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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
remek  
eredmények
Három évjáratos, és egy korosz-
tályos csúcs dőlt meg, pedig azo-
kat sem akárkik tartották!  
sport | 5. oldal

mikor milyen 
gyümölcs jó?
egyáltalán nem mindegy, hogy 
mikor, hogyan fogyasztjuk a 
gyümölcsöket!  
életmód | 4. oldal

súlyos  
büntetés
Milyen következményekkel jár, ha 
valaki nem jelentkezik be a lakás-
ba, ahol él?  
krónika | 2. oldal

Dolgoznak az avasi geotermikus hővezetéken
Elkezdődött annak a távve-
zetéknek a kiépítése, amely az 
Avas fűtését fogja szolgálni a 
Mályinál feltárt termálvízzel.

A hazai viszonylatban a legna-
gyobb, és nemzetközi szinten 
is jelentős méretűnek nevezhe-
tő Miskolci Geotermikus Projekt 
megvalósítása új szakaszba lépett 
ezzel. A Miskolc Geotermia Zrt. 
többfordulós pályázatok útján ki-
választotta azokat a kivitelezőket, 
akikkel megkezdte a Mályi – Kis-
tokaj – Miskolc hővezeték megva-
lósítását. Az összesen mintegy 22 
km hosszú geotermikus (primer) 
és szekunder hővezeték (kör) 
munkáit elkezdte a fővállalkozó.

» folytatás a 3. oldalon 

DVTK: a „mag” összeállt

Pénteken este, lapzártánk 
után kezdte meg szereplését a 
2012/2013-as bajnokságban a 
DVTK labdarúgócsapata. Az 
utolsó hétnek még rengeteg kér-
dőjellel vágott neki a klub, így 
érthető módon a vége felé felpö-
rögtek az események.

Múlt szombaton még leját-
szotta a bajnokság rajtja előtti 
utolsó felkészülési mérkőzését 
a DVTK. A sérülésektől tizedelt 
csapatunk a Vác ellen egy sze-
rencsétlen öngólnak köszönhe-
tően döntetlent játszott.

» folytatás az 5. oldalon

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

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

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

Főtér: igazodási pont lesz 
A Főtér átépítése érdeké-

ben is szükségessé vált a vá-
rosi rendezési terv és az 

építési szabályzat módosí-
tása – erről is tárgyal a gré-
mium a július 30-i rendkí-

vüli testületi ülésen.
» részletek az 5. oldalon

Jobb közlekedés, olcsón
Mostantól négy sávon lehet köz-
lekedni a Soltész Nagy Kálmán 
utca elején, a Zsolcai kapu és a 
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca kö-
zött, ami jelentősen gyorsítja a 
forgalmat. Nem ez az egyetlen 
terület Miskolcon, ahol kis ráfor-
dítással meg lehet oldani a köny-
nyebb, ütemesebb közlekedést.
» részletek a 3. oldalon

HIrdeTés

Kosársiker
Az U16-os női, A-divíziós kosár-

labda Európa-bajnokság a ma-
gyar csapatnak és Miskolcnak is 

sikert hozott. Dubei Debóra, a 
magyar válogatott miskolci tagja 

végig kitűnően szerepelt a tornán, 
fel is került a DKSK MISI felnőtt 
csapatához, Miskolc pedig való-
színűleg sok kísérő térképére… 

» cikkünk az 5. oldalon

HIrdeTés

„Újraszabták” 
az egyetemet 
Az állami ösztöndíjas keretszámok 
drasztikus csökkenése ellenére is 
megtartotta népszerűségét a Mis-
kolci Egyetem – jelentették ki a fel-
sőoktatási intézmény vezetői a 
ponthatárhúzást követő sajtótájé-
koztatón.

Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem 
rektora kiemelte, az idén keveseb-
ben jelentkeztek a felsőoktatás-
ba, aminek több oka is van. Egyik, 
hogy az elmúlt 20 évben tapasztal-
ható demográfiai csökkenés most 
jelentkezik a felsőoktatásban.

– Az elmúlt évhez képest orszá-
gosan 23 százalékos csökkenés ta-
pasztalható a felvett hallgatók szá-
mát tekintve, öröm számunkra, 
hogy a Miskolci Egyetem némileg 
ez alatt marad, nálunk 22,9 száza-
lék – tette hozzá Patkó Gyula.

» folytatás a 3. oldalon

Nagyobb teret kapnak a bicajosok 
Változott a kerékpáros közlekedés a 
város több részén.

A kerékpáros közlekedés  biztonsá-
gosabbá tétele érdekében egyezte-
tett az önkormányzat a Kerékpáros 
Klubbal, melynek eredményeként 
döntöttek a július 25-étől érvényes 
változásokról. Ennek értelmében 
a kerékpárosok is használhatják a 
buszsávot a Kazinczy utcában, a 
Régiposta utca és a Petőfi tér kö-
zötti szakaszon.

A KRESZ szabályainak módosí-
tása lehetővé tette azt is, hogy a ke-
rékpárosok az egyirányú utcában a 
forgalommal szemben közleked-
hessenek. Az Andor utcán kívül 

így a Tokaji Ferenc, a Bartók Béla, a 
Huba, a Bulcsú és a Rákóczi Ferenc 
utca egyirányúsított szakaszain for-
galommal szemben is haladhatnak.

„Ilyen nincs még egy”
A vártnál száz évvel fiatalabb 
templomot találtak a miskolcta-
polcai ásatáson.

„Teljesen mást találtunk, mint 
amit vártunk” – adta hírül a ta-
polcai ásatások eddigi eredmé-
nyeiről Pusztai Tamás, a Herman 
Ottó Múzeum igazgatója ked-
den. Mint kiderült, egy XII. szá-
zadi bencés apátság romjait rejti 
a föld a Barlangfürdő közelében 
– és csak elképzelések vannak ar-
ról, hogy vajon mi rejtőzhet még 
az alsóbb földrétegekben!

» folytatás a 3. oldalon
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Miskolci Napló
a város lapja

Lovassy Krisztián győzött Miskolcon! 
Az Erzsébet térre futott be szomba-
ton a Central-European Tour Mis-
kolc GP és a Kovács Károly em-
lékverseny. A viadal az ország 
egyetlen UCI 1.2-es versenye!

