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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
ÉrtÉkteremtő 
Factory
„a város, erejéhez mérten támo-
gatni fogja ezt a civil kezdemé-
nyezést.”  
krónika | 2. oldal

kÉszüljünk 
Fel az útra!
a szakemberrel sorra vettük, 
mire kell figyelnünk belföldi és 
külföldi nyaralás alatt.  
életmód | 4. oldal

Bűn És 
BűnhődÉs
az új büntető törvénykönyv kidol-
gozásában részt vett zsiga Marcell 
miskolci képviselő is.  
a város | 5. oldal

Lovas mezőőrök a biztonságos Miskolcért  
Négy lovas mezőőr állt szolgá-
latba a héten Miskolcon, a kül-
városi, külterületi részeken. 

Kriza Ákos polgármester csütör
töki sajtótájékoztatóján, a Bá bo nyi
bércen elmondta: ez egy újabb lépés 
a biztonságos Miskolcért, a négy lo
vas mezőőr szolgálatba állítása része 
annak a közbiztonsági intézkedés
sorozatnak, ellenőrzéseknek, ame
lyeknek már egyre láthatóbbak az 
eredményei.

Miskolc külterületein eddig 
nyolc mezőőr teljesített szolgálatot 
– gyalogosan, illetve autóval –, hoz
zájuk csatlakozik most a négy lovas, 
akik a kiválasztást, felkészítést, illet
ve a szükséges vizsgákat követően, 
csütörtökön kezdték meg a járőrö
zést a frekventált részeken.

» folytatás a 3. oldalonSör, perec – fesztivál

Miskolcon rendezik szeptember 
6–9. között az ország legnagyobb 
sörfesztiválját.

A három nagyobb sörgyár mel
lett jelen lesznek a kisüzemi 
sörfőzdék is, hiszen, mint Kri
za Ákos polgármester hangsú

lyozta, Miskolcon, illetve a me
gyében készül a hazai kézműves 
sörök negyede, és a városban 
működik KeletEurópa legna
gyobb kézműves gyártója. Az 
esemény emblematikus étele a 
perec lesz.

» folytatás a 3. 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

Valóban gyűlhet a pont
Megkezdődött a pontgyűjtés és 
a pontbeváltás július 1-jével a 
MiskolcPont kártya rendszerében. 

A kedvezményrendszer iránt már
cius óta folyamatosan nagy az ér
deklődés, mostanra már közel 20 
ezren igényelték a kártyát. A köz
vetlen kedvezmények mellett most 
már működik a pontjóváírás is. 
Hogy hány forint után ír fel pontot 
a kártyára, illetve hogy milyen mó
don váltja be azokat, azt a csatlako
zott üzlet dönti el.

» részletek a 3. oldalon

Alakul a DVTK kerete
Ribánszki László után a héten 

újabb három játékossal erősített 
a DVTK: Takács Péter és Gosz
tonyi András három, a szlovák 

Michal Hanek 1+1 éves szer
ződést kötött a klubbal. Egy hét 

alatt két edzőmérkőzés lesz 
a diósgyőri stadionban.

» részletek az 5. oldalon

Ötpróba, koncertek...
Véget ért múlt vasárnap az 
idén első ízben megrendezett, 
két hétvégét átölelő Miskolci 
Nyár sport és kulturális ren
dezvénysorozat. Minden nap 
érdekes programok tömkele
ge várt mindenkit a Kemény 
Dénes Sportuszoda előtt.

» részletek a 2. oldalon

HIrdeTés

HIrdeTés

Már pattog a kosárlabda
Megkezdődött szer
dán az U16os A 
divíziós női kosár
labda Európabaj
nokság, melyet júli
us 11. és 22. között 
Miskolcon rendez
nek. 16 ország csa
pata küzd meg az 
Európabajnoki cí
mért a Generali Arénában és az egyetemi körcsarnokban. A megnyi
tón a résztvevő országok – Anglia, Belgium, Cseh, Francia, Spanyol, 
Olasz, Török, Magyar, Svéd, Német, Orosz, Görög, Horvátor
szág, Hollandia, Szlovákia, Szerbia – csapatai egyenként vonultak be  a 
Generali Arénába.                                                           » folytatás az 5. oldalon

Leszakadt az ég
Szerdán kilépett a medréből a Szinva terasz
nál a patak a hirtelen lezúduló, nagy meny
nyiségű csapadék miatt: húsz milliméternyi 
hullott le néhány óra leforgása alatt. Az átla

gostól jóval nagyobb mennyiségű csapadékot 
a csatornák is csak nehezen tudják elvezetni. 
Ennek ellenére komoly problémát sehonnan 
nem jeleztek, csak a repülőtéri aluljárónál állt 
meg a víz. Csütörtökön még elég változó volt 

az időjárás, de a Szinva már akkor 
visszahúzódott a medrébe.  (fotó: m. L.)

Egyetemek  
szövetségben
A hazai felsőoktatásban eddig pél
da nélküli együttműködést szente
sített a Miskolci Egyetem két kassai 
egyetemmel. Az együttműködés 
nem most kezdődött, az új, az ed
diginél  magasabb szintre emelt 
kapcsolat magában foglalja többek 
között új, közös képzések indítását, 
valamint európai uniós projektek
ben történő együttes indulást is.

» cikkünk a 2. oldalon

Milliókat fizetett 
vissza a bank
Úgy tűnik, van keresnivalójuk a 
bankokkal szemben a pórul járt 
devizahiteleseknek. Már van olyan  
miskolci magánszemély is, akinek 
10 millió forintos nagyságrendben 
fizetett vissza pénzt a bank. 

» cikkünk a 2. oldalon
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Miskolci Napló
a város lapja

röviden ››››››››››››

Miskolc támogatja a Factory Aréna küldetését
A Factory Arénába látogatott szerdán Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere, ahol ötvenezer forint értékű vásár-
lási utalványt adott át ott sportoló fiataloknak.

A látogatáson Egri Zsuzsanna, a Factory Aré-
na vezetője kalauzolta Kriza Ákos polgármestert és 
Gazdusné Pankucsi Katalin önkormányzati képvise-
lőt. Elhangzott, a Factorynak otthont adó régi gyári 
épület körülbelül nyolc éve került a kezelésükbe, az-
óta több mint 200 millió forintot nyertek annak fel-
újítására. A Factoryban hat civil szervezet dolgozik 
együtt, és az önkéntességnek is kiemelt szerep jut.

Ezt követően Kriza Ákos a héten a Factoryban 
zajló BMX-táborban edző fiataloknak adott át egy 
ötvenezer forint értékű vásárlási utalványt.

– Nagy öröm az számomra, hogy civilek karol-
tak fel egy részt a gyár területéből. Öröm látni, hogy 
fiatalok hasznosan töltik el itt az idejüket. Az a ci-

vil kezdeményezés, ami itt évek óta értéket teremt, 
mindenképpen támogatandó, és a város, erejéhez 
mérten támogatni is fogja azt – hangsúlyozta Kri-
za Ákos.                           Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

Ötpróba, strandröplabda,  
koncertek – Miskolci Nyár
Véget ért múlt vasárnap az idén 
első ízben megrendezett, két hét-
végét átölelő Miskolci Nyár sport- 
és kulturális rendezvénysorozat. 
Minden nap érdekes programok 
tömkelege várt mindenkit a Ke-
mény Dénes Sportuszoda előtt, 
az estét, és így az egész rendez-
vényt a Compact Disco koncert-
je zárta.

Az első hétvége a strandfoci-baj-
nokságról, a második, vagyis az 
elmúlt hétvége pedig a strand-
röplabdáról és az Ötpróba Lon-
donról szólt, de voltak külön-
böző sportszerbemutatók, és 
számos sportoló kápráztatta el 
tehetségével az érdeklődőket. 
Az EDF-DÉMÁSZ-Ötpróba 
London miskolci utolsó állo-
másán, a pontokért járó egyedi 
ajándékokat is át lehetett venni. 
Vasárnap délután kettő órakor 
talált gazdára a fődíj, mely Mis-
kolc önkormányzatának jóvol-
tából nem más, mint utazás a 
londoni olimpiára. Az utat Sza-

bolcs Bálint nyerte (vele készült 
beszélgetésünk a 8. oldalon ol-
vasható).

Szintén vasárnap volt a Spor-
tos Miskolc 2012 sportfotó-pá-
lyázat díjátadója. Az értékes 
ajándékokat Zsiga Marcell, Mis-
kolc alpolgármestere adta át, aki 
elmondta, a pályázattal az volt a 
céljuk, hogy megörökítsék mi-
nél több szemszögből, több lá-
tásmóddal a Miskolchoz köthe-
tő sporteseményeket.

Díjazták Juhász Ákost, kol-
légánkat, a Miskolci Napló és a 
minap.hu fotóriporterét, Kama-
rás Pétert és Orliczki Attilát.

A Miskolci Nyár keretein belül 
nemcsak sport, hanem sok-sok 
zene is várta az uszodánál pihe-
nőket. Fellépett egyebek mellett 
a The Carbonfools, a Paddy and 
the Rats, a Bohemian Betyars, a 
Czemende, a Kisavas, a Ritmiklift 
is – tehát számos olyan zenekar, 
amelyet szeret, és mindig vissza-
vár a miskolci közönség.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

Egyetemek szövetségben
A hazai felsőoktatásban eddig 
példa nélküli együttműködést 
szentesített a Miskolci Egyetem 
két kassai egyetemmel hétfőn. 

Az intézmények közti szövetség 
létrehozásának legfőbb célja egy 
közös tudáscentrum kialakítása, 
de új, közös képzések és projek-
tek indítását is tervezik a felek, 
amivel a remények szerint még 
magasabb szintre emelhető a két 
nemzet, a két régió és a három 
egyetem kapcsolata.

– Az együttműködésünk a 
két kassai egyetemmel, a Pavol 
Jozef Šafárik Egyetemmel és a 
Kassai Műszaki Egyetemmel 
nem most kezdődött, hanem 
több évre, évtizedre tekint visz-
sza – hangsúlyozta a keretszer-
ződés aláírása előtt Patkó Gyula, 
aki kezdeményezője volt az ed-
digi együttműködés írásos szen-
tesítésének. A Miskolci Egyetem 
rektora az eddigi kapcsolatok 

még magasabb szintre emelé-
sét tűzte ki legfontosabb cél-
ként, ami magában foglalja töb-
bek között új, közös képzések 
indítását, valamint európai uni-
ós projektekben történő együt-
tes indulást is.

– Határon átnyúló projektek-
re szeretnénk pályázni az Euró-
pai Uniónál, de tervezzük azt 
is, hogy hamarosan közös dip-
lomát ad ki együtt a három in-
tézmény – emelt ki néhányat a 
szerződés pontjai közül a Mis-
kolci Egyetem rektora.

A remények szerint ezekkel a 
lépésekkel a hallgatók sikeressé-
gét tudják növelni. Ugyanakkor 
a felek bíznak abban is, hogy az 
eddigi oktatócserék még haté-
konyabbak lesznek, még sűrűb-
ben lehet majd tehát arra számí-
tani, hogy a kassai egyetemek 
oktatói Miskolcon tartanak kur-
zusokat, és a miskolci oktatók is 
átjárnak Kassára oktatni.

Rendőrkapitányi fogadónap. Bo-
gyay Ferenc alezredes, Miskolc rendőr-
kapitánya lakossági fogadónapot tart jú-
lius 25-én, szerdán reggel 9 és déli 12 óra 
között a rendőrkapitányságon. Bejelent-
kezni a 46/514-511/27-29-es telefonszá-
mon július 23-án reggel 9 óráig lehet.

