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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Funkciót vált 
az aluljáró
az önkormányzat hasznosíta-
ni szeretné a jelenleg lezárt avasi 
aluljárót – több célra is.  
a város | 3. oldal

Problémás 
lakók
az álmos u. 24. szám problémá-
jának megoldását csak az udvar 
teljes felszámolása jelentheti.  
a város | 3. oldal

százmilliós 
Felújítás
idén is lesznek, vannak nagyobb vo-
lumenű felújítások a miskolci okta-
tási-nevelési intézményekben.  
a város | 5. oldal

Útfejlesztésekkel szüntetnék meg a dugókat
Hivatalosan is átadták a hét 
elején a Soltész Nagy Kál-
mán és Vörösmarty utca ke-
reszteződését, mely nemcsak 
a közlekedés feltételeit javít-
ja, de a környezeti terhelést is 
nagyban csökkenti. 

A miskolci úthálózat fejlesztése ez-
zel nem ért véget, a városi kezelé-
sű utak javítása, kátyúzása, asz-
faltozása már hónapokkal ezelőtt 
megkezdődött, több szakasz is új 
burkolatot kapott a villamospálya 
mentén a Zöld Nyíl projekt kere-
tein belül, a Magyar Közút pedig 
a városon áthaladó főutak javítása 
mellett Közlekedésbiztonsági Ope-
ratív Program keretén belül fejleszt 
majd.

A projekt az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásában valósult meg, a 
pályázatban Miskolc önkormány-
zata mellett a Magyar Közút Non-

profit Zrt. mint konzorciumi part-
ner vett részt.

A munka során önálló, jobbra 
kanyarodó sáv épült a Soltész Nagy 

Kálmán utcán a Vörösmarty utcai 
vasúti felüljáró irányába, ezzel is 
megkönnyítve az autósok közleke-
dését. A közút szélesítésével önál-

ló balra, egyenes és jobbra sávok-
ban lehet haladni a Király utca felől 
a Vörösmarty utcán. 

» folytatás a 3. oldalonVárosi nagytakarítás

Elkezdődött a városi nagytaka-
rítás második üteme: közmun-
kában tisztítják és gaztalanítják 
az önkormányzati utakat a 
villamospálya mentén.

– Naponta 50 közfoglalkozta-
tott végzi a teljes villamospálya 
mentén az önkormányzati tu-
lajdonú útfelület seprését és 
gaztalanítását – mondta el Do-
bos Tímea, a városháza szóvivő-
je. A takarítás a Tiszai pályaud-
var előtti területen kezdődött, a 

közfoglalkoztatottaknak az AVE 
Miskolc Kft. seprőgépei is bese-
gítenek. 

A Selyemrét és a Tiszai pá-
lyaudvar közötti, továbbá a 
parasznyai elágazástól felfelé, a 
villamospálya melletti útfelület 
takarítására és gaztalanítására a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t 
kérte fel a tulajdonos polgár-
mesteri hivatal, mivel az emlí-
tett útszakasz a közút kezelésébe 
tartozik – zárta a tájékoztatást 
Dobos Tímea.                  (fotó: s. B.)

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

DVTK: hat nap 
múlva rajt!
Az Újpest ellen kezd pénteken a 
DVTK az NB I 2012/2013-as sze-
zonjának nyitófordulójában. A hé-
ten a klub elkezdte a bérletértékesí-
tést. Az érdeklődést a változások is 
fokozhatják: Sisa Tibor vezetőedző 
néhány „régi” játékost új pozícióban 
tesztelt, így kerülhetett az irányító 
szerepkörébe Francisco Gallardo. A 
friss igazolások közül pedig már lát-
szik, hogy Gosztonyi András nagy 
erősítést jelent az együttesnek.

» cikkünk az 5. oldalon

Összefogással újul meg
Várhatóan július végére ké-

szül el a minorita Nagy-
boldogasszony-templom 

homlokzatának teljes felújí-
tása. A munka március ele-

jén a statikai megerősítés-
sel kezdődött, és a plébánia 
tervei szerint – az anyagi le-
hetőségek függvényében –, 
később a hátsó homlokzat 
és a templombelső helyre-

állításával folytatódik.
» részletek a 3. oldalon

Kertváros Miskolc szélén
Martin-kertvárosról és Szir-
máról egyaránt elmondható, 
hogy kertvárosi övezetről van 
szó, csupa családi házzal, né-
hol vidékies hangulattal. Mivel 
intézményi ellátottságuk is jó, 
és kicsit el is különülnek a bel-
várostól, így olyan, mintha egy 
másik településen járnánk.
» részletek a 4. oldalon

HIrdeTés

Patak utca döntés után: épülhet a mélygarázs
Az Adeptus-H Zrt. építheti a Patak 
utcai mélygarázst, miután a Köz-
beszerzési Döntőbizottság eluta-
sította az FK Raszter Zrt. a parkoló 
építésével, illetve a hozzá kapcso-
ló közműkiváltásokkal kapcsola-
tos jogorvoslati kérelmét.

A Miskolc Holding Zrt.-től a 
Miskolci Napló megtudta, a ki-
vitelezési szerződés előkészítése 
folyamatban van, a kivitelezés-
sel kapcsolatos részletekről, idő-
pontokról pedig hamarosan tá-
jékoztatást adnak.

A kozbeszerzes.hu-n június 
16-án délután jelent meg a hatá-
rozat, mely szerint a KDB eluta-
sította az FK Raszter Zrt. a Ré-

gió Park Miskolc Kft. „Miskolc, 
Patak utcai kétszintes mélyga-
rázs építés kivitelezése, valamint 
közműkiváltások kivitelezése” 

tárgyú közbeszerzési eljárás el-
len benyújtott jogorvoslati ké-
relmét.

T. Á. | fotó: J. Á.

A legjobb nyolc között
Már biztos, hogy a legjobb nyolc 

között zárja a magyar válogatott a 
miskolci rendezésű U16-os A di-

víziós női kosárlabda Eb-t. Ma-
gyarország remeklésében min-

den bizonnyal nagy szerepe van 
a lelkes miskolci közönségnek is: 
a nemzetközi szövetség honlap-

jának beszámolója szerint „a ma-
gyar csapat teljesítményére jó ha-
tással van hangos szurkolótábora 

is, mely a hazaiak valamennyi 
mérkőzésén nagyszerű hangula-

tot teremt”. (fotó: J. Á.)
» cikkünk az 5. oldalon
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Miskolci Napló
a város lapja

» Parlagfű-mentesítés. Az élelmi-
szerláncról és hatósági felügyeletről szóló 
törvény kimondja, hogy „a földhasználó kö-
teles az adott év június 30. napjáig az ingat-
lanon a parlagfű virágbimbójának kialakulá-
sát megakadályozni, és azt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig folya-
matosan fenntartani”. Ez évben a parlagfű-
mentesítésben részt vevő hatóságok különös 
figyelmet szentelnek a parlagfűvel fertő-
zött területek ellenőrzésének. A földhaszná-
ló, területnagyságtól függően, tizenötezer-
től ötmillió forintig terjedő növényvédelmi 
bírsággal sújtható a parlagfű-mentesítés el-
mulasztása, és ennek következtében virág-

bimbós, illetve virágzó parlagfűállomány 
előfordulása esetén.  

» Befizetési határidő! Július 31. az 
élelmiszerlánc-felügyeleti díj első részletének 
befizetési határideje. A beküldött felügyeletidíj-
bevallásokat a NÉBIH lezárta, a bevallások alap-
ján megkezdte a fizetési bizonylatok előállítá-
sát, melynek elkészültéről minden bevalló a 
korábban megadott e-mail címre értesítést kap. 
A bizonylatok a bevallási felületre belépve tölt-
hetőek le, pdf formátumban, illetve ezt köve-
tően kinyomtathatóak. Részletes információk a 
http://www.nebih.gov.hu/aktualitasok/hirek/
felugyeleti_dij_fizetes.html címen elérhetőek.

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

röviden ››››››››››››

Huszonötezer ügyfél a kormányablakban
A huszonötezredik ügyfelet köszöntötték csütörtökön a 
miskolci kormányablakban.

Nagy Miklós Béláné a férjével tulajdoni lappal kap-
csolatos ügyét szerette volna elintézni a kormányab-
lakban, ahol Demeter Ervin megyei kormánymegbí-
zott köszöntötte 25 ezredik ügyfélként.

– Tudtam, hogy régóta működik a kormányab-
lak, mert én is köztisztviselő voltam, nemrég men-
tem nyugdíjba, csak más területről. Itt még nem 
intéztem ügyeket, de meg vagyok elégedve, örü-
lök neki, hogy ilyen gyorsan ment – mondta Nagy 
Miklós Béláné. 

Szintén a kormánymegbízott köszöntötte Tóth 
Bélánét, a tiszaújvárosi önkormányzat nyugalmazott 

anyakönyvvezetőjét, akinek a közszolgálati tisztvise-
lők napja alkalmából, Pintér Sándor belügyminiszter 
adományozott kitüntetést.                                             L. V.

A stadion fejlesztése 
folytatódik!
A stadionfejlesztésnek 
folytatódnia kell, és a sta-
dionfejlesztés folytatód-
ni is fog – ezt Zsiga Mar-
cell fideszes országgyűlési 
képviselő szögezte le 
Varga László szocialis-
ta országgyűlési képviselő 
csütörtöki sajtótájékozta-
tójára reagálva.

A miskolci fejlesztések helyze-
téről tartott sajtótájékoztatóján 
Varga László többek között ar-
ról beszélt, hogy úgy látják, az el-
múlt két évben csupán a régi pro-
jekteket fejezik be. Szóvá tette azt 
is, hogy a jövő évi költségvetés-
hez a térségünkre vonatkozóan 
egy módosító indítvány érkezett, 
mely fejlesztésről szólt, ennek két 
előterjesztője, Sebestyén László 
és Zsiga Marcell stadionfejlesz-
tésre kért közel félmilliárd forin-
tot, ám végül azt még a szavazás 
előtt visszavonták, hangsúlyozta 
a képviselő, feltéve a kérdést: „Mi 
lesz a miskolci fejlesztések sor-
sa, mi lesz a DVTK-stadion re-
konstrukciójával, fejlesztésével?”

Zsiga Marcell képviselő vá-
laszában emlékeztetett: tavaly a 
TAO rendszerének köszönhe-
tően 305 millió forint értékben 

újultak meg az edzőpályák, me-
lyek a DVTK labdarúgócsapatá-
nak és utánpótlásbázisának fel-
készülését szolgálják.

– Sebestyén László ország-
gyűlési képviselővel közösen 
minden követ megmozgatunk 
annak érdekében, hogy felhív-
juk a kormány figyelmét arra, 
hogy mennyire fontos a miskol-
ciaknak a diósgyőri labdarúgó-
sport – hangsúlyozta.

– A módosító indítványunk-
kal, melyről Varga László is be-
szélt, jelezni szerettük volna a 
kormányzat és a Magyar Labda-
rúgó Szövetség felé, hogy igen-
is igény van további fejlesztések-
re is Diósgyőrben – szögezte le 
Zsiga Marcell.