Tizennyolc ország kerekesei kép-
viseltették magukat az esemé-
nyen, összesen 151-en vágtak 
neki Szerencsen a 157,8 kilométe-
res távnak. 

A viszonylag egyenes terepen 
az utolsó húsz kilométer hozta 
meg a döntést. Ekkor egy négy-
fős boly megszökött, amelynek 
tagja volt Lovassy Krisztián (Tus-
nád) is. A célba 16 óra 36 perc-
kor zúdult be a vezető négyes, és 
hatalmas taps fogadta az első he-
lyen beérkező magyar fiút. 

– Az utóbbi hetekben rendkí-
vül keményen edzettem, most ki-
jött ennek az eredménye – mond-
ta a cél után nagy örömmel. 

A díjakat Csöbör Katalin or-
szággyűlési képviselő adta át. Lo-
vassy Krisztián pedig már az 
olimpián van.        (fotó: Juhász Ákos)

Lakcímbejelentés: sokrétű  
vizsgálat, súlyos büntetés
Kiemelten foglalkoznak a lak-
cím-bejelentési kötelezettség 
elmulasztásával a Miskolcon 
rendszeresen tartott hatósági el-
lenőrzések. A legtöbb feljelen-
tés is ebben az ügyben született. 
De milyen következményekkel jár 
ez? Esetleg a felszólítás teljesíté-
se után már hivatalosan lehet egy 
egyébként elhagyott pincében 
lakni? A válasz határozott nem. 

Rendszeresen beszámolunk 
azokról az ellenőrzésekről, 
amelyeket a polgármesteri hi-
vatal közterület-felügyeleti és 
rendészeti osztálya – más társ-
hatóságokkal együttműköd-
ve – folyamatosan tart Miskol-
con. Már a 2011 januárjában 
megtartott első ellenőrzés alkal-
mával hangsúlyozták: a szigorú 
helyszíni intézkedésekre, illetve 
a szabálysértési eljárások gyor-
sított lefolytatására helyezik a 
hangsúlyt. A közelmúltban köz-
zétett másfél éves összesítésből 
kiderült: ez idő alatt csaknem 
négyezer ellenőrzést hajtottak 
végre, ebből csaknem 700 fel-
jelentés született lakcímbejelen-
tés elmulasztása és csendhábo-
rítás miatt. 

Mint megtudtuk, a kockázat 
nem kicsi, ugyanis a bejelenté-

si kötelezettség elmulasztása bír-
ság szabható ki. Az egyes tiltott, 
kirívóan közösségellenes maga-
tartásokról szóló önkormányza-
ti rendelet alapján 150 ezer fo-
rintig terjedően közigazgatási 
bírság szabható ki, mely ismé-
telhető.

Azt is vizsgálják, hogy valós-e 
a lakcím, mondta el érdeklődé-
sünkre Dobos Tímea, a város-
háza szóvivője. Ha nem létező, 
vagy lakhatásra alkalmatlan he-
lyiségbe akarnak bejelentkezni, 
akkor a kérelmét eleve elutasít-
ják. Ha ez az utólagos ellenőrzé-
sen derül ki, akkor pedig az úgy-
nevezett lakcímrendezési eljárás 
keretében megszüntetik a lak-
címet. 2011-ben 545 emberről 
derült ki az ellenőrzések során, 
hogy a lakcím, ahová bejelent-
kezett, nem valós, mivel nem ott 
lakik. A lakcím-bejelentési ké-
relmet a helyszíni szemlét köve-
tően 6 esetben utasították el. 

Az okiratok ellenőrzésekor a 
helyszíni szemléken azt is vizs-
gálják, hogy a rendeletben meg-
határozottnak megfelelő-e az ott 
lakók létszáma, ugyanis ha elér-
te a – négyzetméter-arányosan – 
megállapított maximumot, ak-
kor már egyetlen személy sem 
jelentkezhet be oda.

Az első sajátmárkás termék
Már megjelentek a boltokban az 
első MiskolcPont-termékek. 

Fülöp Béla, a Tanoda Kft. ügy-
vezetője elmondta, jelenleg öt-
fajta kenyér kapható ilyen cso-
magolásban. A sajátmárkás 
kenyeret majd a tej követi, ezt a 
szintén helyi illetőségű Minna 
Tejipari Zrt. gyártja majd.

Makár Józseftől, a MiskolcPont 
marketingmenedzserétől meg-
tudtuk, terveznek további saját-
márkás termékeket is.

– Ha valaki MiskolcPont-os 
terméket vásárol, az garantáltan 
helyi termékre szavaz, ezzel egy-
részt a helyi ipart, gazdaságot, he-
lyi emberek munkahelyét támo-
gatja – mondta Makár József.

A sajátmárkás termékekhez 
kapcsolódóan nyereményjáté-
kot is indít majd a MiskolcPont 
csapata, melyben részt venni a 
csomagolóanyagok gyűjtésével 
lehet. A játék részleteiről rövide-
sen tájékoztatják az érdeklődő-
ket.                                                         T. Á. 

» Fedor Vilmos és Földesi Norbert (MSZP) | önkormányza-
ti képviselő lakossági fogadóórát tart augusztus 2-án, csütörtökön délután 
5 órától a Széchenyi utca 2. szám alatti kávézóban.

képviselői fogadóóra ››››››››››››››››››››››››

HIrdeTéS

Július 21. | szombat

Zászlóval utazik Londonba. Egy, 
a szurkolók jókívánságaival ellátott 
nemzeti zászlót is magával vitt Lon-
donba Deák Bárdos Mihály birkó-
zó. Az ötlet a RádióM-től származik, 
amelynek munkatársai vendéglátó-
helyeken és Miskolc belvárosának 
központi helyein gyűjtötték össze a 
szimpatizánsok aláírásait.

Július 23. | hétfő

Marad a főigazgató. Augusztus 
1-jétől szól a kinevezésük azoknak 
a kórház- és rendelőigazgatóknak, 
akik a közelmúltban pályázat út-
ján nyerték el tisztségüket, 12 intéz-
ményben pedig új pályázatot írnak 
ki. A megyei és fővárosi kórházak 
közül tizenötben marad az eddigi fő-
igazgató, így nem lesz változás a B.-
A.-Z. Megyei Kórház élén sem, to-
vábbra is Csiba Gábor a főigazgató.

