görömbölyi Kultu-
rális Egyesületnek is, melynek ve-
zetősége válaszlevelében visszauta-
sította, és „koncepciós vádaknak” 
nevezte a képviselő által megfogal-
mazottakat. 

Mint írják, Görömbölyön „több 
mint 14 éve makulátlan tisztaság, 
ápolt környezet fogadja a kulturá-
lis egyesület szolgáltatásait élvező 
közönséget. Az országos hírű Gö-
römbölyi Népdalkör és Görömbö-
lyi Színjátszók mellett eredményes 

munkát végeznek a nyugdíjas klub 
és a kertbarát kör, valamint a gyer-
mekcsoportok tagjai. 

A városrész civil szervezetei – 
a Fény Egyesület kivételével – a 
közgyűlési döntés hallatán szoli-
daritásukról biztosították a Gö-
römbölyi Kulturális Egyesületet. 
Valamennyien reménykednek ab-
ban, hogy az országos hírű, Nívó-
díjjal kitüntetett civil közösség a 
felhalmozott szakmai tudásának 
és eszközeinek birtokában – a fel-
számoltatásukra irányuló dön-
tés ellenére –, ha más székhelyen 
is, de folytatni fogja Görömbö-
lyön az értékteremtő közösségi 
munkát” – áll az egyesület közle-
ményében, melyben azt is leírják, 
hogy a görömbölyi civil szerveze-
tek lakossági fórumot kezdemé-
nyeznek az ügyben, kikérve a vá-
rosrész lakóinak a véleményét.

A válaszlevelet eredeti formájá-
ban, terjedelmében sajnos nem állt 
módunkban közölni, mivel több 
személyeskedő kitételt, nehezen 
bizonyítható vádat is tartalmazott, 
módosítására pedig az egyesület 
többszöri egyeztetés után sem volt 
hajlandó.



Hogyan válasszunk okosan napszemüveget?
A nyár a napszemüvegek 
időszaka is. Mint a napsüté-
ses időszak legszembetűnőbb 
kiegészítője, szezonról sze-
zonra változik, és sokaknak 
a választásnál egyedül az ak-
tuális divat a mérvadó. Pedig 
a napszemüvegek elsődleges 
feladata, hogy megvédje sze-
münket az UV-sugárzástól.

Tornai Ildikó szemész osztályvezető 
főorvos elmondta, a jó napszemüveg 
lencséje speciális UV-szűrő réteggel 
van bevonva, ami azért fontos, mert 
a túlzottan erős UV-fény hosszú tá-
von szürkehályogot okozhat.

– Ez ellen a napszemüveg meg-
felelő védekezés lehet, korántsem 
mindegy azonban, hogy milyen az 
a szemüveg! A legjobb, ha optikus 
üzletben vásárolunk napszemüve-
get, mert itt garantáltan a legmaga-
sabb fokú UV-védelemmel rendel-
kező darabok közül válogathatunk 
– hangsúlyozza Tornai Ildikó.

Mint mondja, sokakat megté-
veszt az, hogy az egyes divatüzle-
tekben, drogériákban, hipermarke-
tekben található szemüvegekre is 
rá van írva, hogy UV-védelemmel 
rendelkezik, azonban azt nem írják 
rá, ez a védelem milyen fokú. 

– A lencse sötét színe nem ga-
rancia az UV-védelemre, sőt a 
sötét szín, kevesebb fény miatt 
kitáguló pupilla még inkább been-
gedheti a káros sugarakat, így még 
több fény kerül a szembe, ami lá-
táskárosodást is okozhat – hangsú-
lyozza a szemész szakorvos.

Mire kell tehát figyelnünk? Eu-
rópában a napszemüvegek védel-
mi képességét különféle kategó-
riákba sorolják. Rajta van a CE 
jelzés, amely azt jelenti, hogy a 
szemüveg megfelel az unió szabvá-
nyának. A legfontosabb viszont az 
UV-védelem számmal való kifeje-
zése. Keressük az UV 400 felirattal 
ellátott szemüvegeket.

– Ez a jelzés csak a jobb minősé-
gű, optikában vásárolt szemüvege-
ken biztosan megtalálható, fontos 
azonban az is, hogy az optikákban 
mód van arra, hogy pontosan be-
mérjék a napszemüveg UV-védel-
mét – mondta Tornai Ildikó. Bizto-
san van UV-védelem a szemüvegen, 
ha a lencse üvegből készül, az üveg 
ugyanis alapból is szűri az UV-fényt.

– Ezért tévesztenek meg so-
kakat a régen divatos, a polari-
zált fényt szűrő napszemüvegek. 
Ezek bizonyos esetekben, példá-
ul vezetésnél, ahol a szélvédő előt-
tünk van, jók, de például vízpar-
ton nem biztosítanak megfelelő 
védelmet, hacsak nincsenek ellát-
va UV-védelemmel.

A szakember szerint nem mind-
egy az sem, hogy mekkora a szem-
üveg, általában minél nagyobb 
méretűt szoktak javasolni, hogy 
megfelelően védjen a káros hatá-
soktól, egy szűkebb, kisebb szem-
üvegnél ugyanis sokkal több szórt 
fény jut a szembe, ami lényegesen 
kevesebb védelmet biztosít. A ha-
talmas, a fél arcot takaró napszem-
üvegek évek óta reneszánszukat 
élik, a fentiek tükrében azonban 
nemcsak a divat, de a szemünk vé-
delme érdekében is érdemes ilyet 
választani – persze, megfelelő UV-
védelemmel ellátottat.  

Tajthy Á.
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Jótékony gyümölcsök
Itt a nyár, a gyümölcsök szezonja, amelyek nem csupán finomak, ha-
nem élettani hatásuk is kedvező. Müller Szilvia dietetikust arról kérdez-
tük, melyik finomság milyen betegségekre jelenthet gyógyírt. 

» A feketeribiszke régóta ismert vizelethajtó, enyhe vérnyomáscsökkentő, köszvényes és 
reumás panaszokat enyhítő, vértisztító és izzasztó hatású. Hólyag-, vese- és prosztatabetegségek 
tüneteinek enyhítésére, reumás panaszok esetén, valamint vérnyomás csökkentésére is használ-
ják. Magas C-vitamin tartalma segít az influenza elleni védekezésben, az immunrendszer erősí-
tésében, a fáradtságérzet leküzdésében. Óvja a sejteket a rákos folyamatoktól. Vas-, mangán- és 
réztartalmának köszönhetően növeli a vörösvértestek és a hemoglobin mennyiségét, ennek kö-
szönhetően a gyermekek és nők vashiányos vérszegénységének kiváló természetes gyógyszere. 
B-vitamin tartalma idegvédő hatású.

» A meggy mélybordó színe hihetetlen értékéről árulkodik – arról, hogy egyik leghatéko-
nyabb antioxidánsunk. Jótékonyan hat a vérre és ezzel több nagy szerv, így a máj és a vesék mun-
káját serkenti, jó hatással van a szív működésére. A-, B-vitaminok minden fajtája megtalálható 
benne, ami segíti az emésztés kiegyensúlyozását, befolyásolja az idegek működését. Elősegíti a 
légzőszervek gyógyulását, különösen meghűléses betegségek esetében. Kitűnő vízhajtó, alkalmas 
a köszvény, az alacsony vérnyomás, szájbetegségek és légzőszervi panaszok kezelésére.

» Az őszibarackban sok a boron és a kálium, így joggal mondhatjuk, hogy az izmok és 
a csontok ellátója. Ellenállóbbá teszi a bőrt a különféle betegségekkel szemben, segíti a légző-
szerv nyálkahártyáinak egészségét. Kitűnő alapanyaga lehet az arcpakolásnak, megtisztítja a bőrt, 
ami rugalmasabbá, fiatalosabbá válik. Képes a testet megszabadítani a felgyülemlett vegyszertől, 
valamint a kisugárzásos szennyeződéstől. A computerhasználók körében is ajánlatos minél több 
őszibarackot fogyasztani.

» A kajszibarack fogyasztása elsősorban szellemi munkát végzőknek ajánlott, magas fosz-
for-, magnézium- és vastartalma miatt. Serkenti az agyműködést, javítja a látást, növeli az ellen-
álló képességet. A csontok, szövetek újjáépítésében is fontos szerepet játszik. Fogyasztása növeli a 
sejtek élettartamát, fokozza azok tevékenységét. Nyersen fogyasztva különféle betegségek esetén 
is jótékonyan hat – például megfázás, hörghurut, székrekedés.