Mint mondta, a fejlesztések-
re pedig minden remény meg 
is van, hiszen az elmúlt időszak 
egyeztetéseinek köszönhetően 
további TAO-s forrásokat bizto-
síthatnak.

– Az elmúlt időszakban a leg-
magasabb szintig eljuttattuk a 
miskolciak és a diósgyőri szur-
kolók igényét a stadion építésé-
vel kapcsolatosan. Jó hír, hogy 
mind a sportbizottság elnökével, 
mind pedig államtitkárokkal és 
miniszterekkel történt egyezteté-
seket követően kaptuk azt az ígé-
retet, hogy TAO-s forrásokból 
további 800 millió forintot kap-
hat Miskolc stadionfejlesztésre – 
mondta Zsiga Marcell.             T. Á.

napról napra ›››››››››››››››››››››››››››››››››

» Mokrai Mihály és Tompa Sándor (MSZP) | önkormány-
zati képviselő lakossági fogadóórát tart július 26-án, csütörtökön délután 5 
órától a Sarokház kávézóban (Széchenyi u. 2. sz.).

Képviselői fogadóóra ››››››››››››››››››››››››

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

HIrdeTéS

HIrdeTéS

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.
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.
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.

Factory: három az egyben. Ugyan 
idén csupán egynapos lesz a Factory 
Fesztivál, ám a szervezők ígérete sze-
rint tartalmas és színvonalas prog-
rammal várják a fiatalokat augusz-
tus 11-én. Három színpaddal várják a 
gyárba látogatókat, ahol az elektroni-
kus zene és a hiphop táncoltatja majd 
meg a tömeget, de sportolni is lesz le-
hetőség. 

Várszínházi esték. A diósgyőri vár 
immár 21. alkalommal ad otthont a 
Diósgyőri Várszínházi Estéknek júli-
us 27-én és 30-án. Az idei két előadás 
a vidámságra és a férfi-nő kapcsolatára 
helyezi a hangsúlyt.

július 14. | szombat 

Szín-Pátia hónap. A Romano Teatro 
Kulturális Egyesület ismét megtar-
totta a Roma Szín-Pátia hónapja ren-
dezvénysorozat keretén belül, az 
Összművészeti Kavalkádot a Művésze-
tek Háza előtti téren. 

július 16. | Hétfő

Az új munka törvénykönyvéről. 
Munkavállaló és munkáltató számára 
egyaránt sok még a kérdőjel, a tisztázat-
lan kérdés az új munka törvénykönyvé-
vel kapcsolatban. Miskolcon két olyan 
tájékoztatót is tartottak, melyeken a 
téma szakavatott előadói első kézből ad-
tak tájékoztatást a munkavállalók kép-
viselőinek a legfontosabb változásokról.

Futball vagy képviselőség? A múlt 
hét óta Benczés Miklós irányítja a fel-
csúti Puskás FC-t. Pakusza Zoltán, 
jobbikos önkormányzati képviselő fel-

vetette a kérdést, önkormányzati képvi-
selőként hogyan fogja képviselni a mis-
kolciakat Felcsútról? Benczés Miklós az 
elhangzottakra reagálva megerősítette: 
sok időt tölt most is Miskolcon, és aho-
gyan eddig is elérhette mindenki, ezt 
követően is elérhetik telefonon; ha va-
lakinek problémája van, segítségre szo-
rul, kérése van, keresse, és számíthat rá.

TEK-akció. A Terrorelhárítási Központ 
kommandósai nagy erőkkel vonultak ki 
a Szövő utca egyik sarokházához, majd 
házkutatást követően távoztak. Fegy-
vert, lőszert kerestek, és annak látszó 
tárgyakat le is foglaltak az akció során. 
Tájékoztatásuk szerint „a Nemzeti Nyo-
mozó Iroda Észak-magyarországi régi-
ója visszaélés lőfegyverrel vagy lőszer-
rel bűntette megalapozott gyanúja miatt 
indított büntetőeljárást ismeretlen tet-
tessel szemben. (…) Az eljárás jelenle-
gi szakaszában fegyverszakértő vizsgál-

ja, hogy a lefoglalt tárgyak lőfegyvernek, 
illetve lőszernek minősülnek-e”. 

július 17. | kedd

Elhanyagolt gócok. A Martin-kert-
városban tartottak összehangolt ellen-
őrzést, amelyen a közterület-fel ügyelők, 
a rendőrség, a szociális osztály és a 
MIVÍZ munkatársai vettek részt. Az 
akció során elsősorban a lakcím-beje-
lentési kötelezettség teljesítését, a sze-
métszállítási szerződések meglétét és az 
állattartási rendelet, elsősorban a kutyák 
beoltatásának a teljesítését ellenőrizték. 

július 18. | szerda

A miskolcpont.hu-ról. Végrehaj-
tás alatt álló gyöngyösi cég készítet-
te, és budapesti vállalat üzemelteti a 
városi kedvezménykártya honlapját, 
a miskolcpont.hu-t – nehezményez-
te Mokrai Mihály szocialista önkor-
mányzati képviselő szerdai sajtótájé-

koztatóján. Pásztor Imre, a Miskolc 
Holding kommunikációs vezető-
je közleményben reagálva kifejtette, 
hogy törekszenek a várossal, holding-
gal kapcsolatos online felületeket saját 
kézben tartani. Ennek azonban van-
nak közbenső lépései, hiszen az ehhez 
szükséges infrastruktúra-fejlesztés je-
lenleg is tart.

július 20. | péntek

Talpraesett Timián. Lipták Attila, a 
megyei katasztrófavédelmi igazgató-
ság igazgatója elismerésben részesítette 
az ősszel hetedik osztályba menő Tas-
si Timiánt. A kisfiú édesanyja észlelte 
ugyanis múlt szombaton este az Aulich 
Lajos utcai lakástüzet, és amíg sietett a 
ház előtt parkoló autóval arrább állni, 
hogy legyen hely a mentéshez, Timián 
mobiltelefonon bejelentette a tűzesetet. 
Ennek is köszönhetően gyorsan hely-
színre értek a tűzoltók. 

Ismét a holdingos prémiumokról…
Ismét a Miskolc Holding vezetőinek 
prémiumairól tartott sajtótájékozta-
tót Földesi Norbert, az MSZP városi 
frakció jának vezetője. A jelenleg alkal-
mazásban álló vezetők számára 2011-
ben vezetői prémiumot nem fizetett a 
Miskolc Holding – így reagált erre a cég 
kommunikációs vezetője.

Földesi Norbert elmondta, a legna-
gyobb példányszámú hazai bulvár-
lap pénteken terjedelmes cikkben 
foglalkozott azzal, hogy a Miskolc 
Holding Zrt. igazgatótanácsa járu-
lékok nélkül összesen 34 millió fo-
rint szétosztásáról döntött május 11-
én a tagvállalatok vezetői között. 

Emlékeztetett, januárban már 
tartottak egy tájékoztatót ugyaneb-
ben a témában, akkor az összesen 
nyolcmillió forintot – melyről ak-
kor döntöttek – végül Kriza Ákos 
polgármester felszólítására visszafi-
zették, illetve azt egy jó ügyet szol-
gáló alapítványnak utalták át. Le-
szögezte, Kriza Ákos akkor úgy 
fogalmazott, jutalom- és prémium-
stop van Miskolcon.

– Május 11-én ennek ellené-
re megszavazott az igazgatótanács 
34 millió forintos jutalmat a cég-

vezetőknek. Akkor, amikor a hírek 
a Selyemréti Strandfürdő fejleszté-
sének leállításáról szólnak, amikor 
a városházát el akarja foglalni a ki-
vitelező, mert százmilliókkal tarto-
zik neki az önkormányzat, amikor 
a város több vállalkozónak tartozik 
több mint egy éve, és amikor a hol-
ding cégei csődközelben vannak – 
fogalmazott Földesi Norbert.

Elmondta, az információik alap-
ján nem gondolják, hogy bármelyik 
cégvezetőnek ilyen mértékű prémi-
umban kell részesülni, majd felszó-
lította Kriza Ákos polgármestert, 
hogy azonnal állítsa le a folyamatot, 
tiltsa meg a prémium kifizetését.

Miskolc Holding:  
nem kaptak jutalmat!
A felelős gazdálkodásnak köszön-
hetően 1,14 milliárd forinttal javí-
totta eredményét tavaly a Miskolc 
Holding, a személyi jellegű ráfordí-
tásokat 1,1 milliárd forinttal csök-
kentette, a jelenleg alkalmazásban 
álló vezetők számára pedig 2011-
ben vezetői prémiumot nem fize-
tett – így reagált a Miskolc Holding 
kommunikációs vezetője Földesi 
Norbert szavaira.

Pásztor Imre kiemelte, a város cé-
génél és a vállalatcsoportnál, mint 
minden gazdasági társaságnál, tel-
jesítményhez kötött javadalmazási 
rendszer működik. 

– Az általában a normál műkö-
déséhez tartozik egy vállalatnál, 
hogy elvégzi a kiértékelést és ar-
ról az igazgatóság és a felügyelő bi-
zottság határozatot hoz a jogszabá-
lyoknak és a belső szabályozásnak 
megfelelően. De prémium kifizeté-
sére egyelőre nem adott engedélyt 
az igazgatóság, így a Miskolc Hol-
ding Zrt.-nél és tagvállalatainál je-
lenleg alkalmazásban álló vezetők 
számára vezetői prémium kifizetése 
nem történt – hangsúlyozta Pász-
tor Imre.

Hozzátette, az előző, szocialis-
ta városvezetés alatt a Miskolc Hol-
ding és tagvállalatainak vezetői több 
százmillió forintos jutalmat és pré-
miumot vettek fel évente, miközben 
a cégcsoportot a csőd szélére vitték.

– Tavaly a felelős gazdálkodás-
nak köszönhetően a Miskolc Hol-
ding 1,14 milliárd forinttal javítot-
ta az eredményét. Ez azt is jelenti, 
hogy a szocialisták által örökül ha-
gyott veszteség nyolcvanöt százalé-

kát sikerült ledolgoznia, a korábban 
felhalmozott adósságterhek viselése 
ellenére – írta a kommunikációs ve-
zető. Hozzáteszi, ezt az eredményt 
többek között úgy érték el, hogy a 
vezetői juttatások mértéke draszti-
kus – 178 millió forintos csökkenést 
– mutat. 

A Miskolc Holding Zrt.-nél és 
tagvállalatainál 2011-ben jutal-
mat azok a dolgozók – nem veze-
tők – kaptak, akiknek belső szabály-
zat szerint vagy teljesítményük után 
járt. 

– Jutalomban részesülhettek pél-
dául az MVK-nál balesetmentesen 
közlekedő sofőrök: hétévente, bal-
esetmentes munkájukért 49 ezer fo-
rintot kaptak. A Miskolc Holding 
értékeli a teljesítményt, az állhata-
tos munkát, ezért kaptak a villany-
szerelők, takarítók, diszpécserek, 
asztalosok és központifűtés-szere-
lők teljesítményhez kötött jutalmat 
– szögezte le Pásztor Imre.