Szöveggyár. Szöveggyár címmel – 
folytatva a tavalyi kezdeményezést 
– irodalmi tábort indított a MŰÚT 
folyóirat hétfőn a Vasgyárban. A 
négynapos program során az or-
szág minden részéből érkezett fiata-
lok irodalmi inspirálása a cél. A ta-
valyi tábor eredményes volt, hiszen 
azóta többen újságokban és online-
folyóiratokban publikáltak a résztve-
vők közül.

Kassa-könyv Miskolcnak. Kiss Gá-
bornak, Miskolc alpolgármesteré-
nek adták át a Kassáról készült ma-
gyar nyelvű útikönyv első példányát 
a budapesti Szlovák Intézetben tartott 
könyvbemutatón. A 96 oldalas, 180 
fotót és öt térképet is tartalmazó úti-
könyvet Marton Jenő írta.

Július 24. | kedd

Újabb ellenőrzés. Folyamatosan 
zajlanak a közterület-felügyelet által 
koordinált, összehangolt hatósági  el-
lenőrzések. Ezúttal a Szilvás utcában 
volt terítéken elsősorban a lakcím-
bejelentési kötelezettség teljesítése, a 

közegészségügyi és állattartási ren-
deletek betartása. 

„Házi” baleset. Négyen sérültek – 
egyikük súlyosabban – abban a bal-
esetben, amely hajnalban történt az 
MVK Szondy utcai telephelyénél, 
ahol villamos és autóbusz ütközött. 
Valamivel négy óra előtt, az Üteg ut-
cán a hirtelen másik sínpárra kanya-
rodó villamos először az egyik belső, 
saját dolgozókat szállító busz oldalát 
kapta el, majd maga előtt tolta mint-
egy 30 méteren. A busz több ablaka 
kitört, oldala megrongálódott, a vil-
lamosban nem esett komolyabb kár. 
Az anyagi kár jelentős, a rendőrség 
vizsgálja az eset körülményeit.

Július 25. | szerda

Találkoztak a fiatal vállalkozók. 
Első alkalommal, bár hagyományte-
remtő céllal rendezték meg a  Business 
Beer Partyt, ahová a fiatal vállalkozó-
kat várták, hogy tapasztalatot cserélje-
nek. Vatamány Bella, a FIVOSZ me-
gyei elnöke kiemelte, olyan találkozási 

lehetőséget biztosítanak, amely során 
a fiatal, ambiciózus vállalkozók egy 
asztalhoz ülhetnek, s tapasztalataikat 
is megoszthatják egymással, emellett 
együtt, egységes koncepcióval alakít-
hatják a jövőt.

A szurkolói kártya ellen. Jakab 
Péter és Pakusza Zoltán, a Jobbik ön-
kormányzati képviselője bírálta saj-
tótájékoztatóján a szurkolói kártya 
bevezetését, illetve nehezményez-
ték, hogy míg Debrecenben új sta-
diont építenek állami támogatással, 
addig Miskolc nem kap pénzt a re-
konstrukcióra. A városvezetés a ren-
det akaró többséget támogatja – állt 
Zsiga Marcell országgyűlési képvise-
lő, a város sportért felelős alpolgár-
mesterének válaszközleményében. 
Mint fogalmazott, a stadionkorsze-
rűsítés a TAO-s pénzekből folytatód-
hat, a szurkolói kártya pedig – ahogy 
szerte Európában – egyértelműen a 
rendet, a szurkolók biztonságát szol-
gálja, egyébként pedig csak jövőre 
vezetik be. 

Július 26. | csütörtök

Nem értik. Nem értik a miskolci 
szocialisták, hogy miért van szükség 
a rendkívüli közgyűlésre – erről be-
szélt Földesi Norbert frakcióvezető 
és Tompa Sándor képviselő sajtótá-
jékoztatóján. Mint ismeretes, az ön-
kormányzat július 30-án, hétfőn tart 
rendkívüli testületi ülést. Dobos Tí-
mea, a városháza szóvivője kijelen-
tette: az ellenzéki képviselők a köz-
gyűlésen választ kapnak kérdéseikre. 

Házi gondozásos projekt. Lezá-
rult az Iránytű Szociális Szolgálat egy 
éven át tartó programja. A Házi se-
gítségnyújtás fejlesztése című projekt 
segítségével emelkedett az otthoni 
gondozás-ápolás szakmai színvona-
la, és javultak a programban résztve-
vők elhelyezkedési lehetőségei is. A 
több mint 28 millió forint támogatás 
segítségével többek között vérnyo-
másmérőt, bevásárlótáskát, illetve az 
adminisztrációs munkához laptopo-
kat, és egy, a gondozási munkát segí-
tő takarítógépet vásároltak.

Hatszázas cső lyukadt ki
Péntek reggel leállt a melegvíz-szol-
gáltatás az Avason egy meghibá-
sodás miatt. Gőzerővel dolgoztak a 
600 milliméteres vezeték javításán, 
hogy a hét végére visszaállíthassák a 
szolgáltatást.

A MIHŐ Kft. az üzemzavar elhá-
rítását a melegvíz-szolgáltatás szü-
neteltetése mellett tudta csak el-
végezni. Ezt úgy ütemezték, hogy 
a péntek reggel munkába indu-
lók még használhatták a meleg vi-
zet, és várhatóan a szombat regge-

li órákban a szolgáltatás visszaáll(t) 
a normális rendbe. A Miskolci Hő-
szolgáltató szakemberei több mun-
kagéppel vonultak fel, és nagy te-
rületen kibontották a hővezetéket 
a föld alól.

Tanka Sándor, a MIHŐ műsza-
ki igazgatója érdeklődésünkre el-
mondta, a Tatár utcai fűtőműből 
az Avast ellátó gerincvezeték egy 
pontján korróziós hiba állt elő, 
vagyis kilyukadt a 600 milliméter 
átmérőjű cső, ennek a javítását vé-
gezték.                            (fotó: Mocsári L.)

Visszakerült a megálló
Helyreállt a rend a Kazinczy utcán, befejezték a csőtörésekkel kap-
csolatos munkákat, és a Hősök tere buszmegálló is visszakerült a he-
lyére. Az elmúlt hetekben a csőtörések miatt több helyen jelentősen 
meg kellett bontani a Kazinczy utca burkolatát, valójában nem is a 
hibaelhárítás, hanem ennek a helyreállítása az időigényes feladat. 
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Már dolgoznak az avasi  
geotermikus hővezetéken
A hazai viszonylatban a legna-
gyobb, és nemzetközi szinten 
is jelentős méretűnek nevezhe-
tő Miskolci Geotermikus Projekt 
megvalósítása új szakaszba lépett 
azzal, hogy elkezdődött annak a 
távvezetéknek a kiépítése, amely 
az Avas fűtését fogja szolgálni.