» A szederben nagy mennyiségben található vas, kálium, kalcium, magnézium, foszfor, kén, 
réz, mangán, cink, boron, nikkel, szelén, króm. Tartalmaz nyomelemeket és vitaminokat, baktéri-
umölő hatása van. Megakadályozza a testben a húgykősav lerakódását és gyógyítja a köszvényt. 
Daganat keletkezésének megakadályozására, vagy növekedésének lassítására is használható, vér-
nyomáscsökkentő és vérszaporító. 

» A szilva rendkívül gazdag káliumban, az egyik legjobb vértisztító. Serkenti az emésztést, a 
legeredményesebb a székrekedés ellen. Szabályozza, normalizálja a szív ritmusát, segít a test sa-
lakanyagainak kiürítésében. Véd a belső vérzések kialakulásával szemben, tisztítja a vért és csök-
kenti a vérnyomást.

» A vörösszőlő gazdag antioxidáns hatású (bio) flavonoidokban, melyek a szabad gyökö-
ket közömbösítve védelmet nyújthatnak a rák, az érelmeszesedés és a szívkoszorúér-betegségek-
kel szemben. Csökkenti a vérrögképződés veszélyét. Könnyen emészthető, kiváló vértisztító és vi-
zelethajtó hatásának köszönhetően minden olyan bajra ajánlott, ami nehéz emésztéssel járt, vagy 
épp annak volt a következménye. Sápadt, vérszegény, rosszul táplált betegeknél, idegesség, szív-
baj esetén és női bajok ellenszereként is alkalmazták. 

Sz. S. 

Látásjavítás műtéttel
Nem csupán a szemüveg és a kon-
taktlencse jelent megoldást ma 
azoknak, akik látásproblémákkal 
küszködnek: a látásjavító műtétek 
különféle változatai is segítenek. 
Nem mindegy azonban, hogy ki 
mikor, milyen látásromlásnál vá-
lasztja ezt a gyógymódot. 

Tornai Ildikó  osztályvezető fő-
orvos elmond ta, 18 év felett szok-
ták ajánlani a lézeres látásjavító 
műtéteket, az előtt azért nem, mert 
még változhat a dioptria erőssége. 
Ezt a műtétet pedig akkor aján-

lott elvégezni, amikor legalább 
egy éve nem változott a dioptria. 
Mint mondta, +4, 6, illetve –10, 
–12 dioptriáig teljesen meg tud-
ják szüntetni a látáshibát, de e fe-
letti szemüveggel rendelkezőknek 
is jelentősen javítható a látásuk az 
eljárással, ezáltal sokkal gyengébb 
szemüveget hordhatnak.

– Magát a műtétet azoknak 
ajánljuk, akik munkájuk, sport 
vagy egyéb tevékenységük mi-
att nem tudnak, vagy egyszerűen 
csak nem akarnak, mert nem sze-

retnek szemüveget vagy kontakt-
lencsét viselni – hangsúlyozta. 

Az eljárást a főorvos ajánlja 
azoknak is, akik látásuk, szem-
üvegviselésük miatt nem alkal-
masak a jogosítvány megszer-
zésére, vagy valamely munka 
(például katonai, tűzoltó, rendőr 
stb.) betöltésére, a szemműtétet 
követően ugyanis ez az akadály 
– ha más kizáró tényező nincs – 
elhárul. A műtét gyors, ambu-
láns beavatkozás, ám utána a ke-
zelt szemet fél évgi óvni kell, ezért 
például speciális UV-szűrős nap-
szemüveget kell viselni.

A Miskolc Holding Zrt. 
cégcsoport tagja

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

MIVÍZ Kft. göröghegyi medencék  
rekonstrukciós munkái

Az ajánlat beadásának határideje: 2012. július 9., 1200 
Ajánlatbontás helye, időpontja: 

Miskolc, József A. u. 78. sz., IV. emelet, 410. szoba,
2012. július 9., 1200 

Ajánlatkérési dokumentáció ára: 10 000 Ft + áfa

Az ajánlatkérési dokumentáció a MIVÍZ Kft.  
(Miskolc, József A. u. 78. sz.) Közműnyilvántartási csoportjánál  

vehető át társaságunk pénztárába történt befizetés után  
2012. július 2. napjától minden munkanap  

800–1100 óra között (a beadási napon 0900 óráig).

A Miskolc Holding Zrt. 
cégcsoport tagja

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

„Miskolc területén végrehajtandó ivóvíz és szennyvízhálózati 
rekonstrukciók tervezési munkái” tárgyú eljáráshoz  

kapcsolódó engedélyezési és kivitelezési tervezési munkára

Az ajánlat beadásának határideje: 2012. július 13., 1000 
Ajánlatbontás helye, időpontja: 

Miskolc, József A. u. 78. sz., IV. emelet, 410. szoba,
2012. július 13., 1000 

Ajánlatkérési dokumentáció ára: 5000 Ft + áfa

Az ajánlatkérési dokumentáció a MIVÍZ Kft. (Miskolc, József A. u. 78. sz.) 
Közműnyilvántartási csoportjánál vehető át társaságunk pénztárába 

történt befizetés után 2012. július 2. napjától minden munkanap  
800–1100 óra között (a beadási napon 0900 óráig).

A Miskolc Holding Zrt. 
cégcsoport tagja

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

Miskolc város területén üzemelő tűzivíztároló 
medencék ellenőrzési, tisztítási feladatai.

Az ajánlat beadásának határideje: 2012. július 9., 1000 
Ajánlatbontás helye, időpontja: 

Miskolc, József A. u. 78. sz., IV. emelet, 410. szoba,
2012. július 9., 1000 

Ajánlatkérési dokumentáció ára: 5000 Ft + áfa

Az ajánlatkérési dokumentáció a MIVÍZ Kft.  
(Miskolc, József A. u. 78. sz.) Közműnyilvántartási csoportjánál  

vehető át társaságunk pénztárába történt befizetés után  
2012. július 2. napjától minden munkanap  

800–1100 óra között (a beadási napon 0900 óráig).

Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA acél biztonsági ajtók be-
építve már 59 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium) cseréje óriási ked-
vezménnyel, teljeskörű árnyékolástechniká-
val. Érdeklődni: 30/336-5528, web: www.alu-
port.hupont.hu, bemutatóterem: Miskolc, 
Bükk áruház I. emelet.  Nyitva: h-p 10-15 órá-
ig, sz 9-12 óráig.

Társajánlás minden korosztálynak. Szemé-
lyes, közvetlen, kényelmes, az idő mindenki-
nek drága, másra is fordítható. Válassza a társ-
keresésnek ezt a formáját! Zenit Társkereső 
Iroda, Miskolc, Baross G. u. 17. Tel.: 30/445-6741.

Tegye meg az első lépést, 
hogy Önnek is legyen párja.

Időpont-egyeztetés  
szükséges!

Kata: 20/250-3079
3527 Miskolc,  

Bajcsy-Zsilinszky u. 17., I. emelet
e-mail: miskolc@ctk.hu

HIrdeTÉS

Az akció időtartama: 2012. 06. 30.–2012. 07. 07-ig, valamint a készlet erejéig.
Miskolc, József Attila u. 57. Tel.: 70/361-9594; 46/321-799

Nyitva tartás: hétfő–péntek: 9.00–17.30; szombat: 9.00–12.30

MÁRKABOLT
www.solidor.hu

Bosch  SMS40M52EU 
mosogatógép:
l 12 teríték, 4 program
l Vízfogyasztás: 12 l
l Energiaosztály: A+
l Zajszint: 48 dB 

199 990 Ft       99 900 Ft 

Whirlpool 
WBE3112 A+X  hűtő:
l Energiaosztály: A+
l Méret: 177 x 59,5 x 60cm
l 195 + 116 l l Inox
119 990 Ft
89 900 Ft

l Teljesítmény: 400 W l 800 ml-es űrtartalom
l Műanyag aprítótál, amely mosogatógépben 

tisztítható és mikrohullámú sütőben is használható
 11 290 Ft       5990 Ft

Bosch
MMR0801

aprító:

Bosch  HGV645220R 
kombinált tűzhely:
l Egykezes szikragyújtás
l 7 multifunkciós sütő
l 60 cm széles

l Energiaosztály: A-10%
162 990 Ft       99 900 Ft 
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Elkezdte a felkészülést a DVTK, bemutatkozott Sisa Tibor
Hétfő délelőtt elkezdte a fel-
készülést a következő sze-
zonra a DVTK labdarúgó-
csapata az új vezetőedző, 
Sisa Tibor irányításával. A 
cél a következő szezonban a 
4–6. hely elérése, ehhez 3-4 
új játékos igazolását tervezik. 