– A Miskolc Holding vezetősé-
ge és munkatársai méltatlannak és 
felháborítónak tartják azt, hogy fo-
lyamatosan magyarázkodniuk kell, 
ami időt és energiát vesz el az érde-
mi munkától. A tények, a számok 
önmagukért beszélnek – zárta Pász-
tor Imre.

T. Á.
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Funkciót vált az avasi aluljáró

Miskolc egyik legnagyobb alul-
járórendszere az Avason találha-
tó, a Fényi Gyula téren. A csomó-
pont átépítése óta használaton 
kívül, lezárva áll. Az önkormány-
zat hasznosítani szeretné – több 
célra is.

Az aluljárót addig sem nagyon 
használták az emberek, amíg az 
volt az egyetlen, szabályos átke-
lési lehetőség. Amióta átalakí-
tották a Fényi Gyula téri keresz-
teződést, tehát forgalomirányító 
lámpákat helyeztek üzembe és 
zebrákat festettek fel, azóta telje-
sen funkcióját vesztette, le is zár-
ták. Az önkormányzat azonban 
új funkciót szeretne adni a léte-
sítménynek.

– Egyrészt közbiztonsági pon-
tot kíván kialakítani az önkor-
mányzat, ahol a közterület-fel-
ügyeleti és rendészeti osztály látja 
majd el feladatait – nyilatkozta 
Dobos Tímea városházi szóvivő. 
– Eseti jelleggel helyet biztosíta-
na az önkormányzat az aluljáró-
ban egyházi és civil programok-

nak is. Így például az avas-déli 
római katolikus, görög katolikus 
és református egyházközség, a 
Jezsuita Gimnázium diák-tanár 
szeretetszolgálata, az „Arrupe 
Csoportja”, valamint az avasi ci-
vil szervezetek felzárkóztató, kö-
zösségformáló rendezvényeinek. 
A közösségi hasznosítással kap-
csolatos feladatok koordinálását 
a Dialóg Egyesület vállalta.

– A közgyűlés egyébként már 
2009-ben, határozatlan időtar-
tamra átadta az Avasi Kulturális 
és Sportegyesület részére az alul-
járót, azonban a tényleges hasz-
nálatbavétel nem történt meg. 
Ahogyan a használati megálla-
podás sem jött létre a felek kö-
zött. Ezért azt a határozat visz-
szavonták a májusi közgyűlésen 
– tette hozzá Dobos Tímea.

Egyik napról a másikra azon-
ban ne várjon senki se nyitást, 
ugyanis előbb fel kell újítani az 
aluljárót, illetve a szükséges en-
gedélyeket beszerezni, ami időt 
vesz igénybe.

Cs. L. | fotó: Juhász Á.

Útfejlesztésekkel szüntetnék meg a dugókat
Hivatalosan is átadták a hét 
elején a Soltész Nagy Kál-
mán és Vörösmarty utca ke-
reszteződését, mely nemcsak 
a közlekedés feltételeit javít-
ja, de a környezeti terhelést is 
nagyban csökkenti. 

» folytatás az 1. oldalról
Zsiga Marcell alpolgármester el-
mondta, szükség volt a fejlesztésre, 
mert az elmúlt években gyakran 
alakult ki a kereszteződésben dugó. 

– A projekt összköltsége 111 
millió forint, melyből 27 millió fo-
rintos önrészt vállalt Miskolc ön-
kormányzata. A felújítás és bővítés 
során közel tízezer köbméter asz-
faltot terítettek le, a Soltész Nagy 
Kálmán utca új burkolatot kapott a 
kereszteződéstől egészen a Bajcsy-
Zsilinszky utcáig. A gyalogosok is 
lényegesen könnyebben tudnak 
közlekedni, hiszen négyezer négy-
zetméteren a járda is új burkolatot 
kapott, és a beruházáshoz tartozik 
a buszmegálló rekonstrukciója is, 

illetve parkosítás és hársfák ülteté-
se – részletezte Zsiga Marcell.

Peiker Tamás, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. megyei igazgatósá-
gának osztályvezetője arról beszélt, 
hogy terveikben szerepel a Vörös-
marty utca négysávosításának be-
fejezése, hiszen már csak egy rövid 
szakasz hiányzik ahhoz, hogy egé-
szen az Újgyőri főtérig kétszer két 
sávon tudjanak az autósok közle-
kedni. 

– A tervezett beruházás becsült 
költsége hetvenmillió forint, a ter-
vek és az engedélyek rendelkezésre 
állnak, az igényt pedig felterjesztet-

tük a minisztérium felé – hangsú-
lyozta Peiker Tamás.

Tavasszal lapunk is beszámolt 
arról, hogy a Magyar Közút Me-
gyei Igazgatósága fejlesztéseket, 
felújításokat tervez a 26-os számú 
főút városi szakaszán is. Pécsi Nor-
bert Sándor, a cég szóvivője érdek-
lődésünkre megerősítette a hírt, 
mint mondta, a munkákat a Köz-
lekedésbiztonsági Operatív Prog-
ram keretében kívánják elvégezni.

– Terveink szerint teljesen meg-
újul a 26-os főút Zsolcai kapu és 
Madarász Viktor utca közötti (te-
hát Búza téri) szakasza, valamint a 

balra forduló sávok épülhetnek a 
Szentpéteri kapuban a kórház 26-
os úti kapujánál és a Katowice utca 
északi csomópontjában. Ezen túl a 
jelzőlámpák jórészét korszerűsítjük 
a 3-as és a 26-os számú főút városi 
szakaszán – mondta a szóvivő.

A mikor kérdésre Pécsi Norbert 
Sándor nem tudott pontos dátumot 
mondani, mert – mint hangsúlyoz-
ta – a kivitelezéshez szükséges tá-
mogatási források lehívásának szi-
gorú feltételrendszere van.

– Először megvalósíthatósági ta-
nulmányt kell készíttetni a terve-
zett projektekre. Ezt követően lehet 
megkezdeni a terveztetést és – ha 
szükséges – az engedélyeztetést – 
tette hozzá. Ezek tükrében a konk-
rét beruházások 2013-ban és 2014 
első félévében várhatóak.

 A Közút szóvivője kiemelte, ad-
dig is folyamatosan kátyúznak a 
két említett főút városi szakaszán, 
ezek azonban saját forrásból tör-
ténnek. A városi kezelésű utakat 
pedig már tavasztól javítja, kátyúz-
za, aszfaltozza az önkormányzat, 
több szakasz pedig a Zöld Nyíl ke-
retein belül kapott új burkolatot.

Horváth I. , Tajthy Á. | fotó: J. Á.

Összefogással újul meg a minorita templom
Várhatóan július végére készül el a mi-
norita Nagyboldogasszony-temp-
lom homlokzatának teljes felújítása. A 
munka március elején a statikai meg-
erősítéssel kezdődött, és a plébánia ter-
vei szerint – az anyagi lehetőségek 
függvényében –, később a hátsó hom-
lokzat és a templombelső helyreállítá-
sával folytatódik.

Kalna Zsolt, a Minorita plébánia tartományfő-
nöke elmondta, az 1735-ben felszentelt temp-
lom felújítását már nem lehetett tovább halogat-
ni, mivel statikai állapota nagyon megromlott 
az elmúlt évek során.

– A kivitelező tartotta a határidőt, így a temp-
lom aláinjektálása, a tornyok acélpántokkal való 
megerősítése megtörtént, és elkészült a beton-
koszorú is a templomhajó fölött. Ezeknek a 
munkáknak azért van kiemelt jelentőségük, 

mert ennek köszönhetően várhatóan megszű-
nik a további romlás, templomunk már nincsen 
közvetlen veszélyben – mondta Kalna Zsolt.

A munka azonban nem állt le, június óta tart 
a két torony, a főhomlokzat, illetve az azon talál-
ható szobrok helyreállítása. A felújítás első két 
fázisa július végére, augusztus elejére készülhet 
el. A tartományfőnök elmondta, terveik vannak 
a folytatásra is.

– Egy későbbi, harmadik munkafázis során a 
hátsó homlokzat újravakolásával, illetve a temp-
lombelső felújításával szeretnénk folytatni a hely-
reállítást – mondta Kalna Zsolt.

Korábban a minap.hu-n számoltunk be arról, 
hogy a statikai megerősítés körülbelül 18 mil-
lió forintba került, erre kormányzati támoga-
tást kapott a plébánia, a homlokzat helyreállítá-
sa várhatóan 230-250 millió forintot emészt fel.

– Utóbbiak a beérkezett adományokból va-
lósulhatnak meg, illetve az Emberi Erőforrás 
Minisztériumból kaptunk levelet, melyben tá-
mogatás ígértek a főhomlokzat felújításához – 
mondta Kalna Zsolt.

A tartományfőnök-plébános elmondta, elő-
ző cikkünket követően többen is foglalkoztak 
a műemlék templom felújításával, felhívták a fi-
gyelmet annak rossz állapotára, így nagyon sok 
adomány érkezett hozzájuk.

– A plébánia ez úton is köszönetet mond min-
denkinek, aki jó szívvel támogatta azt, hogy a mi-
norita Nagyboldogasszony-templomot eredeti 
állapotában őrizhessük meg az utókornak – zárta 
Kalna Zsolt.                                  Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

Új üzlet épül, 
a lakók a fákat siratják

Új üzlet épül Diósgyőrben. Októ-
bertől a Kuruc utcai házak között 
800 m2-en, komfortos körülmé-
nyek között vásárolhatnak be az 
ott élők. A lakókat a terület önkor-
mányzati képviselője csütörtökön 
utcafórumra várta, miután kiderült, 
hogy a beruházás miatt néhány 30 
éves fenyőt ki kellett vágni.

Már megkezdődött az építés 
azon a diósgyőri területen, ahol 
új bolt nyílik hamarosan. A Ku-
ruc utcai házak között épülő új 
üzlet területre akkora lesz, mint 
a két korábbi, ennek helyén álló 
bolt együttvéve, kiszolgáló egy-
sége, felszereltsége és kínála-
ta azonban sokkal nagyobb lesz. 
A korszerűbb kialakítású ABC-t 
örömmel fogadták az ott élők, 
ám a kivitelezés közben több 
probléma is felvetődött, emiatt 
utcafórumra hívta az ott élőket 
Seresné Horváth Zsuzsanna (Fi-
desz) önkormányzati képviselő.

Sokan azt nehezményezik, 
hogy az üzlethez tartozó parkoló 
kialakítása során néhány fenyőt 
ki kellett vágni, olyanokat, ame-
lyek 30 éve díszítik a diósgyőri 

házak közötti parkot. A növénye-
ket a beruházó cég pótolja – de a 
lakók kifejezetten fenyőt szeret-
nének. Heinemann Pál, a polgár-
mesteri hivatal parkfenntartá-
si ügyintézője elmondta, sajnos, 
manapság az örökzöld a közterü-
leten nagyon nehezen megőriz-
hető növény, hiszen előfordulhat, 
hogy a következő télen valame-
lyik lakásban karácsonyfaként 
állítják fel. Ha azonban juharfát 
ültetnek, annak bízhatnak a fel-
növekedésében, érvelt.