» folytatás az 1. oldalról
A közel 3-4 hónapig tartó mun-
ka során a távvezeték fekteté-
se mellett párhuzamosan folyik 
a hőközpont, a gépészeti létesít-
mények kiépítése. A távvezeték-
fektetést, mélyépítést, gépészeti, 
villamos és egyéb munkát a fővál-
lalkozó a kistokaji hőközponttól, 
a szekunder oldal megvalósításá-
val kezdi meg, ezzel párhuzamo-
san több helyen – Miskolc – Kis-
tokaj között – vonul fel. 

A távvezeték-fektetés során 
Miskolc több útvonalán szaka-
szos lezárások és terelések vár-
hatók, amelyről a lakosság folya-
matosan tájékoztatást kap.

– A geotermikus ener-
gia hasznosításával a miskolci 
távhőellátó-rendszer egy új hő-
forrással bővül, amely nemcsak 
a környezetvédelem, a megúju-

ló energia hasznosítása, hanem 
a távhőszolgáltatás gazdaságos-
ságának javítása terén is jelen-
tős előrelépést jelent – nyilat-
kozta Vécsi György, a Miskolc 
Holding Zrt. igazgatóságának 
elnöke. – Miskolc város távfű-
tése ennek az óriási jelentőségű 
természeti erőforrásnak a szak-
szerű, környezetbarát és gazda-
ságos kihasználásával nemcsak 
piacvezetője lehet a geotermi-
kus hő hasznosításának a régió-
ban, de jelentősen hozzájárulhat 
Magyarország uniós vállalásai-
nak teljesítéséhez is.

Kosztica Patriktól, a Miskolc 
Holding Zrt. műszaki ellenőri 
csoportja vezetőjétől azt is meg-
tudtuk, hogy a holding és a hő-
szolgáltató szakemberei végzik a 
geotermikus fűtésrendszer kiala-
kításának műszaki ellenőrzését. 

– Fontos számunkra, hogy 
a beruházás minél hamarabb 
„szolgálatba” álljon, mert így 
környezetbarát és olcsóbb hő-
forráshoz jut Miskolc. A leg-
fontosabb szempont azonban a 
minőség, hogy megfelelő anya-
gokat megfelelő módon építse-
nek be – mondta.                      H. I. 

DVTK-címer virágokból 

A nemrégiben elkészült, virágpa-
lántákból kirakott DVTK-címernél 
Sebestyén László országgyűlé-
si képviselő és Benczés Miklós, a 
csapat korábbi vezetőedzője, ön-
kormányzati képviselő is elültet-
tek két-két palántát a hivatalos 
átadása keretében. 

36 köbméter föld, 200 darab 
zsalukő, 2500 tő, különböző szí-
nű begónia – számokban össze-
foglalva ez a minap virágokból 
elkészült DVTK-címer. Amit 
azonban valójában megtestesít, 
azt számokban, szavakban ne-
hezebb megfogalmazni. Az évek 
során Diósgyőrben megfordult 
játékosok, edzők, szakmai stá-
bok és a csapat mellett dolgozók 
munkája, meg persze a rengeteg 
szurkoló buzdítása mind-mind 
benne van ebben a címerben, 
melyet Sebestyén László (Fidesz 
– KDNP) országgyűlési képvi-
selő és Benczés Miklós (Fidesz 
– KDNP), a DVTK korábbi 
edzője, a terület önkormányzati 
képviselője adott át hivatalosan.

– Tavasszal vetette fel először 
Benczés Miklós, a DVTK ak-
kori edzője, képviselő kollégám 
a virágokból kirakott DVTK-
címer ötletét egy baráti beszél-
getés során. Nagyon megtetszett 
az elképzelés, ezért továbbítot-
tam azt a városvezetés felé, mely 
egyöntetűen mellé állt. Elárul-
hatom, más jellegű, de hason-

lóan jó ötletek még vannak a 
tarsolyunkban – mondta az or-
szággyűlési képviselő.

Hozzátette, a város magáé-
nak érzi és szereti a csapatot, és 
biztosak benne, hogy hosszú tá-
von is Miskolc érdekeit tudja 
majd szolgálni a DVTK, hiszen 
jó reklámhordozó. Jó példa erre 
– emlékeztetett –, hogy az elő-
ző NB I-es szezonban a magyar 
sportcsatorna azzal reklámozta 
a csapatot: „ide egyszer minden 
szurkolónak el kell jönnie”, hogy 
személyesen is átélhesse a fan-
tasztikus szurkolást, és láthassa 
a gyönyörű környezetet.

Benczés Miklós már a jövőről 
is beszélt.

– Legközelebb palántákat kel-
lene ültetni az egynyári növé-
nyek helyére, miért ne tehetnék 
ezt meg a diósgyőri csapat leg-
fiatalabb játékosai? – vetett fel 
egy újabb ötletet, hozzátéve, er-
ről természetesen egyeztetni kell 
majd a csapat vezetőivel. 

Jó példával járva elöl, a két 
képviselő két-két palántát el is 
ültetett, Benczés Miklós vicce-
sen meg is jegyezte, „ha csak 
ennyivel hozzá tudtunk járul-
ni az Újpest elleni győzelem-
hez, máris megérte”. Mint meg-
tudtuk, megközelítőleg 800 ezer 
forintba került a DVTK-címer, 
melyet az önkormányzat finan-
szírozott.

Kujan I. | fotó: Mocsári L.

A megelőzés olcsóbb!
Valóságos rendszerváltás zajlott 
le a katasztrófavédelem terüle-
tén az év elején. A tűzvédelem, 
a polgári védelem és az iparbiz-
tonság integrálásával létrejött 
egységes szervezet hatékony vé-
dekezést tesz lehetővé kataszt-
rófák, ipari balesetek esetén. A 
féléves értékelés szerint jól vizs-
gázott az új rendszer.

Lipták Attila, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság igazgatója az 
első fél évet értékelve hangsúlyoz-
ta: egységes, hatékony, ütőképes 
rendvédelmi szerv jött létre. 