Nyári szünet. Ítélkezési szünet lesz jú-
lius 16. és augusztus 20. között a Miskol-
ci Törvényszéken, ügyeleti rendszerben 
azonban továbbra is ellátják a halasztha-
tatlan feladatokat. 

Folyamatosan kérhető. Napi egy 
óra ingyen gondozást biztosít a miskol-
ci önkormányzat a rászoruló igénylők 
számára. Az ellátási igényeket folyama-
tosan lehet jelezni a Miskolci Családse-
gítő Központnál.

napról napra ››››››››››››››
Július 7. | szombat

Óvodának segítettek. Egy építőipa-
ri segédanyaggyártással, forgalmazás-
sal foglalkozó cég csaknem száz mun-
katársának, valamint az intézmény 
dolgozóinak részvételével, társadalmi 
felelősségvállalás keretében újították 
fel a Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodát. 
Az önkéntes munka mellett játékokat 
is ajándékoztak a gyerekeknek.

Vasutasnap. A 62. vasutasnap ren-
dezvényeire várták a vasúti dolgo-
zókat és családtagjaikat. Az MVSC 
sporttelepén idén is nagyon színes 
programmal készültek a szervezők. 
A színpadon volt táncdal- és ope-
rett-összeállítás, élő népzenei és nép-
táncbemutató, s számtalan kiegészítő 
rendezvény is szórakoztatott. Emel-
lett voltak sportversenyek és kéz-
ügyesség-fejlesztő foglalkozások is.

Jótékonyság Csíkszeredáról. A 
csíkszeredai Role együttes adott jóté-
konysági koncertet a miskolctapol-
cai Akropolisz szabadtéri színpadon. 
A nagy múltú zenekar a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány javára, Böjte Csa-
ba ferences rendi szerzetes gyerme-
keinek gyűjtött adományt. 

Július 8. | vasárnap

Koncert a templomban. Takáts 
Eszter Nem a jutalomért című temp-
lomturnéja érkezett Miskolcra, a bel-
városi evangélikus templomba. A 
koncert célja a világi, könnyűzenei 
értékek közvetítése volt a hívek felé, 

és a hétköznapi koncertlátogatók be-
hívása a templomba. Az érdeklődők 
felajánlásaikkal fogyatékkal élőket és 
egyéb, hátrányos helyzetű csoporto-
kat támogattak.

Bocsabajnokok. Országos Bo-
csa Bajnokságot és Mogyorósi Attila 
Emlékversenyt tartottak a hétvégén 
az egyetemi körcsarnokban. Az idei 
bajnokságra többek között Kecske-
métről, Pécsről, Tatabányáról és Bu-
dapestről is érkeztek versenyzők. Az 
országos bajnokságot tavaly is 

Július 9. | hétfő

Festőtábor. Másodszor rendeztek 
idén festőtábort Lyukóbányán a hát-
rányos helyzetű gyerekek részére. A 
tábor hétfőn kezdődött és szerdáig 
tartott, azonban a hozzá kapcsolódó 
alternatív napközbeni foglalkozások 
egészen péntekig várták a kicsiket. A 
táborban neves festőművészek az ott-
hon előkészített képeiket nyilvánosan 
fejezik be. Ezzel párhuzamosan a gye-
rekekkel rajztanár foglalkozott.

Félévértékelő. Sajtótájékoztatón 
reagált Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere félévértékelőjére Földesi 
Norbert, az MSZP városi frakciójá-
nak vezetője, illetve Szihalmi Péter, 
az ellenzéki párt miskolci alelnöke. 
Szihalmi Péter arról beszélt, a város-
vezetés tönkretette a Miskolc Hol-
dingot, az operafesztivált, új mun-
kahelyeket pedig nem hozott létre. 

Földesi Norbert azt mondta, a város-
vezetés folyamatosan ellentmondás-
ba keveredik önmagával, mást cse-
lekszik, és mást mond. Az MSZP 
miskolci szervezete át akarja ver-
ni az embereket, hogy így terelje el 
a figyelmet arról a súlyos hagyaték-
ról, amit a miskolciakra hagyott – áll 
Seresné Horváth Zsuzsanna, a Fi-
desz – KDNP önkormányzati kép-
viselőjének közleményében, mely-
lyel a szocialisták sajtótájékoztatójára 
reagál. Hozzáteszi, „az ellenzéknek 
szerencsére már senki sem hisz, így 
a vádakat, hazug kijelentéseket nem 
kell tételesen cáfolni”.

Július 10. | kedd

115 éve csenget. 2012-ben 115 éves 
a miskolci villamosközlekedés. Az év-
forduló alkalmából ismét közlekedett 
a 100-as nosztalgiavillamos, és elis-
merésben részesültek a miskolci kö-
zösségi közlekedésért dolgozók. A 
2000-ben alapított Meszléri Zoltán-
díjat a közlekedés fejlesztésében vég-
zett kimagasló, maradandó és pél-
damutató tevékenységéért az idén 
Grieger Ernő forgalmi igazgató kapta.

Együtt a világ magyar fiataljai. 
Miskolcra érkezett a Rákóczi Ma-
gyarságismereti Mozgótábor, amely 
révén határon túli magyar fiatalok 
ismerik meg közelebbről az ország 
értékeit. A Kanadai Rákóczi Ferenc 
Alapítvány 19. alkalommal szervez-
te meg a tábort.

Július 11. | szerda

A dugódíjról. A miskolci tömeg-
közlekedést kritizálta sajtótájékozta-
tón az MSZP. Simon Gábor városi 
elnök szerint a közösségi közlekedés-
ben a járatritkítás és a díjemelés mel-
lett a dugódíj bevezetése ugyanúgy 
nem járul majd hozzá a bevétel nö-
veléséhez. Dobos Tímea, a városhá-
za szóvivője közleményében leszö-

gezte: Miskolc önkormányzata nem 
tervezi sem a dugódíj, sem a Tempo 
30 bevezetését, így erről szóló szak-
mai anyaga sincs a városnak.

Balesetveszélyes híd. A pere-
cesi Som utcán található gyaloghíd 
balesetveszélyes Pakusza Zoltán, a 
Jobbik miskolci önkormányzati kép-
viselője szerint. Helyszíni sajtótájé-
koztatóján elhangzott, a javítás nem 
kerülne többe 40-60 ezer forintnál. A 
lakók már tájékoztatták a városveze-
tést a gyaloghíd veszélyeiről.

Július 12. | csütörtök

Barátságos finn–magyar. Barát-
ságos sakkmérkőzést játszott a finn 
Vammalan Sakkikerho sakk-klubbal 
az Első Miskolci Sakkiskola a polgár-
mesteri hivatal Petőfi utcai díszter-
mében. A találkozó keretében egy-
egy finn és magyar sakkozó mérte 
össze tudását, a partit a hazaiak nyer-
ték 8–6 arányban. A kötetlenebb 
schnellpartikban viszont a finn ven-
dégek visszavágtak. Az EMSE csa-
pata meghívást kapott Finnország-
ba, továbbá a felek megállapodtak, 
hogy együttműködést alakítanak ki 
az utánpótlás-nevelés területén.

Július 13. | péntek

Miskolcon a kamarai elnök. 
Miskolcra látogatott Parragh Lász-
ló, a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke, aki előbb Mengyi 
Rolanddal, a megyei közgyűlés el-
nökével tárgyalt, majd látogatást tett 
a StarPlus Kft. Sajószigeti úton épü-
lő beruházásánál, a FUX Zrt.-ben 
pedig felavatta az új dobsodrógépet. 
Parragh László arról beszélt: fon-
tos az uniós források átcsoportosítá-
sa a gazdasági operatív programok-
ba, mert a gazdaságban nagy szükség 
lenne rá, ugyanakkor ezermilliárdok 
„ragadhatnak be”, anélkül, hogy fel-
használnák.

» Nánási-Kocsis Norbert (Fidesz) | a 10. sz. választókörzet önkormányza-
ti képviselője lakossági meghallgatást tart július 14-én, szombaton este 6 és fél 7 kö-
zött a Huba és a Tas utca végénél található parkban a környék parkolási helyzetének 
rendezéséről.

» Seresné Horváth Zsuzsanna (Fidesz) | a 18. számú választókörzet ön-
kormányzati képviselője lakossági utcafórumot tart a Kuruc utcai nagy parkban július 
19-én, csütörtökön délután 2 órakor a parkot érintő építkezésről.

fórum ››››››››››››››››››››››››

Milliókat fizetett vissza a bank a hitelkárosultnak  
Szinte mindenkit érintett a 2008 vé-
gén kirobbant pénzügyi világválság. 
Különösen rosszul jártak a devizahi-
telesek, úgy tűnik azonban, van ke-
resnivaló a bankokkal szemben.

– Vannak olyanok, akiknek pe-
ren kívül sikerült megegyezniük 
bankjukkal – mondta Stoff László, 
a Banki Hitel Károsultjainak Egye-
sülete képviseletében. Ilyen az a 
miskolci magánszemély is, akinek 
10 millió forintos nagyságrendben 
fizetett vissza pénzt a bank. Mint 
az egyesületi képviselő fogalma-
zott, ehhez az kellett, hogy a be-

adványt helyesnek és igaznak ítélte 
az érintett bank, így gyakorlatilag 
beismerte, hogy „megvezette” az 
ügyfelét.

Hozzátette, a szerződések olva-
sása után maga is úgy gondolja, 
hogy a többsége semmisnek nyil-
vánítható, a lakáshitelesek, az autó- 
vagy személyi kölcsönt devizában 
felvevők egyaránt fordulhatnak 
panaszukkal az irodához.

– Azok perelhetnek, akik még a 
hitelüket törlesztik, vagy akiknek 
már felmondták a hitelt, de azok is, 
akiknél a végrehajtás időpontja ki 
van tűzve, vagy lefoglalták a házát. 

Azok azonban, akik végtörlesz-
tettek, már nem tehetik ezt meg – 
mondta Stoff László.

Az iroda közvetítő szerepet tölt 
be, és tanácsot ad, ha azonban az 
ügyfél kéri, el is járnak helyette az 
ügyben. Teltházas lakossági fóru-
mot is tartottak a devizahitelesek 
számára június végén, ahol olyan 
ügyvédek is jelen voltak, akik ko-
rábban már pert nyertek ügyfe-
lüknek a bankokkal szemben, így 
a többletköltséget kamatostól visz-
szakapták. – Ezek a bírói döntések 
bizonyítják, hogy a hazai bírósá-
gok ítéleteikben fel tudnak lépni a 

törvénytelenségek ellen, és érvényt 
tudnak szerezni a jognak és a jog-
államiságnak – mondta.

Hangsúlyozta ugyanakkor, min-
denkinek egyénileg kell megvívnia 
a saját harcát. Nincs lehetőség per-
közösség alakítására, mivel min-
den hitelt más és más feltételek-
kel kötöttek meg. Magyarországon 
egyébként sincs precedensérté-
kű bírósági ítélkezés, azaz egy íté-
let nem vonatkozik automatikusan 
minden, hasonló joghátrányt szen-
vedett hitelfelvevőre. Minden jog-
sértettnek tehát saját magának kell 
pert indítania az igazáért.            K. I.

Kamarás Péter, Zsiga Marcell és Juhász Ákos a díjátadón
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Sör, perec – fesztivál

Miskolcon rendezik szeptember 
6–9. között az ország legnagyobb 
sörfesztiválját: a Népkertben há-
rom színpad, kétszáz árus, ismert 
hazai és nemzetközi zenekarok, 
egy kétezer fős sátor és természe-
tesen sör várja a látogatókat.

