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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
összefogás 
bencéért
nemcsak a város, de az egész or-
szág összefogott a diósgyőr ka-
pusáért, rakaczki bencéért.  
a város | 5. oldal

Drozsnyik 
„gyermekei”
drozsnyik istván képzőművész 
műveinek egy jelentős részét a 
múzeumnak adományozza.  
a város | 5. oldal

az egészségügy 
ünnepe
a semmelweis-nap alkalmából az 
egészségügyi dolgozókat köszöntöt-
ték a Misek-ben.   
krónika | 2. oldal

Több mint 400 új munkahely Miskolcon 
Hárommilliárdos beruházás 
keretében, a jövő évben, első 
lépcsőben 420-470 munka-
helyet teremtve Miskolcon 
jön létre a 112-es segélyhí-
vó rendszer egyik új diszpé-
cserközpontja.

A hárommilliárdos beruházás vár-
hatóan a jövő év első negyedévé-
nek végére valósul meg uniós és ál-
lami forrásokból, s első lépcsőben 
420-470 embernek adhat munkát 
– ezt csütörtökön jelentette be Kri-
za Ákos, Miskolc polgármestere a 
helyszínen.

Az egységes, ingyenesen hívha-
tó segélyhívó rendszer kiépítéséről 
a kormány döntött, a kivitelezést 
kormányrendelet szabályozza. Az 
országban két ilyen új központ lé-
tesül, a másik Szombathelyen lesz. 

Miskolcon a Hatvanötösök útján, a 
volt hadkiegészítő parancsnokság 
területén már elkezdődött a beru-

házás, folynak a bontási, átalakítási 
munkák. Mint elhangzott, mindez 
hozzájárul a Búza tér és a Gömöri 

pályaudvar közötti terület rehabili-
tációjához is.

» folytatás a 3. oldalon

Virágfák a belvárosban is
A napokban a miskolci belváros-
ban is megjelentek a virágfák. 

A többszintes díszítőelemeket 
június közepén kezdték el kihe-
lyezni a város leglátogatottabb, 
illetve idegenforgalmi szem-
pontból frekventált helyszínei-
re. A várost összesen 80 virág-
láda díszíti, s a héten 37 virágfát 
is kihelyeztek a belvárosba: a Vá-
rosháza környékére, a Széchenyi 
utcára, valamint az Ady hídhoz. 
Korábban Tapolca és a sport-
csarnok előtti tér kapott több 
mint húszat. Összesen 300 kas-
pót is kihelyeznek, ebből 34 da-

rab a főutcára, a többi pedig a 
képviselők által kijelölt terüle-
tekre került.             (fotó: Juhász Á.)

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

Osztálycsere a 
kórházak között
A pszichiátriai rehabilitáció a MISEK 
vasgyári kórházába került, az agy-
vérzéses betegek ellátása viszont 
már csak a megyei kórházban törté-
nik július 1-jétől.

Az egészségügyi kormányzat az át-
szervezésektől azt várja, hogy a be-
tegek gyorsabb és jobb ellátást kap-
hatnak majd. A változtatás nem 
járt elbocsátásokkal, az ápolók és 
orvosok ugyanabban a kórházban, 
de más osztályokon dolgoznak to-
vább. 

Azok a stroke-os betegek, akiket 
korábban vettek fel a MISEK-be, 
továbbra is a diósgyőri telephelyen 
kapnak ellátást, új beteget azonban 
már csak a megyei kórházban fo-
gadnak.

» cikkünk a 3. oldalon

Szerdán rajtol a kosár Eb!
Szerdán a meg-
nyitóval startol az 
Eb, a mérkőzé-
sek csütörtökön 
kezdődnek.

A közvetlen felkészü-
lést június elsején kezdte a 
magyar U16-os válogatott. Az 
első tíz napban erőnléti edzése-
ket vezényelt Mészárosné Ko-
vács Andrea szövetségi edző, 
majd a taktikára helyezték a 
hangsúlyt.

– Jól haladtunk, szé-
pen dolgoztak a lá-

nyok. A kemény 
tréningeken, majd 
felkészülési mér-
kőzésen egyértel-
művé vált, ki lesz 

meghatározó tagja 
a válogatottnak. Az 

első kör lesz a legfon-
tosabb, nyernünk kell, eh-

hez pedig maximális koncent-
ráció és teljesítmény szükséges. 
Nagy reményekkel vágunk neki 
a tornának – hangsúlyozta a 
szakember.

» folytatás az 5. oldalon

Végre fellélegezhetnek
Éveken át keserítették a 
Felsőruzsin körút egyik 

társasházában lakók 
életét a „fészekrakók”. 

Kedden szemlét tar-
tottak ott a hatóságok. 

Mára a fertőtlenítéssel is 
végeztek. 

» részletek a 3. oldalon

Barátságos városrész
A Győri kapu északi oldalán és a 
Felsővároson Újgyőrig átívelő kör-
zet önkormányzati képviselője, 
Zsiga Marcell szerint a terület spe-
ciális összetétele számtalan kihívást 
tartogat – viszont arra is lehetősé-
get kínál, hogy egy különösen él-
hető és hangulatos városrészt ala-
kítsanak ki. » részletek a 4. oldalon

HIrdeTés

HIrdeTés

Még néhány napig bírni kell!

Hétfő éjfélig meghosszabbítot-
ták a hőségriadót, az extrém 
időjárás miatt Miskolcon is több 
intézkedést hoztak a hatóságok 
a lakosság védelme érdekében. 
Azonban mindenkinek magára 
is vigyázni kell: az extrém UV-
sugárzás és a hűsítő szabadvizek 
is veszélyeket rejtenek!

A 27 fok fölötti napi átlaghő-
mérséklet miatt a legmagasabb, 
harmadfokú riasztást rendel-
ték el az elmúlt héten. A káni-
kula az egészséges szervezetet is 

megviseli – sok folyadék és ke-
vés mozgás ajánlott a hőségben 
– a szív- és érrendszeri betegsé-
gekben szenvedőknek, vérnyo-
másproblémákkal küzdőknek 
pedig még jobban kell vigyáz-
niuk. 

Kiemelt szerepe volt – és 
marad – hát a víznek: a város-
ban minden ivókút működik, 
de emellett a MIVÍZ szerdától 
péntekig vizet osztott a város 
három, frekventált pontján.

» folytatás a 2. oldalon

A Miskolci Nyár programjaival
a 7. oldalon



a város lapja
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Miskolci Napló
a város lapja

» Felelős állattartást szorgal-
maznak. Az európai elvárásokhoz illesz-
kedő, felelős állattartási szemlélet megho-
nosítását segíti a Korm. 115/2012. VI. 11-én 
megjelent, az egyes állatvédelmi tárgyú kor-
mányrendelet módosításáról szóló rendelke-
zés, amely több, állatvédelemmel kapcsolatos 
jogszabályt módosít. Az európai gyakorlat-
hoz igazítják az állatvédelmi bírság összegét. 
2013-tól minden kutyát kötelező lesz chip-
pel (transzponderrel) ellátni, ezért legfeljebb 
3500 forint kérhető az állattartótól, amely 
magában foglalja a chip árát, a beültetés és 
az adatbázisba történő regisztráció díját is. 
Szigorodnak a gerinces állatok számára biz-
tosítandó élettérrel kapcsolatos előírások is, 
2016-tól például egyáltalán nem szabad majd 
kutyát tartósan láncra verni. Az új szabályozás 
az ebek fülét nem engedi megkurtítani, továb-
bá a kutyák farkát az állatok hétnapos koráig 
lehet rövidíteni.

» Módosított törvény. A Magyar Köz-
löny 63/2012-es számában megjelent a 2012. 
évi LV. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 
1997. évi CLV. törvény módosítása, amely je-

lentős mértékben megváltoztatta az alapjog-
szabályt. A módosított törvény megismerésére 
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a hon-
lapján (www.nfh.hu) „Változások az Fgytv-
ben: Pontról pontra” címmel sorozatot indított, 
melyben a változásokat kiemeli és azok szük-
ségességét, a változtatások mibenlétét meg-
indokolja. 

» Halászati pályázatok. Az 1997. évi 
XLI. Halászatról és horgászatról szóló törvény 
46. §-a. (3) bekezdés értelmében a földműve-
lésügyi miniszter megbízásából a megyei Kor-
mányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága 
mint halászati hatóság pályázatot hirdet víz-
területek Magyar Államot megillető halásza-
ti jogának hasznosítására. A vizek listája itt 
olvasható: http://www.kormanyhivatal.hu/
hu/borsod-abauj-zemplen/hirdetmenyek/
halaszati-palyazat. A pályázati csomag meg-
vásárolható augusztus 1-jétől, illetve szep-
tember 1-jétől. A pályázati dokumentum 20 
ezer forint ellenében átvehető a Kormányhiva-
talban (3525 Miskolc, Dóczy u. 6., tel.: 46/515-
743. Ügyintéző: Bárdos Botond halászati felü-
gyelő).

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

röviden ››››››››››››

Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték
A Semmelweis-nap alkalmából az egészségügyi dol-
gozókat köszöntötte Tóth László, a MISEK ügyvezető 
igazgatója és Kriza Ákos, Miskolc polgármestere hét-
főn. Az ünnepségen átadták a Semmelweis-díjat, és 
más kitüntetéseket, valamint kinevezéseket.

A Semmelweis-díjat idén Tornai Ildikó osztályve-
zető főorvos vehette át (a többi kitüntetett nevét 
és a kinevezéseket a minap.hu-n olvashatják). Kri-
za Ákos polgármester elmondta, egy évvel ezelőtt 
kicsit más körülmények között ünnepeltek, hiszen 
akkor már tudták, hogy változás következik majd 
be a kórházak életében. 

– Büszkén jelenthetjük ki, hogy minden nega-
tív hang, rosszindulatú megjegyzés ellenére a szak-
maiság és az akarat győzött. Miskolc számít önökre, 
arra a sokszor erőn felül teljesített áldozatos mun-

kára, mellyel nap mint nap gyógyítják és ápolják a 
betegeket – fordult a Semmelweis-nap okán össze-
gyűlt MISEK orvosaihoz a polgármester.

Hőségriadó – víz és tűz…
Hétfő éjfélig meghosszab-
bították a hőségriadót, 
az extrém időjárás miatt 
Miskolcon is több intéz-
kedést hoztak a hatóságok 
a lakosság védelme érde-
kében.

» folytatás az 1. oldalról
A Miskolci Mentőállomás hoz-
závetőleg 10–15 százalékkal ka-
pott több riasztást az elmúlt na-
pokban a szokásosnál – a legtöbb 
esetben közterületekre, rosz-
szullétekhez hívták a mentőket. 
Barócsi Katalin, a MISEK Kft. 
munkatársa lapunknak úgy nyi-
latkozott, a kórházi forgalomban 
egyelőre nem tapasztaltak jelen-
tős emelkedést a hőség miatt, de 
ők is fokozottan óvják a betege-
ket. Több folyadékot biztosíta-
nak számukra a szokásosnál, és 
naponta többször vehetnek hű-
tőzuhanyt is. A súlyosabb beteg-
ségben szenvedőket klimatizált 
helyiségekbe szállították, a klíma 
nélküli kórtermek hőmérsékletét 
pedig az ápolók igyekeznek kor-
dában tartani. 

A locsolóautók vizet perme-
teznek az aszfaltra a város szá-
mos részén délelőtt 11 és este 
7 óra között. Útvonaluk érin-
ti a belvárost, a Győri kaput, az 
Avast, a Szeles utcát, a Corvin 
utcát és a Csabai kaput is. Dél-
előtt 11 és este 9 óra között a vá-
ros összes szökőkútja működik.

A hétvégén, és amennyiben 
indokolt, a jövő hét elején is 
hosszított nyitva tartással várják 
a miskolci fürdők vendégeiket. 