Tevékenységük három nagy 
csoportba sorolható: megelőzés, 
beavatkozás, helyreállítás. Mind 
a három egyformán fontos, 
azonban személy szerint a meg-
előzést preferálja: a legdrágább 
megelőzés is olcsóbb, mint a leg-
olcsóbb beavatkozás – mondta.

– Közelebb visszük a tűzoltó-
ságot a lakossághoz – jelentette 
be Lipták Attila. A gyakorlatban 
ez azt jelenti, hogy a megyében 
nyolc őrsöt hoznak létre. Ennek 
eredményeképpen először a 25 
percen túl elérhető települések 
megközelítési ideje csökken. A 
program végére szeretnék elérni, 
hogy megyénk mind a 358 tele-
pülését 20 percen belül elérjék ri-

asztás esetén a tűzoltók. Az egy-
séges vezénylés érdekében május 
1-jétől bevezették az egységes be-
vetés-irányítási rendszert. 

A tavalyi 72 fős létszám a tűz-
oltóság integrálását követően 
865-re emelkedett, 2014 végére, 
az említett őrsprogram megvaló-
sításával 933 lesz. 

Az első félévben 4228 tűzoltó-
beavatkozás történt a megyében, 
ebből 3153 tűzesettel kapcsola-
tos, 618 műszaki mentés volt, 
azonban sajnos emellett 282 té-
ves jelzés és 56 szándékos meg-
tévesztés is történt (119 pedig az 
egyéb, vonulást nem igénylő ese-
mény, utólagos tűzeset). 

Ezzel kapcsolatban a szándé-
kos megtévesztésekre hívta fel 
a figyelmet az igazgató, amely 
nemcsak pénzkidobás, hanem 
lehet, hogy éppen máshol tény-
leg szükség lenne a potyára riasz-
tott egységekre…                      Cs. L.

Száz évvel idősebb a vártnál a megtalált templom!
Ilyen nincs még egy Magyarországon, és nem tudni, mit találhatnak még

Jól halad az ásatás Miskolcta-
polcán, a Barlangfürdő előtti 
szabad területen, ahol feltár-
ták a Miskolc nemzetség által 
alapított bencés apátságot. 

» folytatás az 1. oldalról
Pusztai Tamás, a Herman Ottó Mú-
zeum igazgatója, régész elmondta, 
július elejére sikerült teljesen tisztáz-
ni a templom alaprajzát – és telje-
sen mást találtak, mint amit vártak. 
Eredetileg ugyanis azzal számol-
tak, hogy egy háromhajós templo-
mot rejt a föld a Barlangfürdő kö-
zelében, olyat, mint ami általában a 
XIII. századi bencés apátságokhoz 
tartozott.

– Ehhez képest egy 28 méter 
hosszú, egyhajós, patkóíves szen-
télyzáródású templomról van itt 
szó, ami legalább 100 évvel idősebb 
annál, mint amivel mi számoltunk. 
Az épület korára a szentélyzáródás 

kialakításából és a feltárt tárgyak-
ból következtettünk. Úgy tűnik, ezt 
a templomot az 1100-as évek első 
harmadában építették – mondta.

A régész elmondta, a XIII. szá-
zadban az éghajlat csapadékosab-
bá vált, ennek következtében meg-
emelkedett a talajvízszint. Éppen 
ezért, hogy a szerzeteseknek ne 
kelljen a templomon belül a vízben 

járniuk, egy méterrel megemelték 
a hajó járószintjét, mégpedig úgy, 
hogy a hajóba egy méter vastagon 
sárgaagyagot hordtak.

– Ez megdöbbentő volt szá-
munkra, ugyanis a hajó és a szen-
tély feltöltésével gyakorlatilag meg-
őrizték nekünk a XII. század első 
harmadának az állapotát. Azt kell, 
hogy mondjuk, ilyen nincs még 

egy Magyarországon – hangsú-
lyozta Pusztai Tamás.

Az ásatáson emberi csontvázak 
is előkerültek, a feltételezések sze-
rint ezek akár az ősi Miskolc nem-
zetség tagjainak maradványai is le-
hetnek, hogy ezt kiderítsék, először 
meg kell majd határozni a csontok 
korát. A templom alaprajzát tehát 
már tisztázták, viszont tudni kell 
azt is, hogy ezen a területen leg-
alább három templommal, három 
építési periódussal kell számolni. 

– Ezt követően kezdjük el ki-
bontani azt az egy méter vastag 
agyagfeltöltést, amit a középkor fo-
lyamán hordtak be a szerzetesek a 
hajóba. Remélhetőleg egy hóna-
pon belül már látni fogjuk a temp-
lom XII. századi belső szerkezetét 
is – árulta el a régész.

November 15-éig kell befejezni a 
feltárásokat, de addig is folyamato-
san szolgáltatnak adatokat a város-
nak, hogy augusztus végére be tudja 
nyújtani Miskolc a Tapolca-pályá-
zatot.                   Kujan I. | fotó: Mocsári L.

„Újraszabták” az egyetemet a keretszámok
Az állami ösztöndíjas keret-
számok drasztikus csökke-
nése ellenére is megtartot-
ta népszerűségét a Miskolci 
Egyetem – jelentették ki a 
felsőoktatási intézmény ve-
zetői a ponthatárhúzást kö-
vető sajtótájékoztatón.

» folytatás az 1. oldalról
A Miskolci Egyetem képzéseire ösz-
szességében 6267-en jelentkeztek, 
közülük 2648-an nyertek felvételt – 
ez a jelentkezők 42 százaléka.

Hell Judit tanulmányi rektor-
helyettes elmondta, vannak az 
egyetem karai között olyanok is, 
amelyek az elmúlt évhez képest 

pozitív rekordot döntöttek. Tovább 
tudta például növelni gólyáinak 
számát a Műszaki Földtudományi 
Kar, az Egészségügyi Kar és a Bar-
tók Béla Zeneművészeti Intézet.

– Némileg emelkedett a tavalyi 
adatokhoz képest a költségtéríté-
ses képzésre jelentkezők száma, te-
kintettel arra, hogy néhány karon 
és szakon csak ilyen finanszírozá-
si formában indítható helyekre le-
hetett jelentkezni. Az országos ten-
denciával összhangban Miskolcra 
is kevesebben jelentkeztek az álla-
mi ösztöndíjas képzésekre – hang-
súlyozta Hell Judit.