A fórumot a terület önkor-
mányzati képviselője azért is hív-
ta össze, mert eredetileg ő is azt 
az ígéretet kapta, hogy a fák meg-
maradnak. Később derült csak 
ki, hogy nem lehetett azt az ál-
lományt megtartani. Az utcafó-
rum végén abban megegyeztek 
a résztvevők, hogy a lakosság be-
vonásával döntik el, hogy a beül-
tetendő 14-16 fa milyen fajta le-
gyen. Ezt követően pedig a terület 
képviselője azon dolgozik majd, 
hogy az időközben megrongáló-
dott burkolat cseréje megtörtén-
jen, és némi virágosítással még él-
hetőbb legyen a környezet. 

Problémás lakók az Álmos utcában
Régóta problémát jelent a környé-
ken az Álmos u. 24. szám alatti udvar 
lakóinak életvitele, szinte minden-
naposak a lopások, részeg randalí-
rozások. Nánási-Kocsis Norbert, a 
terület önkormányzati képviselője 
elmondta, folyamatosan az örökölt 
probléma megoldásán dolgozik, 
amit csak az udvar teljes felszámolá-
sa jelenthet.

– Ez egy laktanya volt régen, állító-
lag gyönyörű, lakóparkszerű létesít-
mény. A ’70-es években költöztek 
ide a Csorba-telepi tó környékéről 
árvíz miatt kitelepített lakók, és az-
óta nagyon elmérgesedett a helyzet 
– mondta el lapunknak a képviselő. 
Az itt lakókat folyamatosan kisebb 
lopásokkal, részeg éjszakai randa-
lírozással zaklatják, s még rosszabb 
lett a helyzet, amikor az udvar-
ral szemben található, Álmos u. 31. 
szám alatti ingatlanban lakó idős há-
zaspár elköltözött, az udvar lakói pe-
dig haladéktalanul megkezdték az 
őrizetlenül hagyott ház elbontását.

Először a kiskaput vitték a MÉH-
be, aztán feltörték, kifosztották a há-
zat, majd a garázst is. A házban a 
pincétől a padlásig minden fémet 

elloptak. Most egy romhalmaz az 
épület. 

– Megkerestem a tulajdonost, aki 
azt mondta, hogy eladja az ingatlant, 
de olyan árat jelölt meg, ami a reá-
lis összeg duplája, és nem hajlandó 
alkura. Értesítettem a rendőrséget 
is, de ők azt mondták, hogy ha a tu-
lajdonos nem tesz feljelentést, akkor 
ők nem tehetnek semmit. Az ön-
kormányzat hatósági osztálya csak 
a parlagfű-mentesítés elmulasztása 
miatt büntethette meg a tulajdonost 
– részletezte Nánási-Kocsis Norbert.

– A körülményekre való tekin-
tettel, csak az Álmos utcai udvar fel-

számolása jelenthet megnyugtató 
megoldást! Megválasztásom óta fo-
lyamatosan ezen dolgozom, ennek 
eredménye, hogy az akkori, körül-
belül 40 családból ma már csak – ha 
jól tudom – mintegy 25 lakik itt – 
emelte ki Nánási-Kocsis Norbert, el-
mondva: idén tavasszal helyszíni be-
járást tartottak Szélyes Domokossal, 
a MIK vezérigazgatójával, aki akkor 
elmondta, hogy a MIK használt la-
kásainak átalakítási ütemtervétől is 
függ, mikorra sikerül kiüríteni a te-
lepen lévő lakásokat.

– Reményeim szerint az Álmos 
utcai ingatlant – ami egy kiemelt 

problémás góc Miskolcon – két, leg-
feljebb három éven belül, teljesen si-
kerül kiüríteni – tette hozzá a terület 
önkormányzati képviselője.

– A környéken lakók panaszait 
természetesen ismerjük. Többször 
jelezték a MIK Zrt. felé is a lakók 
életvitelével kapcsolatos problémá-
ikat – mondta el érdeklődésünk-
re Kottman Dezső, a MIK létesít-
mény-üzemeltetési irodavezetője. 
Sajnos, ezeket csak az ingatlan ki-
ürítésével lehet orvosolni, ami – te-
kintve a jelentős lakásszámot – las-
sú folyamatként kezelhető. A 35 
lakásból 8-at már kiürítettünk, il-
letve részben el is bontottunk, így 
jelenleg 27 lakott lakás található az 
ingatlanban – tette hozzá az iroda-
vezető.

Kottman Dezső elmondta, év vé-
géig tervezik további öt lakás kiürí-
tését is. A végleges kiürítés határ-
idejét egyelőre nehéz megmondani, 
tekintettel arra, hogy kevés a rendel-
kezésre álló, alacsony komfortfoko-
zatú önkormányzati lakás – ami cse-
reként felajánlható. 

– Az ingatlan értékesítése lakott 
állapotában nehezen képzelhető el, 
tulajdonosi szempontból pedig gaz-
daságtalan lenne – hangsúlyozta az 
irodavezető.

Szepesi S. | fotó: Mocsári L.
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HIrdetés

Kertváros Miskolc szélén
Martin-kertvárosról és Szir-
máról egyaránt elmondha-
tó, hogy kertvárosi övezetről 
van szó, csupa családi ház-
zal, néhol vidékies hangu-
lattal. Mivel intézményi ellá-
tottságuk is jó, és kicsit el is 
különülnek a belvárostól, így 
olyan, mintha egy másik te-
lepülésen járnánk.

A két városrész jelenleg egy válasz-
tókörzetet alkot, a kettest, melynek 
frissen megválasztott képviselője, 
Takács Gábor kísér el minket, és be-
szél arról, hogy mire is lenne szük-
ségük. A korábbi képviselő, Giákné 

Bobály Judit halála miatt áprilisban 
tartott időközi választáson rá szava-
zott az itt élők többsége, de ez azt is 
jelenti, hogy Takács Gábor mind-
össze három hónapja képviselő, így 
értelemszerűen sok elvégzett mun-
káról még nem tud beszámolni. 
Tele van viszont tervekkel, amelye-
ket, mind mondja, már a kampány 
során is megosztott a lakosokkal, és 
amelyeket mindenképpen szeretne 
megvalósítani.

Új házak, új feladatok
Hogy a körzet dinamikusan fejlő-
dő városrésze Miskolcnak, mi sem 
bizonyítja jobban, mint a folyama-
tosan érkező beköltözők, illetve 
az ott építkezők száma. Az elmúlt 
években itt létesült az építkezé-
seknek köszönhetően a legtöbb új 
utca, ami persze nagy feladatot ró 

az önkormányzatra is, hogy eze-
ket csapadékvíz-elvezetéssel, inf-
rastruktúrával, szilárd útburkolat-
tal lássa el. 

Takács Gábor is azt említi elő-
ször, hogy az infrastrukturális fej-
lesztések elmaradtak a város többi 
részéhez képest, elsősorban a csa-
padékvíz-elvezetés terén van pótol-
nivaló, de a közlekedési háttér kap-
csán is van feladat, és sok utcában 
még szikkasztóárokkal sem ren-
delkeznek. Ezek folyamatosan fog-
nak megújulni az anyagi lehetősé-
gek függvényében, ahol csak lehet, 
összekapcsolva út- vagy járdaépítés-
sel, ugyanis a képviselő azt mondja, 
komplexen próbálják kezelni a fel-
adatokat. Ezeket a fejlesztési lehe-
tőségeket folyamatosan egyezteti a 
városüzemeltetési osztállyal, ahogy 
ősszel, a jövő évi költségvetés ösz-
szeállításakor is azért fog lobbizni, 
hogy az előző éveknél nagyobb for-
rás érkezhessen a körzetbe.

Vannak a körzetben még zúzalé-
kos utak is, ezek közül a Babits és a 
Tavirózsa utcát augusztus végén te-
szik rendbe, hogy kényelmesen és 
biztonságosan lehessen rajtuk köz-
lekedni, egyben előkészítik arra is, 
hogy a későbbiekben le tudják asz-
faltozni. A közelmúltban az önkor-
mányzat támogatásával több mint 
húszmillió forintból újult meg Szir-
mán tíz, Martin-kertvárosban pe-
dig húsz utca. A Fövényszer utca 
összesen 700 négyzetméter felüle-

ten kapott például új járdát, míg a 
Visó utcában 680 négyzetméteren 
aszfaltoztak. Mint Takács Gábor 
mondja, itt most a következő lépés 
a csapadékvíz-elvezetés, amely már 
szintén előkészítés alatt áll. Martin-
kertvárosban pedig ősszel újabb jár-
daépítések kezdődnek. 

Közösségi terek  
az egész családnak
Ugyanakkor földrajzi elhelyezkedé-
sének és adottságainak köszönhető-
en komoly fejlődési potenciállal is 
rendelkezik a városrész, így ezeket 
ki kell használni, tehát ezen értékek 
mentén kell végigvinni a fejleszté-
seket. Persze, a város anyagi helyze-
tét, illetve azt figyelembe véve, hogy 
csupán a ciklus közepén kapcso-
lódott be Takács Gábor a munká-
ba, ez nem tűnik egyszerű feladat-
nak – de, mint mondja, számára ez 
örömteli kihívás, aminek szívesen 
tesz eleget. 

Mind a két városrészben szeretne 
egy-egy közösségi teret is kialakíta-
ni, ahol a családok és a különböző 
korosztályok is megtalálják a kikap-
csolódási lehetőséget. Szirmán pél-
dául a görög katolikus templom 
melletti téren szeretne játszóteret 
építeni, ehhez helyi vállalkozók is 
ígértek anyagi segítséget. A képvi-
selő azt mondja, jó a kapcsolata az 
intézményi vezetőkkel is, ami véle-
ménye szerint nagyon fontos akkor, 
ha valaki településmenedzseléssel 
foglalkozik. A két általános isko-
la közül a Bem József szeptember-
től a református egyház kezelésébe 

került a szülők támogatása mellett, 
míg az Arany János esetében sike-
rült elérni, hogy ezentúl önálló in-
tézményként működhessen, ne tag-
intézményként. Mind a két iskolát 
szeretné a jövőben segíteni abban 
is, hogy fejlesztési pályázatokon ve-
hessenek részt, és megvalósíthassák 
ez irányú elképzeléseiket. A szir-
mai óvodában rövidesen elkezdő-
dik a festés, amit anyagilag támogat, 
a Bem iskolában pedig nyílászáró-
cserére van szükség, mert nagyon 
elavultak is vannak.

Nyugodt hétköznapok,  
kulturált ünnepek
A képviselő szerint egy alapvetően 
csendes, nyugodt körzetről beszél-
hetünk, ahol a közbiztonság jónak 
mondható, és jobb a helyzet a város 

többi részéhez képest. Azt szeretné, 
ha ez így is maradna, éppen ezért 
szorgalmazta a közterület-felügye-
leti és rendészeti osztálynál, illet-
ve a társszerveknél, hogy itt is tart-
sanak összehangolt ellenőrzéseket, 
hasonlóan a város többi részéhez. 
Az egyik ilyen ellenőrzést éppen a 
napokban tartották Martin-kertvá-
rosban. 