A Selyemréti Strandfürdő és a 
Diósgyőri Várfürdő este 8-ig tart 
nyitva. A Barlangfürdő ugyan 
szombaton bezár este 7-kor, de 
8-tól éjfélig újra kinyit az éjsza-
kai fürdőzők kedvéért. Vasár-
nap pedig este 8 óráig tart nyit-
va. A kánikulában sokan keresik 
majd fel a szabadtéri vízpartokat 
is, pedig idén már kilenc áldoza-
tot követelt megyénkben a meg-
gondolatlan fürdőzés. 

– A B.-A.-Z. Megyei Rendőr-
főkapitányság a szabadvizek kör-
nyékén fokozott vízi rendészeti 
ellenőrzéseket tart, folyamatosan 
figyelmeztetjük, tájékoztatjuk 
a lakosságot, hogy ne követel-
jen további áldozatokat a meg-
gondolatlanság és a felelőtlenség 
– mondta el lapunknak Gaskó 
Bertalan megyei rendőrségi szó-
vivő. A szabadtéri tüzek számá-
nak megnövekedése miatt július 
3-tól általános tűzgyújtási tilal-
mat rendeltek el a megyében.  

Sz.S. | fotó: J. Á.

Gyógynövényünnep. Az egészsé-
ges életmódra, az egészség megőrzé-
sére hívja fel a figyelmet a kétnapos 6. 
Bükkszentkereszti Gyógynövényna-
pok július 21–22-én. 

Marad az éjjeli vágányzár. Az előre 
beharangozott július 8-a helyett egész 
júliusban marad az éjszakai vágány-
zár a villamosvonalon, továbbra is vil-
lamospótló autóbuszok szállítják az 
utasokat 0.30 és 4.00 között a Tiszai 
pályaudvar és Felső-Majláth között.

Kupon  továbbra is. A nagy meleg-
re való tekintettel meghosszabbította 
a gyermeknapi kuponok felhasznál-
hatóságát a Miskolci Turisztikai Kft. 
egészen augusztus 31-ig. 

napról napra ››››››››››››››

Munka nélkül a helyi vállalkozók? – tételesen cáfol a városháza
Mellőzi a helyi vállalkozókat 
a miskolci városvezetés, he-
lyette pedig más megyéből 
vagy országból érkező cégek 
kapják a megrendeléseket – 
hangzott el a Jobbik csütörtö-
ki, miskolci sajtótájékoztató-
ján, immár nem először.

Jakab Péter, a Jobbik megyei alelnö-
ke arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
megyében a májusi adatok szerint 
22,5 százalékos a nyilvántartott ál-
láskeresők száma, szinte pontosan 
ugyanannyi, mint egy évvel ezelőtt, 
ami majdnem az országos átlag két-
szerese. Hozzátette, stratégiai fon-
tosságúnak tartják, hogy helyben 
minél nagyobb arányban kapjanak 
megrendeléseket a megyei cégek.

Jakab Péter szerint ebben meg-
kerülhetetlen Miskolc szerepe, 
ahol viszont véleménye szerint az 
önkormányzati megrendeléseket 
sokszor nem miskolci, hanem más 
megyéből, vagy más országból ér-
kező cégek kapják meg.

Egyed Zsolt, a párt országgyűlé-
si képviselője elmondta, tudomá-
sa szerint Miskolcon szinte vala-
mennyi kátyúzást osztrák cég végzi, 

ugyanakkor nemcsak a multicég 
hódítását nevezte problémának, ha-
nem azt is, hogy a ritkán lehetőség-
hez jutó helyi vállalkozókat a város 
hónapok óta nem fizeti ki.

***
A Jobbik kijelentése minden konk-
rétumot nélkülöz és nem mentes a 
tárgyi tévedésektől sem – így rea-
gált a városvezetés a Jobbik sajtótá-
jékoztatóira. A közlemény szerint 
a helyi vállalkozások kiemelt figye-
lemmel kapnak ajánlattételre szóló 
felhívást, amikor a törvény lehető-
vé teszi, Miskolcon pedig csökkent 
a munkanélküliek száma.

Soós Attila (Fidesz – KDNP), a 
Gazdasági és Városüzemeltetési Bi-
zottság elnöke leszögezi, a miskol-
ci városvezetés igenis elkötelezett a 
helyi vállalkozások támogatásában. 
Mint válaszában írja, az eljárások a 
mindenkor hatályos közbeszerzé-
si törvény alapelveinek és előírásai-
nak megfelelően zajlanak. A helyi 
vállalkozások kiemelt figyelemmel 
kapnak ajánlattételre szóló felhívást, 
amikor a törvény ezt lehetővé teszi, 
hiszen a Fidesz – KDNP városveze-
tése valóban elkötelezett a helyi vál-
lalkozások támogatásában.

– A törvények és jogszabályok 
azonban nem teszik lehetővé, hogy 
a nyílt közbeszerzési eljárás során a 
megrendelő jelölje ki a kivitelezőt, 

ugyanis a nyílt közbeszerzési eljá-
rások szigorú, törvények által meg-
szabott szabályai érvényesülhetnek 
csak – hangsúlyozza Soós Attila.

Kiemeli, a miskolci székhelyű 
vállalkozások is jócskán kapnak és 
kaptak megrendeléseket, természe-
tesen a törvényesség keretein belül. 
2012-ben 20 eljárásból és 27 aján-
lattételből 11 miskolci és 3 Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei vállalkozó 
nyerte el a munkát Miskolcon.

– Nyilvánvalóan a Jobbik felké-
születlensége lehet az oka a rosszul 
tájékozottságának – teszi hozzá.

Ami pedig a Jobbik által emlí-
tett osztrák céget illeti – folytatja a 
közlemény –, a Miskolci Városgaz-
da Nonprofit Kft. 2012 márciusá-
ban tárgyalásos közbeszerzési eljá-
rást folytatott le, amely első körben 
eredmény nélkül zárult.

– Az eljárásra meghívottak közt 
kizárólag miskolci kis- és közép-
vállalkozások szerepeltek. Az ered-
ménytelen eljárás után – mivel né-
hány esetben nem halasztható 
kátyúzási munkák merültek fel – 
és azok összértéke még nem érte 
el a közbeszerzési értékhatárt, így 
hármas ajánlatkérés után lett kivá-
lasztva a legjobb ajánlatot adó cég – 
hangsúlyozza a bizottsági elnök.

Hangsúlyozzák, az önkormány-
zat minden fizetési kötelezettsé-

gének teljes mértékben igyekszik 
megfelelni. A válsághelyzet azon-
ban nem kerüli el sem őt, sem 
gazdasági társaságait, ezért jogos 
bevételeikhez más gazdasági társa-
sághoz hasonlóan lassabban, ese-
tenként nehezebben jut hozzá.

– Abban az esetben, amikor a be-
vételek késése vagy a támogatások 
csúszása miatt egyeztetésekre van 
szükség partnereivel, mindig sze-
mélyesen teszik ezt, és lehetőség 
szerint írásban is rögzítik a feltétele-
ket. Akinek ilyen típusú igénye vagy 
problémája vannak, azt kérjük, to-
vábbra is forduljon a Gazdálkodási 
Főosztályhoz, jellemzően minden 
esetben megtaláljuk a kölcsönösen 
jó megoldást – írja a közlemény.

Soós Attila kijelentette, adatok-
kal tudják alátámasztani azt, hogy 
Miskolcon csökkent a nyilvántar-
tott munkanélküliek száma:

Március 20.: 11 952 nyilvántar-
tott munkanélküli, a munkakorú 
népesség 110 738, vagyis 10,79% a 
munkanélküli.

Április 20.: 11 827 fő nyilvántar-
tott munkanélküli, a munkakorú 
népesség 110 738, vagyis 10,68% a 
munkanélküli.

Május 20.: 11 478 fő nyilvántar-
tott munkanélküli, a munkakorú 
népesség 110 738, vagyis 10,37% a 
munkanélküli.

Június 30. | szombat

Péter-Pál napi Mulatság. Első al-
kalommal rendezték meg a Péter-Pál 
napi Mulatságot a Szentpéteri kapui 
Honvéd Papp József sportpályán. A 
gasztronómiai, kulturális, gyermek- 
és sportprogramok déltől estig várták 
a vendégeket a környékről és egész 
Miskolcról. Nánási-Kocsis Norbert, 
a terület önkormányzati képviselő-
je köszöntőjében hangsúlyozta, ha-
gyományteremtő céllal hozták létre a 
mulatságot, hogy megmozgassák, fel-
rázzák a helyi közösséget.

Július 1. | vasárnap

Mindszenti búcsú. Ünnepi szent-
misét, majd azt követően búcsút ren-
deztek vasárnap a mindszenti temp-
lomnál. Az ünnepi szentmisét Bosák 
Nándor debrecen–nyíregyházi me-

gyéspüspök celebrálta, közreműkö-
dött a templom énekkara is. 

Újraszínezték. Ismét közösségi 
festést szervezett a Dialóg Egyesület 
az Avason: múlt vasárnap a Szilvás 
utca 13. szám alatti panelház lábaza-
tát öltöztették új ruhába a ház lakói. 
Az egyeztetéseket követően a lakók 
úgy döntöttek, hogy egy avasi látkép, 
az avasi kilátó, illetve a diósgyőri vár 
kerül a falra díszítő motívumként.

Városnapok Felsőzsolcán. Idén 
is megrendezték a Felsőzsolcai vá-
rosnapokat június 21-én és júli-
us 1-jén. Zárásként ünnepi testületi 
ülést tartottak, ahol átadták a kitün-
tető címeket. Díszpolgárrá Ternyák 
Csaba egri érseket választották, aki 
az árvíz után az elsők között nyújtott 
segítséget a rászorulóknak.

Július 3. | kedd

Digitális évzáró. Hatodik alka-
lommal zárt tanévet a Digitális Kö-
zépiskola a Földes Ferenc Gimná-
ziumban. Felnőttként idén 63-an 
szereztek érettségi bizonyítványt. 

A strandról újra. A Hajdú-Ép Kft. 
selyemréti strandkivitelezői szerződé-

sének felbontásával kapcsolatos állás-
pontját ismertette Tutor Lóránt, a cég 
ügyvezetője. A volt kivitelező szerint 
mindenben szabályszerűen jártak el, 
ezért értetlenül állnak a döntés előtt. 
A Miskolci Turisztikai Kft. viszont 
úgy látja, a Hajdú-Ép önállóan dön-
tött a műszaki tartalom megváltozta-
tásáról, ráadásul az átadási határidőt 
sem tudta volna tartani.

Július 5. | csütörtök

A szívbeteg gyerekekért. Egy 24 
órás vérnyomásmérő monitortartozék-
kal és egy ágy melletti őrző monitor-
ral lett gazdagabb a megyei kórház cse-
csemő- és gyermekosztálya. Az Adra 
Vitium Alapítvány által felajánlott ado-
mány közel egymillió forintot ér.

Mérföldkő. Jelentős állomásához 
érkezett a megye és Kína harma-
dik leggazdagabb, Shandong tarto-
mánya között tavaly decemberben 
megkezdődött tárgyalások sorozata. 
Ezúttal egy baráti és gazdasági-ke-
reskedelmi együttműködési megál-
lapodást írtak alá a felek.

Július 6. | péntek

Üdv az erdésznek! 143. alka-
lommal rendezték meg az Országos 

Erdészeti Egyesület hagyományos 
vándorgyűlését, melynek 1968 óta 
először, újra Miskolc volt a házigaz-
dája. Az Északerdő Zrt. által szerve-
zett kétnapos rendezvény megnyitó-
ját a Miskolci Egyetemen tartották.

Szűrőnap. Egészségügyi szűrőna-
pot rendeztek a Mentor Gimnázium-
ban, ahol többek között érrendszeri 
vizsgálatra, vérnyomás- és vércukor-
szint-mérésre, tüdőszűrésre, csont-
sűrűség-mérésre is volt lehetőség. A 
vizsgálatokat Eperjesi Erika, Katona 
Ferenc és Molnár Péter képviselő fi-
nanszírozta képviselői alapjából.