Elhangzott, a tavalyi osztatlan, 
illetve alapszakos képzésekre vo-
natkozó adatokhoz képest a legje-
lentősebb eltérés a jogi és a gazda-
ságtudományi karon mutatkozik, 
ahol állami ösztöndíjas helyet a 

központosított elosztás miatt nem 
tudtak kínálni. Az állami ösztöndí-
jas mesterképzésekre felvettek szá-
ma jelentős növekedést mutat: a 
képzésben résztvevők létszáma a 
tavalyi 411-ről 480-ra emelkedett.

Hell Judit kiemelte, a pótfelvéte-
li során minden karon hirdetnek 
– kizárólag önköltséges – helyeket, 
melyekre azok jelentkezhetnek, aki-
ket sehova nem vettek fel, vagy ko-
rábban nem jelentkeztek sehová.

A pótjelentkezéseket augusztus 
10-éig lehet beadni elektronikus 
formában és papíralapon, a nyom-
tatványokat a dékáni hivatalok-
ban lehet kérni. A pótfelvételi so-
rán megpályázható szakokról az 
érdeklődők az egyetem és a karok 
honlapjáról (www.uni-miskolc.hu) 
kaphatnak bővebb információkat.

Tajthy Á.

Négy sávon 
Négy sávon lehet közleked-
ni a Soltész Nagy Kálmán 
utca elején, a Zsolcai kapu 
és a Bajcsy-Zsilinszky Endre 
utca között, ami jelentősen 
gyorsítja a forgalmat. 

Az út szélessége eddig is megen-
gedte volna a négy sáv felfestését, 
és nem is került sokba a helyzet 
megoldása, az akarat kellett hozzá 
csupán, mondja Katona Ferenc, a 
terület önkormányzati képviselője.

Lakossági kezdeményezéssel in-
dult el az ügy, megkeresték ugyanis 
az itt lakók a képviselőt azzal, hogy 
segítsen kicsit „arrébb rakatni” a 
buszmegállót, az ugyanis éppen 

egy-egy kapubejárat előtt volt mind 
a két oldalon. Katona Ferenc a vá-
rosháza és az MVK szakembereivel 
közösen tartott szemlét és egyezte-
tést, melyen felvetődött a négy sáv 
kijelölése is. Mivel sem a megálló-
áthelyezéseknek, sem a sávfelfesté-
seknek nem volt akadálya, mind-
kettő meg is történt.

Nem ez az egyetlen terület Mis-
kolcon, ahol kis ráfordítással meg 
lehet oldani a könnyebb, ütemesebb 
közlekedést, mondta el érdeklődé-
sünkre Lévai István, a városüzemel-
tetési osztály főtanácsosa. Ilyen a 
Soltész Nagy Kálmán és Bajcsy-Zsi-
linszky kereszteződésében, az And-
rássy szakközép előtti jelzőlámpás 
rész, ahol a lámpa áthangolásával és 
útburkolati jel festésével oldják meg, 
hogy mindkét sávon lehessen egye-
nesen közlekedni a Zsolcai kapu 
felé, miközben egy kiegészítő lám-
pával a jobbra, tehát a Bajcsyra for-
dulási lehetőség is megmarad.

Hasonló a helyzet a Vörösmarty 
utcán a Soltész Nagy Kálmán ke-
reszteződésben, ahol a lámpánál 
szintén megoldják, hogy a felül-
járó felől érkezők mindkét sávon 
tudjanak egyenesen közlekedni, 
miközben a balra, a Soltészra for-
dulási lehetőség is megmarad. A 
Nagyváthy utcán a Geró utcánál 
pedig külön sávot kap a balra ka-
nyarodás, így nem tartja majd fel 
az egyenes közlekedést. A főtaná-
csos szerint ezeket egy hónapon 
belül megoldják majd.                     H. I.

Vendégek 
Aschaffenburgból
Miskolc német testvérvárosából, 
Aschaffenburgból érkezik au-
gusztus 3–5. között a Melomania 
Brass Fúvószenekar, akik koncer-
teket is adnak a város több pont-
ján. A több mint félévszázados 
múltra visszatekintő Musikverein 
Obernau Egyesület közel ötven 
tagja érkezik városunkba, hogy 
jövő pénteken, a belvárosban, 
délután 5 órakor, a Szinva tera-
szon, este 9 órakor pedig a mis-
kolctapolcai Barabits sétányon 
adjanak koncertet. A reperto-
ár széleskörű, a keringőtől a pol-
kán át az indulókig főként hagyo-
mányos bajor és cseh fúvószenét 
játszanak, ami keveredik a szóra-
koztató szimfonikus zenével. A 
koncertek ingyenesek.
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Munkahelyet keresnek a TÁMOP 1.1.2  
programban szakmát szerzett ügyfeleknek!
Munkáltatók lehetőségei hátrányos helyzetűek foglalkoztatásához
Az Új Széchenyi Terv keretében indult TÁMOP 1.1.2 „A 
hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása 
(Decentralizált programok a konvergencia-régiókban )” 
című országos programot a megyei Kormányhivatalok 
Munkaügyi Központjai az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósít-
ják meg a 2011–2015 közötti időszakban. 

A projekt fő célja, hogy új szolgáltatásokkal, támogatási for-
mákkal segítse az álláskeresők munkaerőpiacra való be-, illet-
ve visszajutását. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormány-
hivatal Munkaügyi Központjának Kirendeltségein a 2015. 
április 30-ig tartó programban 11 522 millió Ft felhasználá-
sával 12 100 álláskereső programba vonására és támogatásá-
ra nyílik lehetőség.

A program komplex problémakezelési módszereivel csök-
kenti a résztvevők társadalmi, gazdasági hátrányait, javítja 
munkaerő-piaci esélyeiket, elfogadottságukat. A kompetencia 
alapú szakmaválasztással, valamint a munkaerőpiacon keresett 
szakmák megszerzését biztosító képzésekkel közelíthető egy-
máshoz a munkáltatók igényei és a munkaerő-kínálat, a prog-
ramrésztvevők minél nagyobb arányú munkába helyezése cél-
jából. 