» folytatás az 1. oldalról
Számos kulturális programnak 
ad otthont évről évre a város – 
kiemelve az operafesztivált, a 
CineFestet, illetve a jövőre meg-
rendezendő Európai Színiaka-
démiák Találkozóját és a nyári 
Határon Túli Magyar Színházak 
Találkozóját –, a gasztronómiai 
fesztiválok sorát pedig a miskolci 
sörfesztivállal bővítik, mely a leg-
nagyobb lesz az országban, a né-
metországi Octoberfesthez ha-
sonlatos, mondta el Kriza Ákos 
polgármester.

Az ötlet Hajdú Péter televíziós 
műsorvezetőtől származik, aki 
egy miskolci barátjával választot-
ta ki a helyszínt.

– Örülök, hogy a borsodi me-
gyeszékhely helyt adott a ren-
dezvénynek. Nekem, ha sörről 
van szó, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye és Miskolc jut az eszem-
be. Szeptemberben 200 árus, 
130 nagyobb stand és egy két-
ezer fő befogadóképességű sör-
sátor várja majd az érdeklődőket. 
Utóbbiban lesz az egyik színpad, 

emellett lesz egy szabadtéri nagy-
színpad, illetve a sportcsarnok-
ban is rendezünk koncerteket.

A szervező hozzátette, a Gör-
gey utcát lezárják a fesztivál ide-
jére – jelezve a rendezvény volu-
menét.

A sör mellett főszerepet kap a 
zene, három nemzetközi sztár-
vendég lép fel a Népkertben: 
Thomas Anders és a Modern 
Talking, a Boney M, valamint a 
Mr. President koncertjein nosz-
talgiázhatnak a fesztiválozók. A 
külföldiek mellett népszerű hazai 
bandák is fellépnek – „tematikus” 
helyszíneken. A nagyszínpadon a 
Csík zenekar, a Magna Cum La-
ude és a Hooligans, a sátorban a 
mulatós zene nagyjai (Lagzi Laj-
csi, Kökény Attila, Bódi Guszti, 
Bangó Margit, Zoltán Erika, Fásy 
Ádám), míg a sportcsarnokban a 
Bëlga, a Kiscsillag, Ganxsta Zolee 
és a Kartel, valamint Kasza Tibi 
biztosítja a hangulatot.

Hajdú Péter kiemelte, nem 
alakítanak ki koncertteret, ha-
nem a klasszikus sörfesztivá-
lokra jellemző sörpados meg-
oldást választották. A szervező 
elmondta, mintegy százezer lá-
togatót várnak a sörfesztivál-
ra – a kapcsolatot felvették Mis-
kolc testvérvárosaival, Kassával 
és Aschaffenburggal is.

Soós P. | fotó: Juhász Á.

Újabb lépés a biztonságos Miskolcért  
Lovas mezőőrök álltak szol-
gálatba a héten Miskolcon, 
a külvárosi, külterületi ré-
szeken. 

» folytatás az 1. oldalról
Helyszíni sajtótájékoztatóján Kriza 
Ákos hangsúlyozta: kiemelt jelen-
tőségűnek tekintik a közrend és a 
közbiztonság megteremtését Mis-
kolcon és a külterületein is. A pol-
gármester elmondta, a rendszeres 
ellenőrzések hatására egyre csök-
ken a rendbontások és a csendhá-
borítások száma. Múlt év január-
jától csaknem négyezer ellenőrzést 
hajtottak végre a közterület-felü-
gyelők és a mezőőrök, ebből csak-
nem 700 végződött feljelentéssel.

Szabálysértési eljárások kereté-
ben, idén háromszáz esetben sza-
bott ki a hatóság pénzbírságot, és 
további kilencven ügy van folya-

matban. A térfigyelő kamerák jel-
zései alapján, múlt év júniusa és 
idén, február között összesen 301 
esetben intézkedtek a közterület-
felügyelők és a rendőrök.

Kriza Ákos jelezte, tovább foly-
tatódik a közbiztonság javítását 
célzó intézkedés-sorozat. Ennek a 
része a lovas mezőőrök szolgálat-

ba állítása is, akik a nehezen meg-
közelíthető, külterületi helyeken is 
ellenőrzéseket tudnak végezni, to-
vább erősítve ezzel is a lakosság 
biztonságérzetét.

Mint megtudtuk, a lovas mező-
őrök már részt vettek a területen 
próba-járőrtevékenységben, és a 
régebben szolgálatot teljesítő me-

zőőrök is segítik őket helyismere-
tükkel, tapasztalataikkal. A csütör-
tökön Bábonyibércről szolgálatba 
induló lovasok – Pásztor János és 
Szabó Zoltán – számára Kovács 
László Csaba, a közterület-felügye-
leti és rendészeti osztály vezetője 
tartott eligazítást.

A lovas mezőőrök által figyelt te-
rület egyike a Bábonyibérc is, ahon-
nan ellenőrzésre indult az egyik 
lovas mezőőr páros, Miskolc észa-
ki és északkeleti területeire: Diós-
győr, Pereces, Lyukó, Bábonyibérc, 
a Szentpéteri és a Zsolcai kapuk tér-
ségébe. A másik páros Miskolc déli 
és délkeleti részein, Szirma, Martin-
kertváros, Hejőcsaba, Görömböly, 
Tapolca, Csermőke és Vargahegy 
külterületein teljesít szolgálatot.

Kijelölt útvonalukon, egyebek 
mellett ellenőrzik az illegális sze-
métlerakást, a lakcímbejelentése-
ket, fémszállítást, és az ingatlanok 
állapotát is.

Szepesi S. | fotó: Mocsári L.

MiskolcPont: elindult a pontgyűjtés és a honlap
Megkezdődött a pontgyűjtés és 
a pontbeváltás július 1-jével a 
MiskolcPont kártya rendszerében. A 
már csatlakozott elfogadóhelyeket a 
kedvezményrendszer napokban in-
dult honlapján lehet megtekinteni, 
és várhatóan még a hónapban meg-
jelennek a MiskolcPont sajátmárkás 
termékei is.

Makár József, a MiskolcPont mar-
ketingmenedzsere elmondta, a 
pontgyűjtés és -beváltás hasonlóan 
működik, mint néhány nagyáru-
háznál, a csatlakozott cég határoz-
za meg azt, hogy pontosan hány 
forint után ír fel pontot a kártyára, 
illetve azt is, milyen módon váltja 
ezt be az üzletben.

– Kiskereskedelmi partnerek 
mellett július első hetétől már le-
het pontokat gyűjteni a Coop üz-
leteiben is, egyelőre még csak hat 
boltban, de hamarosan a miskol-
ci kistérség (ahol a kártyarendszer 
üzemel) összes boltjában lehető-
vé válik mindez – mondta Makár 
József.

Az, hogy az élelmiszer-üzletlán-
con túl pontosan milyen partne-
reknél van mód pontgyűjtésre, a 
héten indult www.miskolcpont.hu 
oldalon érhető el a kedvezmény-
rendszer minden részletével, infor-
mációjával együtt. A weboldalon 
egyebek mellett lehetőség van arra 
is, hogy nyomon kövessük, hány 
pontot is gyűjtöttünk MiskolcPont 

kártyánkra. A kártyahasználók kö-
zött nyereményjáték is indul, aki 
legtöbbet használja MiskolcPont 
kártyáját, azok között értékes nye-

reményeket – egyebek mellett csa-
ládi Barlangfürdő-belépőket – osz-
tanak ki. Részletek az akcióban 
résztvevő boltok bejáratánál talál-
hatóak meg.

– A MiskolcPont iránt egyéb-
ként március óta folyamatosan 
nagy az érdeklődés, mostanra már 
közel 20 ezren igényelték a kedvez-
ménykártyánkat – mondta a mar-
ketingmenedzser.

Makár József hozzátette, hama-
rosan, még júliusban megjelen-
hetnek a MiskolcPont sajátmárkás 
termékei – első körben kenyérről 
és tejről lesz szó – melyeket szintén 
a miskolci kistérségben forgalmaz-
nak majd. 

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

Magasabb színvonalon, 
nyitottabban működtetnék
Új működtetője lesz augusz-
tustól a görömbölyi művelődé-
si háznak.

Mint arról már korábban hírt ad-
tunk, az intézmény visszakerül a 
Miskolci Kulturális Központ ve-
zetése alá. Nehéz Károly önkor-
mányzati képviselő szerint ez 
kibővíti a lehetőségeket, és haté-
konyabb közművelődési munkát 
fog eredményezni a jövőben.

– Az utóbbi időben olyan hí-
resztelések láttak napvilágot, 
hogy bezár a görömbölyi mű-
velődési ház. Ez egyáltalán nem 
igaz, egyszerűen arról van szó, 
hogy augusztustól a város, azaz 
a Miskolci Kulturális Központ 
veszi át a ház működtetését – 
mondta el lapunknak Nehéz Ká-
roly. A képviselő kihangsúlyozta, 
hogy a Miskolci Kulturális Köz-
pont a város más részein is sike-
resen működtet intézményeket. 
Jól képzett, nagy létszámú köz-
művelődési, technikai, műsza-
ki, gazdasági szakembergárdát 
foglalkoztat, akik alkalmasak rá, 
hogy Görömbölyön is biztosít-
sák a Művelődési Ház eredmé-
nyes tevékenységét. 

– A tulajdonos város célja az, 
hogy az intézmény még maga-

sabb szakmai színvonalon és na-
gyobb nyitottsággal üzemeljen. 
Egyenlő esélyeket adva az érin-
tett civil szervezeteknek, azok-
nak is, amelyek a városrészben a 
jelenlegi feltételek mellett is sike-
resen működnek – hangoztatta a 
képviselő. 

Nehéz Károly elmondta, 
mindezt az új formában látják 
biztosítottnak, emellett a műve-
lődési ház a pályázatokon is na-
gyobb sikerrel tud részt venni, ha 
erős intézményi háttér lesz mö-
götte.

– A kiscsoportos foglalkozá-
sok megmaradnak, az énekkar, 
a színjátszókör továbbra is hasz-
nálhatja az épületet, és az augusz-
tusra, szeptemberre tervezett es-
küvőket is megtartják – tette 
hozzá a városrész önkormányza-
ti képviselője.                             Sz. S.

Ismét Rotary Anna-bál 
Miskolctapolcán
A Rotary Club Miskolc-Tapolca 
július 28-án másodszor rendezi 
meg Miskolc fürdővárosi tradíció-
kat ápoló városrészében az im-
már hagyományosnak tekinthe-
tő Anna-bált. 

Az előző évi rendezvény nem 
titkolt célja volt az Anna-báli 
hagyományoknak a múlt század 
patinás rendezvényeihez méltó 
újjáélesztése, illetve az, hogy ré-
giónkra irányítsák minél több 
érdeklődő figyelmét. A telthá-
zas rendezvényen részt vettek a 
régió prominens személyiségei 
és számos, külföldről érkezett 
vendég is, akik nemcsak a térség 
természeti és történelmi értékeit 
ismerték meg, de ízelítőt kaptak 
Miskolc és vonzáskörzete prog-
ramkínálatából is. 

Az ez évi miskolctapolcai An-
na-bál a Rotary céljaival össz-
hangban jótékonysági célki-
tűzéssel is gazdagabb lesz. A 
hagyományokhoz híven a Ro-
tary Club Miskolc-Tapolca jó-
tékonysági akcióinak kedvez-
ményezettje a B.-A.-Z. Megyei 
Kórház Gyermek-egészség-
ügyi Központja lesz, amit a klub 
megalakulása óta csaknem min-
den évben műszeradománnyal 
támogatott.