Bosch–Andrássy csapatépítés. 
Csapatépítő tréningen vettek részt 
az Andrássy Gyula Szakközépisko-
la pedagógusai, dolgozói és a Bosch 
Miskolc HR csapata. A cég szoros 
együttműködést alakított ki a szak-
középiskolával, hogy a szakmai igé-
nyeiknek megfelelő technikusokat 
és szakmunkásokat képezzenek az 
intézményben. A rendezvényen be-
mutatkoztak egymásnak a csapatok, 
a Bosch munkatársai bejárták az is-
kola épületét és tanműhelyét, és töb-
bek között kifestettek egy tantermet, 
és iskolai padokat szereltek össze.

Ivókutak a városban
» Szent István tér
» Centrum Áruház előtt
» Szinva terasz
» Hajós – Pattantyús utcai játszótér
» Jézus kútja
» Martin-kertvárosban, a református 
templom előtti téren
» Lillafüreden, a LÁEV kisvasútnál
» Csanyik-völgyi Majális park
» Hejő-liget
» Miskolctapolcai autóbusz-végállomás
» Lillafüredi buszvégállomás
» Lillafüredi autóparkoló
» Tapolcai park
» Népkert
» Árpád – Kuruc utcai játszótér



Három „fészekrakós” év után végre fellélegezhetnek
Éveken át keserítették a Felsőruzsin 
körút egyik társasházában lakók éle-
tét a „fészekrakók” – majd kiköltö-
zésük után az üresen álló lakásban 
szaporodó csótányok, az ürülék- és 
szeméthegyek. Kedden szemlét tar-
tottak ott a hatóságok. Egy Árpád 
utcai társasház lakói – hasonló előz-
mények után –, ugyanakkor már a 
fertőtlenítésnél tartottak. 

A Felsőruzsin körút egyik négy-
emeletesének második emeleté-
re három évvel ezelőtt költözött be 
kettő, a helyiek szerint írástudatlan, 
rossz körülmények között élő csa-
lád, pontosabban két-két szülő há-
rom-három gyermekével, így tízen 
laktak a kétszobás panellakásban, s 
gyakran fogadtak rokonokat is…

Csótányok és szeméthegyek
Tetétleni Józsefné 34 éve lakik a bér-
házban. Elmondása szerint egészen 
az új lakók megjelenéséig „nagyon 
jó volt az élet” zöldövezetben, csen-

des helyen. Elköltözni ezért a gon-
dok ellenére sem akarnak. Igaz, 
nem is tudnának, mert jelenleg az 
ingatlan értéke gyakorlatilag a nul-
lával egyenlő.

– Három évvel ezelőtt jelent meg 
a család, majd egy évvel ezelőtt köl-
tözött el. Azután rokonaik lakták 
be a szobákat, ők csak néhány nap-
ja mentek el. Lezárattuk a lakást, 

mert iszonyú állapotokat hagy-
tak maguk után. Rövid időn belül 
tele lettünk csótányokkal, a szeme-
tet szétszórták mindenütt, a fala-
kat végigkarcolták a holmijaikkal, 
kutyát, még tán macskát is tartot-
tak, a fekália pedig az ágyneműbe 
csomagolva, az erkélyen bűzölgött. 
Nem csak az állati ürülék… – so-
rolja a felső szomszéd. – Van még 

egy cigány család a házban, ám ve-
lük nincs baj, ők rendes emberek – 
teszi gyorsan hozzá.

A „fészekrakók” igazi szenvedő 
alanyai mégsem Tetétleniék, ha-
nem az alattuk lakók. Nemcsak 
pénzük, hanem egészségük is rá-
megy az állandó harcra a svábbo-
garakkal, beázásokkal. 

Visszakapnák 
nyugodt otthonukat
Tetétleniék januárban levélben ke-
resték meg a közterület-felügyeleti 
és a hatósági osztályt, az ÁNTSZ-t, 
valamint a rendőrséget. A köztere-
sek igazoltattak négy, akkor még ott 
lakó személyt, ellenük szabálysér-
tési eljárás indult, azonban az egy-
kor az ingatlanban lakó rokonság 
valamennyi tagja elérhetetlen az-
óta. A rendőrség kedden nyitotta 
meg a korábban lezárt lakást, hogy 
az ÁNTSZ szakembere szemrevé-
telezze az elhagyott szobákat: csó-
tányok a padló minden egyes négy-
zetcentiméterén, iszonyatos bűz, 
szemét és ürülék, cigarettacsikkek, 
rothadó ételek mindenhol.

A bérházban élők „mindössze” 
annyit szeretnének, valahogy érjék 
el a társasház régi állapotát, ennek 
érdekében a végsőkig elmennek.

A keddi, hatósági vizit hatása 
nem maradt el. A MIK Zrt. közös 
képviselőjét nem sikerült elérnünk, 
ám Tetétleni Józsefné megkeresé-
sünkre elmondta, az ÁNTSZ szak-
embere elkészítette a jegyzőköny-

vet, aztán még a héten kinyitotta a 
rendőrség a lakást.

– A legtöbb szemetet, lomot el-
szállították egy konténerrel, és fer-
tőtlenítettek is. Ígéretet kaptunk 
arra, hogy még egyszer elvégzik a 
fertőtlenítést, aztán reméljük, rövi-
desen minden a régi lesz – mondta 
a már hallhatóan nyugodtabb lakó.

Összefogtak 
a „fészekrakók” ellen
Egy Árpád utcai társasház lakóinak 
a hatóságokkal és az önkormány-
zati képviselőkkel együttműköd-
ve sikerült kiköltöztetniük három, 
a társadalmi együttélés szabálya-
it be nem tartó családot – köztük 
két „fészekrakót”. A gond „csak” 
az, hogy a csótányok, poloskák és a 
fertőzött bútorok ottmaradtak, így 
az egész társasház veszélyessé vált 
járványügyi szempontból, a laká-
sok pedig elértéktelenedtek.

– Egyenként legalább tízmil-
lió forintos tartozásuk van, hat éve 
nem fizetnek semmit. Tízen is lak-

tak egy lakásban, de folyamatosan 
jöttek a „vendégek”. Kovács Lász-
ló és Jakab Péter képviselő segített, 
így vasárnap az utolsó is elhagyta a 
bérházat – meséli az egyik lakó.

– Az ÁNTSZ jegyzőkönyvet ké-
szített a lakások állapotáról. A szak-
vélemény rögzíti, hogy az egész 
társasház veszélyeztetett járvány-
ügyi szempontból, tehát az egész 
épületet fertőtleníteni kell – mond-
ta Kovács László. – Nem akarjuk, 
hogy a vétleneket terheljék a költ-
ségek, ezért megpróbálok erre for-
rást találni, ha mást nem, a képvi-
selői keretemből – hangsúlyozta.

Kovács László kiemelte, a magyar 
társadalomra nem jellemző módon 
nem félrenéztek, hanem összefog-
tak a lakók, és szembesítették a re-
nitenseket azzal, hogy nem valók a 
társasházba. Ő ellenőrzéssorozatot 
tervez: mint mondja, csak ez vezet 
eredményre, így a hasonló esetek el-
len a lehető legtöbbet tennék a jog-
szabályi kereteken belül.

Soós P. | fotó: Mocsári L.
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Vezetékhiba miatt terelnek
Hetekig a Földes Gimnázium ol-
dalában marad a belváros irányú 
Hősök tere megálló. A sérült víz-
vezetéket a MIVÍZ szakemberei 
gyorsan kijavították, a megálló 
visszahelyezésére azért kell várni, 
mert az utó- és rekonstrukciós 
munkákat csak az anyagbeszer-
zés után tudják elkezdeni. Meg-
tudtuk, nemcsak a buszmegállót 
és környékét, de a belváros felé 
vezető forgalmi sávokat is hely-
re kell állítani, a megálló díszkö-
vezése előtt pedig betonozni kell, 
annak megkötése pedig szintén 
több hetet vesz igénybe.

Mindeközben megkezdőd-
het a Görgey utca alatt elrepedt 

cső cseréje is, mivel megérke-
zett a héten a vezeték, amivel a 
régit kiváltják. Mint arról a mi-
nap.hu is beszámolt, a vízszol-
gáltató korábban úgy döntött, 
hogy a megsérült szakaszt az 
útburkolat nagyobb megbon-
tása nélkül javítják ki. Egy rövid 
szakaszon azonban, a múzeum 
előtt így is egy sávra szűkül az 
út. A javítás várhatóan a jövő 
héten befejeződik. A munka 
során a Népkert felől indítva a 
meglévő hibás vezetékbe fogják 
behúzni az új vezetéket. Ezt kö-
vetően indulhat majd a terep-
rendezés, ami újabb napokat 
vehet igénybe.          T. Á. | fotó: J. Á.

Nyári szünet az óvodákban
Idén is nyári szünetet tartanak a 
miskolci óvodákban – július 23-
ától augusztus 20-áig –, az ügye-
letes óvoda azonban várja a gye-
rekeket. Mint megtudtuk, eddig 
54 szülő kért gyermekének óvo-
dai elhelyezést a nyári ügyelet 
időszakára.

A dolgozók ebben az idő-
szakban vehetik ki szabadságu-
kat és ez alatt az idő alatt végzik 

el a kötelező fertőtlenítő festést 
is az óvodákban – nyilatkozta 
Dobos Tímea városházi szóvi-
vő. Ez alatt az egy hónap alatt a 
Bársony János Tagóvoda bizto-
sítja a gyermekek elhelyezését. 
Ha valaki időközben meggon-
dolta magát, és szeretne ő is nyá-
ri ügyeletet igényelni gyermeke 
számára, a 46/509-856-os tele-
fonszámon érdeklődhet.

Újabb ellenőrzés 
Újabb, átfogó ellenőrzést tartott 
Miskolc polgármesteri hivatala 
– más társhatóságokkal együtt-
működve – csütörtökön. A hely-
szín ezúttal a Zsarnai piac kör-
nyéke volt. Kovács László Csaba, 
a közterület-felügyeleti és rendé-
szeti osztály vezetője elmondta, 
az ellenőrzés specialitását az eset-
leges illegális beköltözések, sze-

métszállítási papírok és állattar-
tási körülmények vizsgálata adja.

– Ebben a térségben először 
vagyunk, most tapasztalatokat 
gyűjtünk, amennyiben azonban 
szükségesnek látjuk, akkor ide is 
visszatérünk még. Vannak olyan 
területek, ahol ezt megtettük, és 
számos példa van arra, hogy már 
ki is költöztek a szabályszegők, az 
együttélési normákat be nem tar-
tók – hangsúlyozta. 

Több mint négyszáz új munkahely Miskolcon 
Hárommilliárdos állami be-
ruházás keretében, a jövő 
évben, első lépcsőben 430-
460 munkahelyet teremtve 
Miskolcon jön létre a 112-es 
segélyhívó rendszer egyik új 
diszpécserközpontja.

» folytatás az 1. oldalról
Kriza Ákos polgármester hangsú-
lyozta, hogy ez komoly technikai 
fejlesztést is jelent a hazai segély-
hívó rendszerben: a 112-es szám 
használatával „egyszerre” válik el-
érhetővé a rendőrség, a mentők 
és a tűzoltók irányítóközpontja, 
így bejelentés esetén sokkal gyor-
sabban tudnak majd reagálni, az 
esetleges mentésbe kezdeni, mint 
jelenleg. Miskolc polgármestere 
kiemelte, hogy a beruházás illesz-
kedik az önkormányzat stratégiai 
célkitűzéséhez, hogy eredményes 

lobbitevékenységgel minél több 
munkahelyteremtő állami forrást 
tudjanak a városba hozni. Kriza 
Ákos elmondta, ennek első lépcső-
je volt a Start közmunkaprogram, 
melynek keretében – egyedül a 
megyei jogú városok között – im-
már csaknem 400-an jutottak 
munkához Miskolcon.