Takács Gábor beszámolt arról is, 
hogy a Hősök terén parkosítani sze-
retne, hogy szebb környezetben és 
kulturáltabban ünnepelhessenek. 
Felvette a kapcsolatot a közúttal is, 
és kiderült, hogy kisajátítások nél-
kül tudnának kerékpárutat építeni 
a területen, megkönnyítve a két ke-
réken közlekedők életét, így ennek a 
tervezése is elkezdődött. 

H. I. | fotó: Juhász Á.
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Eb: a legjobb nyolc között a kosarasok
Már biztos, hogy a legjobb nyolc kö-
zött zárja a negyeddöntőbe jutó ma-
gyar válogatott a miskolci rendezésű 
U16-os A divíziós női kosárlabda Eb-t; 
a végső helyezése a hétvégén dől el.

A második helyen zárta az A cso-
port küzdelmeit a magyar csapat, 
miután a svédeket és a törököket le-
győzte, míg Belgiumtól vereséget 
szenvedett, így magabiztosan jutott 
a középdöntőbe, ahol előbb 74–42-
re legyőzte a görögöket, majd fejet 
hajtott a legjobb nyolc közé veret-
lenül eljutó oroszok előtt (53–61). 
A szlovákok ellen visszatért a siker 
útjára a Kovács Andrea irányította 
alakulat, 59–37-re kiütötte ellenfelét, 
így a második kört is a harmadik he-
lyen zárták a hazaiak, akik biztosan 
a legjobb nyolc között zárnak.

A magyarok egyik legjobbja a 
hazai pályán játszó Dubei Debó-

ra. A mindössze tizenöt esztendős, 
tehát az idősebbek közt remek-
lő miskolci tehetség hat mérkő-
zés alatt 66 pontig jutott, ez 11-
es átlagot jelent, míg lepattanóból 
32-t számlál a tornán. Ugyancsak 
borsodi gyökerekkel rendelkezik 
Kuttor Enikő (képünkön). A De-

bórával egyidős játékos édesapja a 
miskolci születésű Kuttor Attila, a 
Diósgyőr egykori hátvédje, édes-
anyja, Lakosa Edit pedig a DKSK 
játékosa volt.

– Nagyon jól érzem magam Mis-
kolcon, tetszik a város, és fantasz-
tikus volt a Barlangfürdős lazítás. 

Rendkívül jól esik nekem és a csa-
patnak is, hogy ennyien buzdítanak 
minket. Az erőviszonyokat és csa-
patunk játékát látva úgy gondolom, 
van keresnivalónk a legjobb nyolc 
között is, bízunk a jó eredményben 
– mondta az egyébként Sopronban 
kosarazó Kuttor Enikő.

A pénteki negyeddöntőben – 
mely lapzártánk után ér véget – az 
addig egy vereséget számláló spa-
nyolokkal mérkőztek meg a magya-
rok. Ha továbbjutnak, szombaton 
jöhet az elődöntő, vereségük esetén 
pedig az 5–8. helyért folytatják. 

S. P.  – K. I. | fotó: J. Á.

55 fa, 55 gyermek, egy tábla
Ötvenöt gyermek nevét hirde-
ti az a tábla, amit a napokban állí-
tottak fel az Avas III. ütemében, a 
2010 és 2011 októbere között ott 
született gyermekek tiszteletére. 

Az ötvenöt névhez ötvenöt fa is 
tartozik, a csemetéket még ta-
valy novemberben ültették a 
Klapka utcai pihenőparkban. 
Mint Fodor Zoltán (MSZP), a 
terület önkormányzati képvise-
lője elmondta, ez csak az emlék-
park első „üteme”. Egy második 
emlékpark kialakítását is terve-
zi a Klapka utcai pihenőpark-
tól nem messze, az egyik élel-
miszerbolt mellett. Ott a 2011 
és 2012 októbere között szüle-

tett gyermekek fáit ültetik majd 
el, várhatóan idén ősszel. A lige-
tesítést jövő év tavaszára tervezi 
a képviselő.

A Klapka utcai parkban a 
képviselő egy ivókutat is szeret-
ne felállítani a fák között.

– Meleg időben jól esik a kút-
ból nyerhető hideg víz, de a gyer-
mekek a fák locsolására is hasz-
nálhatják majd – mondta az 
önkormányzati képviselő. Az 
emlékparkok kialakítását kép-
viselői alapjából fedezi, elmon-
dása szerint eddig közel 1 millió 
forintba került a facsemeték meg-
vétele, a kísérőprogramok meg-
szervezése és a munkaköltség.

 K. I. | fotó: J. Á.

Harmadszor is gyermek ob
Sorrendben harmadszor nyerte 
el az Országos Gyermek Úszóbaj-
nokság rendezési jogát a Kemény 
Dénes Városi Sportuszoda.

A Magyar Úszó Szövetség és a 
Miskolc Városi Sportiskola júli-
us 20–22. között, péntektől va-
sárnapig közösen rendezi meg 
az idei úszó Országos Gyermek 
Bajnokságot a Kemény Dénes 
uszodában, ahol a 11–12 éves 
lányok, illetve a 11–14 éves fiúk 
méri össze tudásukat.

– A háromnapos rendezvé-
nyen 36 egyéni és 9 váltószám-
ban hirdetünk országos bajno-
kokat és helyezetteket. Közel 
ötven csapat több mint négyszáz 
versenyzője érkezett Miskolcra 
– mondta Szabó Brigitta, a Mis-
kolc Városi Sportiskola Nonpro-
fit Kft. ügyvezető igazgatója.

A hét utolsó három napján 
1600 feletti rajttal számolhatunk, 
így reggel 9 órától estig több mint 

50 versenybíró felügyeli, hogy 
minden rendben menjen.

A legnagyobb létszámú ver-
senyző korcsoport több vendéget 
is vonz a borsodi megyeszékhely-
re: mintegy hatszáz érdeklődőt 
várnak naponta a Kemény Dé-
nes uszodába. A versenyek köz-
ti időben az ország minden tájá-
ról érkező sportolók és kísérőik 
megismerkedhetnek a város lát-
nivalóival is, az edzőket pedig 
vendégül látják a szervezők.

A verseny ideje alatt, vasár-
nap estig zárva tart az úszókö-
zönség előtt a városi sportuszo-
da, a sportbarátokat azonban 
várják a rendezvényre.

Szabó Brigitta elmondta, 
szeptemberben újra pályáznak 
országos verseny megrendezé-
sére, s legközelebb idősebb kor-
osztálynak, akár felnőtteknek is 
megszerveznék a hazai úszó se-
regszemlét.

Soós P.

Július 21. | szombat » Úszás: Országos Gyermek Bajnokság. Városi Sportuszoda, 9.00.

Július 22. | vasárnap » Úszás: Országos Gyermek Bajnokság. Városi Sportuszoda, 9.00.

Július 27. | péntek » Labdarúgás: NB I. DVTK – Újpest FC. Diósgyőri stadion, 19.00.

» Eb: Bodonyi András ezüstérmes. A második helyen végzett a portugáliai Montemor-
o-Velhóban rendezett ifjúsági és U23-as kajak-kenu Európa-bajnokságon a Diósgyőri KSC-MVSI ver-
senyzője, Bodonyi András a kenunégyessel – Szalay Bencével, Hajdú Jonatánnal és Varga Patrikkal.
» Újabb Gercsák-érem. Harmadik helyen zárt a 63 kilogrammosok mezőnyében a juniorok 
közt Gercsák Szabina, a Hell Miskolci Judo Klub versenyzője a paksi Európa-kupán. A fiatal dzsudoka 
úgy lett bronzérmes, hogy hat mérkőzéséből mindössze egyet veszített el – azt is hosszabbításban.
» Arany az országosról. Első helyen végzett 100 méteres mellúszásban Arnóczki Zsófia, az 
MVSI úszója a hétvégén Kecskeméten rendezett I. Országos Delfin Bajnokságon. Edzője Hutkai Dániel.

» A Miskolc Steel Mills Kft. (3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 35.) által a Miskolc, Diósgyőri Ipari 
Parkban hengermű létesítése tárgyú előzetes vizsgálati dokumentáció augusztus 6-áig tekinthető meg 
az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen (Mindszent 
tér 4.), valamint a polgármesteri hivatal Építési és Környezetvédelmi Hatósági Osztályán Városház tér 
8. sz. III. udvar I. emelet) ügyfélfogadási időben (hétfő 13–16, szerda 8–17 és péntek 8–12 óra között). 
A cég által a Miskolc, Diósgyőri Ipari Parkban acélgyártó üzem és folyamatos öntőmű létesítése tárgyú 
előzetes vizsgálati dokumentáció ugyanezeken a helyeken július 30-áig tekinthető meg.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

röviden ›››››››››››››››››››››››

KözérdeKű ›››››››››››››››››››››››

Százmilliós felújítás: óvodák, bölcsődék, Karacs
Idén is lesznek, vannak na-
gyobb volumenű felújítások 
a miskolci oktatási-nevelési 
intézményekben. 

Hagyományosan a nyári időszak-
ban végzik az oktatási, nevelési in-
tézményekben a nagyobb javítá-
sokat, felújításokat. Dobos Tímea, 
a polgármesteri hivatal szóvivője 
a Miskolci Naplónak elmondta, a 
miskolci önkormányzat intézmé-
nyeinek karbantartására, hibaelhá-
rításokra, felújításra és beruházási 
feladatokra idén százmillió forin-
tot biztosít. Mindebből a közeljö-
vőben megújul a Selyemréti Tag-
óvoda konyhájának tetőszigetelése, 
a Karacs Teréz Leánykollégium 
épületeinek elektromos hálózata.

Mint arról korábban beszá-
moltunk, pályázati forrásból szé-

pül meg a Szivárvány Tagóvoda, 
melynek átépítése jelenleg is tart. 
A felújítás alapvető célja a meglé-
vő épület energetikai háztartásá-
nak javítása.

– A felújítás során aka dály men-
tesítik az épületeket és az udvart, fel-

újítják a padlót, festik a falakat. Az 
emeletes épületszárnyon belül meg-
újul a villamoshálózat, és új világí-
tótesteket szerelnek fel. A földszinti 
épületszárnyban a melegítőkony-
hát, a hozzá tartozó szociális he-
lyiségeket és a tornaszobát telje-

sen áttervezték. A kivitelezés során 
megújul a játszóudvar is. A felújí-
tás teljes költsége 86 millió forint és 
a munkák befejezési határideje au-
gusztus 20-a – ismertette a munká-
kat a városházi szóvivő.

A bölcsődék megújítását, a hiá-
nyosságok megszüntetését az ön-
kormányzat saját forrásból bizto-
sítja, összesen 93,1 millió forint 
ráfordítással. 