A tréning előtt Dudás Hunor ügy-
vezető bemutatta a csapat tagjai-
nak az új vezetőedzőt, Sisa Tibort 
és segítőjét, Dzurják Józsefet. A 
Tréner becenévre hallgató szakem-
ber által tartott első edzés fizikai ál-
lapotfelméréssel kezdődött, rövid, 
majd hosszabb sprintekkel. Akik 
hibáztak, számolhatták a fekvőtá-
maszokat, amit a Tréner osztott rá-
juk büntetésként.

Visszatért a féléves kölcsön-
játék után Szabó Péter, Illés Ri-
chárd és Halgas Tibor is. A mű-
füves pályára kilátogatók több új 
arcot is felfedezhettek a piros-fe-

hérek között. Próbajátékra érkezett 
a legutóbb az osztrák első osztá-
lyú SV Kapfenbergben játszó, ko-
rábban Nyíregyházán is megfor-
duló középső védő, Peter Struhár, 
a Kecskeméten, majd Siófokon 
védő Ribánszki László és a DVSC-
DEAC-tól érkező csatár, Tóth La-
jos. A héten újabb kapus érkezett 
próbázni Horváth Gábor szemé-
lyében, emellett két fiatal (Sven 
Theissen és Huszárik Zsolt) is fel-
tűnt Diósgyőrben.

Sisa Tibort délben sajtótájékozta-
tón mutatták be hivatalosan.

– Nem is kérdés, jó újra Miskol-
con lenni. Picit vártam, hogy meg-
keresnek, örülök, hogy itt lehetek. 
Bízom benne, minden úgy alakul, 
hogy másokat is boldogsággal tölt 
el, hogy visszatértem, azaz jó ered-
ményt érünk el – mondta a szak-
ember. Mint elhangzott, szeretnének 
olyan játékosokat leigazolni – 3-4-et 
–, akik lendítenek az együttes játé-
kán, konkurenciaharcot teremtené-

nek minden poszton. A vezetőedző 
megtekintette az U19-esek REAC el-
leni osztályozóját is, és kiemelte, szá-
mít a diósgyőri nevelésű fiatalokra.

Edzőtáborba idén nyáron nem 
utazik el a csapat, de ezúttal is részt 
vesz – címvédőként – a DVTK a Ki-
rály kupán, a szombathelyi nemzet-
közi találkozón jövő pénteken, ahol 
a Kaposvár, a Szombathely és egy 
orosz első osztályú csapat lesz az 
ellenfelük. A piros-fehérek az FC 
Mordovia Saranskkal kezdenek jú-
lius 6-án, pénteken délután 2 órától.

Sisa Tibor a célokat érintő kér-
désre elmondta, előrébb szeretné-
nek lépni, a 4–6. hely valamelyikét 
megszerezni az elmúlt szezon hete-
dik helye után.

Az igazolások mellett várhatók 
távozások is, miután Sisa Tibor fel-
mérte a keretet. A tavaszt Siófokon 
töltő Pál Szabolcs már el is hagy-
ta a keretet, az erőnléti edző Javier 
Reyes szerződése július elsején lejár, 
szerződését nem hosszabbítja meg a 
klub. A tervek szerint 24 mezőnyjá-
tékos és három kapus alkotná a ke-
retet.                    Soós P. | fotó: Juhász Á.

Eb-bronzérmes lett Gercsák
Harmadik helyen végzett a 63 ki-
logrammosok közt Gercsák Sza-
bina, a Hell Miskolci Judo Klub 
versenyzője a múlt hétvégén 
Montenegróban rendezett ifjúsá-
gi judo Európa-bajnokságon.

Gercsák Szabina kiemeltként 
léphetett szőnyegre a monte-
negrói kontinensviadalon, ahol 
először egy francia, majd egy 

olasz lányt győzött le ipponnal. 
A döntőbe jutásért egy bosnyák 
ellenfél következett, aki a ma-
gyar küldöttség egybehangzó 
véleménye szerint erősen vitat-
ható bírói ítéleteknek köszönhe-
tően jutott a fináléba. A har-
madik helyért vívott csatában 
viszont szerb ellenfelét valóság-
gal lesöpörte Szabina.

Öt csapat, egy nemzet
Öt határon túli magyar iskola csa-
pata küzd a héten Miskolcon a Kár-
pát-medencei Összmagyar Nemzeti 
Diákbajnokság középdöntőjében.

Erdélyből Székelyudvarhely és 
Nyá rádszereda, a Délvidékről 
Magyarcsernye, Kárpátaljáról 
Beregsom, a Felvidékről Rima-
szombat diákjai képviselik a ha-
táron túli magyarságot a Kárpát-
medencei Összmagyar Nemzeti 
Diákbajnokság keddtől szom-
batig zajló miskolci középdön-

tőjében. A sportesemény tétje 
az országos döntőbe kerülés, cél-
ja a nemzeti összetartozás erősí-
tése mellett a határon túl élő fia-
talokkal megismertetni Miskolc 
nevezetességeit, sportéletét, így 
belvárosi séta, várlátogatás, a Bar-
langfürdő és lillafüredi kirándu-
lás is szerepelt a programban.

Az utolsó mérkőzéseket szom-
baton délután 3-tól és fél 5-től 
játsszák, ekkor dől el, ki nyeri a 
tornát, és jut a budapesti fináléba.

S. P.

Már Miskolcon készül az U16-os kosárválogatott
A törökországi felkészülési tornagyő-
zelmet követően, keddtől újra a mis-
kolci szabadidőközpontban készül a 
magyar U 16-os női kosárlabda-válo-
gatott az Európa-bajnokságra. 

A korábban a DKSK-ban is ját-
szó szakember, Kovács Andrea 
irányításával elkezdték legjobbja-
ink az U16-os Eb helyszínén, a vá-

rosi szabadidőközpontban edzése-
iket. Méghozzá a csapategység és a 
hangulat szempontjából is rendkí-
vül értékes, törökországi tornagyő-
zelmet követően. Az ott szerzett ta-
pasztalatokra szükség lesz, hiszen a 
lányok nagyon komoly célok eléré-
séért küzdenek, erős ellenfelekkel.

– A cél egyértelmű, az „A” divízi-
óban szeretnénk maradni – mond-

ta Kovács Andrea. – Ez az elsődle-
ges és legfontosabb. Ehhez arra van 
szükség, hogy a csoporton belül az 
első három helyen végezzünk. 

Korosztályos legjobbjaink mind-
ezen célok eléréséért a svéd, a belga 
és a török nemzeti együttessel mér-
kőznek majd meg csoportjukban. 
Válogatottunkban egy miskolci te-
hetségért is szoríthatunk. 

– Szerencsésnek érzem magam, 
hogy Miskolcon, a városomban 
játszhatok „A” divíziós Európa-baj-
nokságot – mondta Dubai Debora. 
– Ezért talán még nagyobb erőbe-
dobással dolgozom, mint a többiek. 

A napi két edzéssel készülő kor-
osztályos legjobbjaink július 6-án és 
7-én Olaszország ellen játszanak fel-
készülési mérkőzést, majd július 12-
én elkezdődik a miskolci U 16-os 
kosárlabda Eb.                               J. I.

Az eladósított Miskolcról, az igazgatóválasztásról és a felemelkedésről
Véget ért a 2012-es politikai szezon 
első fele. Ennek apropóján kérdez-
tük Kriza Ákos polgármestert. 