A diszpécserközpont a kép-
zettebb álláskeresőknek jelenthet 
majd munkalehetőséget, mintegy 
3,5-4 százalékkal csökkentve a vá-
rosban az állástalanok számát. A 
jelentkezés lehetőségeiről a Mun-
kaügyi Központ bevonásával, idő-
ben tájékoztatják a lakosságot. A 
jelölteknek szigorú pszichológi-

ai vizsgálaton kell átesniük, hiszen 
a segélyhívó központban nagyon 
gyorsan kell majd komoly, esetleg 
emberek sorsát befolyásoló dönté-
seket hozni.

Az új rendszerben a segélyké-
rő hívásokat tűzvédelmi, rendvé-
delmi és egészségügyi kérdések-
ben jártas operátorok fogadják 
majd. A bejelentéseket, a hívást fo-
gadó szakember kérdéseire adott 
válaszokkal kiegészítve, egy úgy-
nevezett intelligens adatlapra rög-
zítik, amely azonnal megjelenik a 
mentők, a rendőrség és a tűzoltó-
ság megyei rendszerén, így a lehető 
legrövidebb időn belül, pontos in-
formációk alapján indulhat útnak 
a segítség.

Azokban az európai országok-
ban, ahol már működik az egysé-
ges segélyhívó rendszer, költség-
hatékonyabb a bevetés irányítása, 
egyszerűsödött a szolgálatszerve-
zés és az állomány irányítása is.  

Szepesi S. | fotó: Juhász Á.

Osztálycsere a kórházak között
A vasárnap életbe lépett mi-
nisztériumi döntés értel-
mében a pszichiátriai reha-
bilitáció a MISEK vasgyári 
kórházába került, az agyvér-
zéses betegek ellátása viszont 
már csak a megyei kórház-
ban történik július 1-jétől.

Daragó Ferenc háziorvos elmon-
dása szerint a megyei Egészség-
biztosítási Pénztártól nemrégiben 
kapott levélből értesült a stroke 
egységesítéséről, és a pszichiátria 
MISEK-be kerüléséről. 

– A jól karbantartott vérnyomás 
és a korszerű gyógyszerek miatt 

manapság nem túl gyakori az agy-
vérzés, de azért havi rendszeresség-
gel volt egy-egy beteg, akit a miskol-
ci stroke-osztályokra kellett utalni: 
vagy a diósgyőribe, vagy a megyei 
kórházba – július 1-jétől azonban 
már csak az utóbbiba lehet.

A háziorvos üdvözölte a változ-
tatást, mert szerinte szervezési-
leg pozitív előrelépés, másrészről 
azonban elmondta, egyelőre nem 
tudják, hogy az ágyak számában, 
illetve a megnövekedett betegfor-
galom miatt a személyi állomány-
ban lesz-e változás.

– Mindenképpen megnyugta-
tó lenne, ha a csaknem duplájára 
bővült betegforgalomhoz, illetve 
lakosságszámhoz ágyszám- és lét-
számbővítés is kapcsolódna – fo-
galmazott a háziorvos.

A megyei kórházban eddig egy 
110 ágyas, összevont osztály látta el 
a stroke-os betegeket, ez a MISEK 
20 ágyas részlegével bővült most 
ki, így mostantól ide kerül az ösz-
szes stroke-os beteg a térségből. A 
megyeiben korábban pszichiátri-
ai rehabilitációt is végeztek, ez az 
ellátás most a MISEK-hez került 
át. A kapacitások változtak ugyan, 
a dolgozói létszám viszont nem, 
a szakmacserékkel érintett osztá-
lyok alkalmazottai más osztályo-
kon dolgoznak tovább.

– Eredetileg az volt az elképze-
lés, hogy dolgozót dolgozóra, szak-
mát pedig szakmára cserélünk, de 
végül úgy döntöttek a munkatársa-
ink, hogy mindenki marad a meg-
szokott munkahelyén. Így azok, 
akik eddig a pszichiátriai rehabi-

litációban dolgoztak, mostantól 
a stroke ápolási feladatait végzik 
majd el – mondta Csiba Gábor, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kórház főigazgató főorvosa.

A megyeiben és a diósgyőri kór-
házban is megkezdték a kórtermek 
átalakítását. Mint Tóth Lászlótól, a 
MISEK Nonprofit Kft. igazgatójá-
tól megtudtuk, 37 krónikus pszi-
chiátriai ágy került át hozzájuk. 
Hangsúlyozta, a betegek ellátásá-
val nem lesz gondjuk, egy új osz-
tályrészt alakítanak ki számukra a 
következő hetekben. Az orvosi el-
látás is megoldott, ápolókat viszont 
még fel kell venniük.

– Azok a stroke-os betegeink, 
akiket korábban vettünk fel az osz-
tályra, továbbra is a diósgyőri telep-
helyen kapnak ellátást, új beteget 
azonban már csak a megyei kór-
házban fogadnak – mondta a MI-
SEK igazgatója.                        Kujan I. 

Eredmények 
Másfél éve végzi a polgármesteri hivatal közterület-
felügyeleti és rendészeti osztálya, más társhatóságok-
kal együttműködve ezeket az ellenőrzéseket.

Az eltelt időszak néhány fontos adata: 

» Csaknem négyezer ellenőrzés, ennek során közel 700 feljelentés lakcím-
bejelentés elmulasztása és csendháborítás miatt. 

» Lakcím-bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt 301 esetben 8 és 20 
ezer forint közötti pénzbírságot szabtak ki. 

» Eddig 90 jelzés érkezett a hatósági osztályhoz, az eljárások folyamat-
ban vannak.

» Május 31. és július 3-a között az Avas és Csermőke városrészben, a Búza 
tér környékén és a Hideg soron voltak nagyobb ellenőrzések 328 lakásban, 
illetve lakókörnyezetében. Összesen 553 személyt ellenőriztek. 31 esetben 
tettek feljelentést a lakcím-bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt. 
A MIVÍZ Kft. saját hatáskörben történt intézkedését 20 esetben segítet-
ték. Lépések szemétszállítási szerződés hiánya miatt: 6 esetben. A terület 
nagymértékű elszennyeződése miatt célellenőrzés és átirat: 5 db. 15 eset-
ben segítették az egészségügyi és szociális osztály munkáját. Állategész-
ségügyi problémák miatt tett lépések: 16 esetben történtek. 



Élhető, barátságos városrészt szeretnének
A 14. számú választókörzet 
a Győri kapu északi oldalán 
ível keresztül, át a Felsővá-
roson, Újgyőrig. Zsiga Mar-
cell, a választókörzet önkor-
mányzati képviselője szerint 
a terület speciális összetétele 
számtalan kihívást tartogat 
– viszont arra is lehetőséget 
kínál, hogy Miskolcnak egy 
különösen élhető és han-
gulatos városrészét alakít-
sák itt ki. 

– A körzetben található a kohászat 
legrégebbi lakótelepe, s vannak 
panel- és társasházas, illetve szép 
számmal családi házas övezetek is 
– mondta el a képviselő, kiemel-
ve: oly módon szeretné megőrizni 
a városrész sok helyen régies épí-
tészeti hangulatát, hogy közben a 
korszerű infrastruktúra, a modern, 
élhető, zöld és virágos közösségi te-
rek is megvalósuljanak. 

– Szerintem komoly előrelépé-
seket sikerülhet elérni ezen a terü-
leten. Olyan dolgokkal is, amelyek 
látványosak, ám nem kerülnek 
sokba, s kis odafigyeléssel, a la-
kókkal közösen megvalósíthatók – 
emelte ki a képviselő, megemlítve a 
virágosítási akciókat is.

Mint mondta, nagyon sok új vi-
rágágyást hoztak létre, egyebek 
mellett a Gyula utcai villamosmeg-
állóban, a Zoltán utcában és a Rácz 
Ádám utcában is. Virágkaspókat 
szereltek fel az alkalmas lámpa-
oszlopokra a Rácz Ádám utcában, 

a Zoltán és a Gyula utcában, vala-
mint az Andor utcában is. Viráglá-
dákat tettek – közel negyvenet – a 
buszmegállókba, parkolókba, for-
galmas helyekre. Sok helyen levág-
ták, rendezték az elvadult, elbur-
jánzott bokrokat, és új ülőpadokat 
is kihelyeztek. 

– Azt tapasztaljuk, az emberek 
minden olyan intézkedésnek örül-
nek, amely javítja a hangulatukat, 
általános komfortérzetüket. A vi-
rágok pedig mindenképpen ide so-
rolhatók, s az is örömünkre szolgál, 
hogy nagyon kevés esetben tapasz-
taltunk lopást, rongálást az ágyá-
sokban. Ahol azonban mégis, ott 
nagyon gyorsan pótoltuk az ello-
pott, megrongált palántákat – szó 
szerint és képletesen is érzékeltet-
ni szeretnénk, hogy a virágágyások 
elpusztíthatatlanok! – hangsúlyoz-
ta Zsiga Marcell.

A képviselő arról is szólt, hogy 
számtalan komoly kihívást „meg-

örökölt”. Jelentős lakossági igény 
mutatkozott például elmaradt jár-
daépítésekre, javításokra, út- és 
parkolóaszfaltozásokra. 

– A Győri kapu és a Rácz Ádám 
utca között egy elhanyagolt, régi, 
kőlapos járdát teljesen felújítot-
tunk, és térköves burkolatot alakí-
tottunk ki. Hasonlóan térkőből ki-
alakított pihenőszigeteket hoztunk 
létre több helyen a Gyula utcában, a 
Rácz Ádám utcában pedig új járdák 
épültek – részletezte Zsiga Marcell. 

Mint megtudtuk, ugyancsak 
sarkalatos kérdés volt a Brigád utca 
helyzete, melynek rekonstrukció-
ját korábban húsz évig ígérték a la-
kóknak, de nem történt meg. Az 
elmúlt év folyamán teljes mérték-
ben felújították az utat, melynek 
egyik oldalán járda is épült. To-
vábbi járdaépítéseket terveznek az 
Újítók és a Kőporos utcában – az 
utóbbi helyen és a Méhész utcában 
útépítésre is szükség van. 

– Arra is büszke vagyok, hogy si-
került megtartanom az ígéretemet, 
amely az Andor utca új burkolatá-
ra, teljes megújítására vonatkozott. 
Itt megemlíteném a közelmúlt-
ban átadott kerékpárutat is, amely 
ugyancsak javítja a környékbeliek 
komfortérzetét. A gyalogosok, ke-
rékpárosok korábban egy keskeny, 
rossz állapotú úton tudtak itt köz-
lekedni, most pedig egy széles, jó 
minőségű, kerékpársávokkal el-
látott út várja őket – hangoztatta 
a képviselő. Az Andor utcában a 
közvilágítás is korszerűbb lett, na-
gyobb teljesítményű fényforráso-
kat helyeztek ki a kereszteződések-
nél, a számos „üres” oszlopra pedig 
lámpákat szereltek fel.

Emellett parkolók is megújultak: 
az Örs utcában, a garázssor előtt, 
valamint a Gyula és az Andor utca 
kereszteződésében aszfaltborítást 
kaptak az addigi murvás megálló-
helyek, közel 60 autó számára biz-
tosítva ezzel a korszerű, parkolási 
lehetőséget. Parkoló épült a Károly 
utcában is, lakossági kezdeménye-
zésre. 

Zsiga Marcell megemlítet-
te, hogy tavaly, mintegy félmilli-
árdos beruházás keretében, telje-
sen kiépült a Győri kapu északi és 
déli oldalának a csatornahálózata. 
Ennek azért is különös jelentősé-
ge van, mert a kiépült csatornák el 
tudják majd vezetni az Andor ut-
cai domboldalakról lezúduló csa-
padékvizet, így az nem okoz to-
vábbi károkat.  

Mint megtudtuk, két panelépü-
let is megújult a Győri kapuban. 

– Közel 70 millió forintos állami 
támogatással újulhat meg 111 csa-
lád otthona. Reméljük, a beruházás 

jótékony hatásait már a következő 
téli időszakban megtapasztalhatják 
– hangoztatta a képviselő. 