A megyében 2012. június 30-ig 5768, halmozottan hátrányos 
helyzetű ember programba vonására került sor. Az elindult 140 
tanfolyamon 2165 fő kezdte meg képzését. Az eddig befejező-
dött 62 képzésen 845 fő szerzett sikeresen szakmát/képzettsé-
get, akikből közel 100 fő önállóan, illetve a Munkaügyi Központ 
segítségével már elhelyezkedett. 

Várjuk azon munkáltatók jelentkezését, akik lehetőséget biz-
tosítanak ahhoz, hogy az álláskeresők újonnan elsajátított szak-
májukban gyakorlatot szerezzenek, és a táblázatban feltüntetett 
képzettséggel/szakképesítéssel rendelkezőket kívánnak alkal-
mazni. Célunk a képzésből kikerülő ügyfelek tartós munkába 
helyezése. A mellékelt táblázatban látható a programban szak-
mát/képzettséget szerzett, de még el nem helyezkedett álláske-
resők létszáma, kirendeltségenként és szakmánként. Képzése-
inkből hónapról hónapra kerülnek ki különböző szakmákban a 

szakképzett, munkát kereső ügyfelek. Kérjük a munkáltatókat, 
hogy a továbbiakban is kísérjék figyelemmel a munkaerő-kíná-
latunkat. A foglalkoztatást vállaló munkáltatók részére, igény 
esetén különböző támogatási formák nyújthatók:

Bérköltség-támogatás
Munkáltatók a bérköltség-támogatás két típusát vehetik igénybe:

»  Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, a fiatalok, a 
pályakezdők, valamint a roma származásúak foglalkozta-
tásához munkatapasztalat-szerzés céljából legfeljebb 90 
napra adható támogatás. Mértéke a foglalkoztatott személy 
munkabére és annak szociális hozzájárulási adója legfel-
jebb 100%-ának megfelelő összegig terjedhet.

»   50 év felettiek komplex támogatása legfeljebb 12 hónap idő-
tartamra nyújtható. A támogatás alapja maximum a mini-
málbér kétszerese és annak szociális hozzájárulási adójá-
nak mértékéig terjedhet:

–  4 hónapig a munkabér és szociális hozzájárulási adó-
ja 100%-a

–  4 hónapig a munkabér és szociális hozzájárulási adó-
ja 50%-a

– 4 hónapig a szociális hozzájárulási adó 100%-a

Bértámogatás
A munkáltató részére bértámogatás nyújtható legfeljebb 8 hó-
nap időtartamú foglalkoztatáshoz, 4 hónapos továbbfoglalkoz-
tatási kötelezettség mellett. A támogatás mértéke a foglalkoz-
tatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adójának legfeljebb 
70%-a.

Munkába járáshoz kapcsolódó helyi, helyközi utazás 
költségeinek megtérítése.
A programrésztvevőt bérköltség-támogatással, vagy bértámo-
gatással foglalkoztató munkáltató részére a támogatott foglal-
koztatás teljes időtartama alatt megtéríthető a munkába járás 
költsége, ha a foglalkoztatott a lakóhelye/tartózkodási helye és 
a foglalkoztatás helyszíne között tömegközlekedési eszközt vesz 
igénybe.

A gyümölcsfogyasztás szabályai
A melegebb hónapokban nagyon sokféle, friss gyümölcs 
közül választhatunk, amelyek nélkülözhetetlen tápanyago-
kat, vitaminokat, ásványi anyagokat, élelmi rostokat és egyéb, 
a betegségek megelőzésében is komoly szerepet játszó ve-
gyületet tartalmaznak. A dietetikus szerint azonban egyál-
talán nem mindegy, hogy mikor, hogyan fogyasztjuk a gyü-
mölcsöket – itt sem árt betartani néhány alapvető szabályt.

– Gyakorlatilag minden gyümölcs 
ajánlott, de tartsuk szem előtt, hogy 
az alma, körte, grapefruit és a gö-
rögdinnye tartalmazza a legkeve-
sebb kalóriát. Más gyümölcsök, 
mint például a szőlő és a banán, ki-
fejezetten kalóriadúsak, ezért fo-
gyasztásuk nagy mennyiségben 
nem ajánlott, túlsúlyhoz vezethet – 
mondta el Müller Szilvia.

A dietetikus szerint naponta – 
háromszori elosztásban – mini-
mum fél kilogramm, vagy ennél 
több gyümölcs fogyasztása lenne 
javasolt. Szervezetünk ugyanis nem 
tudja hosszabb időn keresztül tárol-
ni a gyümölcsök és a gyümölcsle-
vek értékes tápanyagait. Ám ha vál-
tozatosan és rendszeresen eszünk 

nagyobb mennyiséget, azzal haté-
konyan erősíthetjük immunrend-
szerünket, növelve ezzel a szervezet 
ellenálló képességét.

A gyümölcscukrok mellett a kü-
lönféle étvágynövelő és emésztésja-
vító szerves savak – citromsav, alma-
sav, borkősav – adják a gyümölcsök 
kellemes ízét, zamatát, üdítő és fris-
sítő hatását. A gyümölcsök energia-
tartalma alacsony, 30–60 kcal/100 g 
(a legmagasabb a szőlőé: 78 kcal/100 
g). Fehérjetartalmuk szintén ala-
csony, ezért a kizárólag gyümölcs-
ből álló étrend hosszabb távon nem 
javasolt, fehérjehiány és az esszenci-
ális tápanyagok hiánya alakulhat ki a 
szervezetben. 

Azt sem árt szem előtt tartani, 
hogy a savanykás gyümölcsök – cit-
rom, narancs, kivi, alma – ha sok-
szor keveset eszünk, károsíthatják 
a fogzománcot – fogyasszuk ezeket 
inkább kevesebbszer, de „nagyobb 
tételben”. A fogmosás helyett este el-
fogyasztott alma sem javasolt, mert 
egész éjjelre „biztosítja” a savas kö-
zeget a szájban.

Müller Szilvia arra is felhívta a fi-
gyelmet: elterjedt szokás, hogy ét-
kezések után desszertként eszünk 
gyümölcsöt – esetleg különbö-
ző krémekben, fagylaltokban, süte-

ményekben tálalva. Ekkor már fel-
dolgozott állapotban kerülnek a 
gyomrunkba, nem tudják kifejteni 
jótékony hatásukat. Ha pedig nyer-
sen esszük ezeket, de közvetlenül az 
étkezés után, az sem helyes, hiszen a 
bevitt élelem feldolgozása ilyenkor 
egyébként is megterheli a gyomrot, 
energiát von el a szervezettől, puffa-
dás, teltségérzés alakulhat ki.