A humanitárius szolgálat 
mellett a szervező miskolcta-
polcai rotaristák mindig nagy 

hangsúlyt fektettek nemze-
ti hagyományaink ápolására 
és a tehetséges művészek fel-
karolására. Ezzel összhangban 
az idei Anna-bál rendezvénye-
in is csak olyan alkotóműhe-
lyek művészei lépnek fel és szó-
rakoztatják a közönséget, akik 
magas szintű munkájukat tér-
ségünk jó hírét öregbítve Mis-
kolcon vagy a város szűk kör-
nyezetében végzik.

A bál fővédnöke a Rotary 
Magyarország 2012/2013-évi 
kormányzója, Ungvári Zsig-
mond lesz, fő támogatóként 
pedig mellé állt a város kultu-
rális Mecénás-alapja. Termé-
szetesen a Bál szépe-választás az 
idén sem maradhat el. A jelent-
kezési lapok és nyilatkozatok 
átvehetők július 1-jétől a Bás-
tya Wellness Hotel portáján és 
a helyszínen, illetve letölthetők a 
miskolctapolcai Anna-bál hiva-
talos honlapjáról: www.annabal-
miskolctapolca.hu.

Parkolási kérdésekről 
a Szentpéteri kapuban
Lakossági meghallgatást tart 
július 14-én Nánási-Kocsis 
Norbert önkormányza-
ti képviselő a Huba és a Tas 
utca végénél található park-
ban, a környék parkolá-
si helyzetének megnyugtató 
rendezése érdekében.

A képviselő lapunknak elmond-
ta: az előző évben, lakossági igény 
alapján már történt egy parkolá-
si zónabővítés a Szentpéteri kapu 
utcában, az M1 fitnesz melletti te-
rületen. A környékbeli lakók jelez-
ték, hogy egész nap olyan „idegen” 
autósok foglalják el a házak közöt-
ti parkolókat, akik a belvárosban 
dolgoznak. 

Ezért egy parkolóórát helyeztek 
ki a helyszínre, a helyzet rendezé-
se érdekében. 

– Nemrégiben a Szentpéteri 
kapu Szerviz utcájában 80 parko-
lóhely kiépítését terveztettem meg. 
Ebből idén húszat építenek meg, 
a többit pedig majd igény szerint, 
a bővítések alkalmával – mond-
ta el Nánási-Kocsis Norbert, aki 
arról is szólt, hogy – a városüze-
meltetési osztállyal egyeztetve – a 
Tas és Huba utcába „Lakó-pihenő 
övezet” tábla kihelyezését rendelte 
meg, azzal a céllal, hogy az utcában 
csak a helyben lakók és vendége-

ik parkolhassanak, elkerülhető le-
gyen a torlódás, a nem kívánatos 
autómennyiség.

– Idén tavasszal sok kérés érke-
zett a lakók részéről a zóna bőví-
tésére vonatkozóan. A RégióPark 
felmérte a beparkolt helyeket, és 
igazoltnak látták az igényt a Tas, 
a Huba, valamint a Szentpéteri 
kapu Szerviz utcájában az Álmos 
utcáig, ezért a közgyűlés elé ter-
jesztette a bővítést – nyilatkozta a 
képviselő.

Nánási-Kocsis Norbert elmond-
ta, hogy közben azonban több lakó 
is megkereste a Tas utcából, kér-
ve, hogy az eredeti koncepció va-
lósuljon meg. Tehát a „Lakó-pihe-
nő övezet” tábla legyen kihelyezve 
és ne fizetős övezetnek jelöljék ki a 
területet. A kérést továbbította is a 
Régió Park felé. 

– Mivel a három említett utcá-
ban eltérő a lakók igénye, a meg-
oldásnak is eltérőnek kell len-
nie – hangsúlyozta Nánási-Kocsis 
Norbert, elmondva, hogy szeret-
né felmérni a Huba és a Szentpé-
teri kapu utcában lakók személyes 
véleményét. Ezért július 14-én este 
6 és fél 7 között lakossági meghall-
gatást tart a Huba – Tas utca végé-
nél található kis parkban.

– A parkolóövezeti bővítésre vo-
natkozó valós lakossági igény fel-
mérését követően annak megfele-
lően fogunk eljárni – emelte ki a 
képviselő.

Sz. S.
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Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA acél biztonsági ajtók beépít-
ve már 59 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók (mű-
anyag, fa, alumínium) cseréje óriási kedvez-
ménnyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. 
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. 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.

HIrdeTÉS

Hűsítő gyógynövények
A kánikula csak ideiglenesen ért 
véget. A különböző gyógynövé-
nyekből összeállított „koktélok” 
pedig nemcsak az extrém időjárá-
si körülményeket segítenek elvi-
selni, de védik is szervezetünket. 

A kánikula nem csupán a be-
tegséggel terhelt szervezetet vi-
seli meg, hanem az egészséges 
emberekét is. Számos módon 
frissülhetünk fel az extrém-
nek nevezhető hőségben, ám a 
legfontosabb, hogy megfelelő 
kombinációjú gyógynövénye-
ket fogyasszunk, hiszen azok 
egészségünkre is hatással van-
nak, például a vadmálna és vad-
szeder-levél tisztítja a szerveze-
tet és köszvény ellen is megfelelő 
orvosság.

Bendzsák Erika fitoterapeuta 
elmondása szerint nem csupán 
innivalóval frissíthetjük ma-
gunkat, ám a legfontosabb való-
ban az, hogy megfelelő folyadé-
kot juttassunk szervezetünkbe. 
Mint kiemelte, az ősi kínai or-
voslás langyos vagy szobahő-
mérsékletű gyógynövényteák 
fogyasztását javasolja, hiszen a 
hirtelen hidegérzet legtöbbször 
gyorsan el is múlik.

– Fontos, hogy ne klóros 
csapvízzel forrázzuk le a tealeve-
leket, hiszen az megköti a mole-
kulákat, így a hatóanyagok nem 
áznak ki. A legjobb választás a 
forrás- és ásványvíz. A hőség-
ben sok folyadékra van szükség, 
testünket hűteni kell, de csak 
kortyonként érdemes fogyasz-
tani a gyógynövényekből készí-

tett üdítő italokat. A kakukkfű, 
az apróbojtorján, az útifű, a cit-
romfű, illetve málnalevél, hárs-
favirág megfelelő keveréke (egy 
liter vízhez két evőkanál tea-
fű) például kifejezetten frissítő 
– mondta Bendzsák Erika. Ki-
emelte, a citromfű idegnyug-
tató, a kakukkfű és hársfavirág 
pedig közismerten megfázás el-
len is hatékony. A zöld tea csak 
langyosan fogyasztható, s legin-
kább az alacsony vérnyomással 
küzdőknek ajánlott, hiszen kel-
lemesen, tartósan élénkít, amel-
lett, hogy felüdülést nyújt. A 
magas vérnyomásra galagonya 
virágos ágvégből készített ital 
ajánlott, a különböző vírusokra 
pedig apróbojtorján tea. 

A gyógynövényeket nem csu-
pán teaként fogyaszthatjuk, a 
fitoterapeuta elárulta, a leégés 
kezelésében segít a kamilla, kö-
römvirág és zöldtea keverékével 
elkészített gyógynövényes fürdő 
(mindegyik teából 2-2 evőka-
nál kell 1 liter, a fürdővízbe ke-
rülő teához). Légterünket pedig 
a citromos illóolajos hideg vizes 
felmosás fertőtleníti és hűsíti.

Kiss J.

Mini sörkalauz
Akár belföldre, akár külföldre 
utazunk nyaralni, a jól megér-
demelt pihenés mellé mindig 
jól esik egy pohár hűsítő sör. 
Ha viszont olyan országba uta-
zunk, ahol korábban még nem 
jártunk, a nem szakavatott sör-
ivónak nem árt, ha utánanéz 
néhány tudnivalónak.

Érdemes tudni, hogy például 
Csehországban és Szlovákiá-
ban is a Balling-fokot tüntetik 
fel a sörösdobozokon és üve-
geken vagy a vendéglátó-ipa-
ri helyek reklámtábláin. Így 
ne lepődjünk meg, ha a már-
kanév mellett-alatt azt látjuk 
feltüntetve: 12%. Ez ugyan-
is nem az alkoholfokot jelen-
ti, hanem a már említett B°-
ot, mely a sörlé erjesztés előtti 
szárazanyag-tartalmát jelölő 
mértékegység.

Mindössze apró fejszámo-
lást igényel, ha ilyen területre 
utazunk, hogy eldöntsük, mi-
lyen erősségű seritalt szeret-
nénk fogyasztani. A világos 
sörök alkoholtartalma körül-
belül egyharmada, a barna 
söröké pedig egynegyede a 
söröspalack címkéjén feltün-
tetett Balling-foknak.

Ha tehát egy 12%-os svetlé 
vagy ležiak típusút válasz-
tunk, akkor nagy valószínű-
séggel egy klasszikus, Ma-
gyarországon is ismert és 
hasonló erősségű, 4-5 % alko-
holtartalmú világost kapunk. 
Ugyanígy az itthon is kapha-
tó arany fácános üvegen fel-
tüntetett 24,0 B°-s barna sem 
sokkal erősebb egy átlagos itt-
honinál, mintegy 6 százalé-
kos.

Persze, ha nyugatabbra 
utazunk, érdemes átböngész-
nünk előtte az útikalauzokat, 
a németországi medvés sör 
extra strong (nagyon erős) 
változatára például 12% van 
ráírva – és bizony az alkohol-
tartalma és erőssége is alátá-
masztja ezt.

S. P.

Érdemes nyitott szemmel járni
A meteorológiai nyár kö-
zepén járunk, így biztosan 
mindenki tartogat még sza-
badságot erre az időszakra. 
A szakemberrel sorra vettük, 
mire kell figyelnünk belföldi 
és külföldi nyaralás alatt, va-
lamint egy-két spórolási tip-
pet is megosztunk.

Nyáron elsősorban a vizek környé-
ke népszerű, így Magyarországon 
a Balatont, a Tisza-tó vidékét és a 
Velencei-tavat keresik fel a legtöb-
ben. A fürdőzésre vonatkozó sza-
bályokat – a sok tragédia miatt – 
szigorúan be kell tartani, de több 
„apróságra” is érdemes figyelni.

– Az alap óvatosság sosem árt, 
még hazánkban sem, bár itt keve-
sebb odafigyelés szükséges, mint 
amikor külföldre utazunk, fertő-
zésveszélytől például nem kell tar-
tanunk – kezdte Ócsai Ágnes, egy 
utazásszervező kft. ügyvezetője. – 
Belföldi nyaralásnál nem kell uta-
zási biztosítást kötni, az értékeink-
re azonban különösen ügyelni kell 
– hívta fel a figyelmet az utazási 
szakember.

Tájékozódás, tisztelet
A külföldi utazásoknál más és más 
információkkal találkozhatunk, ha 
Európán kívüli földrészre utazunk, 
de még akkor is, ha a kontinens 
más és más helyei közül kerül ki az 
úti célunk. A legfontosabb azonban 
minden esetben az előzetes tájéko-
zódás, a desztináció „ellenőrzése”.

– Az első minden esetben annak 
a kiderítése, útlevél vagy személyi 
igazolvány szükséges-e az adott or-
szágba való belépéshez, de az au-
tós és buszos utazásnál arra is oda 
kell figyelni, hogy mely államokat 
érintjük, míg eljutunk célorszá-
gunkhoz. Nem győzzük hangsú-
lyozni a biztosítás fontosságát: nem 
elég az Európai Egészségbiztosítá-
si Kártya sem, mert csak bizonyos 
alapellátásokat fedez. Azt tanácsol-
juk, ne ezen spóroljanak az utazók, 

mert a biztosítási díj csak töredéke 
az esetleges költségeknek – hang-
súlyozta Ócsai Ágnes.