Zsiga Marcell arról is szólt, 
hogy a körzetben sok kisgyerme-
kes család él. Több nevelési-oktatá-
si intézmény található itt, melyekre 
ugyancsak kiemelt figyelmet for-
dít. Az elmúlt évben sikerült ki-
építeni a közvilágítást a József utcai 
óvoda előtt, amelynek régóta ko-
moly hiányát érezték a környékbe-
liek – és az intézmény dolgozói is – 
hiszen télen már nagyon sötét van, 
amikor menni kell a gyerekekért. 

Különös gondot fordítanak idén 
a Brigád utcai óvoda fejlesztésé-
re is, a szülők közreműködésével. 
Van, aki festéket ajánl fel, van, aki 
pénzösszeget, mások pedig a mun-
kájukat. Közmunkásokkal segíte-
nek kifesteni az óvodát, és a tető 
szigetelését is javítják, mert több 
helyen is beázik az intézmény. Fej-
lesztik az udvari játszóeszközöket 
is, emellett egy korszerű, esztéti-
kus játszótér épül a Gyula utcában, 

ahol Zsiga Marcell szerint adot-
tak a lehetőségek egy többgenerá-
ciós, korszerű közösségi tér kiala-
kítására. 

Persze, a közbiztonság is fontos, 
a Győri kapui polgárőrök szorgal-
masan felügyelik a környéket, és a 
képviselő azt is megemlítette, hogy 
tavaly két kerékpárt vásárolt a kör-
zetben járőröző rendőröknek, akik 
előszeretettel használják jó időben 
az eszközöket.

– Nagyon fontosnak tartom, 
hogy ez egy élhető, barátságos vá-
rosrész legyen. Olyan hely, ahol a 
szülők szívesen viszik ki az utcá-
ra a gyerekeiket, ahol az emberek 
szívesen találkoznak, és beszélget-
nek nagyokat, mert rendelkezésre 
állnak ehhez a megfelelő közössé-
gi terek. Ezen dolgozunk a lakók-
kal közösen, s úgy érzem, máris 
komoly eredményeket sikerült el-
érnünk, amelyek további munká-
ra sarkallnak – emelte ki az önkor-
mányzati képviselő.

Szepesi S. | fotó: Juhász Á.
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Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA acél biztonsági ajtók beépítve már 59 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium) cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolástechniká-
val. Érdeklődni: 30/336-5528, web: www.aluport.hupont.hu, bemutatóterem: Miskolc, 
Bükk áruház I. emelet.  Nyitva: h–p 10–15 óráig, sz 9–12 óráig.
Társajánlás minden korosztálynak. Személyes, közvetlen, kényelmes, az idő minden-
kinek drága, másra is fordítható. Válassza a társkeresésnek ezt a formáját! Zenit Társkere-
ső Iroda, Miskolc, Baross G. u. 17. Tel.: 30/445-6741.
Mályiban eladó 240 m2-es, két generáció számára vagy vállalkozásra is alkalmas, igé-
nyesen felújított családi ház. 2 konyha, 3 fürdőszoba, 2 nappali, több hálószobás, nagy-
teraszos, elektromos autó és garázsbejáró. Irányár: 26 millió Ft. Érd.: 70/2838-040 egész 
nap, 30/9365-260.

HIrdeTÉS

Akció! Akció!
Újabb nagyszabású akció kezdôdik  

valamennyi cOOP üzletünkben július 4–16-ig!
üzleteink AjánlAtA:

Ráma kocka, kenh., növ. zsír, 250 g 199 Ft
Egységár: 796 Ft/kg

OkÉ félzsíros tehéntúró 500 g  399 Ft
Egységár: 798 Ft/kg

Medve sajt, natúr, 8 cikk, 140 g 249 Ft
Egységár: 1779 Ft/kg

cOOP fóliás sonka, 1 kg  1399 Ft
Signal Family Herb. Fresh fogkrém, 75 ml 249 Ft

Egységár: 3320 Ft/l

tomi kristály mosópor, 2 kg  1099 Ft
Egységár: 549,50 Ft/kg

A FORRó nyáRi nAPOkOn FOgyASSzA AkcióS HûSítôinket:
Minden nap szénsavas üdítôital,  
narancs-, szôlôízû, 2 l 99 Ft

Egységár: 49,5 Ft/l

Fanta üdítôital, narancs, 2 l 309 Ft
Egységár: 154,50 Ft/l

Olympos ital, sárgarépa-narancs, 12%, 1,5 l 239 Ft
Egységár: 159 Ft/l

Rauch ice tea, citrom, ôszibarack,  
1,5 l, nyeReMÉnyjátÉk 259 Ft

Egységár: 173 Ft/l

carte d’Or jégkrém, 1 l, csokoládé 899 Ft
BAROMFit áRuSító üzleteinkBen:

elôhûtött csirkemell filé, 1 kg 1299 Ft
elôhûtött csirkecomb, farrésszel, 1 kg 549 Ft

legyen Akciónk ideje AlAtt iS üzleteink 
RendSzeReS váSáRlójA!

SZENT JÁNOS 
GYÓGYSZERTÁR 
l gyógyszerek l tápszerek l kötszerek 

l homeopátiás szerek l gyógykozmetikumok 
l vitaminok l teák 

l egyéb termékek gazdag választékával 
Várja ügyfeleit hétfőtől péntekig 7–19 h-ig,

szombaton 7–14 h-ig, vasárnap 7–12 h-ig

www.szentjanosmiskolc.novodata.hu

Miskolc,
Búza tér 14.

Telefon:
06-46/564-564
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sport
Jövő héten rajtol a miskolci női U16-os kosár Eb!
Szerdán a megnyitóval star-
tol az Eb, a mérkőzések csü-
törtökön kezdődnek.

» folytatás az 1. oldalról
A válogatott meghatározó tagja 
egy miskolci lány, Dubei Debóra is 
(képünkön), akit feldob, hogy ha-
zai pályán, ismerősei, családja előtt 
játszhat a nemzeti csapattal. A fia-
tal kosaras elsődleges célként azt 
tűzte ki maga és csapata elé, hogy 
az A csoportban maradjanak. Eh-
hez legalább egy meccset meg kell 
nyerniük. A felkészülés során azt 
a török csapatot megverték, mely 
most a csoportjukban szerepel…

– Biztosan erősebbek lesznek az 
Eb-n, jobban felkészülnek majd az 

ellenünk vívandó mérkőzésre, de 
ha százszázalékosan tudunk teljesí-
teni, megverhetjük őket. A csoport 
másik két csapata, a svéd és a belga 
válogatott játékát viszont nem is-
merjük, ellenük emiatt lesz nehe-
zebb dolgunk – emelte ki Debóra.

A város részéről Zsiga Marcell al-
polgármester elmondta, a hazai és 
a nemzetközi szakszövetségnek is 
szeretnék ismét bizonyítani, jó ren-
dezők. Az alpolgármestertől meg-
tudtuk, 300 szülő és szurkoló már 
biztosan a borsodi megyeszékhely-

re látogat, a spanyolok például hat-
vanfős delegációval érkeznek.

A mérkőzéseket a Generali Aré-
nában és az egyetemi körcsarnok-
ban rendezik. A megnyitó ünnep-
séget július 11-én, szerda délután 5 
órakor rendezik a Generali Aréná-
ban, a mérkőzések látogatása pedig 
ingyenes. 

S. P. – K. I. | fotó: M. L.

Sárréti Géza az év edzője
Az edzők szavazatai alapján az NB I-es női 
futsal bajnokság legjobb edzőjének járó 
elismerést Sárréti Géza, a DVTK-Vénusz-
Szabadidőközpont vezetőedzője kapta.

A tréner 2008. óta irányítja a lányokat, és 
idén bajnoki címet ünnepelhetett a csapat-
tal, a klub fennállása során először.

– Természetesen örülök az elismerésnek. 
A lányoknál is majdnem elhoztuk az első 
helyet, hangsúlyozták, hogy Csepregi Gab-
riella minimális különbséggel szorult Sze-
kér Anita, a Tolna-Mözs labdarúgója mögé – mondta a vezetőedző.

A bajnok lányok nem sok pihenőt kaptak, hiszen vasárnap a Mis-
kolci Nyár rendezvényein vettek részt, tartottak bemutató mérkőzést 
a Kemény Dénes Városi Sportuszoda parkolójában épített strandfoci-
pályán. A következő napokban biciklitúrára megy a DVTK-Vénusz, 
majd egy strandlabdarúgó-tornán vesznek részt, ezt követően pedig 
Görögországba utaznak, ahol a közösségépítés mellett edzőmérkőzé-
sen is megméretik magukat.

Vért kér Rakaczki Bence 
– összefogott a város
Súlyos betegséget diagnosz-
tizáltak a Diósgyőr kapusánál: 
Rakaczki Bence leukémiában 
szenved. A 19 éves kapus állapo-
tának szinten tartásához hetente 
5-10 véradóra van szüksége.

Hétfőn hozta a klub nyilvános-
ságra a lesújtó hírt, mely szerint 
a DVTK játékosánál, Rakaczki 
Bencénél leukémiát diagnoszti-
záltak, állapotának szinten tartá-
sához pedig vérre van szüksége. 
A hír futótűzként terjedt az in-
ternetes portálokon és fórumo-

kon, soha nem látott összefogás 
tapasztalható a sportbarátok kö-
rében. Az irányított véradással 
az ország bármely pontjáról ad-
hatnak vért a fiatal futballistá-
nak, ehhez egy nyilatkozat kitöl-
tése szükséges.

Szerdán több olyan szimpati-
záns jelentkezett a Miskolci Te-
rületi Vérellátóban, aki a fiatal 
kapusnak segítene. Bence vér-
csoportja 0 Rh+, de várnak min-
den donort, mert lehet, hogy 
másnak tudnak segíteni. Egervá-
ri Erzsébet vezető főorvos szerint 
a fő a folyamatosság.

– A klasszikus vörösvérsejt 
– melyre Bencének is szüksége 
van – 35 napig tárolható, heten-
te 5-10 véradó kell ahhoz, hogy 
vérkészítmény-igényét ki tudjuk 
elégíteni. Tartós kezelésre szorul 
a betegsége, így akár hónapokon 
keresztül szükség lesz ennyi vér-
adóra – emelte ki.

A véradásról szükséges tud-
nivalókat, cikkeinket a minap.
hu-n olvashatják.                          S. P.

Jótékonyság Csíkszeredáról
A csíkszeredai Role együttes ad 
jótékonysági koncertet a mis-
kolctapolcai Akropolisz szabad-
téri színpadon, szombaton este 
9 órától. A nagy múltú zenekar 
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
javára, Böjte Csaba ferences ren-
di szerzetes gyermekeinek gyűjt 
adományt. A Role Pille című 

rockballadáját adja elő az ingye-
nesen látogatható koncerten. A 
történet egy átlagos ember sor-
sának fejezeteiről szól, ám az egy 
sors kivetíthető a magyarságra, a 
csángóságra is. A ballada gerin-
cét a népdalok, népszokások ad-
ják, de a rock elemei is megje-
lennek majd.

Az Újpest ellen kezd a Diósgyőr
Ribánszki László személyében meg-
van az első igazolása a DVTK-nak. A 
héten az is kiderült, az Újpest ellen, 
hazai pályán kezdi a szezont Sisa Ti-
bor csapata július 27-én.

Gőzerővel készül a DVTK a követ-
kező idényre, Sisa Tibor a napok 
óta tartó kánikula és a hőségriadó 
ellenére sem kíméli játékosait. A 
fekvőtámaszok továbbra is percen-
ként „röpködnek”, ha valaki vét az 
írott vagy íratlan szabályok ellen.

Az utóbbi időben rengeteg pró-
bajátékos fordult meg a piros-fe-
héreknél, közülük Ribánszki Lász-
ló (képünkön) győzte meg először 

a szakmai stábot, helye van a csa-
patban, így a következő szezont a 
piros-fehéreknél tölti a korábban 
Kecskeméten és Siófokon védő há-
lóőr. Egy biztos, nagy szükség van 
egy jó kapusra, hiszen a saját neve-
lésű Rakaczki Bence beteg (cikkünk 
fent), míg Ivan Radoš nem nyúj-
tott meggyőző produkciót az előző 
idényben, jelenleg pedig Azerbaj-
dzsánban van próbajátékon.