» folytatás az 1. oldalról
– Az átlagpolgárnak sokszor az volt az 
érzése, hogy mint számos esetben az or-
szágos politikai küzdőtéren, már itt ná-
lunk sem a koncepciók harca, hanem a 
ki kit győz le kérdése dominál. Vajon ez 
egyfajta szükségszerűség?
– Lehet, hogy az elején hibáztunk ab-

ban, hogy nem álltunk ki azonnal a mis-
kolci emberek elé, és nem mondtuk el a 
rideg valóságot. Hiszen minden várospoli-
tikai döntésünket befolyásolja, meghatároz-
za a felelőtlen és nemtörődöm Káli-korszak 
öröksége. Ma minden, ismétlem, minden 
döntésünket annak kell alárendelnünk, 
hogy tudjuk: a következő három év alatt kö-
zel 12 milliárd forintot vissza kell fizetnie 
a városnak azokra a hitelekre, amit az elő-
ző vezetés felelőtlenül felvett. Azokról a hi-
telekről van szó, amelyek 2010 végére jócs-
kán meghaladták már a 30 milliárd forintot. 
A Káli-Simon-féle vezetés az Állami Szám-
vevőszék legutóbbi jelentése szerint 2006 
vége és 2010 között ezeket a tízmilliárdokat 
úgy vette fel nyakló nélkül, brazil térkövek-
be, úgynevezett belvárosi rehabilitációba és 
ki tudja még, mibe fektetve, hogy Miskolc 
adósságát, országos rekordot produkálva, 
három esztendő alatt megháromszorozta. 
Ezt minősíteni nem az én dolgom, azt te-
gyék meg a választók, hiszen még az uno-
káink is nyögni fogják a hitelek terheit.

Mindenesetre szocialista képviselőtársa-
im láthatóan nem tudták palástolni indu-
lataikat, amikor mindezt, bár egy kicsit ta-
lán megkésve, de frakciónk a fejükre olvasta 
a közgyűlésben. Úgy gondolom, a szocialis-
ták és a gyurcsányisták utóbbi hetekben, na-
pokban tapasztalható alaptalan vádaskodá-
sainak alapvetően ez az oka.

– Ön alaptalan vádaskodásokról beszél. 
Simon Gábor hetvenhét új feljelentést 
emleget… 
– Régi, jól bevált trükk ez a szocialisták-

nál. Vagy Ön szerint szívesebben beszélné-
nek arról, hogy az általuk felvett hitelek mi-
att visszafizetendő összeg valójában – csak 
az önkormányzat esetében – meghaladja az 
50 milliárd forintot? Ez persze költői kér-
dés... 

– Van-e a város, a Holding vezetésének 
stratégiája a munkahelyteremtésre, a 
munkanélküliség csökkentésére?
– Természetesen, ez az egyik legfőbb cé-

lunk. Reményt keltő, hogy mára beindultak 
azok a folyamatok, amelyek az agrokultúrán 
keresztül a turisztikán át Miskolcot újra be-
kapcsolják a gazdasági vérkeringésbe. A ré-
gióban a gépipar, a vegyipar, a szolgáltató-
ipar, a kereskedelem és az idegenforgalom 
egyaránt fontos ágazat. Miskolc város ve-
zetése elkötelezett a befektetőbarát kör-
nyezet kialakításában. Ennek bizonyítéka, 
hogy az elmúlt időszakban új korszak kez-
dődött városunkban: a munkahelyterem-
tés korszaka! A drótgyártásnak komoly ha-
gyományai vannak nálunk, többek között 
éppen ez vonzotta a német céget, a Gustav 
Wolf GmbH-t. A gyár első körben mint-
egy 50 munkahelyet hoz létre. De Euró-
pa egyik vezető finn gépgyártó társasága is 
Miskolcot választotta. A következő 1-2 év-
ben megvalósuló beruházást követően a 
cég 400 fő foglalkoztatását tervezi. Támo-
gatjuk a komplex technológiai fejlesztése-
ket, az ipartelepítést, a foglalkoztatást. Or-
bán Viktor jelenlétében adtuk át az utóbbi 
évek egyik legjelentősebb hazai Bosch-fej-
lesztésnek számító új autóipari gyártócsar-
nokot. A beruházással a dolgozók létszáma 
2014-ig 3000-re bővülhet.

– A konzervatív politikai értékvilág 
azt mondja, hogy állami pénzt, segélyt 
az kapjon, aki tesz is valamit a közért. 
Szemben a szocialista-liberális nézettel, 
amelyik alanyi jogon, mindenki számá-

ra egyformán gondolja szétosztani a köz-
pénzt. Ön mit gondol erről a kérdésről?
– Annak idején a Gyurcsány-kormány 

rendelete és a Káli-korszak bűnös nemtö-
rődömsége okozta azt a szociális, krimina-
lisztikai válságot az Avason és Diósgyőrben, 
amit Fészekrakó-programnak neveztek el. 
Most ezek a politikusok rendszeresen visz-
szajárnak hozzánk sajtótájékoztatókat tarta-
ni. És persze tanácsokat osztogatni nekünk 
azon problémák kezeléséhez, amelyeket ők 
maguk okoztak... Egyébként, nem utolsó 
sorban közbiztonsági ellenőrzéseink követ-
keztében, egyre-másra hagyják el az úgyne-
vezett fészekrakók az Avast. Ezeket az ellen-
őrzéseket most már heti rendszerességgel 
végezzük, bizonyos városrészek természete-
sen újra és újra sorra kerülnek... Az Avas vá-
rosrész lakóinak általános hangulata egyéb-
ként, nem utolsó sorban a közbiztonsági 
akcióknak köszönhetően, jelentősen javult.

De visszatérve az eredeti kérdésére. A vá-
rosban és kistérségeiben beindítottuk a szo-
ciális közmunkaprogramot, amelyre Mis-
kolc és kistérségei kapták a legtöbb állami 
forrást. Több százan dolgoznak már jelenleg 
is, és remélem, a program újabb részei is be-
indulnak még az esztendő vége előtt. Igen, 
magam is azok táborát erősítem, akik azt 
mondják: valamit valamiért. Segélyt, köz-
pénzből járandóságot az kapjon, aki tesz is 
érte valamit.

– A várost vezető koalíciós képviselőcso-
portok döntése az Avasi és a Földes gim-
názium vezetőváltásával összefüggésben 
nagy vihart kavart.
– Véleményem szerint egymástól merő-

ben különböző két ügyről van szó. Őszin-
tén szólva, magam nagyon sajnálom, hogy 
a sajtóban mintha minden kicsit összekeve-
redett volna az utóbbi napokban... Először 
is: természetesen szó sincs semmilyen poli-
tikai akcióról egyik esetben sem. Egyszerű-
en lejárt a szóban forgó két iskola vezetőjé-
nek mandátuma. Mindössze ennyi a közös 
a két közgyűlési döntés eredőjében. Az Ava-

si Gimnázium élére sikerült egy kiváló kva-
litásokkal rendelkező, tantárgyszakmai és 
pedagógiai szempontból is kikezdhetet-
len igazgatót találni Schmidtné Törő Ágnes 
személyében. Különösen sajnálom, hogy ez 
a nagyon fontos tény szinte eliminálódott a 
vitában. Most a legfontosabb teendő a szak-
szerű, higgadt átmenet biztosítása. A hivatal 
mindent meg fog tenni ennek érdekében.

A Földes esetében arról volt szó, hogy a 
régi igazgató a közgyűlési szavazás során 
egyszerűen nem kapta meg a szükséges 
többséget. Akadt már erre példa a közgyű-
lés történetében, és szerintem nem is utoljá-
ra fordult elő. Mivel a Földes is emblemati-
kus intézménye városunknak, közös érdek 
az, hogy az új igazgató kinevezéséig az ide-
iglenes vezető, vezetőség biztosítani tudja a 
zavartalan működést, a pedagógiai mun-
kához elengedhetetlen alkotó, nyugodt lég-
kört. A magunk részéről minden erőnk-
kel támogatjuk ezt. Én azt szeretném, ha a 
Földes nem a város, hanem az ország má-
sodik gimnáziuma lenne, mint ahogy az a 
Kálmán László igazgató úr fémjelezte kor-
szakban volt. Az Avasi Gimnáziumnak pe-
dig azt kívánom, hogy tantárgyszakmai és 
pedagógiai szempontból is járjanak az igé-
nyességnek azokon a csúcsain, ahová egy-

szer már eljuttatta őket iskolaalapítójuk, Ta-
kács Márta tanárnő.