Minden esetben oda kell figyel-
ni az étkezésre, a csapvíz fogyaszt-
hatóságára, de az utazási irodákon 
keresztül foglaló utazók a szüksé-
ges általános tudnivalókról tájé-
koztatást kapnak.

– Amellett, hogy ügyelünk ma-
gunkra, oda kell figyelnünk az 
adott ország szokásaira, kultúrájá-
ra, vallási szokásaira is, mert ven-
dégek vagyunk még akkor is, ha 
fizetünk érte, ugyanakkor mi is el-
várjuk, hogy figyelembe vegyék 
a mi szokásainkat a külföldi láto-
gatók hazánkban. Ezekről is lehet 
előre beszerezni információkat – 
emelte ki Ócsai Ágnes.

Körül kell nézni, érdeklődni
A gazdasági válság miatt keveseb-
ben jutnak el nyaralni, de akik-
nek sikerült félretenni, az üdülés 
helyszínén is „ügyeskedhetnek”. 
Ócsai Ágnes szerint bizonyos he-
lyeken gazdaságosabbnak tűnik, 
ha a szálláshelyen vesszük igény-
be a félpanziót, büfé rendszerű ét-
kezésnél például nincs mennyiségi 
korlát, és többféléből a gyerekek is 
könnyebben találhatnak maguk-
nak valót. Apránként többet költ-
hetünk egy-egy étteremben ételre, 
italra, mint a foglaláskor befize-
tett félpanziós ár, de ez úticélfüggő, 
ugyanakkor változatossá is tehető 
így a nyaralás.

– Egyre több Széchenyi pihenő-
kártya van forgalomban, ezzel is 
lefoglalhatnak belföldi szállást az 
utazók. Ne feledjük, a SZÉP kártya 
az üdülési csekket váltja fel, melyet 
december 31-ig használhatnak fel 
– emlékeztetett az ügyvezető.

Ha elhagyjuk az országot, már az 
utazás módjának megválasztásánál 
eldől, hol kezdjük a takarékosko-
dást – az egyéni (autós), buszos és 
repülőn való utazás természetesen 
más árkategóriába tartozik.

– Aki nem félpanzióval vagy tel-
jes ellátással veszi igénybe az utazást, 
annál a megoldás egyik kulcsa a te-
lepített idegenvezető: tőle tudhatjuk 
meg, az adott településen hol talál-
ható a piac vagy az olcsóbb bevásár-
lóközpont, a kedvező árú helyi kis-
vendéglők – mondta Ócsai Ágnes.

A szálláshelyen vagy a hotelek 
panzióiban pedig érdemes a – Ma-
gyarországról is ismert – kupon-
füzeteket keresni, mert ezzel sokat 
takaríthat meg a nyaraló. Helyi ét-
termek, múzeumok adnak kedvez-
ményeket, nagyvárosokban pedig 
a – pénzért kapható – városkár-
tyákat éri meg beszerezni. Ha ala-
posan körülnézünk, azt is megfi-
gyelhetjük, hogy egy-egy fakultatív 
kirándulást nem ugyanannyiért kí-
nálnak a hét különböző napjain. A 
baráti társaságok viszont akár cso-
portos kedvezményt is igénybe ve-
hetnek létszámuktól függően. Sok 
kis százalék pedig sokat jelenthet. 

Soós P.

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

l  7 nap/6 éj, félpanzióval
l  elhelyezés:  

2 ágyas,  
standard szobában

l  Ár: 43 800 Ft/fő/6 éj,  
2 fő  felett pótágyon:  
33 000 Ft/fő/6 éj

Számos család- és bababarát  
szolgáltatással várjuk vendégeinket!  
Üdülési csekket és SZÉP kártyát  
elfogadunk! 
Az árak  az  idegenforgalmi adót nem tartal-
mazzák, amely 18 éves kortól 380 Ft/fő/éj.

NyaraljoN GyuláN a Hőforrás  
Hotel és üdülőparkbaN!

„Hőforrás  vakáció” üdítő árakoN
2012 06. 21.–08. 31. között

További ajánlatok, foglalás:  
Hőforrás Hotel*** és üdülőpark

5700 Gyula, rábai M. u. 2.  pf.: 134 
tel.: 36-66/463-722, 463-740

e-mail:  
szallasrendeles@hoforrashotel.hu  

www.hoforrashotel.hu

Fontos, hogy utazás előtt tájékozódjunk, „ellenőrizzük” a desztinációt

A Bogácsi Thermálfürdő  
várjA A kicsikeT és nAgyokAT! 

A következő programok:  
július 14–15.: Egészségnap, egészséges életmódhoz kapcsolódó programok,  

vendégek: Katus Attila, Kótai Mihály, Enrico zenei médium, vasárnap Pataky Attila fellépése.  
splash night éjszakai fürdőparty július 14. Este 20.30-tól éjfélig. 

www.bogacsitermalfurdo.hu

HIrdeTÉS

fogyjon AkUPUnkÚrávAl!
rendelőnkben a súlycsökkentés szakorvosi akupunktúrás kezeléssel történik,  
éhezés nélkül, fájdalommentesen. egy hónap alatt átlagosan 10 kg fogyás várható!
Vendégeinket ingyenes alakformáló kezeléssel ajándékozzuk  meg.

nyári Akciónk:   30-50%-os bérletkedvezmény! Szeretettel várjuk fogyni vágyó vendégeinket!

ZOLNAY SZALON  Borostyán Természetgyógyászati Centrum, Miskolc, Zámenhof u. l.
Bejelentkezés: 30/635-63-62 vagy rendelés alatt hétfő–szerda–péntek 15–18 között a  46/508-250
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Alakul a DVTK kerete, szombaton edzőmeccs
Ribánszki László után a héten újabb há-
rom játékossal erősített a DVTK: Takács 
Péter és Gosztonyi András három-, a 
szlovák Michal Hanek 1+1 éves szerző-
dést kötött a klubbal.

Felgyorsultak az események a di-
ósgyőri labdarúgócsapat körül: az 
edzőmérkőzések mellett igazolá-
sokról is hírt kaphattak a szurkolók, 
akik talán a játékosoknál is jobban 
várják az idénykezdést.

A hét nyertese címet talán Ta-
kács Péter érdemli ki, aki a DVTK-
val megnyerte a Király Kupát, és a 
torna legjobb mezőnyjátékosának 
is megválasztották. Az elismerést 
Egervári Sándor szövetségi kapi-
tánytól vehette át, ami azért is fontos 
a saját nevelésű középpályás számá-
ra, mert nagy álma, hogy egyszer 
a Diósgyőrből kapjon meghívót a 
nemzeti csapatba.

A közönségkedvencet a csa-
patkapitány, José Luque és Ti-
sza Tibor mellé beválasztották a 
játékosbizottságba, mely apró lépés 
afelé, hogy másik vágya teljesüljön: 
ő viselje a karszalagot a piros-fehé-
reknél. Ami azonban a legnagyobb 
örömmel töltötte el „Takit” az az, 
hogy hétfőn hároméves szerződést 
írt alá a klubbal.

Néhány nappal később régi is-
merőse is hároméves kontraktust 
kötött a piros-fehérekkel: Gosztonyi 
Andrást (képünkön) megvásárol-
ták a Videotontól. A középpályán 
és csatárként is bevethető 21 éves 
játékos Takács Péterrel együtt tagja 
volt a 2009-es egyiptomi U20-as vi-
lágbajnokságon bronzérmet szerző 
magyar labdarúgó-válogatottnak. 
Dudás Hunor, a DVTK-t működ-
tető Diósgyőr FC Kft. ügyvezető 
igazgatója a klub honlapján keresz-
tül mondott köszönetet Leisztinger 
Tamásnak, hogy újfent lehetővé tet-
te az ország egyik legnagyobb tehet-
ségének Diósgyőrbe szerződését.

A heti harmadik igazolás a hét-
főtől próbajátékon szereplő szlovák 
Michal Hanek. A védő hazája csa-
patai mellett szerepelt az orosz Di-
namo Moszkvában, a cseh Sparta 
Prágában, s játszott Lengyelország-

ban is. Hanek pályára lépett Bal-
mazújvárosban, a Diósgyőr első 90 
perces edzőmérkőzésén is kedden 
– melyet Bacsa Patrik góljával meg-
nyertek–, pénteken pedig 1+1 évre 
elkötelezte magát a miskolciakhoz.

A szurkolók őt és a csapatot 
szombaton láthatják először a nyá-
ron edzőmérkőzésen hazai környe-
zetben: a diósgyőri stadionban a Ri-
maszombatot fogadja Sisa Tibor 
együttese, majd kedd délután 6 óra-
kor a Gyirmóttal játszanak Miskol-
con.

Bár papíron már nem kötődik a 
DVTK-hoz, sokan kíváncsiak vol-
tak rá, hol folytatja pályafutását a 
korábbi vezetőedző, Benczés Mik-
lós. Az együttest az NB I-be egy év 
után visszajuttató szakember a Vi-
deoton második csapatát, a Puskás 
FC-t irányítja a következő szezon-
ban.                       Soós P. | fotó: Mocsári L.

Elhunyt Szlovák Aurél
81 esztendős korában elhunyt az MVSC korábbi kiváló 
röplabdajátékosa, Szlovák Aurél.

Tagja lehetett a magyar vasutas válogatottnak, 
amely nemzetközi porondon tette le a névjegyét. 
Pályafutása befejezését követően sem szakadt el 
szeretett sportágától: Miskolcon maradt, és igyekezett az MVSC-nél 
eredményes tevékenységet kifejteni. Ő fedezte fel, és lett a nevelő-
edzője Sebők Évának, az évszázad magyar röplabdásának.

Két lánya ugyancsak jól csengő nevet vívott ki magának, és az 
egyik unoka, Leidgeb Noémi is NB I-es játékossá nőtte ki magát.

Szlovák Aurél 2011 decemberében Miskolcon, a sportintézet 
székházában nyolcvanadik születésnapja alkalmából elismerést ve-
hetett át, amelyet a Megyei Sportszövetségek Képviseletétől kapott. 
Játékvezetőként még jóval hetvenen felül is közreműködött az ala-
csonyabb osztályú bajnoki mérkőzéseken, nélküle pedig nem kez-
dődhetett el bajnoki mérkőzés a Csokonai utcai csarnokban, hiszen 
ő vezette az élvonalbeli mérkőzéseken a jegyzőkönyvet.

Szlovák Aurélt pénteken, Diósgyőrben búcsúztatta el családja, ba-
rátai, sporttársai.                                                                                            D. L.

Vége a kálváriának
A hatósági ellenőrzésnek és a kö-
zös képviseletnek, valamint a la-
kók kitartásának köszönhetően 
megoldódott a a Felsőruzsin kör-
út egyik társasházának „fészekra-
kós” problémája.

Mint arról beszámoltunk, él-
hetetlenné vált több lakás a 
Felsőruzsin körút egyik társashá-
zában, miután egy „fészekrakós” 
család 3 év alatt teljesen lelakta 
második emeleti ingatlanját, ki-
költözése után pedig szeméthe-
gyeket, csótányokat, tartozásokat 
hagyott csak maga után. 

Múlt hét keddi hatósági vizit 
hatása nem maradt el: az ÁNTSZ 
szakembere elkészítette a jegyző-
könyvet, aztán még a héten ki-
nyitotta a rendőrség a lakást.