Az érintett három bölcsődében 
– Diósgyőri, Katica és Mesemalom 
– felújítják és kicserélik a vizesblok-
kokat, az elkorhadt nyílászárókat és 
teraszburkolatokat, valamint min-
den bölcsőde új udvari játszóeszkö-
zöket kap.

– Jelenleg a közbeszerzési eljá-
ráshoz szükséges műszaki tervek 
elkészítése tart, a kivitelezés kez-
désének várható időpontja augusz-
tus második fele – tette hozzá Do-
bos Tímea.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

A hátralévő meccsek
A döntőbe jutásért a Generali Arénában 
játszanak a csapatok (13.45, 16.00), míg 
az egyetemi körcsarnokban a helyosztókat 
rendezik szombaton (18.15, 20.30). A dön-
tőt vasárnap este fél 9-kor a városi sport-
csarnokban rendezik, a bronzmeccs a finá-
lé előtt lesz negyed 7-kor.

Miskolci művészek az Anna-bálon
A Rotary Club Miskolc-Tapolca gondozásában újjászületett Anna-bálon a ha-
gyományos jótékonysági célkitűzés mellett Miskolctapolca kulturális és közös-
ségi életének felpezsdítése az elsődleges cél. Hiszen ez később kulturális-tu-
risztikai attrakcióvá nőve a helyi idegenforgalom élénkítését is szolgálhatja.

A Miskolc vonzáskörzetében mű-
ködő vállalkozások képviselőit és a 
város szellemi elitjének legjelesebb 
tagjait várják a július 28-ai rendez-
vényre, ahol a szórakozás mellett a 
résztvevők betekintést kaphatnak a 
magán- és üzleti életben is magas 
etikai normák szerint tevékenyke-
dő rotaristák munkájába.

A rendező klub, mint mindig, 
most is fontosnak tartja, hogy a he-
lyi tehetségeknek adjon bemutat-
kozási lehetőséget a rendezvénye-
in. A fellépők sorát a Szinvavölgyi 
Táncegyüttes gálaműsora nyitja, 
ami ízelítőt ad a Kárpát-medence 
népviseleteiből és autentikus nép-
táncaiból. Fellép a bálon az utób-

bi években sikereket halmozó 4 
Dance Club Tánc Stúdió is – tán-
cos musical show-juk betekintést 
kínál a tánccsoport legkedveltebb 
produkcióiba. A tartalmas prog-
ramból ezúttal sem marad ki a bál 
szépe választás.

Daragó István és Balajti Péter, a 
régióban elismert zenészpáros az 
egykori Anna-bálok hangulatát 
idézve gondoskodik a talpalávaló-
ról, éjfél után pedig a Miskolcról 
indult V-Tech együttes élő koncer-
ten játssza el legismertebb dalait.

A bál menüjének kigondolására 
és formába öntésére Járcsics Emil 
mesterszakácsot, a Magyar Nem-
zeti Gasztronómiai Szövetség Mis-
kolc és környéke régiójának elnö-
két kérték fel. A díszvacsora tálalása 
közben Hegyaljai Sándor bűvész 
látványos, humoros, interaktív bű-
vészműsorát élvezhetik a nézők. 

A csillogó báli környezet elen-
gedhetetlen velejárója a csodás ru-
haköltemények és fényűző éksze-
rek megjelenése, amit ékszershow 
tesz majd teljessé a bál legszebb 
hölgyeinek részvételével. Továb-
bi információk: www.annabal-
miskolctapolca.hu 

Hat nap múlva rajt, fogynak a bérletek
Az Újpest ellen kezd pénteken a 
DVTK az NB I 2012/2013-as szezon-
jának nyitófordulójában. A héten a 
klub elkezdte a bérletértékesítést.

Heti két edzőmérkőzéssel készül a 
DVTK az NB I jövő heti rajtjára, a 
piros-fehérek hat nap alatt a Rima-
szombattal, a Gyirmóttal és a Vác-
cal is összecsaptak. A felkészülési 
találkozókon több próbajátékost is 
megnézett Sisa Tibor vezetőedző, 
néhány „régit” pedig új pozícióban 
tesztelt.

Így kerülhetett az irányító sze-
repkörébe Francisco Gallardo, aki 
saját bevallása szerint még sosem 

játszott ezen a poszton, de a több 
futás ellenére tetszik neki, és kis 
túlzással még a kapuba is beállna, 
csak pályára lépjen.

A friss igazolások közül már 
most látszik, hogy Gosztonyi And-
rás nagy erősítést jelent az együt-
tesnek, a Videotontól érkező 
középpályás számos tetszetős meg-
mozdulásának tapsolhatott a diós-
győri közönség, a Gyirmót ellen 
pedig a kapufát is eltalálta – talán 
az Újpest ellen befelé pattan majd 
a labda…

Nem játszhatott viszont az első 
meccseken sérülése miatt a szlovák 
Michal Hanek, mellette még öten 

bajlódnak kisebb-nagyobb sérü-
léssel, jelenleg ez okozza a legna-
gyobb fejtörést a trénernek.

A héten a szurkolók is a cél-
egyenesbe érkeztek, csütörtökön 
ugyanis elkezdődött a bérletérté-
kesítés. Első körben, július 24-ig 
csak bérletmegújításra van lehe-
tőség az ülőhelyek esetében, álló 
szektorba azonban az értékesítés 
kezdetétől lehet bérletet vásárolni. 
A klub július 25-én felszabadítja a 
meg nem újított helyeket, így eze-
ket bárki megvásárolhatja.

Fontos információ, hogy az ál-
lóhelyi jegyeket a mérkőzés hetén 
elővételben is meg lehet vásárolni, 

az ülőhelyre viszont csak a mérkő-
zés napján lehet belépőt kapni, mi-
vel július 26-ig (csütörtökig) sze-
retnék kitolni a bérletértékesítést.

– Az elmúlt szezonban 2500 
bérletesünk volt, most háromezret 
szeretnénk legalább eladni – kö-
zölte Körmöndi Zoltán, a DVTK 
marketingigazgatója. Azonban 
ez az alapelvárás, ami abból is ki-
derült, hogy 3500 darab bérle-
tet gyártattunk le. Hozzátette: az 
új szoftvernek köszönhetően a ta-
valyi év egy átlagos bérletértékesí-
tési napjához képest hatszor több 
igényt tudtak kiszolgálni.

Rajt tehát július 27-én, péntek 
este 7 órától a diósgyőri stadion-
ban az Újpest ellen – nem kizárt, 
hogy telt ház előtt.                       Soós P.
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Akció 2012. 07. 21-tôl 2012. 07. 27-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
Biopon Takarékos mosópor 400 g, 498 Ft/kg  199 Ft
Vanish folteltávolító, 1 l  799 Ft
Max San fürdő-, konyhai tisztítók, 500 ml, 800 Ft/l  399 Ft
Jar mosogató 0,5 l, 598 Ft/l 299 Ft
Cillit Bang kosz-, vízkő-, zsíroldó, 750 ml, 832 Ft/l 699 Ft

Olimpiai csereakció!
a BaBus            suzukinál!  

Hazai gyártású, használt Suzukijáért
most akár 1 000 000 Ft-tal többet adunk,

új Suzuki vásárlása esetén.
Ne hagyja ki a lehetőséget!!!

miskOlc, rÉGipOsTa u. 29.

46/509-425, 46/506-008
www.BaBussuzuki.hu

Az akció 2012. 08. 31-ig tart.

ne DÖnTsÖn,  
amÍG nálunk nem JárT!

Akció! Akció!
Újabb, nagyszabású akció kezdôdik valamennyi 

coop üzletünkben július 19–30-ig!
Lecsókolbász 1 kg  559 Ft
Sertészsír 0,5 kg  219 Ft

Egységár: 438 Ft/kg

SáGa Falni jó! pulykavirsli 140 g  169 Ft
Egységár: 1207 Ft/kg

Teavaj 100 g  199 Ft
Egységár: 1990 Ft/kg

Delikát 8 ételízesítô 75 + 15 g  169 Ft
Egységár: 1878 Ft/kg

Linco Family napraforgó étolaj 0,9 l  369 Ft
Egységár: 410 Ft/l

coop zöldborsó gyorsfagy. 1 kg  359 Ft
kávékrémpor 200 g  199 Ft

Egységár: 995 Ft/kg

Paloma vák. kávé 250 g  449 Ft
Egységár: 1796 Ft/kg

Baba tusfürdô lanolinos 400 ml  479 Ft
Egységár: 1198 Ft/l

Biopon Takarékos 2 kg  899 Ft
Egységár: 449,50 Ft/kg

…és még számos akciós termék.

FiGyeLje hirDeTéSeinkeT  
éS LeGyen TörzSváSárLónk! 

Szennyvízbekötési AKCIÓ Miskolcon
50% kedvezmény – Jelentkezzen Ön is!

Miskolc városa pályázat útján idén megvalósította a miskolci karsztvízbázisok diagnosztikai vizs-
gálatát, mely során számos, közvetlen veszélyt jelentő szennyező tevékenységet tárt fel. Ilyen 
szennyező tevékenység a szennyvízbekötés és -elvezetés hiánya. Ezért a MIVÍZ Kft. akciót hirdet 
a lakossági fogyasztók részére a szennyvízcsatorna-hálózatra való csatlakozás ösztönzése, a 
környezet és Miskolc város karsztvízbázisának védelme érdekében azokon a területeken, ahol a 
szennyvízcsatorna rendelkezésre áll.

A MIVÍZ Kft. az akcióban részt vevő lakosság számára 50%-os díjkedvezményt ad a csatornabe-
kötések tervezési díjából, amely így 

41 529 Ft helyett Önnek most csak 20 765 Ft-ba kerül.
Csatlakozzon akciónkhoz, hogy ne legyen gondja sem az ingatlanán keletkező szennyvíz elszál-
lítására, sem a talajterhelési díj fizetésére. A csatornahálózatra való rákötéssel havonta, folyama-
tos megtakarításokat ér el.

Ráadásul az akció időtartama alatt a szennyvízbekötő vezeték kivitelezési költségeire a MIVÍZ Kft. 
részletfizetést is tud adni*. 

Az akció időtartama: 2012. augusztus 1. – október 1.

További részletekről érdeklődjön a MIVÍZ ügyfélszolgálati irodájában (Miskolc, Szemere B. utca 5.). 
Amennyiben magával hozza az ingatlan tulajdoni lapját és térképmásolatát, a tervezési díj befize-
tése után a folyamat elindítható.

Tegyen Ön IS KÖrnyezeTéérT, gyerMeKeInK JÖvőJéérT!
* amennyiben a bekötést igénylőnek a társaság felé közüzemi díjtartozása nem áll fenn.

A házi szennyvízvezeték kiépíttetése az ingatlan tulajdonosának a feladata. Az ingatlanon belüli tisztítóidom és a közcsatorna összekötését 
csak az üzemeltető MIVÍZ Kft. végezheti el. A közcsatorna-hálózatra történő rákötéssel egy időben az eddig használt házi szennyvízgyűj-
tő tartály csatlakozását végérvényesen le kell választani a házi szennyvízvezetékről. A csatornabekötés átvételekor ez ellenőrzésre kerül.