– Országos figyelmet kaptak, amikor szí-
ni direktort választottak. Jól döntöttek?
– Ezt majd a jövő, de leginkább a nézők 

eldöntik! De ne felejtse el, nemcsak Kiss 
Csaba jött Miskolcra, hanem Kesselyák 
Gergely személyében régi-új fesztiváligaz-
gatónk is van. Azért említem őket együtt, 
mert hála Istennek azt látom, ők is a városi 
kultúra, a városi művészeti élet abszolút 
korszerű szemléletű komplexitásában gon-
dolkodnak és működnek. Látszólag ugyan 
nem nagy dolog, de én mégis úgy érzem, 
lélekemelő azt látni, hogy a művészeti kép-
zésben résztvevő miskolci gyerekek tel-
jesen természetes módon forognak, dol-
goznak az úgynevezett magasművészeti 
műhelyeinkben. Ezáltal ugyanis kinyílik 
számukra a világ. Közös kiállításokat, pá-
lyázatokat csinálnak. A színház-csomago-
lási, rendkívül attraktív ötletük bejárta az 
egész magyar sajtót. Operafesztiválunk is 
ezzel a friss, kreatív, alulról építkező szem-
lélettel aratott az idén egészen váratlan si-
kereket, nemcsak itthon, de a nemzetközi 
színtéren is. A világhírű operaszerző, Alek-
szej Ribnyikov például itt lesz jövőre a Mis-
kolcon megrendezendő operaversenyen. 
Óriási megtiszteltetés mindannyiunknak, 
hogy elvállalta az operaműfaj megújítását 
célzó nemzetközi operaíró verseny zsűri 
elnöki tisztét, sőt a Háború és béke című 
operájának  nálunk lesz a világpremierje. 
Jövőre egyébként megint kicsivel hosszabb 
lesz a fesztiválszezonunk, hiszen Miskolc 
rendezi meg februárban a színi akadémi-
ák nemzetközi fesztiválját, amire a város és 
színházunk Madridtól Budapestig várja a 
tehetségeket. 

Egy szó mint száz, én úgy érzem, hogy 
a nehézségek ellenére is megyünk előre! 
Hiszem azt, hogy közös erővel megvaló-
sítjuk az álmainkat, minden miskolci ál-
mát, és egy élhető, biztonságos, virágzó 
várost teremtünk!
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6  hirdetés

A Diósgyőri Gimnázium hetedikesei felejthetetlen 4 napot 
töltöttek Romániában, Székelyföldön a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. anyagi támogatásával a Határtalanul! program ke-
retében. 950 000 Ft-ot juttatott az alapítvány a tanulók úti-
költségének és szállásdíjának finanszírozására.
Nagy magyarok szülőföldjén jártak, irodalmi és történelmi 
emlékhelyeket kerestek fel. 
Az Ojtozi-szorost, a magyar törzsek Kárpát-medencébe be-
jövetelének helyszínét megtisztították a turisták által ottha-
gyott szeméttől.
Tusnádi partneriskolájuk vendégszerető diákjaival barátsá-
gokat kötöttek.
Megtapasztalták a szórványban élő magyar diákok helyze-
tét is.
Ezúton mondanak köszönetet a lehetőségért.

Az elkövetkezendő hetekben, a Miskolci Naplóban részletesen közöljük a következő 
heti, kísérleti jellegű, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendet. 

Ezúton is köszönjük a lakosság aktív közreműködését!

Gyűjtési napok páratlan heteken:
Minden páratlan hét hétfő (kizárólag a családi házas övezetekben): Görömböly, Hejőcsaba, Május 
1. telep
Minden páratlan hét kedd (kizárólag a családi házas övezetekben): Szirma, Martin-kertváros
Minden páratlan hét szerda (kizárólag a családi házas övezetekben): Tapolca, Adler Károly u., Csa-
bai kapu – Népkert
Minden páratlan hét csütörtök (kizárólag a családi házas övezetekben): Szentpéteri kapu, Belváros, 
Soltész Nagy Kálmán utca környéke, Bedeghvölgy, Bábonyibérc, Selyemrét – Zsolcai kapu, József 
Attila utca és környéke, Zsarnai környéke

Jegyek elővételben Miskolcon az Adyban, az Ifiházban, a Diósgyőri várban  
és a Fehér Fotóban kaphatók. Elővételi jegyrendelés e-mailben: adymuvhaz@chello.hu

Bővebb információ: 46/530-516, www.adymuvhaz.hu

A rendezvényt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja.

2012. július 27. este 9 óra 
(esőnap: július 28.)

KArinthy Est   
hogy KEll bánni  
A nőKKEl? 
+ hogy KEll  
bánni  
A férfiAKKAl?
Kávéházi kabarészínház két részben,  
a főnix színházi Műhely előadásában
színpadra alkalmazta és rendezte:  
bicskei Kiss lászló

2012. július 30. este 9 óra  
(esőnap: július 31.)
hEltAi JEnő:  A néMA lEVEntE
Vígjáték két részben, az éless-szín  
előadásában
főszereplők: nyErtEs ZsuZsA,  
grEgor bErnAdEtt, KoncZ gábor, 
Mihályi győZő
rendező: éless béla

XXi. diÓsgyőri VársZÍnháZi EstéK

BaBus           suzuki  
Márkaszervizünk 

Miskolc belvárosában, szeretettel várja azokat  
a suzuki-tulajdonosokat, akik 

MiskOLC, rÉGiPOsTa u. 29.

46/509-425, 46/506-008
nYiTva TarTás: H–P 8.OO–17.OO-iG

a MaGYar suzuki zrT.-TőL  
inGYenes, GaranCiáLis,  

visszaHívásra szóLó LeveLeT  
kaPTak, vaGY kaPnak.
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programok  7

Július 2. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Szemeszter, főiskolások, egyete-
misták magazinja (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV 
programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televí-
zió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az utolsó tetoválás, új-zélandi – ameri-
kai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Július 3. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, életmódmagazin 
(Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Visszanéző: sportközvetítés felvételről 
20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Lopakodó, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Július 4. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Városunk Téged is vár (Hálózat 
TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilá-
tó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Tájoló, magyar ismeretterjesztő műsor (Hálózat TV) (12) 23.00–06.00 Képújság.

Július 5. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Akinek sebeivel gyó gyul-
tatok meg…” (Hálózat) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc TV kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 21.00 Bizalmas jelentés, francia–sp.–svájci film (Hálózat) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Július 6. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Business-mix (Hálózat TV) (12) 
17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, köz-
életi magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 Sasok Berlin felett, olasz–francia–spanyol film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Július 7. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi szent helyek üze-
nete (Hálózat) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat) 21.00 SlágerMix Attilával (Háló-
zat) (6) 22.00 Bencze-show (Hálózat) (12) 22.30 Édes otthon, magyar film (Hálózat) (12) 23.00–07.00 Képújság.

Július 8. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show (Hálózat 
TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Krónika, 
hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 Az ötödik támadás, jugoszláv film (Hálózat TV) (16) 23.00–07.00 Képújság.

A miskolc televízió műsorA ››››››››››››

HIrdetés

Június 28–Július 4. | 15.30, 17.30 Madagaszkár 3.; amerikai animációs film | 6 | 
(Uránia-terem) | 17.00 Egy hét Marilynnel; feliratos angol–amerikai film | 12 | (Bé-
ke-terem) | 19.30 Viszlát, első szerelem; francia–német romantikus film | 12 | (Bé-
ke-terem) | 20.00 Elveszett; feliratos amerikai thriller | 16 | (Uránia-terem).

Július 5–11. | 17.00 Fejvadászok; feliratos norvég thriller | 16 | (Béke-terem) | 17.30 
Hófehér és a vadász; amerikai akciófilm | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 Kína, elvitel-
re; feliratos, argentin–spanyol vígjáték | 12 | (Béke-terem) | 20.00 A fekete ruhás 
nő; feliratos angol–kanadai thriller | 16 | (Uránia-terem).

Art mozi, művészetek házA ››››››››››››››progrAmAjánló ›››››››››››››››››››
minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Streetdance 2. (F premier, digitális 3d) 
| 12 | 10.00, 12.00 (szo–v), 14.15, 16.15, 
18.15, 20.15 – 22.15 (p–szo)
Én, a séf (F premier) | 12 | 11.30 (szo–v), 
13.45, 15.45, 17.45, 19.45 – 21.45 (p–szo)
Madagaszkár 3. (MB digitális 3d) | 
6 | 10.15, 12.15 (szo–v), 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30 – 22.30 (p–szo)
Madagaszkár 3. (MB) | 6 | 11.15 
(szo–v), 13.15, 15.30, 17.30
Mindörökké rock (MB) | 16 | 10.00 
(szo–v), 15.00, 20.00
Hófehér és a vadász (MB) | 12 | 12.30 
(szo–v), 17.30 – 22.30 (p–szo)
Ideglelés Csernobilban (F) | 16 | 11.45 
(szo–v), 16.45, 18.45, 20.30 – 22.30 (p–szo)

Várandósok (MB) | 16 | 13.30, 18.00, 
20.15 – 22.30 (p–szo)
Men in Black – Sötét zsaruk 3. (MB di-
gitális 3d) | 16 | 19.30, 21.30
Prometheus (MB digitális 3d) | 16 
| 12.15 (szo–v), 14.45, 17.15, 19.45 – 
22.15 (p–szo)
A bosszúállók (MB digitális 3d) | 16 | 
14.00
A diktátor (MB) | 16 | 16.00
Prometheus (MB) | 16 | 11.00 (szo–v)
Kalózok – A kétballábas banda (MB 
digitális 3d) | 6 | 10.30 (szo–v)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul be-
szélő, KN – korhatár nélkül, BA – korhatári besorolás 
alatt. A 13 óra előtti kezdési időpontok csak szombatra 
és vasárnapra, a 21 óra utániak csak péntekre és szom-
batra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – június 28–július 4.  ›››››

» Szombaton, 30-án papi találkozóra kerül sor azok részvételével, akik egykor a mind-
szenti templomban szolgáltak káplánként. Közös szentmiséjük 10 órakor kezdődik.