– Csütörtökön újra kinyitot-
ta a lakást a rendőrség, felvették a 
jegyzőkönyvet. A legtöbb szeme-
tet, lomot elszállíttattuk egy kon-
ténerrel, fertőtlenítettünk. Ezt 
követően csótányirtást végeztek 
a szakemberek, a bogarak tete-

meit pedig eltávolították. A fer-
tőtlenítést, irtást megismételtük 
hétfőn, majd a lakást újra lezár-
tuk, így már nem kell tartaniuk 
csótányinváziótól a szomszédok-
nak, visszakapják régi életüket – 
mondta lapunk érdeklődésére 
Fidrus Bertalan, a MIK Zrt. tár-
sasház-kezelőségi vezetője.

A kiadásokat megelőlegez-
ték a társasház forrásaiból, de a 
költségeket ráterhelnék az egy-
kori lakókra, azonban a „fé-
szekrakó” családok elérhetetle-
nek, így minden bizonnyal nem 
hajthatók majd be rajtuk a károk 
költségei.

– Ha nem sikerül felvenni ve-
lük a kapcsolatot, és rájuk terhel-
ni a kiadásokat – erre pedig nagy 
az esély –, mindenképpen talá-
lunk forrást arra, hogy visszake-
rüljön a társasház kasszájába ez 
az összeg, mert nem szeretnénk, 
hogy a vétlen lakókat terhelje a 
tulajdonosok gondatlansága – 
tette hozzá Fidrus Bertalan.

Soós P.

Már pattog a labda a kosár Eb-n
Az ünnepélyes megnyitóval kezdődött szerdán az 
U16-os női kosárlabda Európa-bajnokság, melyet 
július 11. és 22. között Miskolcon rendeznek.

» folytatás az 1. oldalról
A küldöttségeket és kísérőiket Kriza Ákos pol-
gármester köszöntötte.

– Miskolc elkötelezett a sport, különö-
sen a kosárlabda iránt, ezt az is mutatja, hogy 
egy éven belül két utánpótlás Eb-t is rende-
zett. 2011-ben kiváló mérkőzéseket láttunk az 
U18-asok küzdelmeiben, emellett barátságok 
szövődtek, és jól érezték magukat a vendégek 
városunkban. Remélem, ez idén is megismét-
lődik, és lesz idejük a mérkőzések szüneteiben 
megismerni Miskolcot, mely számos látnivalót 

tartogat. Bízom benne, hogy később is vissza-
térnek egyszer – mondta a városvezető.

Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Or-
szágos Szövetségének ügyvezetője kiemelte, a 
2015-ös felnőtt női Európa-bajnokságot Ma-
gyarországon rendezik, így a miskolci esemény-
nyel is bizonyítani szeretnék, jó házigazdák, 
egyben már készülnek a három év múlva ren-
dezendő kontinensviadalra.

Az előzetes regisztrációk szerint több mint 
600 külföldi állampolgár lesz két hétig Miskolc 
vendége a kontinenstorna ideje alatt.

Az Eb csütörtök délután rajtolt, a magyarok 
a svédek ellen győzelemmel (74–46) kezdtek. A 
hazaiak pénteken, lapzártánk után a törökök-
kel játszottak, míg utolsó csoportmérkőzésüket 

szombaton 18.15-kor a belgák ellen vívják a Ge-
nerali Arénában. A mérkőzésekre a belépés in-
gyenes.

S. P. | fotó: Végh Csaba

Július 14. | szombat » Labdarúgás: Előkészületi mérkőzés: DVTK – Rimaszombat. Di-
ósgyőri stadion, 11.00 » Vitorlázórepülés: Avas Kupa területi verseny. Repülőtér, 9.00. » Vi-
torlázás: Sikló Flottabajnokság. Hejőkeresztúri-tó, 10.00.

Július 15. | vasárnap » Vitorlázás: Sikló Flottabajnokság. Hejőkeresztúri-tó, 10.00 » 
Szabadidősport: Észak-keleti hegyeink emlékhelyi pontbegyűjtő teljesítménytúra. Garadna, 
LÁEV-végállomás, 7.00.

Július 17. | kedd » Labdarúgás: Felkészülési mérkőzés, DVTK – Gyirmót FC. Diósgyőri sta-
dion, 18.00 

Július 20–22. |  péntek–vasárnap » Úszás: Országos Gyermek Bajnokság. Ke-
mény Dénes Városi Sportuszoda.

» DKSK: amerikai center. A DKSK-Miskolc vezetősége tovább folytatja a csapat megerősí-
tését: a klub legújabb szerzeménye a 23 éves amerikai középjátékos, Lenita Sanford. A center várha-
tóan szeptember elején csatlakozik a felkészülést augusztus 6-án megkezdő Diósgyőr együtteséhez.

» Miskolc felett repülnek. Július 7–15. között rendezik az V. Avas Kupa vitorlázórepülő-
bajnokságot a miskolci repülőtéren, a hétvégén pedig 2012. évi találkozóját szervezi meg a Magyar 
Veterán Repülők Szövetsége Mandl Ernő Miskolci Klubja. Az esemény díszvendége Farkas Bertalan űr-
hajós, nyugállományú dandártábornok. A kupa díjátadása vasárnap délelőtt 10 órától lesz.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

röviden ›››››››››››››››››››››››

„Bűn nem maradhat jogos büntetés nélkül!”
Nemrégiben elfogadta a 
parlament az új büntető tör-
vénykönyvet (Btk.), amely 
egy év múlva lép hatályba.  
Kidolgozásában – az Or-
szággyűlés Alkotmányügyi, 
Igazságügyi és Ügyrendi Bi-
zottságának tagjaként – részt 
vett Zsiga Marcell miskolci 
képviselő is. 

Mint mondta, javaslataiba mindazt 
igyekezett beépíteni, amit Miskol-
con, illetve a miskolci emberek igé-
nyeinek felmérése során tapasztalt. 
Ő indítványozta egyebek mellett azt 
is, hogy egyes erőszakos bűncselek-
ményeknél szállítsák le a büntethe-
tőségi korhatárt. Az erre vonatkozó 
javaslatok kidolgozásában több más 
borsodi politikus, így Mengyi Ro-
land is részt vett.

Mint lapunknak Zsiga Marcell 
elmondta, a jelenlegi Btk. 1978-ban 
lépett hatályba és időközben több 
mint 1500 helyen módosult. Átdol-
gozásának szükségessége több kor-
mány idején is felmerült, de csak 
most valósult meg, a Navracsics 
Tibor közigazgatási és igazságügyi 
miniszter, valamint Répássy Ró-
bert, igazságügyért felelős államtit-
kár nevével fémjelzett munkacso-
portnak köszönhetően.

– Modern korban modern bün-
tetőkódexre van szükség. A társa-
dalmi elvárások ma egy határozott, 
valódi igazságszolgáltatást elősegí-
tő büntető törvénykönyv irányá-
ba mutatnak. Az új Btk.-val szem-
ben az egyik legfontosabb elvárás 

a szigorúság, amely az emberek el-
söprő többségének igényéhez, jo-
gos követeléséhez, igazságérzeté-
hez igazodik. Elsődleges üzenete, 
célja az élet mindenek fölötti védel-
me, és az, hogy bűn nem marad-
hat jogos büntetés nélkül – emelte 
ki Zsiga Marcell, megemlítve a köz-
elmúlt néhány, nagy visszhangot ki-
váltó bűnesetét, amelyek joggal sér-
tették az emberek igazságérzetét. 
Ilyen volt például a gadnai bestiális 
gyilkosság, valamint az olaszliszkai 
ügy is. – De azt is komolyan val-
lom, hogy tűzzel-vassal kell har-
colni a kábítószer-kereskedelem el-
len, hiszen itt nemcsak a fogyasztók 
válhatnak áldozatokká, hanem vét-
len személyek is. A közelmúltban, 
Miskolctól nem messze például egy 
bedrogozott autós egy 17 és egy 19 
éves ártatlan fiatal halálát okozta – 
tette hozzá a képviselő.

Az új, 2013. július 1-jétől hatályos 
törvénykönyv szerint a büntethető-

ség korhatára továbbra is 14 év, de 
az emberölést, életveszélyt vagy ha-
lált okozó testi sértést, rablást, illet-
ve kifosztást elkövető, a 12. évüket 
betöltő gyermekek is büntethetők 
lesznek ezután, ha képesek belátni 
tettük következményeit. A 12 és 14 
év közöttieknél legsúlyosabb bünte-
tésként egytől négy évig tartó javító-
intézeti nevelést rendelhet el a bíró-
ság. Jóval szélesebb lesz a jövőben a 
jogos védelem lehetősége is. Jogos-
nak számít az önvédelem akkor, ha 
valakit éjjel fegyveresen, vagy fel-
fegyverkezve, vagy csoportosan tá-
madnak meg, hasonlóan ahhoz, 
ha valakinek a lakásába éjjel, vagy 
fegyveresen, vagy felfegyverkez-
ve, vagy csoportosan törnek be, il-
letve ha kertjébe fegyveresen hatol-
nak be.

A támadás elhárításáért – 
fideszes képviselők módosító ja-
vaslata alapján – nem csak akkor 
jár majd büntetlenség, ha fennállt a 

személy elleni támadás veszélye. A 
kormánypárti politikusok ezt úgy 
indokolták: egy fegyveres észlelése-
kor nem várható el a védekezőtől, 
hogy meggyőződjön róla, a beha-
toló mi célból tart magánál fegyvert 
vagy akként is használható eszközt.

A törvénykönyv azt rögzíti, hogy 
nem büntetendő az a cselekmény, 
amely a saját vagy más személye, ja-
vai vagy a közérdek ellen intézett, 
illetve ezeket közvetlenül fenyege-
tő jogtalan támadás elhárításához 
szükséges. Szigorodnak a bünteté-
si tételek: a halmazati vagy összbün-
tetés leghosszabb időtartamát, va-
lamint a különös vagy többszörös 
visszaesők büntetésének lehetséges 
időtartamát húszról huszonöt évre 
emelik.

Az életfogytig tartó szabadság-
vesztésnél húsz helyett legkorábban 
huszonöt év elteltével nyílhat lehe-
tőség feltételes szabadlábra helye-
zésre, de a szabályozás azt is meg-
engedi, hogy az elítélt csak 40 év 
múltán szabaduljon.

A kábítószer-fogyasztás két évig 
terjedő szabadságvesztéssel fenye-
getett vétség lesz, a drogfüggőkre 
vonatkozó speciális, enyhébb sza-
bályokat megszüntetik.

Szigorúbb büntetés vár jövő 
nyártól a hivatalos személyek vagy 
közfeladatot ellátók elleni erőszak 
elkövetőire. Míg bántalmazásuk je-
lenleg három évig terjedő szabad-
ságvesztéssel büntetendő, a jövő-
ben egytől öt évig tarthat a büntetés 
emiatt. Ha azonban az erőszakot 
csoportosan, fegyveresen vagy fel-
fegyverkezve követik el, a szankció 
kettőtől nyolc évig terjedő szabad-
ságvesztés lesz, szemben a mostani 
öt évvel.                                     Szepesi S.