Az előző szezont Kazincbarcikán 
kölcsönben töltő Halgas Tibor, Illés 
Richárd, Szabó Péter triót újra köl-
csönadná a klub, ahogy Dobos At-
tilát is. Közben többen is megfor-
dultak az öltözőben, ám közülük 

csupán Deák István, Papp Marcell 
és Tomáš Chovanec utazott Szom-
bathelyre a csapattal, ahol címvédő-
ként vettek részt a Király Kupán (a 
torna lapzártánk után ért véget). Az 
új igazolások mellett az utánpótlás-
ra is számít a Tréner.

Ami biztos: a diósgyőri stadi-
onban kezdi a 2012/2013-as pont-
vadászatot a piros-fehér gárda, 
az Újpest ellen (július 27., szom-
bat, 19.00), majd a Budapest Hon-
védhoz látogatnak, a harmadik 
körben jön az Eger, a negyedik-
ben pedig Szombathelyre utaznak 
Sisa Tiborék. Az első négy forduló 
programja már végleges a verseny-

bizottság döntését követően, az ezt 
követő időbeosztást azonban csak 
a nemzetközi kupákban érintett 
csapataink szereplése ismeretében 
véglegesíti a szövetség.

S. P. | fotó: Kocsis N.

Július 7. | szombat » Szabadidősport: Ötpróba, futás. Kemény Dénes Városi Sport-
uszoda, 9.00., kerékpár, 16.00 » Kosárlabda: U16-os női felkészülési mérkőzés: Magyarország – 
Olaszország. Generali Aréna, 18.00 » Strandröplabda: I. Miskolci Strandröplabda Bajnokság. 
Kemény Dénes Városi Sportuszoda, 10.00 » Tenisz: Országos veterán vidék bajnokság. Egyetemvá-
ros, 9.00 » Kerékpár: Országos Bike Trial akrobatikus bicikliverseny. Városi Szabadidőközpont előtt, 10.00.

Július 8. | vasárnap » Szabadidősport: Ötpróba, triatlon. Kemény Dénes Városi 
Sportuszoda, 10.00 » Strandröplabda: I. Miskolci Strandröplabda Bajnokság. Kemény Dénes 
Városi Sportuszoda, 9.00 » Tenisz: Országos veterán vidék bajnokság. Egyetemváros, 9.00.

Július 14. | szombat » Labdarúgás: Előkészületi mérkőzés: DVTK – Rimaszombat. Di-
ósgyőri stadion, 11.00.

» Veterán teniszbajnokság. Miskolcon rendezik az országos veterán teniszbajnoksá-
got, amelynek résztvevői a Fux kupáért küzdenek. 14 pályán több mint száz teniszező méri össze 
tudását az Egyetemvárosban péntektől vasárnapig.

» Kivetítő a jégcsarnokban. A Magyar Jégkorong Szövetség TAO-s pályázatának kö-
szönhetően egy 4-szer 3 méteres LED-kivetítő kerül a Miskolci Jégcsarnokba, az északi oldalra, a 
sajtóhelyek fölé. A beruházás összköltsége 12 millió forint.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

röviden ›››››››››››››››››››››››

A múzeumba kerültek Drozsnyik „gyermekei”
Egy művész úgy szereti és 
tiszteli a munkáját, alko-
tásait, mintha a saját gyer-
mekei lennének, mondja 
Drozsnyik István miskolci 
képzőművész, miközben ar-
ról beszélgetünk, hogy ed-
digi műveinek egy jelentős 
részét a Herman Ottó Mú-
zeumnak adományozza. 

A nem mindennapi felajánlás kö-
zel 140 alkotást foglal magában.

– Mindig is adakozó típus vol-
tam. Korábban többször szintén 
ellenszolgáltatás nélkül ajánlottam 
fel egy-egy művemet a város szá-
mára, gondoljunk csak a Techni-
ka Háza előtt található, több mint 
négyméteres nagyplasztikámra – 
indokolja a múzeum szakembe-
reiben nagy megdöbbenést keltő 
adományozási döntését Drozsnyik 
István képzőművész.

Mint mondja, abból kell, ponto-
sabban: abból kellene adnia min-
denkinek, amije van. Mivel – el-
mondása szerint – a munkásságán 
és művészetén kívül semmit nem 
tud felajánlani, ezzel kell szolgálnia.

Közel negyvenéves pályafutása 
egy szeletét, a teljes életműből vá-
logatott majd’ 140 alkotást – fest-
ményt, tusrajzot, kisplasztikát és 
kollázst, assemblage-t – adomá-
nyoz most a Herman Ottó Múze-
umnak. Mint Drozsnyik István is 

fogalmazott, „alkalmas arra, hogy 
komplexen mutasson be egy mű-
vészt”. Ráadásul egy olyan művész-
könyvet is felajánlott, amely egé-
szen a ’80-as évektől összegyűjtött 
bő 380 darab plasztikus képi ábrá-
zolást, valamint azóta megvalósult 
tervet, vázlatot tartalmaz.

A befogadó Herman Ottó Mú-
zeum művészettörténésze, Pirint 
Andrea elmondta, örömmel fo-
gadták a képzőművész felajánlá-
sát, annál is inkább, hogy a Her-

man Ottó Múzeum egyik fontos 
tevékenysége a régióbeli művészek 
jelentős alkotásainak összegyűjtse.

– Véleményem szerint Drozsnyik 
István hazánk egyik legeredetibb 
művészegyénisége. Adománya 
azért is rendhagyó, sőt, egyedülál-
ló, mert inkább jellemző az, hogy 
egy művész halála után, hagyaték-
ként jutunk ekkora anyaghoz. Most 
azonban egy fénykorában lévő mű-
vész adományozza nekünk gyűjte-
ményének egy jelentős darabját – 
emelte ki a művészettörténész. A 
művész alkotásai a gyűjteménybe 
kerülnek – a közeljövőbeli kiállítá-
sukra azonban egyelőre nehéz len-
ne ígéretet tenni, fűzte hozzá.

– Hiányozni fognak a gyűjtemé-
nyem eladományozott darabjai, de 
jó lesz rájuk emlékezni, visszagon-
dolni arra, hogyan dolgoztam raj-
tuk. A hasonlathoz visszatérve, 
olyan, mint amikor felneveljük a 
gyerekünket, de az idővel kiröpül 
a családi fészekből, és önálló életbe 
kezd. Valami ilyesmi vár most erre 
az anyagra is.  Kujan I. | fotó: Mocsári L.

Jobban jár, aki rendet tart 
Folyamatosan ellenőrzik a polgármesteri hivatal 
egészségügyi és szociális osztályának munkatár-
sai a rendezett lakókörnyezetet azoknál, akik szo-
ciális bérpótló juttatásért folyamodnak. Múlt év 
júniusától, a rendelet hatályba lépésétől idén má-
jus 31-éig 737 felhívó végzést adtak ki.

Mint arról korábban beszámoltunk, tavaly jú-
nius 1-jétől csak azok kaphatnak foglalkoztatást 
helyettesítő támogatást – azaz szociális bérpót-
ló juttatást – Miskolcon, akik rendben tartják a 
lakókörnyezetüket. Ezt a polgármesteri hivatal 
egészségügyi és szociális osztályának munka-

társai ellenőrzik, a feladat óriási, hiszen havonta 
több száz ingatlanról van szó.

A támogatást kérő lakásán környezettanul-
mányt végeznek, s ha a rendeletben foglalt fel-
tételek nem állnak fenn, a szociális osztály ellen-
őrzést végző munkatársai fényképfelvételeket is 
készítenek, amelyek bizonyítják, hogy a lakókör-
nyezet rendezettségre nem megfelelő. Ezt köve-
tően, a rendeletben foglalt – de legalább ötnapos 
– határidővel felhívják az érintett figyelmét, hogy 
biztosítsa az előírt feltételeket, azaz tegyen rendet. 

– Konkrétan megnevezzük, milyen feladatok 
elvégzését kérjük, s csak akkor utasítjuk el a ké-

relmet, illetve szüntetjük meg a támogatás to-
vábbfolyósítását, ha ennek a felszólításnak sem 
tesz eleget az ügyfél – mondta el Jirkovszkyné 
Szép Mária osztályvezető.

Mint megtudtuk, a rendelet múlt év júniusi 
hatályba lépésétől idén május 31-éig 737 felhí-
vó végzést adtak ki, és csupán 45 érintett nem 
tett eleget az abban foglalt kötelezettségeknek. 
Ezek kérelmét elutasították, illetve felülvizsgá-
lati eljárás keretében megszüntették a támoga-
tás továbbfolyósítását. Mint megtudtuk, 36-an 
az elutasítás, illetőleg a juttatás megvonása után 
rendezték lakókörnyezetüket, és újra kérték a 
támogatás megállapítását. Kérelmüket – tekin-
tettel arra, hogy megfelelt a rendeletben foglalt 
feltételeknek – teljesítették.                         Szepesi S.

A csoport, 
a magyarok mérkőzései:

július 12. | Magyarország – Svédország, 
Generali Aréna, 18.15 

július 13. | Törökország – Magyarország, 
Egyetemi körcsarnok, 20.30

július 14. | Magyarország – Belgium, Ge-
nerali Aréna, 18.15
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6  hirdetés

Szent Benedek Gimnázium és 
Szakképző Iskola Miskolci Tagintézménye

Miskolc, Kabar u. 12. • Tel.:  46/530-340,  30/398-9827
sztbenedek.miskolc.titkarsag@gmail.com 

http://sztbenedekiskola.hu
(Jelentkezés 2012. aug. 31-ig a Kiss E. u. 17. sz. alatt!)

SZAKKÉPZÉSEINK 
NAPPALI ÉS ESTI MUNKARENDBEN

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

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

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ KÉPZÉSEINK
(angol nyelvből emelt óraszámban!)

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

NAPPALI KÉPZÉSEKEN ÖSZTÖNDÍJ-LEHETŐSÉG!

A Szent Benedek Gimnázium és SZKI
Miskolci Tagintézménye

MATEMATIKA–BáRMELY SZAKOS TANáRT 
ÉS BOLTI SZAKOKTATóT

KERES
Bővebb információ: 46/530-340

allaspalyazat.miskolc@gmail.com

10 alkalmas bérletünk mellé 15 perces alak-
formáló kezelés + tartós fültű jár ajándékba!
Nyári akciónk: Páros bérlet vásárlása esetén  
+ 2-2 ajándékalkalmat adunk ráadásnak! 
Akciónk visszavonásig érvényes.

Címünk: Miskolc, Széchenyi utca 64.
Bejelentkezés: 06-70/369-2283 vagy 06-20/554-2906 Kata 15 kilót fogyott 2 kúrával. Ön is ké-

pes rá!

Átformáló akupunktúra, mellyel 5-10 kilótól  
szabadulhat meg egy hónap alatt!

Akció 2012. 07. 07-tól 2012. 07. 13-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 mf. zománc, fehér, 1 l  1999 Ft
Ariel mosópor, 2 kg, 750 Ft/kg 1499 Ft
Coccolinó öblítő, 1 l 499 Ft
Max San konyhai, fürdőszobai tiszt., 500 ml, 800 Ft/l   399 Ft



Július 7. | szombat
09.00–16.00 | Kaktuszkiállítás. A vasutasnap al-

kalmából közel 2 ezer különleges növényritkaságot 
mutatnak be. MVSC-sportpálya.

10.00–14.00 | Országos Bike Trial  
akrobatikus bicikliverseny. Sportcsarnok előtt.

10.30–19.00 | Juliális. MVSC Sporttelep.
14.00 | Roma Szín-pátia. Hagyományőrző  

zenekarok találkozója. Romano Teatro Kulturá-
lis Egyesület.

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

21.00 | Pilla. A csíkszeredai Role együttes 
rockballadája. Az ingyenes eseményen adományt 
gyűjtenek a Dévai Szent Ferenc Alapítvány javára.