» Vasárnap, július 1-jén lesz a mindszenti templom búcsúja. Az ünnepi szentmisét 10 
órától Bosák Nándor debrecen–nyíregyházi megyéspüspök mutatja be. Közreműködik a templom 
énekkara. Az ünnep napján 7, 9, 10 és 18.30 órakor lesznek szentmisék

» A nyári vakáció idején változik a diósgyőri templom vasárnapi miserendje is, szeptembe-
rig 7, 10 és 18.30 órakor lesznek szentmisék.

hArAng-hírek ››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Jegyek és információ: Mûvészetek Háza jegypénztár  
(Miskolc, Rákóczi u. 2.,  

telefon: 46/508-844, 30/846-3009)
www.muveszetekhazamiskolc.hu

A Művészetek Háza Miskolc bemutatja az Akropolisz Szabadtéri Színpadon:

Miskolctapolcai nyáR 2012
Július 5., csütörtök 21.00 óra – Hajmási Péter, Haj-
mási Pál  (operettgála két részben) Fellépnek: Fischl Móni-
ka, Vadász Dániel, Teremi Trixi, Bozsó József 
Jegyár: 2500 Ft, a helyszínen az előadás kezdete előtt 1 órá-
val 3000 Ft, miskolctapolcai lakcímkártyával 2000 Ft.

Július 6., péntek 21.00 óra – A Dumaszínház be-
mutatja: Kovács András Péter és Bellus István 
műsorát
Jegyár: 2200 Ft, a helyszínen az előadás kezdete előtt 1 
órával 3000 Ft, miskolctapolcai lakcímkártyával 1800 Ft.

HIrdetés

Miskolci Nyár 
Június 30–július 1., július 6–8.; Kemény Dénes Városi Uszoda

Június 30. | szombat
09.00–18.00 | Strandfoci-bajnokság
10.00–11.00 | Factorysok bemutatója
10.00–18.00 | Manó Manufaktúra 
11.00–13.00 | Panni, a bohóc
14.00–15.00 | Aerobic/zumba fitness
15.00–16.00 | Factorysok bemutatója
16.00–17.00 | Aerobic/zumba fitness
17.00–18.00 | Fortuna Tánc- és Divatstúdió 

táncos divat showműsora
18.00 | Megnyitó
18.00–19.00 | Gólrúgó verseny  gyerekeknek
18.00–19.00 | Sörivó verseny
20.00–22.00 | Paddy and the Rats-koncert

Július 1. | vasárnap
10.00–17.00 | Strandfoci-bajnokság

10.00–17.00 | Sporteszközök kipróbálási lehe-
tőséggel, versenyek

10.00–18.00 | Manó Manufaktúra
11.00–13.00 | Panni, a bohóc
11.00–12.00 | Aerobic/Zumba fitness
15.00–16.30 | Családi vetélkedő
18.00–18.30 | Strandfoci eredményhirdetése. 

A DVTK és a Vénusz csapattagjai dedikálnak 
19.00–19.30 | Lia Miss Hastánc Hungary, 

2010/2011 első számú udvarhölgye
20.30 | Eb-döntő közvetítése kivetítőn

Július 6. | péntek
09.00–18.00 | Strandröplabda-bajnokság kö-

zépiskolások számára
09.30–10.00 | Bemelegítés az Ötpróbára
10.00–18.00 | Gyalogtúra. Ötpróba

16.00–16.45 | Zumba/Aerobic
16.45–17.30 | Factorysok bemutatója
17.30–18.30 | Kisavas-koncert
18.00–21.00 | Úszáspróba. Ötpróba
18.30–19.30 | Czemende Zenekar-koncert
20.00–22.00 | Bohemian Betyars-koncert.

Július 7. | szombat
08.30–09.00 | Bemelegítés. Ötpróba
09.00–13.00 | Futás. Ötpróba
09.00–18.00 | Strandröplabda. Férfi-női
10.00–18.00 | Manó Manufaktúra
11.00–13.00 | Panni, a bohóc
13.00–14.00 | Munkakutya-bemutató
14.00–15.30 | Kutya ügyességi és szépség-

verseny
15.30–16.00 | Fortuna Tánc- és Divatstúdió 

táncos divat showműsora
16.00–18.00 | Kerékpárfutam. Ötpróba
16.00–18.00 | Miskolci zenekarok koncertje
16.30–17.30 | Kerékpár-bemutató – Factory

17.30 | Eredményhirdetés
18.00–19.30 | Ritmiklift-koncert
20.00–22.00 | Carbonfools-koncert
22.00 | Astro Video Disco

Július 8. | vasárnap
09.00–18.00 | Strandröplabda. MIX Bajnokság
09.30–10.00 | Bemelegítés. Ötpróba
10.00–12.00 | Triatlon.
10.00–11.00 | Karate-bemutató
10.00–18.00 | Manó Manufaktúra
11.00–13.00 | Panni, a bohóc
12.00–13.00 | Aerobic
13.00–14.00 | Cheerleading-bemutató
14.00–15.00 | Olimpiai ötpróba. Sorsolás
15.00–16.30 | Családi vetélkedő
16.30–17.00 | Factorysok bemutatója. Steel 

City Drummers és a B-Boy Team
17.00–19.00 | Miskolci zenekarok koncertje.
19.30–22.00 | Compact Disco-koncert
21.00 | Factory tűzzsonglőr-bemutató

Június 30. | szombat
12.00 | I. Péter-Pál napi Mulatságok. Szentpéte-

ri kapui sportpálya.
12.00 | A Miskolci Mazsorettek bemutatója
12.30 | Nánási-Kocsis Norbert képviselő kö-

szöntője
12.45 | Miskolci Rézfúvós Kvintett
13.30 | A Kassai úti óvoda műsora
14.00 | Hegyaljai Sándor bűvész műsora
15.00 | Amatőr csoportok zenés, táncos mű-

sora. 
16.00 | Miskolc Steelers – amerikaifoci-be-

mutató
16.45 | Szabó Gabi Kvintett koncertje
17.45 | Táncolnék a boldogságtól. Nosztal-

gia- és operettslágerek Eperjesi Erika és Jenei 
Gábor, a Miskolci Nemzeti Színház művészei-
nek előadásában

18.30 | Miskolci Musical és Dalszínház
19.30 | Muri Enikő-koncert

14.00 | Roma Szín-pátia. Író-olvasó találkozó. Mű-
vészetek Háza.

20.00 | Jótékonysági fúvós térzene. A Szigetvári 
fúvósok a beteg gyermekekért. Szinva terasz.

21.00 | Metálháború. Koncertek. Factory Sport 
Aréna.

Július 1. | vasárnap
09.00 | Miskolczi Vásár. Benne: KrePP iparművé-

szeti vásár a galériában. Belváros.

Július 2. | hétfő
18.00 | Lélek és Élet zsoltárban és versben. Az 

est házigazdája Koleszár András mentálhigiénikus, 
lelki gondozó. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

19.00 | Barokk est. Hegedűn Soós Gábor, csemba-
lón és orgonán Flach Antal játszik. Avasi reformá-
tus templom.

Július 3. | kedd
18.30 | Új-Zéland, a szabadság földje. Vetítéses 

előadás. Civil ház.

Július 5. | csütörtök
21.00 | Hajmási Péter – Hajmási Pál. Operettgála 

két részben. Miskolctapolcai Nyár. Akropolisz szín-
pad.

Július 6. | péntek
10.00 | Egészségügyi szűrőnap. Mentor Gimnázi-

um és Szakképző Iskola.
18.00 | Hatórai tea. A Miskolci Szalonzenekar elő-

adása. Miskolctapolcai Nyár. Barabits sétány.