Békeszállói valóság
Miskolc egyik legproblémásabb 
területén, a Békeszállón és a kör-
nyező családi házas övezetben 
tartottak kedden délelőtt össze-
hangolt hatósági akciót a köz-
terület-felügyelet, a rendőrség, 
a polgárőrség, a gyámügy és a 
szociális osztály szakemberei-
nek a részvételével. A telepen 63 
lakásban (ezekben tartózkod-
tak otthon) összesen 169 lakót 

ellenőriztek. Lakcím-bejelenté-
si kötelezettség elmulasztása mi-
att hat feljelentést tettek, szemét-
szállítási szerződés hiánya miatt 
pedig három esetben kezdemé-
nyeztek eljárást. Védőoltás nél-
kül tartott kutya miatt két eset-
ben eljárást kezdeményeztek, 
míg öt, a környezetben kóbor-
ló, gazdátlan kutyát azonnal el-
szállíttattak.
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Akció 2012. 07. 14-tôl 2012. 07. 20-ig
Ariel gél kapszula, 16 db-os, 94 Ft/db 1499 Ft
Ariel mosópor, 2 kg, 750 Ft/kg 1499 Ft
Coccolino öblítő, 1 l  499 Ft
Clin Citrus ablaktisztító pump., 500 ml, 998 Ft/l 499 Ft
Perlux foly. mosószer 3 l + színfogó kendő  1299 Ft
Well Done mosógél 4,5 l, 310 Ft/l 1399 Ft
Biopon Takarékos mosópor 400 g, 498 Ft/kg  199 Ft
Vanish folteltávolító, 1 l  799 Ft
Kallos Glow hajfesték  399 Ft
Max San fürdő, konyhai tisztítók, 500 ml, 800 Ft/l  399 Ft

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
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programok  7

Július 16. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Épi-Tech, házépítők mű-
sora (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Te-
levízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az Anon-botrány, amerikai 
film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Július 17. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, életmód-
magazin (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 Sportközve-
títés felvételről 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Édes otthon, magyar film 1. rész (Hálózat TV) (12) 23.00–
06.00 Képújság.

Július 18. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Novum, bevezetés a 
jövő világába (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: előadá-
sok Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Tájoló, magyar ismeretterjesztő mű-
sor (Hálózat TV) (12) 23.00–06.00 Képújság.

Július 19. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Akinek sebeivel 
gyógyultatok meg…” (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, 
a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Aggteleki helyszínelők, kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Elját-
szott zálog, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Július 20. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Öko-házak, építésze-
ti 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.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az alagút, amerikai–spanyol–argentin film (Hálózat TV) 
(16) 23.00–06.00 Képújság.

Július 21.| szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi szent he-
lyek üzenete 11. 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 22. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show (Háló-
zat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Kró-
nika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.35 Hírháló (Hálózat 
TV) 21.00 A jegesmedvekirály, norvég–svéd–német film (Hálózat TV) (6) 23.00–07.00 Képújság.

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

HIrdetés

HIrdetés

Július 12–18. | 17.00 A Kilimandzsáró hava; feliratos francia film | 12 | (Bé-
ke-terem) | 17.30 Bel Ami – A szépfiú; feliratos angol–francia–olasz film | 16 | 
(Uránia-terem) | 19.30 Szauna Párizsban ; feliratos francia vígjáték | BA | (Bé-
ke-terem) | 20.00 Felültetve; amerikai akciófilm | 18 | (Uránia-terem). 

Július 19–25. | 17.00 A Vaslady; feliratos angol életrajzi film | 12 | (Béke-terem) 
| 17.30 A diktátor; amerikai vígjáték | 16 | (Uránia-terem) | 19.30 Veszélyes 
vágy; feliratos angol–francia–német–kanadai–svájci thriller | 16 | (Béke-te-
rem) | 20.00 Mocsokváros utcáin; feliratos amerikai film | 16 | (Uránia-terem).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
A csodálatos pókember (MB pre-
mier, digitális 3d) | 12 | 10.45, 13.30, 
16.15, 19.00, 21.45 (p–szo), 11.45, 
14.30, 17.15, 20.00 (v–cs)
Jégkorszak 4. – A vándorló kon-
tinens (MB digitális 3d) | 6 | 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 – 
22.00 (p–szo)
Jégkorszak 4. – A vándorló kon-
tinens (MB) | 6 | 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00 – 21.00 (p–szo)
Streetdance 2. (F digitális 3d) | 12 | 
10.00, 14.15, 18.15 – 22.30 (p–szo)
Én, a séf (F) | 12 | 10.45, 15.15
Madagaszkár 3. (MB digitális 3d) 
| 6 | 10.15, 12.15, 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30

Madagaszkár 3. (MB) | 6 | 11.15, 
13.15, 15.30, 17.30
Mindörökké rock (MB) | 16 | 12.45
Hófehér és a vadász (MB) | 12 | 17.45
Ideglelés Csernobilban (F) | 16 | 
11.45, 15.45, 20.15 – 22.15 (p–szo)
Várandósok (MB) | 16 | 13.30, 19.30 
– 21.45
Men in Black – Sötét zsaruk 3. (MB 
digitális 3d) | 16 | 12.00, 16.15, 20.15 – 
22.15 (p–szo)
Prometheus (MB digitális 3d) | 16 | 
17.15, 19.45 – 22.15 (p–szo)
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 12–július 18.  ›››››

» A karmelita templomban vasárnap, július 15-én tartják a Kármelhegyi Boldogasz-
szony-búcsút. A délután 5 órakor kezdődő szentmisét Palánki Ferenc segédpüspök, miskolci hely-
nök mutatja be. Előtte, szombaton, ugyancsak délután 5 órai kezdettel ünnepre felkészítő lelki-
gyakorlat lesz. A szentmise szónoka Szalkai Z. József TORG atya lesz.

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

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.) A hét első két napján semmi kedve dolgozni, inkább pihenne. Meg-
teheti, de csak este, addig sok a tennivalója. A feszített munkatempó most előnyére válik. Ne feled-
jen önmagára is időt szánni, mert ha önnel gond van, akkor az másokra is negatív hatással lesz.

bika (04. 21–05. 21.) Nagyszerű napok következnek, ötletei másokat is lenyűgöznek, sőt, 
akad valaki, aki erkölcsi, vagy épp anyagi támogatással is segíti. A nagy projekt mellett ne feledkezzen 
el mindennapi feladatairól sem. Új szerelem is kibontakozhat – nem csak a szinglik életében!

ikrek (05. 22–06. 21.) Bár tagadja, jól működik a hatodik érzéke, a héten is megérzi a bajt. 
Főleg az utazásokat halassza legalább egy héttel későbbre! Még nem csitultak el a magánéleti viharok. 
Személyes vonzereje hozzásegíti ahhoz, hogy most szinte mindenkit a maga oldalára állítson!

rák (06. 22–07. 22.) Rég várt erre a hétre és egy régi terve megvalósítására. Minél hama-
rabb kezdjen neki! Anyagiak terén kedvező fordulat adódik, használjon ki minden lehetőséget! Több 
időt és odafigyelést igényelnének családi és baráti kapcsolatai, de új ismeretségekre is jó kilátás nyílik. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Olyan emberekkel ismerkedhet meg, akik új színt hoznak az 
életébe, sőt, gondolkodásmódját is megváltoztathatják. Jelentős lépést tehet a sikeresebb jövő irányá-
ba. Egy izgalmas utazás is várja, éljen a lehetőséggel, még akkor is, ha szűkösek az anyagi lehetőségei. 

szűz (08. 24–09. 23.) A hét eleje zűrös és lehangoló lesz. Ne törje a fejét jelentős változ-
tatásokon, és végképp ne rohanjon fejjel a falnak. Legyen saját magával szemben is elnéző, és kör-
nyezetét se nyaggassa mindenféle apró-cseprő üggyel. A vitákat messziről kerülje el. 

mérleg (09. 24–10. 23.) A héten úgy érezheti, hogy betemeti a munka, szinte saját ma-
gával sem tud lépést tartani. Alaposan gondolja meg, hogy kinek mit ígér, mert könnyen kihasználhat-
ják. Merjen nemet mondani. Ha szerelmi hűtlenségre csábítják, ne legyen egy strigula a sok közül.

skorpió (10. 24–11. 22.) Megszaporodnak a munkájával kapcsolatos teendők, de a 
reméltnél jóval könnyebben oldja meg a nehéz feladatokat is, és sikerül olyan elismerést kivívnia, 
amely akár anyagi előnyökhöz is juttathatja. Egy hét eleji találkozásból akár szerelem is kialakulhat. 

nyilas (11. 23–12. 21.) Jókedvű, örül szinte mindennek. Nem csoda, hisz tele van erővel, 
energiával, és tenni akarásból sem fog hiányt szenvedni, így minden feladatot el tud végezni. Magán-
életében viszont lehet, hogy amiben hitt, nem is olyan mély és tartós érzelem kedvese részéről.

bak (12. 22–01. 20.) Hirtelen fordulhat egy nagyot a világ, különösen anyagi ügyek terén 
érhetik meglepetések. Jelentős változás ígérkezik karrierje területén, egy előléptetés, új munkale-
hetőség vagy akár fizetésemelés formájában. Szóbeszéd lazíthatja szerelmi kapcsolatát.

vízöntő (01. 21–02. 19.) Bizonytalan pénzügyi helyzete miatt újabb feladatra mond 
igent. Ha nem elég óvatos, akkor a hullámok összecsaphatnak a feje fölött, és a túl sok éjszakázás, 
idegeskedés kikezdheti az egészségét is. Lépjen túl megszokott dolgain, és próbáljon meg lazítani.

halak (02. 20–03. 20.) Ha teheti, menjen sürgősen szabadságra, mielőtt hibát hibára 
kezdene halmozni. A bolygók kellemetlen hatását úton-útfélen érezni fogja. Ha nem tudja átüte-
mezni teendőit, akkor viszont kérjen segítséget vagy tanácsot a környezetétől.

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.)

Görbe Tükör Színi Társulat

HÁNYSZOR MONDJAM MÉG
zenés mesejáték

2012. július 14., szombat, 17.00 óra
Jegyár: 600 Ft

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

Georges Feydeau: AZ ÚR VADÁSZNI JÁR
– bohózat két részben –

2012. július 19., csütörtök, 21.00 óra
Rendezô: a Kossuth-díjas Koncz Gábor és Éless Béla

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

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

Július 14. | szombat
09.00 | Repülős találkozó. Repülőtér.

14.15 | Koszorúzás, múzeumlátogatás Sa-
jókápolnán
16.00 | Farkas Bertalan élménybeszámoló-
ja a reptéri társalgóban
17.00 | Sétarepülés

16.00 | Global Village. Tizenöt külföldi gyakornok 
mutatja be saját kultúráját. Miskolc Pláza.

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

18.00 | Roma Szín-pátia. Összművészeti kavalkád. 
Romano Teatro Kulturális Egyesület.

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

Repülőtér.

Július 16. | hétfő
15.00 | Válogatás Puccini műveiből. Zenehallga-

tás. Szabó Lőrinc Könyvtár. 

Július 17. | kedd
10.00 | Boribon baba-mama klub. Petőfi Sán-

dor Könyvtár.

10.00–12.00 | Manufaktúra matiné. Cserépál-
latok minicserépből. Megyei Könyvtár.

18.00 | Koncert a Roxette tiszteletére. Nyi-
las Misi Ház.

Július 19. | csütörtök
16.00 | Hogyan őrizd meg nőként magad 

és családod egészségét? Szigethy Gabriel-
la, hormonegyensúlyi tanácsadó előadása. Hol-
dam udvar.

18.00 | Teremtés klubja. Találkozó az Erzsébet für-
dő előtt 17.30-kor.

21.00 | Georges Feydeau: Az úr vadászni jár. 
Miskolctapolcai Nyár. Bohózat két részben.

Július 20. | péntek
16.15 | Országos Gyermek Bajnokság. Kemény 

Dénes Városi Sportuszoda.
18.00 | Örökzöld dallamok. A Miskolci Muzsikusok 

vonósnégyese. Miskolctapolcai Nyár. Barabits sétány.
 