Július 8. | vasárnap
17.00 | Takáts Eszter-koncert. Belvárosi evangéli-

kus templom.

Július 9. | hétfő
10.00 | Gyermekfoglalkozások. József Attila Könyvtár.
19.00 | Orgonaestek. Méhes Balázs és Sipos Mariann. 

Belvárosi református templom.

Július 12. | csütörtök 
21.00 | Ez a hely. Miskolctapolcai Nyár. Kulka János 

estje. Akropolisz színpad.

Július 13. | péntek
16.00 | Makettezők klubja. József Attila Könyvtár.
18.00 | It’s Time for Ragtime! Miskolci  

Muzsikusok. Miskolctapolcai Nyár. Barabits sétány.

Július 14. | szombat
09.00 | Repülős találkozó. 

14.15 | Koszorúzás, múzeumlátogatás Sa-
jókápolnán
16.00 | Farkas Bertalan élménybeszámolója
17.00 | Sétarepülés

14.00 | Roma Szín-pátia. Roma színészek találkozó-
ja. Romano Teatro Kulturális Egyesület.

17.00 | Hányszor mondjam még. A Görbe Tükör Szí-
ni Társulat zenés mesejátéka. Miskolctapolcai Nyár. 
Akropolisz szabadtéri színpad.

Július 15. | vasárnap
10.00 | Repülős találkozó. Avasi Kupa díjátadás. Re-

pülőtér.
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programok  7

Július 9. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Nagykörút, köz-
életi magazin (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 Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat 
TV) 21.00 A cápavadász, olasz–spanyol–mexikói film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Július 10. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, élet-
módmagazin (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 Visszatekintő: sportközvetítés felvételről 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Feketén-fehéren, 
francia–amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Július 11. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Dimenzió, 
esélyegyenlőségi magazin (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 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Há-
lózat TV) 21.00 Tájoló, magyar ismeretterjesztő műsor (Hálózat TV) (12) 23.00–06.00 Képújság.

Július 12. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Aki-
nek sebeivel gyógyultatok meg…” (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kul-
turális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm: Wanderfullájf 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.35 Hírháló (Hálózat TV.) 21.00 Tűz Afganisztán fölött, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–
06.00 Képújság.

Július 13. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Irányjel-
ző, autós magazinműsor (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.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az éjsza-
ka mestere, ausztrál–kanadai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Július 14. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi 
szent helyek üzenete 10. rész (Hálózat TV) (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 TV) 21.00 SlágerMix Attilával (Hálózat TV) (6) 22.00 Bencze-show (Hálózat 
TV) (12) 23.00–07.00 Képújság.

Július 15. | 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, kul-
turális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Króni-
ka, hírösszefoglaló 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Kétely, amerikai–ausztrál film (Hálózat TV) 
(16) 23.00–07.00 Képújság.

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

HIrdetés

HIrdetés

HIrdetés

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

Július 12–18. | 17.00 A Kilimandzsáró hava; feliratos francia film | 12 | 
(Béke-terem) | 17.30 Bel Ami – A szépfiú; feliratos angol–francia–olasz 
film | 16 | (Uránia-terem) | 19.30 Szauna Párizsban; feliratos francia víg-
játék | 16 | (Béke-terem) | 20.00 Felültetve; amerikai akciófilm | 18 | (Urá-
nia-terem).

Art mozi, művészetek házA ››››››››››››››progrAmAjánló ›››››››››››››››››››

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Jégkorszak 4. – A vándorló kon-
tinens (MB premier, digitális 3d) | 6 | 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
– 22.00 (p–szo)
Jégkorszak 4. – A vándorló konti-
nens (MB premier) | 6 | 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00 – 21.00 (p–szo)
Streetdance 2. (F digitális 3d) | 12 | 
10.15, 14.15, 18.15 – 22.30 (p–szo)
Én, a séf (MB) | 12 | 13.15, 20.00
Madagaszkár 3. (MB digitális 3d) | 6 | 
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30
Madagaszkár 3. (MB) | 6 | 11.30, 
13.30, 15.30, 17.30
Mindörökké rock (MB) | 16 | 11.15, 
16.00

Hófehér és a vadász (MB) | 12 | 17.30
Ideglelés Csernobilban (F) | 16 | 
13.45, 18.30, 20.30 – 22.30 (p–szo)
Várandósok (MB) | 16 | 11.00, 15.15, 
19.30 – 21.45 (p–szo)
Men in Black – Sötét zsaruk 3. (MB 
digitális 3d) | 16 | 12.15, 16.15, 20.15 – 
22.15 (p–szo)
Prometheus (MB digitális 3d) | 16 | 
12.15, 17.15, 19.45 – 22.15 (p–szo)
A diktátor (MB) | 16 | 10.15 – 22.00 (p–
szo)
Prometheus (MB) | 16 | 14.45
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül, BA – korhatári besorolás alatt. A 
13 óra előtti kezdési időpontok csak szombatra és vasár-
napra, a 21 óra utániak csak péntekre és szombatra vo-
natkoznak!

cinemA city, plAzA – július 5–július 11.  ›››››

» Szűcs János Sándor karmelita atya életének 56. évében a keszthelyi kórházban el-
hunyt. Az elmúlt 10 évben Keszthelyen, a Kis Szent Teréz-bazilikában teljesített papi szolgálatot. 
Előtte házfőnök volt a miskolci karmelita templomban 1995–2001 között. A miskolci világban élő 
karmeliták is gyászolják.

» A karmelita templomban jövő vasárnap, július 15-én tartják a Kármelhegyi Bol-
dogasszony-búcsút. A délután 5 órakor kezdődő szentmisét Palánki Ferenc segédpüspök, miskolci 
helynök mutatja be. Előtte, szombaton, ugyancsak délután 5 órai kezdettel ünnepre felkészítő lel-
kigyakorlat lesz. A szentmise szónoka Szalkai Z. József TORG atya lesz.

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

Miskolci Nyár 
Kemény Dénes Városi Uszoda

Július 7. | szombat
09.00–13.00 | Futás. Ötpróba
09.00–17.00 | Strandröplabda. Bajnokság
10.00–18.00 | Manó Manufaktúra
11.00–13.00 | Panni, a bohóc
13.00–14.00 | Munkakutya-bemutató
14.00–15.30 | Kutyaversenyek
15.30–16.00 | Fortuna stúdió divat showműsora
16.00–18.00 | Kerékpár futam. 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
09.00–09.30 | 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 | Factory bemutató. Steel City 

Drummers és a B-Boy Team
17.00–19.00 | Miskolci zenekarok koncertje.
19.00 | Az esemény zárása.
19.15–20.00 | A Város hangja győztesei.
20.00–22.00 | Compact Disco
21.00 | Factory tűzzsonglőr-bemutató

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.) Kissé szétszórttá válhat, így igen könnyen abba a hibába eshet, hogy 
jóval tovább nyújtózkodik, mint ameddig a takarója ér, bármiről is legyen szó! Anyagiak terén át-
menetileg meginoghat a biztonságos talaj a lába alatt, és olyan dolgokra költhet, amelyeket nem 

engedhetne meg magának. Ha van párkapcsolata, nagy döntésre kényszerül a napokban.

bika (04. 21–05. 21.) A hét elején nagyon le lesz terhelve, sok tennivalója akad, a leg-
többjét már rég meg kellett volna csinálnia, úgyhogy itt az idő a cselekvésre. Kedvező pénzügyi le-
hetőségek nyílnak meg ön előtt, és a baráti kapcsolatok ápolása is középpontba kerül. Ötleteit si-

kerrel véghezviszi, ha jó tanácsra van szüksége, elsősorban a családjához forduljon.

ikrek (05. 22–06. 21.) Mutassa meg valódi énjét, mert jelenleg ez az egyetlen módja, 
hogy a problémás napokat átvészelje. Anyagiak terén nem bízhatja magát a szerencsére vagy a vé-
letlenre, a sikerekért keményen meg kell harcolnia, mindemellett állandó bizonytalanság és dön-

tésképtelenség gyötri. Ha nem akar magának ennél is több nyűgöt, lásson a feladataihoz!

rák (06. 22–07. 22.) Jól érzi magát, senki és semmi nem gátolhatja meg abban, hogy ke-
zében tartsa ügyeit, és megfelelően alakítsa az életét. Kiváló hangulatban telnek a napok, többre 
most nem is vágyik. A munkában bármikor és bárkitől segítséget kérhet. Arra is lehetősége nyílik, 

hogy új barátokat szerezzen, és kamatoztassa kreativitását.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Nem lazsálhat egy percet sem, fontossá válik aktív rész-
vétele a munkában, és persze a családját sem hanyagolhatja el. Megerősítést kaphat jelenleg el-
foglalt pozíciójában, de feljebb is léphet a ranglétrán. Bármit is tartott eddig akadálynak fejlődése 

előtt, most sok dolgot megért, így még sikeresebbé válhat. Szánjon elég időt önmagára is! 

szűz (08. 24–09. 23.) Sok elismerést zsebelhetett be mostanság, és ezen a héten ez to-
vább fokozódik. Most óriási kitartásának és szorgalmának köszönhetően új lehetőségek nyílnak 
meg ön előtt, olyanok, melyekre nagyon régóta vár. Új megbízásra, üzletkötésekre, vagy akár egy 

kisebb nyereményre is kiváló ez az időszak. Amit most tesz, kétszeresen megtérül.

mérleg (09. 24–10. 23.) Nagyszerű hét vár önre, több új lehetőség is adódik. Ha még 
nincs gyermeke, talán ezen a héten ez a téma is felmerülhet. Szakmai téren pedig kiugró sikerre, 
szerencsés helyzetekre számíthat. Amit most a fejébe vesz, azt különösebb akadályok nélkül sike-

rül megvalósítania. Mivel jól végzi a dolgát, hamar learathatja a babérokat.

skorpió (10. 24–11. 22.) Ha tanul valamit, akkor garantált a siker. Igen fogékony álla-
potban van, az újdonságok befogadása most nem okoz nehézséget, sőt, szinte keresi a lehetőséget, 
hogy minél több információt birtokolhasson. Pénzügyi helyzete a vártnál kedvezőbben alakul, így 

összességében elégedett lesz a héten, és a magánéleti problémái is megoldódni látszanak.

nyilas (11. 23–12. 21.) Olyan hét áll ön előtt, amikor nem lesz idő a lazsálásra. Ha ne-
tán anyagi problémák nehezítik az életét, akkor most nagyszerű lehetőségek adódnak, hogy ren-
dezze ezeket, és átalakítsa kiadásait. Kellemetlen meglepetés legfeljebb közlekedés vagy utazás te-

rén érheti, ezért legyen fokozottan figyelmes. Szerelmi téren fordulat előtt áll!

bak (12. 22–01. 20.) Alkalmanként nyűgös, pedig nem kellene annak lennie, hisz nem 
mennek rosszul a dolgai. Karrier és pénzügyek terén nagyot léphet előre, ez a hét kiváló alkalma-
kat kínál különféle üzleti tárgyalások lebonyolítására, megállapodások megkötésére, valamint 

fontos döntések meghozatalára. Anyagi helyzetét most könnyen stabilizálhatja.

vízöntő (01. 21–02. 19.) Egyik pillanatról a másikra élete több területén is forduló-
pont következik be, melyekkel eleinte hadakozik, de fogadja el, hogy szükséges a változás a jobb 
élethez. Magánéletében és szakmai téren is elengedhetetlen volna néhány őszinte beszélgetés 

azokkal, akikkel konfliktusai adódtak. Az nem megoldás, ha homokba dugja a fejét.

halak (02. 20–03. 20.) Meglehetősen nehezére esik a napi rutinfeladatok elvégzése, 
az aprólékosság egyenesen feldühítheti. Azonban, ha apró lépésekkel halad a kitűzött célja felé, 
abból nem lehet baj. A hét második felében munkahelyén, vállalkozásában, otthon vagy a baráti 

körében is igen szerencsés, pozitív változások veszik kezdetüket. 