21.00 | Dumaszínház. Kovács András Péter és Bellus 
István. Miskolctapolcai Nyár. Akropolisz színpad.

Július 7. | szombat
14.00 | Roma Szín-pátia. Hagyományőrző zeneka-

rok találkozója. Romano Teatro Kulturális Egyesület.

17.00 | Bagoly Rudi varázsórája. Miskolctapolcai 
Nyár, zenés mesejáték. Pódium színpad.

Július 8. | vasárnap
17.00 | Takács Eszter-koncert. Miskolci belvárosi 

evangélikus templom.

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.) Egy új üzleti lehetőség, utazás vagy váratlan anyagi gyarapodás szé-
pítheti meg a napjait. Ez meghatározza a hangulatát, ám ne feledkezzen meg a kötelezettségeiről 
sem, ezek fontosak ahhoz, hogy jól menjenek a dolgai. Nagyot változhat az élete, ne tiltakozzon!

bika (04. 21–05. 21.) Kemény idők járnak a munkahelyén, készüljön fel a várható nehéz-
ségekre! Törekedjen a békességre kollégáival és főnökeivel! Ideje lenne kicsit úrrá lenni kaotikussá 
váló lelkivilágán. Ön túlságosan is érzékeny, de a valóság szebb is és élhetőbb is, mint amit képzel. 

ikrek (05. 22–06. 21.) Ha teljes megújulásra vágyik, akkor most itt az ideje! Mindegy, mi 
a cél, mert amibe ezen a héten fog, azt garantáltan sikerre viszi. Minden tervét valósítsa meg, ami 
belefér az idejébe. Ha kell, kérjen segítséget a környezetétől.

rák (06. 22–07. 22.) Ha eddig hányta-vetette is a sors egyik munkahelyről a másikra, 
most végre megalapozottan örülhet új állásának (pozíciójának). Sőt, egy nagy álmát idővel valóra 
is válthatja. Ideje meglátni az élet szép oldalát. Vegye észre kedvese, családtagjai valódi igényeit is!

oroszlán (07. 23–08. 23.) A nyári meleggel a remény és a tettrekészség is vissza-
tért a szívébe. Rengeteg a tennivalója, de ehhez most a kellő erő is megvan önben. Kápráztassa el 
a munkatársait bátor ötleteivel. Ha új szerelmet keres, a héten van esélye rá, hogy meg is találja. 

szűz (08. 24–09. 23.) A következő napok alkalmasak arra, hogy a nehézségek alól fel-
szabadítsa magát. Most könnyen teremt kapcsolatot környezetével, idegen emberekkel is, akik sok 
érdekes ötletet adhatnak. Régi problémákat tud helyrehozni, ez lelkivilágát is helyrebillenti.

mérleg (09. 24–10. 23.) A szerelem köti le minden energiáját, de ne feledkezzen meg 
kötelességeiről sem. Különösen a főnökével való kapcsolatára kellene jobban odafigyelnie. Egyszer 
vakon megbízik az emberekben, máskor gyanakszik. Az arany középutat kellene megtalálnia.

skorpió (10. 24–11. 22.) Reményei nem olyan megvalósíthatatlanok, mint amilyenek-
nek hiszi őket. Igaz, a sors sok korlátot állít ön elé, de azok legalább annyira kapaszkodók, mint gátak. 
Értékelje át a helyzetét, és alkalmazkodjon! Attól, hogy nem beszél érzéseiről, azok még léteznek. 

nyilas (11. 23–12. 21.) Ne aggódjon, ha meg is szaporodnak a feladatai a héten, a jó-
kedvét nem veszik el. Főleg hivatása terén érhet el jelentős sikereket. Új barátokra tehet szert, akik-
re a későbbiekben számíthat. A most kialakuló új emberi kötelékekre érdemes időt szentelni. 

bak (12. 22–01. 20.) Mindegy, mit, de csinálni akar valamit, aminek látszata van. Szár-
nyal a következő napokban, korábban kel, később fekszik, ami abban segít, hogy felhalmozódott 
feladatait elvégezze. Mindez felemészti tartalékait, mégis végtelenül jó érzéssel tölti el.

vízöntő (01. 21–02. 19.) Ne álljon ellen az újdonságnak csak azért, mert félne változ-
tatni a biztosnak tűnő helyzetén. Ha leragad a jelenben, akkor megtagadja magától a fejlődés le-
hetőségét. Ne foglalkozzon a kockázatokkal, legyen merész! Gyors eredményeket érhet most el.

halak (02. 20–03. 20.) Az önben kavargó furcsa érzések arra sarkallják, hogy frissítse 
fel életét. Az elvárás jogos, tegyen érte! Bővíteni kellene tudását, kipróbálni új helyeket, ismerked-
ni emberekkel. Egy új kapcsolatban csak annyira kösse le magát, amennyit valóban képes vállalni.

Befogadó kluB indul
a nyilas Misi házBan

(Kossuth l. u. 15., 2. em. Info: 06-46/508-724)
2012. júliustól

Hétköznapokon 12-18 óra között várjuk 
a fogyatékkal élő gyermekeket, fiatalokat. 

A klub ingyenes. 

Akció 2012. 06. 30-tól 2012. 07. 06-ig
Diszperzit homlokzatfesték 14 l, 571 Ft/l 7999 Ft
Rigips Rifin glettanyag fehér 20 kg, 150 Ft/kg  2999 Ft
Diszperzit mennyezetfesték 14 l, 125 nm, 214 Ft/l 2999 Ft
Héra Prémium színes falfesték, 5 l, 86 nm, 1200 Ft/l 5999 Ft
Héra Prémium színes falfesték, 2,5 l, 43 nm, 1400 Ft/l 3499 Ft
Trikolor kerítésfesték fára-fémre, 0,75 l, 1865 Ft/l 1399 Ft
Trinát Dekor fémfesték rozsdára, 0,75 l, 4399 Ft/l 3299 Ft
Trinát Dekor fémfesték rozsdára, 0,25 l, 5396 Ft/l 1349 Ft
Trinát mf. zománc, fehér, 1 l  1999 Ft
Very Well benzinálló, ae. festék, 400 ml, 2748 Ft/l  1099 Ft
Festőhenger 25 cm, reklámáron!!! 599 Ft

Megújul a KrePP
Megújul a minden hónap első 
vasárnapján, a Miskolczi Vásár 
részeként megrendezett művé-
szeti vásár, a KrePP. A bemutatók 
ezentúl tematikusan követik egy-
mást. Július 1-jén, vasárnap ipar-
művészeti tematikával rende-
zik meg a Rákóczi-ház udvarán 

a KrePP-et, amelyen a Miskol-
ci Autista Alapítvány gondozott-
jai, dolgozói és fiatal designerek 
együttműködéséből megszüle-
tett lakberendezési tárgykollekci-
ókat mutatják be. A bemutató és 
vásár mellett a tervezők számol-
nak majd be a munkamenetről, 
a jövőbeli tervekről, de a vásári 
hangulat is megmarad.
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Olimpiai bajnokaink

Tisztelt Olvasó! Idén Anglián a világ szeme, hiszen Londonban 
rendezik a következő nyári olimpiai játékokat. Sportolóink az 
elmúlt évtizedekben rengeteg érmet szereztek, többen lettek 
olimpiai bajnokok. Négyrészes játékunkban négy bajnok ne-
vét rejtettük el. A megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon leg-
később július 5-én éjfélig juttassák el a Miskolci Kommuniká-
ciós Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy 
e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között 
a Szerviz Iroda (Miskolc, Mártírok u. 1.) felajánlásában két kézi 
irattáskát, és egy fajansztálat sorsolunk ki.

Rövid, varázslatos éj
Szent Iván-éji varázslatokkal, kü-

lönleges, szórakoztató progra-
mokkal várták az érdeklődőket 

szombat éjszaka, az Egyetemvá-
rosban. Az év legrövidebb éjsza-

káján bármi megtörténhet – és 
meg is történt! Van, ahol évszá-

zadok óta ilyenkor tartják a nyá-
ri napforduló tűzünnepét, másutt 
a vágyott szerelmek beteljesülésé-
nek éjszakájaként tartják számon. 