MIvÍz Miskolci vízmű Kft. ügyfélszolgálata 
3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 5. szám 

nyitvatartási idő: 
hétfő, kedd, csütörtök: 8.00–15.30 óráig

szerda: 8.00–20.00 óráig
péntek: 8.00–12.00 óráig

Telefonszám: 46/519-366, 46/519-388
e-mail: ugyfelszolgalat@miviz.hu

Honlap: www.miviz.hu 
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programok  7

Július 23. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Líceum a Gyimesek völ-
gyében 1. rész (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 Te-
levízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Csapdában, amerikai film (Há-
lózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Július 24. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, életmódmaga-
zin (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV program-
ajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvételről 
20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Édes otthon 3. rész (Hálózat TV) (12) 23.00–06.00 Képújság.

Július 25. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Dimenzió: Az iskolák ál-
lami kézbe kerülése és a német oktatási program (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 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 (Hálózat TV) 21.00 Tájoló, 
magyar ismeretterjesztő műsor (Hálózat TV) (12) 23.00–06.00 Képújság.

Július 26. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Akinek sebei-
vel 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 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Sárkány düh 2., amerikai kalandfilm 
(Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Július 27. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Gold Manager ma-
gazin (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.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc 
Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A vadon hívó szava, kanadai kalandfilm (Hálózat TV) (12) 23.00–
06.00 Képújság.

Július 28. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi szent helyek 
üzenete, Ószövetség 12. rész (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, köz-
életi magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Háló-
zat TV) 21.00 SlágerMix Attilával (Hálózat TV) (6) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) (12) 23.00–07.00 Képújság.

Július 29. | 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 Tökös ötös amerikai film (Hálózat TV) (12) 23.00–07.00 Képújság.

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

HIrdetés

HIrdetés

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).

Július 26–augusztus 1. | 17.00 Egy őrült szerelem balladája; színes, fel-
iratos spanyol–francia horror | 16 | (Béke-terem) | 17.30 Holdfény királyság; 
színes, feliratos amerikai film | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 Torrente 4.; színes, 
mb. spanyol akció-vígjáték | (Béke-terem) | 20.00 | 21 Jump Street – A kopasz 
osztag; színes, mb. amerikai akció-vígjáték | 16 | Uránia terem.

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

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Harmadnaposok (MB premier) | 16 | 
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 – 
22.30 (p–szo)
A csodálatos pókember (MB 3d) | 12 | 
10.45, 13.30, 16.15, 19.00 (p–szo), 12.15, 
15.00, 17.45, 20.30 (cs, v–sze) – 21.45 (p–
szo)
Jégkorszak 4 – A vándorló kontinens 
(MB 3d) | 6 | 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00 – 22.00 (p–szo)
Jégkorszak 4 – A vándorló kontinens 
(MB) | 6 | 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 
– 21.00 (p–szo)
Madagaszkár 3. (MB 3d) | 6 | 10.10, 
12.15, 14.15, 16.15, 18.15

Madagaszkár 3. (MB) | 6 | 11.15, 13.15, 
15.15
Streetdance 2. (F 3d) | 12 | 11.30, 15.30
Hófehér és a vadász (MB) |12 | 17.45
Ideglelés Csernobilban (F) |16 | 12.15, 
16.00, 20.15 – 22.00 (p–szo)
Várandósok (MB) | 16 | 10.00, 14.00, 
17.15, 19.30 – 21.45 (p–szo)
Men in black – Sötét zsaruk 3. (MB 3d) 
| 16 | 13.15, 20.15 – 22.15 (p–szo)
Prometheus (MB 3d) | 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 19–július 25.  ›››››

» A Szent Anna-templom búcsúja előtt csütörtökön, 26-án egész napos szentségimádást tarta-
nak a templomban, a meghirdetett beosztás szerint. Az ünnepi szentmisére jövő vasárnap, 29-én délelőtt 10 
órakor kerül sor, melyet Seregély István ny. egri érsek mutat be, és mond szentbeszédet.

» A minorita templomban július 28-án, szombaton az este 6 órakor kezdődő szentmisét Kele-
men Didák atya boldoggá avatásáért mutatják be, majd a sírjánál imádkoznak.

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

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.) Az elmúlt hetekben kialakult nehéz helyzetért elsősorban ön a fele-
lős, de most már enyhül a nyomás, módja nyílik a viták elsimítására. Egy barát rávilágít azokra, akik 
a háttérből folyamatosan ön ellen dolgoznak, de ne rontson ajtóstul rájuk! Türelmetlenségével a 

régi kapcsolatát megmérgezheti, de elijesztheti azt is, akit most szeretne meghódítani. 

bika (04. 21–05. 21.) Kedvezőek a lehetőségek egy új munkahelyre, vezetői vagy közéle-
ti ambíciókra. Leterhelő, zűrös napok követik egymást, a legnehezebben önmagával és az önben 
lezajló változásokkal birkózik meg. Olyan dolgokat csinál, melyek eddig nem voltak jellemzőek 

önre. Legyen óvatos, olyan vitahelyzeteket teremthet, melyeket később nehéz lesz orvosolni. 

ikrek (05. 22–06. 21.) Már hétfőn reggel érzi, hogy valami vagy valaki hiányzik az életé-
ből. Most lelkileg kell megerősödnie ahhoz, hogy zavartalanul haladhasson a munkájával, és fizikai 
síkon is fáradhatatlan legyen. Ne sajnálja se az időt, se a pénzt az energiaszintjét növelő, az önbizal-

mát erősítő programokra! Egy-egy jó baráti beszélgetés is sokat segíthet. 

rák (06. 22–07. 22.) Nem fogynak el a feladatai, de az eredmények és a dicséretek sem. 
A nyár dereka nem igazán hozza meg a pihenést, sőt, most kell teljes erővel bevetnie magát karri-
erje építésébe, ha magasabb pozícióra vágyik, vagy ha állásinterjúra hívják! Több területen is jelen-

tős változások kezdődnek, jó lehetőségek várják, csak okosan kell taktikáznia.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Figyeljen környezetére, szeretteire, sőt, még kollégáira is, 
mert valamely közeli kapcsolatából igazán sokat tud majd profitálni. Sikeres napok várják, különö-
sen munka és karrier terén mutatkozik jelentős fellendülés. A befektetett energiák sorra megtérül-

nek. Vágja nagy dolgokba a fejszéjét, ne hagyja, hogy bárki lebeszélje bármiről is.

szűz (08. 24–09. 23.) Pihenésre vágyik, fáradt és nyűgös. Ha nem tud kikapcsolódni, azt 
ön és környezete is megsínyli. Sok feszültség és kellemetlen helyzet várja a hét elején. Néha csak 
ide-oda csapong, és szinte semmit sem fejez be. Ezek a félbemaradt dolgok további feszültségeket 

eredményeznek. Próbálja meg összeszedni magát, és rendszerezni a dolgait. 

mérleg (09. 24–10. 23.) Amilyen nagyszerű ötletei vannak, olyan hibákat követhet el 
felületességből. Szüksége lenne néhány jó tanácsra. Ne akarjon mindent egymaga megoldani! 
Semmire sem úgy reagál, ahogyan elvárnák. Túl szigorú, ám ezzel csak azt leplezi, hogy fogytán a 

türelme. Vigyázzon, mert nem elég, ha szereti a kedvesét, ezt éreztetni is kell! 

skorpió (10. 24–11. 22.) Nem találja a helyét, és nehezen tud koncentrálni a munká-
jára, a feladataira, a családjára pedig végképp nem jut energiája. Nincs a topon, de mégis fordítson 
felfordult érzelmi életére elegendő figyelmet. Az elmúlt hetekben sok minden másképp sült el, 

mint azt várta, ezért ne kíméljen se időt, se energiát, hogy tisztázzon bizonyos dolgokat.

nyilas (11. 23–12. 21.) Rengeteg mozgalmas pillanat és még több változatosság vár 
önre a napokban. Ha most tölti szabadságát, akkor biztos, hogy új ismeretségeket köt, de régi ba-
rátok is előbukkanhatnak. Kemény munkájának gyümölcse kezd beérni. Mivel gondolkodásmód-

ján is változtatott mostanság, újszerű nézeteivel sok embert maga mellé állíthat. 

bak (12. 22–01. 20.) Sikerrel és elismeréssel övezett napok követik egymást. Szorgalma, 
tehetsége és odaadása felhívja önre mások figyelmét, és így okosan építgetheti karrierjét. Környe-
zetétől bármikor kérhet, és kap is segítséget, csapatmunkában jól tud teljesíteni. Csütörtöktől vi-

szont nem árt némi óvatosság, könnyen megsérthet másokat akaratán kívül is.

vízöntő (01. 21–02. 19.) Nem kezdődik túl jól a hét, de ne mérgelődjön, ne változ-
tasson semmin. A türelem most valóban rózsát terem. Hamarosan már a bevételeivel is elégedett 
lehet. Érthetetlen szomorúság nyomasztja. Ha bizonytalan az érzéseiben, hagyja, hogy meggyőz-

zék a tények. Hétvégén a szenvedélye legyőzheti az óvatosságát, és elmegy egy randevúra. 

halak (02. 20–03. 20.) Ne dőljön be a munkahelyi pletykáknak, inkább hallgasson ki-
finomult intuíciójára, mint az alkalom szülte informátoraira, mert azok tévedhetnek. Maradjon a 
háttérben, és ha még nem volt szabadságon, visszavonulhatna egy kis időre. A magánéletét a hé-

ten a pénz miatti viták, és talán egy féltékenységi jelent teszi feszültté. 

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

Babszem Jankó Színház

FORRÓ VIZET A KOPASZRA
mesejáték

2012. július 21., szombat, 17.00 óra
Jegyár: 600 Ft

MICHAEL PARKER 

A SZERELMES NAGYKÖVET
– vígjáték két részben –

2012. július 26., csütörtök, 21.00 óra
Fôbb szerepekben: 

GREGOR BERNADETT, NYERTES ZSUZSA, FARKASHÁZI RÉKA, 
SÁFÁR ANIKÓ, BÖRÖNDI TAMÁS, STRAUB PÉTER

Július 21. | szombat
VI. Bükkszentkereszti Gyógynövény Napok. 

Bükkszentkereszt.
10.00–11.00 | Testi-lelki jólétünk: élénkí-
tő, nyugtató, stresszoldó gyógynövények. 
L. Szabó Zsuzsa fitoterapeuta, Gyuri bácsi lányá-
nak előadása.
11.00–12.00 | Szerzetesek gyógynövény-
kertje. Böjte Csaba ferences rendi szerzetes elő-
adása.
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 nyilvános ta-
nácsadása.

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

17.00 | Anna-bál. VOKE Vörösmarty Mihály Műve-
lődési Ház.

17.30 | Szellők szárnyán. Miskolci Elvis és a Bá-
nyász Fúvószenekar előadása, operettek, slágerek. 
Perecesi szabadtéri színpad.

Július 22. | vasárnap
16.00 | Anna-bál. VOKE Vörösmarty Mihály Műve-

lődési Ház.