Július 21. | szombat
VI. Gyógynövény Napok. Bükkszentkereszt.

10.15–11.15 | Világbetegségek ellen 
gyógynövényekkel: anyagcsere. Gyuri bácsi, a 
bükki füvesember előadása. 

11.15–12.00 | Az elalvási és átalvási ne-
hézségek leküzdése gyógynövények segítsé-
gével. Juhász Tünde agrármérnök előadása. 
12.00–13.00 | Gyuri bácsi nyilvános ta-
nácsadása 
15.00–16.00 | Gyógyítás hittel, lélekkel. 
Papp Lajos szívsebész professzor előadása.
16.00–17.00 | Hogyan befolyásolja egész-
ségünket az elektromágneses környezet? 
Gyürüsi József természetgyógyász előadása.
17.00–18.00 | Gyuri bácsi tanácsadása.

17.00 | Forró vizet a kopaszra. A Babszem Jankó 
Színház mesejátéka. Miskolctapolcai Nyár. Akropo-
lisz szabadtéri színpad.

17.00 | Anna-bál. Vörösmarty Művelődési Ház.
17.30 | Szellők szárnyán. Miskolci Elvis és a Bá-

nyász Fúvószenekar előadása, operettek, slágerek. 
Perecesi szabadtéri színpad.

Július 22. | vasárnap
VI. Bükkszentkereszti Gyógynövény Napok. 

Bükkszentkereszt.
10.00–11.00 | Testi-lelki jólétünk: élénkí-
tő, nyugtató, stresszoldó gyógynövények. 
L. Szabó Zsuzsa fitoterapeuta, Gyuri bácsi lánya 
előadása.

11.00–12.00 | Szerzetesek gyógynövény-
kertje. Böjte Csaba szerzetes előadása.
12.00–13.00 | Gyuri bácsi nyilvános ta-
nácsadása. 
15.00–16.00 | Világbetegségek ellen 
gyógynövényekkel: szív és érrendszer. Gyu-
ri bácsi előadása.
16.00–17.00 | Népgyógyászati hagyo-
mányok megőrzése: a bükki füvesember 
gyógynövénykertje. Lakatos Márk mérnökta-
nár előadása.
17.00–18.00 | Gyuri bácsi tanácsadása.

16.00 | Anna-bál. Vörösmarty Művelődési Ház.

kiállítás
» Venusonearth. Utazás Sebesvíztől Heidelbergig. Eric 

Brunelle, Németországban élő francia fotóművész 
kiállítása július 30-ig látogatható. Ifjúsági Ház.

» Veres Lajos festőművész kiállítása. Július 31-éig láto-
gatható. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

» A magyarok nyomai Törökországban. Július 31-éig lá-
togatható. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

» Rézművesné Nagy Ildikó festőművész kiállítása. Július 
31-éig látogatható. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

» további programok a minap.hu-n

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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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.

Ugrás két keréken
Országos triálos versenyt ren-

deztek szombaton a Miskolc Vá-
rosi Szabadidőközpont előtt. A 

versenyre közel 50 biciklis gurult 
el – nemcsak magyar tájakról, 

hanem Szlovákiából és Erdély-
ből is –, hogy hat különböző ka-

tegóriában bebizonyítsa, nincs az 
az akadály, amire ne ugrana fel. 
Az amatőr biciklisektől egészen 

a profikig, mindenki az ülés nél-
küli kétkerekűre pattant szomba-
ton. A civil szervezésű versenyen 
farönkök, raklapok, konténerek 
és kábeldobok alkották a pályát, 
a legmagasabb akadály 2-3 mé-

teres ugrást is megkövetelt. 
(Mocsári L.)

bestseller ›››››››››››››

Deepak Chopra: A boldogság receptje
Minden ember leghőbb vágya a boldogság. 
Nagy kérdés azonban, hogy hogyan található 
meg, rászolgált-e az ember. Ennél is nagyobb 
rejtély pedig, hogyan tehető tartóssá a meg-
szerzett boldogság. Deepak Chopra új köny-
vében hét kulcsot kínál, amelyek még a leg-
mostohább körülmények között is feltárják a 
színtiszta öröm titkát. A társadalom által meg-
szilárdított meggyőződést, miszerint a betelje-

sülés a siker, a vagyon és az értékes kapcsolatok következménye, az író 
cáfolja. Egyszerű gyakorlatai révén gyökerestül irthatjuk ki a boldogta-
lanság számos okát, de biztosítható a vágyott cél elérése is.

Szendi Gábor: Napfény vitamin –  
Hazugságok, tévhitek és a tények
A D-vitamin egy olyan speciális hormon, 
amelyre a szervezet minden szövetének szük-
sége van. Megfelelő mennyiségben csak akkor 
állna rendelkezésre, ha az Egyenlítő környékén 
élne mindenki, és mindennap félmeztelenül a 
napon tartózkodna. A modern kutatás ered-
ményeinek köszönhetően azonban a mai viszo-
nyok közt is lehetővé vált, hogy kialakuljon az 
evolúciósan optimális D-vitamin-szint. Vitaminhiányt csak vitamin-
bevitellel lehet megszüntetni.

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

A diktátor
Aladeen elpusztíthatat-
lan szakállú, pénzéhes 
celebeket visz az ágyába, 
megbundázza saját olim-
piáját, a figyelem közép-
pontjába azonban akkor 
kerül, amikor felröppen a 
hír titkos atomprogram-
járól. Egy félresikerült merénylet után pénztelenül magára marad New 
York utcáin. Menekül kivégzettnek hitt honfitársai elől, s úgy dönt, 
visszaszerzi hatalmát. A folyamat pedig számos összeütközéshez vezet 
az amerikai polgárokkal, hiszen viselkedése megbotránkoztató, illet-
ve olyan felfedezéseket tesz, melyek leleplezik Amerika külpolitikáját.

amerikai vígjáték, korhatár 16 év
Művészetek Háza, uránia-terem; július 19–25., 17.30 

filmajánló ››››››››››››
Akkor és most… Az Andrássy Gyula Szakközépiskola (koráb-
ban: műszaki szakiskola) jogelődje volt a „Magyar királyi állami fa- és 
fémipari szakiskola”, amely 1912-től létezett. Ezt az épületet viszont egy 
budapesti mérnök tervei alapján 1927-re építette fel Árva Pál építőipa-
ri vállalkozó. A város által adományozott telken először a műhelyépü-
let készült el, ahol 1925-től folyt elméleti és gyakorlati képzés. A kép 
érdekessége, hogy 1929-ben adták át a Soltész Nagy Kálmán utca két 
„nyitó épületét” a Zsolcai kapuban. A kétemeletes szakiskola főhom-
lokzata már az új utca nyomvonalába esett. Az északi homlokzat is a 
még csak tervezett utca (a mai Bajcsy-Zsilinszky) vonalában van. Az 
intézmény főépülete a II. világháborúban hadikórház volt.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Juhász Ákos fotója)

126 éve, 1886. július 8-án kikerült a nyomdából Szendrei János: 
Miskolc város története és egyetemes helyirata című ötkötetes város-
történeti monográfiájának első kötete. Az utolsó kötet 1911-ben látott 
napvilágot, az írás, szerkesztés és megjelenés negyed évszázadot vett 
igénybe.

123 éve, 1889. július 10-én Csáthi Szabó István gyógyszerész és vál-
lalkozó engedélyezési kérelmet nyújtott be a város közgyűlésének „egy 
közúti helyi érdekű vasút” kiépítésére. A nyomvonal a Tiszai pályaud-
vartól indult volna, s Alsóhámor volt a tervezett végállomás. 

77 éve, 1935. július 11-én jelent meg a Felsőmagyarországi Regge-
li Hírlap első száma. Elődje 1902-től az Ellenzék, 1913-tól a Miskolc-
zi Estilap, 1918-tól a Reggeli Hírlap volt. A napilapot 1944. április 16-
án betiltották.

Hétforduló ››››››››››››

Névadó – Ferenczi Sándor
Diósgyőrben a Köztársaság 
és a Tópart utca közöt-
ti észak-déli irányú utca, 
amely északra a Daru, 
délre a Mária utcában 
folytatódik. Az utcanév 
1992-től létezik, bár az el-
nevezésről és utcatábla el-
helyezéséről 1988-ban dön-
tés született.

A névadó Miskolcon született, 
ahol apjának jeles könyvkereske-
dése volt. Iskoláit is itt végezte a 
mostani Papszer múzeumépüle-
tében, az akkori református gim-
náziumban. Bécsben folytatta 
tanulmányait, 1896-ban kapott or-
vosi diplomát. 1900-ban idegorvo-

si rendelőt nyitott Budapes-
ten. 1908-ban ismerkedett 
meg Sigmund Freuddal, 
akinek tanítványa, majd 
a budapesti pszichoana-
litikus iskola alapító-

ja, első egyetemi tanára 
lett. Módszerei más ro-

kontudományok képviselői-
re is hatottak. Műveit szinte vala-
mennyi világnyelvre lefordították. 
(1873–1933 között élt, Budapes-
ten halt meg. Jegyzetei, naplója fe-
lesége segítségével maradtak meg 
és jelenhettek meg. Szülőháza a Jó-
kai-lakótelep helyén állt, ezt 1988-
tól emléktábla jelöli.)

D. I.

Irány az olimpia!
A londoni olimpiára nyer-
hetett utat az, aki az Olim-
piai Ötpróbán részt vett 
a július első hétvégéjén 
megrendezett Miskolci 
Nyár keretében. A szeren-
csés nyertes Szabolcs Bá-
lint lett, aki az öt próbából 
négyet sikerrel teljesített.

A tizennyolc éves fiú kiskorától 
sportol, rendszeres nézője az öt-
karikás játékoknak, így nagyon 
örül, hogy ha csupán nézőként 
is, de személyesen részt vehet az 
olimpián. Ugyan a labdarúgás 
és a cselgáncs a kedvenc sport-
ja, ám nagyon örül, hogy a ka-
jak-kenu döntőit nézheti meg az 
olimpiai faluban.

– Augusztus 7-én utazom 
Londonba, megnézem a kajak-
kenu döntőket, a várost, majd 
9-én indulok haza, Miskolcra. 
Sosem volt sportolóként közöm 
a kajak-kenuhoz, ám a magyarok 
„topon vannak” ebben a sport-
ágban, nagy esély van rá, hogy 
hatalmas sikereknek örülhetek 
majd kint – mondta a Zrínyi Ilo-
na Gimnáziumban tanuló fiú, 
aki az MVSC judósaként orszá-

gos 2., 3. hellyel is büszkélkedhet, 
de a Magyar Köztársaság Kupáját 
is kiérdemelte már. Az Olimpiai 
Ötpróba sorozatában Miskolcon 
a kerékpár- és a triatlonpróbát 
teljesítette, a futást, gyaloglást pe-
dig korábban letudta.

Édesapja testneveléstanár, így 
a fiú mindig sportolt valamit. 
Mint mondta, nemrég hagy-
ta abba a judót, ám ha lehetősé-
ge lesz, szívesen folytatná, vagy 
edzőként is tevékenykedne.

– A küzdeni akarás, a kudarc 
kezelése és a kitartás. Ezeket 
adta nekem a sport. A testmoz-
gás sokat ad az ember személyi-
ségéhez, életéhez, és az egészség-
megőrzésben is fontos szerepet 
játszik. A sport mindig az éle-
tem része lesz – tette hozzá.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

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 háziorvo-
si ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély 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-felügyelet: 46/502-579. in Memoriam Temetkezés 
(halottszállítási ügyelet): 46/353-909, 30/677-7958. állategészségügyi Te-
lep (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 ››››››››››