Mindez nem hiányzott az egye-
temvárosi tüzes-szerelmes éjből 
sem. A vidám programok után 

csak egy bánatunk lehet: mostan-
tól egyre hosszabbak lesznek az 

éjszakák. (fotó. M. L.)

bestseller ›››››››››››››

Lisa Atwood, Rebecca 
Courchesne, Rick Field: 
A befőzés művészete
Számtalan módja van annak, hogy a 
friss gyümölcsöket, zöldségeket tartó-
sítani lehessen. Dzsemek, zselék, sava-
nyúságok, relishek, és még számos for-
ma. A befőzés művészete című alkotás 
több mint 130 receptet ismertet meg az 
olvasóval, sőt, lépésről lépésre mutatja 
meg azokat a technikákat, tippeket, el-

járásokat és kreatív ötleteket, amik a minőségi befőzéshez vezetnek.

Aczél Endre – Török Péter: 
Acélsodrony – Sport 1962–1989
A magyar sport három évtizedét foglal-
ja össze Aczél Endre és Török Péter köte-
te. Vannak sportágak, amelyek, ha nem is 
haltak ki mára, de töredékét nyújtják an-
nak az örömnek, amit egykor. Akkor min-
dig akadt valami, ami duzzasztotta a nem-
zeti keblet; még atlétikában is akadt olyan 
év, amikor Európa legjobbjai között tartot-
tak bennünket számon. A kötet lektora, 
Vitray Tamás boldogan fedezi fel újra és újra egykori kedvenceik hő-
sies és kevésbé hősies tetteit, szerepléseit.

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

hófehér és a vadász
Hófehér, akit Kristen Ste-
wart alakít, szebb, mint az 
őt elpusztítani készülő go-
nosz királynő. Az ármá-
nyos nő azonban nem sejti, 
hogy Hófehért, aki veszé-
lyezteti uralkodását, a va-
dász megtanította a harc 
művészetére. A történethez hozzátartoznak a törpék, akik nem akár-
kik – látható, nem egy egyszerű meséről van szó.

amerikai akciófilm, korhatár 12 év
Művészetek háza, uránia-terem; július 05–11., 17.30 

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most… A kétemeletes, eklektikus iskolaépület Kun 
Bertalan református püspök felajánlott telkén, a közoktatási miniszté-
rium, a város és a megye támogatásával épült. Terveit a budapesti Al-
pár Ignác műépítész készítette, de mai formája Ádler Károly munkája. 
A Szabadság című miskolci lap terjedelmes beszámolót közölt 1899. 
szeptember 17-ei avatásáról. A református gimnázium 1936-ban vet-
te fel egykori tanulója, majd tanára, Lévay József nevét. Államosítása, 
1948 óta többször is változott neve, de mint református gimnázium 
1993-ig „szünetelt”. Külső homlokzata megújult, s 1997–1999 között a 
Rákóczi utcára néző két szárnyépülettel gyarapodott. 1997-től viseli a 
Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon nevet.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Juhász Ákos fotója)

65 éve, 1947. június 24-én indult meg a légi közlekedés Miskolc – 
Budapest és Miskolc – Debrecen között. A fővárosból érkező 21 sze-
mélyes gépet Gálffy Imre polgármester és Oszip István főispán fogad-
ta. A Korona szállóban bejelentették, hogy ekkortól rendszeressé válik 
Budapest – Miskolc – Debrecen között a személy- és teherszállítás.

60 éve, 1952. június 25-én történt a miskolci családok hortobá-
gyi kitelepítése. 136 családot, 36 egyedülállót, összesen 539 személyt 
(felnőtteket és gyermekeket) tartóztattak le, teherautókkal a vasútra, 
majd onnan egy hortobágyi tanyára (Borsós-tanya) szállították őket. 
A tábort 1953 júliusában szüntették meg, de a „magyar Gulagról” 
nagyon sokan nem tértek vissza.

85 éve, 1927. június 29-én nyitották meg a Baross Gábor és a Für-
dő utca sarkán a strandfürdőt. A város első strandfürdőjét nemzet-
közi úszóverseny után adták át a közönségnek. Csaknem egy időben 
ún. „szabadfürdőt” is kijelöltek a Sajón, amely a Vágóhídtól a zsolcai 
Sajó-hídig terjedt.

Hétforduló ››››››››››››

Névadó – Kalocsay Kálmán
A Hejő pataktól délnyugati 
irányban, az Egri útból nyí-
ló és az Eszperantó útban 
folytatódó utca. Nevét az 
1980-as évek elején kapta.

Kalocsay Kálmán Aba-
új szántón született, gim-
náziumi tanulmányait Mis-
kolcon, egyetemi éveit Budapesten 
töltötte. 1916-ban kapott orvo-
si diplomát. 1920-tól nyugalom-
ba vonulásáig, 1966-ig a fővárosi 
Szent László Kórházban, a járvá-
nyos betegségek klinikáján dolgo-
zott. 1911-től – egy Miskolcon vá-
sárolt eszperantó nyelvű kiadvány 

hatására – a nemzetközi nyelv 
kiemelkedő képviselője, ala-
kítója lett. Az 1922-ben ala-
pított eszperantó folyóirat 
főszerkesztője. Számos vi-
lágirodalmi alkotást for-

dított, de legnagyobb sike-
rét Madách Imre halhatatlan 

művének (Az ember tragédiája) 
átültetésével érte el. Az eszperan-
tó irodalom klasszikusaként tartják 
számon a „mesterséges” nyelv tör-
ténetében. (1891–1976 között élt, 9 
saját verseskötete és 16 jelentős mű-
fordítása látott napvilágot 1922 és 
2000 között.)                                      D. I.

Fittség, rendszer, közösség
A sport egyre nagyobb 
hangsúlyt kap az emberek 
életében. A test folyamatos 
karbantartása sok betegsé-
get előz meg, vagy éppen 
azok után segít a felépü-
lésben. Ebben hisz Nagy 
Réka is, akinek szenvedélye 
az aerobic.

A klasszikus sportágak, mint a 
foci, a futás vagy az úszás mellett 
– amelyekre a Miskolci Nyár ren-
dezvényén is lehetőség van – ma 
már számos testmozgási lehető-
ség van. A különböző fitneszsza-
lonokban személyi edzők is se-
gítenek a mozogni vágyóknak, 
hiszen a mozgás pozitív hatással 
van a szervezetre, a rosszul vég-
zett gyakorlatok azonban több 
kárt csinálnak, mint hasznot.

Nagy Réka gyermekkora óta 
sportol. Mint mondta, tanulmá-
nyait, jövője alakítását is megha-
tározta a testmozgás.

– Tizenegy évesen kezdtem 
rendszeresen sportolni. Édes-
apám atlétikaedző, úsztam is, de 
a tánchoz köze álló aerobic tet-
szett a legjobban. Középiskolát is 

ennek megfelelően választottam 
– emelte ki Nagy Réka, aki az 
Avasi Gimnáziumba járt, s az is-
kola aerobiccsapatával diákolim-
piákon is megmutatta fittségét. 

Az érettségi után felhagyott a 
versenysporttal. De, mint hang-
súlyozta, az élsport nem egyen-
lő az egészséges életmóddal, és 
a mozgás továbbra is fontos ma-
radt a számára. A Miskolci Egye-
tem Egészségügyi Karán végzett 
gyógytornász-terapeutaként és 
aerobicedzőként is dolgozhat.

– Számos civilizációs beteg-
ség előzhető meg a sportolással, 
emellett rendszert visz az ember 
életébe, és nem utolsósorban kö-
zösségépítő ereje is van – emelte 
ki Nagy Réka.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

köztünk élnek ››››››››››››

általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK (Csabai 
kapu 9–11.): 46/560-080; MISEK Diósgyőr (Kórház u. 1.): 46/531-799; Fog-
orvosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek házior-
vosi ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély (mo-
bilról is hívható): 116-123, (csak vonalasról): 80/116-123. áldozatsegítő 
vonal: 80/225-225. MihŐ műszaki ügyelet: 46/379-360. MivÍz központi 
ügyelet: 46/519-339. éMáSz-hibabejelentés: 40/42-43-44. Közterület-fel-
ügyelet: 46/502-579. in Memoriam Temetkezés (halottszállítási ügyelet): 
46/353-909, 30/677-7958. állategészségügyi Telep (kóbor, elhullott álla-
tok bejelentése): 46/345-103, 30/339-6549. 

közérdekű ››››››››››››

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesz tőségünk címé-
re: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A  bo rí tékra írják rá:  „Mindenkit 
érhet jogeset”. E-mail címünk: info@mikom.hu. Jogi szakértőnk, dr. 
Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

jogeset ››››››››››
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