Július 26. | csütörtök
21.00 | Michael Parker: A szerelmes nagykövet. 

Miskolctapolcai Nyár. Vígjáték két részben.

Július 28. | szombat
17.00 | Székely menyecske meg az ördög. Fabók 

Mariann bábszínháza. Miskolctapolcai Nyár. Akro-
polisz szabadtéri színpad.

Július 27. | péntek
12.00 | Veterán autók és motorok VII. miskolci 

találkozója a Régi Autók és Motorok Miskolci 
Egyesülete szervezésében. Regisztráció, műszaki 
gépátvétel a Miskolci Egyetemen, az Uni-Hotel előtt.

16.00 | Miskolci makettezők klubja. József At-
tila Könyvtár.

18.00 | Az Erkel Ferenc Rézfúvós Kvintett kon-
certje. Miskolctapolcai Nyár. Barabits sétány.

Július 28. | szombat
9.00 | Veterán autók és motorok VII. miskolci talál-

kozója – túraverseny rajtja. A Régi Autók és Moto-
rok Miskolci Egyesülete szervezésében. Uni-Hotel.

10.00 | Élethű hajómodellek országos verse-
nye. Görömböly, Csali horgásztó.

19.00 | Anna-bál a Rotary Club Miskolc-Tapolca 
rendezésében. Bástya hotel.

Július 29. | vasárnap
8.00–14.00 | Veterán autók és motorok VII. mis-

kolci találkozója – kiállítás családi program-
mal. A Régi Autók és Motorok Miskolci Egyesülete 
szervezésében. Herman Gimnázium tornaterme.

17.00 | Dixie Piknik. Zenés családi délután. Miskolci 
Állatkert és Kultúrpark.

kiállítás
A magyarok nyomai Törökországban. Július 31-ig 

látogatható. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
Nógrádiné Kiss Magdolna képzőművész kiál-

lítása. Július 31-ig látogatható. Miskolci Galéria, 
Rákóczi-ház.

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

Zártkörűen Működő részvénytársaság

PÁLYÁZATOT  HIrdET
BÉrLAKÁSOK költségelven és piaci alapon 

történő BÉrBEAdÁSÁrA. 

A pályázat időtartama  
2012. július 23. napjától 2012. augusztus 6. napjáig tart.

Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét továbbá, hogy a pályázati  
feltételek megváltoztak, ezért figyelmesen olvassák el a kiírást.

A pályázati kiírás megtekinthető a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkörűen 
Működő részvénytársaság és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin. 

A MIK Zrt. honlapjáról (www.mikrt.hu.) a pályázati kiírás és az adatlap letölthető. 
további információk a MIK Zrt. Lakáshasznosítási Irodájánál szerezhetők be 

(Miskolc, széchenyi u. 60. sz., tel.: 516-253, 516-254, 516-420).

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!
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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.

A levegő legjobbjai
A veterán pilóták szombaton 

gyűltek össze a miskolci repté-
ren találkozójukra. Közben gyö-
nyörködhettek az utánpótlásban 

is, ugyanis javában tartott még 
az V. Avas Kupa vitorlázórepülő 
verseny. A két eseményt Farkas 

Bertalan vadászpilóta, az első 
magyar űrhajós személye is ösz-
szekötötte. Szombaton élmény-

beszámolót tartott a Magyar Ve-
terán Repülők Szövetsége Mandl 

Ernő Miskolci Klubja tagjainak 
vendégeként. Vasárnap pedig az 
egykori űrhajós adta át a díjat az 

V. Avas Kupa vitorlázórepülő-
bajnokság legjobbjainak.

 (fotó: Juhász Á.)

bestseller ›››››››››››››

Kate Quinn: Róma lányai
Nero halála után a Római Birodalom a ká-
osz felé halad, politikusok és hadvezérek 
próbálják magukhoz ragadni a császári ha-
talmat. E vészterhes időszak, a négy csá-
szár éve, mindent megváltoztat, különösen 
két testvér életét. Az elegáns és ambiciózus 
Cornelia a tökéletes római feleség megtes-
tesítője, aki minden erejével és befolyásá-
val segíti a férjét, hogy egy nap ő lehessen a 
császár. Húga, Marcella visszahúzódóbb, in-
kább megfigyeli a történelmet, nem alakítja. 
Ám amikor egy véres hatalomátvétel rom-

ba dönti addigi életüket, a két nővérnek minden ügyességére szük-
sége lesz, ha túl akarja élni a cselszövésekkel és hatalmi játszmákkal 
átszőtt római mindennapokat.

Paul „Coach” Wade: Fegyencedzés 2.
A Fegyencedzés első kötetének megjelené-
se óta az olvasók számtalan olyan kérdést 
tettek fel Paul Wade-nek, amely az első kö-
tetben ismertetett alapokon messze túlmu-
tat. A második kötetben a magasabb szintű 
erőgyakorlatokat gyűjtötte össze a szerző. 
A valódi, egész testre kiterjedő fejlődés a 
Fegyencedzésből megtanult alapgyakorla-
tok következetes, fegyelmezett és progresz-
szív gyakorlásával érhető el. Az edzésmód-
szereken kívül azonban rengeteg tényezőtől függ az, hogy valakiből 
rendkívüli sportoló válik-e. A kötetben olvashatunk még a napirend 
jelentőségéről az életben, a minőségi alvás és pihenés fontosságáról, 
a mentális kontrollról és a gyógyulási képességekről.

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

21 Jump street – 
A kopasz osztag
Létezik egy speciális rend-
őri egység, amelynek tagja-
it olyankor vetik be, amikor 
egy rejtély szálai kamaszok 
közé vezetnek. Schmidt és 
Jenko csak nemrég fejezte be 
a rendőrakadémiát, és nem áll 
a legjobb zsaru hírében. Ám 
most kapnak egy esélyt, hogy 
bizonyítsanak.

am. akció-vígjáték, korh. 16 év. 
Művészetek háza, uránia-
terem; júl. 25–aug. 1., 20.00

filmajánló ›››››

Akkor és most… Újdiósgyőrben, az Andrássy Gyula utca egy 
földszintes épületében, 1920-ban nyílt meg az első munkásotthon. 
Ennek a helyén 1940-ben építették fel az azóta is változatlan utcai 
homlokzatú „Vasas Otthont”. A bejárat láttatja a belül tágas előcsar-
nokot, a fölötte kialakított ötszáz fős nagytermet. Az épület közada-
kozásból készült el, s énekkarnak, színjátszóknak, mozgalmi rendez-
vényeknek éppúgy helyet adott, mint a 17 000 kötetes könyvtárnak. 
1955-ben, a Bartók-év tiszteletére került fel az új név a bejárat felet-
ti homlokzatra. 1959-ben a kohászati üzemek pénzén teljesen felújí-
tották, s a telken új épületszárnyat emeltek.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Juhász Ákos fotója)

106 éve, 1906. július 15-én 
alakult meg Perecesen a Bá-
nyamécs Dal- és Műkedvelő 
Egylet. Alapítója Lauday Já-
nos iskolaigazgató volt, aki-
nek emlékét a településrészen 
utcanév örökíti meg.

169 éve, 1843. július 19-én 
pusztított a városban minden 
idők legnagyobb tűzvésze. 
1947 építmény égett le, közöt-
tük templomok, középületek, 
hidak, fazsindelyes utcasorok. 
Néhány nap múlva minden-
ünnen érkező mesterek hada 
lepte el a várost, s fél év alatt 
újjáépítették Miskolcot.

242 éve, 1770. július 20-
án keltezték a görög keres-
kedők miskolci és orszá-
gos összeírását. Miskolcon 
56 családot írtak össze, akik 
macedón vlahoknak nevez-
ték magukat, s származá-
si helyük többségében – az 
„arany városa”, az azóta el-
pusztult albán település, 
Moszhopolisz volt.

Hétforduló ›››››

Névadó – Kondor Béla
Diósgyőrben a Táncsics tér-
ről nyíló és az Előhegy 
utcáig tartó, északkelet-
délnyugat irányú ut-
cánk. A korábbi utca-
név helyett 1979-től él 
az elnevezés.

A névadó Pestlő-
rincen született, 1951–
1956 között járt a Képző-
művészeti Főiskolára. Első 
jelentősebb munkái könyvilluszt-
rációk voltak. Festőként 1958-ban 
mutatkozott be. Miskolcon elő-
ször 1961-ben volt kiállítása (még 
ebben az évben Miamiban is be-
mutatkozott), a Grafikai Biennálé-

kon kétszer jelent meg alko-
tásaival, a Herman Ottó 

Múzeum több munká-
ját őrizte. Ez is oka volt 
annak, hogy hagyaté-
ka 1974-ben Miskolc-
ra került. 1977–1989 
között emlékszobája, 

jelenleg a Rákóczi-ház 
tetőterében életmű-kiál-

lítása látható a nevét viselő 
teremben. (1931–1972 között élt, 
művészi síremléke a Farkasréti te-
metőben van. Miskolc város kitün-
tetései között a Képzőművészeti 
Díj őrzi emlékét.) 

D. I.

A 100-assal „csengetett kicsit”
Szinte minden olyan 
villamostípust vezetett Lá
zár Sándor, amely megfor
dult Miskolcon az elmúlt 
több mint harminc évben, 
mióta ő a közlekedési cég
nél dolgozik.

– Az FVV-ket, vagyis a régi sár-
ga villamosokat sokáig vezet-
tem, a Tátrákat és a bécsi villa-
mosokat jelenleg is. Egyedül a 
’90-es évek elején Miskolcon 
próbázó debreceni Ganz villa-
mos vezetőfülkéjében nem ül-
tem – mondta el Lázár Sándor, 
az MVK Zrt. villamosvezető-
je két ajtónyitás között, a 100-
as miskolci nosztalgiavillamos 
kalauzállásában, mely a múlt 
héten a miskolci villamosköz-
lekedés 115. születésnapja alkal-
mából tett néhány kört a meg-
újult villamospályán.

– Szerettük ezeket a kocsikat, 
akár 3, 5 vagy 10 ajtós változa-
tukról volt szó, sokat jártunk vele, 
hozzánk nőttek az évek során, így 

mindig öröm vezetni. Örülnék, 
ha még többször járna ez a villa-
mos, azt tapasztalom, hogy sok 
utas jön velünk ilyenkor nosztal-
giázni – teszi hozzá Lázár Sándor.

Mint mondja, a rövidesen ér-
kező 31 Ganz-Skoda villamost 
már minden villamosvezető vár-
ja, a jelenlegi villamosok azonban 
hiányozni fognak neki.

– Leginkább a Tátrákat fogom 
sajnálni, nagy váltást jelentet-
tek ezek a kilencvenes években, 
azonban a két megmaradt FVV-t 
mindig szívesen fogom vezetni – 
szögezi le Lázár Sándor.

Tajthy Á. | 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 ››››››››››HIrDETéS

Marhaszegy- 
oldalas sertésMáj

miskolc.auchan.hu 2012. július 21. – augusztus 3.

1099 
Ft/kg 299 Ft/kg