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 páros heteken:
Minden páros hét hétfő (kizárólag a családi házas övezetekben): Diósgyőr, Majláth, Berekalja,  
Lillafüred, Hámor
Minden páros hét kedd (kizárólag a családi házas övezetekben): Tatárdomb, Vargahegy, Kilián,  
Diósgyőr
Minden páros hét szerda (kizárólag a családi házas övezetekben): Pereces, Erenyő, Vasgyár, 
Komlóstető
Minden páros hét csütörtök (kizárólag a családi házas övezetekben): Tizeshonvéd-Meggyesalja  
utcák környéke, Üveggyár, Győri kapu, Győri kapu és Bulgárföld közötti terület

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket ked
vezményes áron a Miskolci Naplóban 
hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Szerkesztőségünk  
az alábbi címen érhető el:
3525 Miskolc, KisHunyad u. 9. 
Fax: 46/503508
Tel.: 46/503500/215 mellék 
Email: info@mikom.hu

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

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

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

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

MISKOLCTAPOLCAI NYÁR 2012
Helyszín: Akropolisz Szabadtéri Színpad (Miskolc, Görömbölyi u. 23.)

Pódium Színház

BAGOLY RUDI VARÁZSÓRÁJA
zenés mesejáték a Mazsola és Tádé címû bábmesejáték alapján
2012. július 7., szombat, 17.00 óra

Jegyár: 600 Ft

MISKOLCTAPOLCAI NYÁR 2012
Helyszín: Akropolisz Szabadtéri Színpad (Miskolc, Görömbölyi u. 23.)

EZ A HELY – KULKA JÁNOS ESTJE
(élô koncert 2 fôs zenekari kísérettel)

2012. július 12., csütörtök, 21.00 óra
Zenekar: Demkó Gergely – billentyûs hangszerek. Sipeki Zoltán – gitár

Jegyár: 2500 Ft, a helyszínen az elôadás kezdete elôtt 1 órával 3000 Ft, miskolctapolcai lakcímkártyával 2000 Ft



a város lapja

MiNap

2012. július 7. | 27. hét | II. (IX.) évfolyam 27. szám

8  mozaik / rejtvény

Színház az egész világ!

Tisztelt Olvasó! A Miskolci Nemzeti Színház új évadában 16 bemu-
tatót tartanak. Ezek közül négy előadás címét kell megfejteni most 
induló négyrészes rejtvénysorozatunkban. A megfejtéseket együtt, 
egy levélben, legkésőbb augusztus 1-jén éjfélig juttassák el a Mis-
kolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hu-
nyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfej-
tők között a Szerviz Iroda (Miskolc, Mártírok u. 1.) felajánlásában két 
elegáns dugóhúzókészletet sorsolunk ki.
Előző játékunk helyes megfejtése: 1. Kammerer Zoltán, 2. Németh 
Miklós, 3. Janics Natasa, 4. Csipes Ferenc. A Szerviz Iroda jóvoltából 
fajansztálat nyert Dér Ágnes, Babits Mihály u., kézi irattáskát nyert 
Szűcs Viktor (Miskolc, Dankó Pista u.), Lu kács Attila Zsolt (Miskolc-Pe-
reces, Csajkovszkij u.), amit a felajánlónál vehetnek át.

Szép nyári esték
A Miskolci Nyárnak sikerült pó-

tolnia azt, ami eddig nem volt 
nyáron Miskolcon: sport, zene, 
szórakozás együtt. Az első hét-

végén már túl van a város, a vá-
rosi sportuszodánál bemutatók, 
koncertek és sport várta a kilá-
togatókat – a vénuszos lányok 

ugyanúgy megmérkőztek egy-
más ellen, ahogy a családok az 

ügyességi versenyeken. A strand-
foci-bajnokságon az MVK csa-

pata végzett az első helyen. Ezen 
a hétvégén pedig a strandröplab-
da és az Olimpiai Ötpróba van a 
középpontban – és a szórakozás. 

(fotó: Juhász Á.)

bestseller ›››››››››››››

Leila Meacham: Rózsák
Több nemzedék óta rózsák formájában 
rendezi nézeteltérését három család. A ke-
let-texasi történet 1916-ban játszódik. A 
Toliverek, a Warwickok és a DuMont csa-
lád vörös rózsával kér bocsánatot, fehérrel 
jelzi a megbocsátást.

Amikor a tizenhat éves Mary Toliver 
apja halálát követően megörökli a család 
gyapotültetvényét, még nem tudja, mek-
kora fájdalmakat kell ezért kiállnia. Ap-
jának utolsó levelében írt átkát nem ve-

szi komolyan, csupán arra tud megszállottan gondolni, hogy méltó 
úrnője legyen az ültetvénynek, ezért lelkét is eladja. Visszautasítja a 
gazdag és jóképű Percy Warwick házassági ajánlatát, ezzel a döntés-
sel pedig a jövő nemzedék életét teszi tönkre.

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

Felültetve
Sonny, Vincent és Dave 
régóta haverok. Egy véres 
gyémántrablást követően 
Vincent elárulja a baráta-
it: beléjük ereszt egy so-
rozatot. Sonny azonban 
életben marad, és miu-
tán felépül, Detroit utcá-
in cirkál, bosszúra szomjazva. Ezzel felhívja magára Mr. Biggs, a város 
legfélelmetesebb maffiafőnökének figyelmét.

Amerikai akciófilm, korhatár 18 év
Művészetek háza, uránia-terem; július 12–18., 20.00 

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most… Az épület homlokzatán kettős felirat olvasha-
tó: Városi Női Ipariskola és Borsod-miskolci Múzeum. Utóbbi egye-
sületből 1899-ben vált önálló közgyűjteménnyé. Ennek egyik feltéte-
le a református gimnázium háttérben látható új épületének felavatása 
volt. A múzeum első tárlatát 1902-ben nyitotta meg. 1974-ig adott he-
lyet munkaszobáknak és kiállításoknak, ezt követően a Herman Ottó 
Múzeum állandó kiállítóhelye lett. A képen nyugati tornáccal ellátott, 
körbekerített épület látható. 1990-ben egy felújítás után került vissza 
ez a fatornác a homlokzatra, a kerítést jóval korábban park váltotta fel, 
amelyben 1957-től áll a névadó Herman Ottó szobra. 
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Juhász Ákos fotója)

86 éve, 1926. július 1-jén for-
galomba hozták a lebélyegzett 
papírkoronát. 12 500 korona 
lett 1 pengő. Az új pengőt már 
nyomták a diósgyőri, Kolba 
Mihály-féle papírgyárban, 
amelyhez a gépeket Németor-
szágból szerezték be. (1 tojás 
ekkor 1000 koronába került.)

85 éve, 1927. július első nap-
jaiban 40 fokos hőhullám lep-
te meg a miskolciakat. A város 
lakói Tapolcára, a Bükkbe, a 
Sajóhoz, no meg az avasi pin-
cékbe menekültek. Az utcák 
elnéptelenedtek, de sok halál-
esetet is feljegyeztek.

75 éve, 1937. július 6-án a 
belügyminiszter a bajai pol-
gármestert 3 évre kinevezte 
Miskolc pénzügyi ellenőrévé. 
A város olyan mértékben el-
adósodott, hogy évi költség-
vetésének fele (15 millió pen-
gő) volt az adósságállomány. 

Hétforduló ›››››

Névadó – istvánffy Gyula
Martin-kertvárosban, a Ve-
lence és a Tisza utca kö-
zött észak-déli irányú 
rövid utca, amelynek ke-
leti szomszédja Ben-
kő Sámuel, míg nyugati 
szomszédja Bornemissza 
Gergely nevét viseli.

A névadó Miskolcon szü-
letett, iskolai tanulmányait is itt vé-
gezte, de Egerben fejezte be. Nyír-
bátorban és Nagyenyeden kezdte 
tanítói pályafutását, majd Buda-
pesten magyar–történelem sza-
kos oklevelet szerzett. A XIX. szá-

zad végén kezdett a néprajzi 
gyűjtőmunkához, amely 
1908-tól, Miskolcra kerü-
lésétől szakmai publiká-
ciókban is kiteljesedett. 
A miskolci polgári le-

ányiskola igazgatójaként 
részt vett a város közmű-

velődési életében, a palócok-
ról és a matyókról figyelemre méltó 
munkái jelentek meg. (1863–1921 
között élt, sírja a mindszenti római 
katolikus temetőben található, nép-
rajzi munkássága dokumentumait 
a Herman Ottó Múzeum őrzi.) D. I.

Miskolc hangja
Miskolc énekes tehetség-
kutató versenyét, a Város 
hangja vetélkedőt a Gárdo-
nyiban rendezték meg. Az 
idei győztes Horváth Do-
rina lett – aki bárhol képes 
énekelni.

– Mióta az eszem tudom, éne-
kelek. Bárhol, bármikor képes 
vagyok dalra fakadni, aminek 
megvan az előnye és a hátrá-
nya is – meséli Horváth Dorina, 
aki Varga Dávid és Veréb Tamás 
előtt végzett a versenyben.

A 14 éves lány a diósgyőri re-
formátus általános iskolában 
koptatja a padokat, az Erkel Ze-
neiskolában hegedülni is tanul. A 
nyári szünetben is zeneközelben 
marad: a Magyar Continental 
Singers csapatát erősíti. 

Nem sok a szabadideje, mió-
ta a 14 döntős közül ő került ki 
győztesként, legközelebb a Mis-
kolci Nyár rendezvényén lép fel 
a Kemény Dénes Városi Sport-
uszodánál. Fiatal kora ellenére 
rendkívüli ízléssel válogatja ösz-

sze fellépéseinek dalait, ám leg-
nagyobb kritikusai, a szülei is so-
kat segítenek neki.

– Nagyon örültem a verseny-
nek, a lehetőségnek, hogy meg-
mérettethetem magam. Az 
éneklés az, amivel a legjobban ki 
tudom fejezni magam, bár még 
énektanárhoz nem jutottam el, 
de a szüleim mindenben támo-
gatnak. Édesapám mindig őszin-
tén elmondja a véleményét a pro-
dukcióimról – emeli ki a Város 
hangja, akit zenei kritikusa, édes-
apja fedezett fel.

Mint mondta, továbbra is sze-
retne énekléssel foglalkozni, ha-
bár most a tanulás a legfontosabb 
az életében.

Kiss J. | fotó: Juhász Á. 

köztünk élnek ››››››››››››

általános segélyhívó: 112; Fel-
nőtt háziorvosi ügyelet: MISEK 
(Csabai kapu 9–11.): 46/560-
080; MISEK Diósgyőr (Kórház 
u. 1.): 46/531-799; Fogorvo-
si ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 
46/555-666/1270; Gyer mek 
háziorvosi ügyelet (GYEK – 
Szent péteri kapu 76.): 46/412-
572. Lelkisegély 116-123. 
áldozatsegítő vonal: 80/225-
225. MihŐ műszaki ügyelet: 
46/379-360. MivÍz közpon-
ti ügyelet: 46/519-339. éMász-
hibabejelentés: 40/42-43-44. 
Közterület-felügyelet: 46/502-
579. in Memoriam Temetke-
zés (halottszállítási ügyelet): 
46/353-909, 30/677-7958. ál-
lategészségügyi Telep (kóbor, 
elhullott állatok 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 ››››››››››

HIrDETéS

100 éve írták…
Miskolcon tűrhetetlen állapotok 
uralkodnak a motorhasználat te-
rületén. A bősz motorosok sokszor 
nem szerelik fel a hangtompító be-
rendezést, így indokolatlanul erős 
szirénázásukkal halálra rémítik a 
közönséget. Az emberek követelik, 
hogy Budapest példájára a hangos-
kodó motorosok rendszámtábláját 
le kell szereltetni, a járművet a for-
galomból ki kell tiltani – írja a mis-
kolci napilap 1943. augusztus 8-án.

Dobrossy István

Marha- 
coMb szelet

bIrKa 
PÖrKÖlthÚs
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800 Ft/db 800 Ft/db

csontos300 g 500 g

2666 Ft/kg 1600 Ft/kg