Ha betartunk néhány szabályt, 
könnyebb lesz az emésztésünk, 
nem terheljük a szervezetünket.

Gyümölcsöt a főétkezés előtt mi-
nimum egy órával, vagy utána mi-
nimum 2–4 órával együnk, ez at-
tól is függ, mit ebédeltünk: salátát-e, 
vagy főtt ételt. Mindig friss, idény-
jellegű gyümölcsöket válasszunk, 
lehetőség szerint kerüljük a cukro-
zott, tartósított, hőkezelt konzerve-
ket, befőtteket. A gyümölcsöket ne 
társítsuk zöldségekkel, fehérjékkel 

(pl. magok), keményítővel (pl. csí-
ráztatott hüvelyesek, csíráztatott ga-
bonák, sütőtök, burgonya). 

Amikor gyümölcssalátákat ké-
szítünk, vegyük figyelembe a kü-
lönböző gyümölcsök eltérő emész-
tési idejét. Ne keverjük ezeket sem 
kompóttal, cukrozott konzervekkel.

Sz. S. | fotó: J. Á., M. L. 

A gyümölcsök  
emésztési ideje: 
» Dinnyék: 15–30 perc.

» Citrom, narancs, grapefruit, 
ananász, eper, szamóca, mál-
na: 1–1,5 óra.

» Banán, szárított gyümölcsök 
(datolya, mazsola, füge): 4 óra.

» Alma, körte, szőlő, barack, 
cseresznye, szilva, kivi, man-
gó: 1,5–2 óra.

Szakma
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Alapfokú angol „komplex” típusú nyelvvizsgára felkészítő 9 2

Alapfokú német „komplex” nyelvvizsgára felkészítő 2 1

Ápolási asszisztens 3

C kategóriás jogosítvány + GKI 15 5

CNC-forgácsoló 14 13 6 12 4

Cukorkagyártó 10

ECDL 16

Élelmiszer-és vegyiáru-eladó 5 6

Erdőművelő + motorfűrész-kezelő 16 15

Földmunkarakodó és szállítógép-kezelő 15 13 16 8

Fröccsöntőgép-kezelő 11 1

Ingatlanfenntartó, karbantartó 13

Kisgépkezelő 19 17

Klíma- és hűtőgépszerelő 13

Középfokú angol „komplex” 9 1 2 2 2

Lakástextil-készítő 11

Méhész 14

Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő 16

Motorfűrész-kezelő 16 6

Munkavezető, munkairányító 12

Óvodai dajka 13 6

Pályázatíró + angol alapfok 1 1

Parkgondozó 16 15

Pénzügyi- számviteli ügyintéző 13

Raktárkezelő + targoncavezető + hatósági vizsga 15

Szabadföldi dísznövénytermesztő 10 4

Számítástechnikai szoftverüzemeltető 13

Szobafestő 16

Targoncavezető + hatósági vizsga 5.2 és 5.2.1 14 14 16 16 15

Targoncavezető + hatósági vizsga (3312 gyalogkíséretű,  
3324 vezetőüléses, 3313 vezetőállásos típusokra)

14 3 11 13 5

Tisztítástechnológiai szakmunkás 11 5 16

Vagyonőr 13

Vegyianyaggyártó 1 12 1 1

Wolframelektródás védőgázas ívhegesztő+ minősített hegesztő 13 16 16

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása  
(Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című program keretében szakmát szerzett ügyfelek száma 

A programban szakmát, vagy képzettséget szerzett ügyfeleink foglalkoztatásához – igény esetén – a már említett támogatásokat tudjuk  
biztosítani. Részletes információért forduljon a területileg illetékes kirendeltség munkatársaihoz. 

A kirendeltségek elérhetősége a honlapon megtalálható. Honlap cím: http://emrmk.munka.hu, www.munka.hu

Előzzük meg a nyári  
fertőzéseket, betegségeket!
Nyáron gyakrabban fordulnak elő 
a különböző, hányással, hasme-
néssel járó, fertőzéses megbetege-
dések, amelyek a kisgyermekekre, 
idősekre, legyengült szervezetű-
ekre különösen veszélyesek le-
hetnek. A megelőzéshez kértünk 
praktikus tanácsokat a megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szervétől.

A megbetegedések hátterében 
többnyire a higiénés szabályok 
és a konyhatechnikai előírások 
megszegése áll. Jellemző tünet a 
hasmenés, hányás, magas láz. Ha 
a hasmenés két napnál tovább 
tart, és más tünetek is jelentkez-
nek – hőemelkedés, láz, gyomor-
fájdalmak, fejfájás, hidegrázás – 
mindenképpen keressük fel az 
orvost. Gyermekeknél azonban 
eddig sem szabad várni. 

Fontos tanácsok otthonra
A mélyhűtött húsféléket hűtő-
szekrényben engedjük fel. El-
különítve készítsük elő a nyers 
húsokat, zöldségféléket, az elő-
készítés után pedig mossunk 
kezet.

Az ételeket süssük-főzzük át 
alaposan, kerüljük a nyers tojás-
sal készített élelmiszereket.

Egyszerre csak annyi ételt főz-
zünk, amennyit biztonságosan 
tárolni tudunk. A nagy mennyi-
ségben készített ételt kisebb ada-
gokra osztva hűtsük, majd for-
raljuk át, a fogyasztásig tároljuk 
melegen, legalább 65 fok fölött.

A hidegen fogyasztandó fo-
gásokat gyorshűtéssel hűtsük le 
5 fok alá, védjük az ételt az utó-
lagos szennyeződésektől.

Soha ne használjunk sérült 
csomagolású, egyszer már felol-
vadt és újrafagyasztott alapanya-
gokat, ne keverjünk a friss étel-
hez korábbról megmaradtat. 
Ügyeljünk rá, hogy az esetleg ki-
csöpögő húslé ne szennyezze a 
berendezést, a konyhabútort. 

Ne kezdjük el az élelmisze-
rek előkészítését jóval a felhasz-
nálás előtt, ne hagyjuk, hogy las-
san, magától hűljön le a készétel.

Utazási praktikumok
Utazáskor az egészségügyi cso-
magok tartalmát egyénileg, az 
utazó kora, betegségei, az utazás 
célja, tartama alapján állítsuk 
össze. Mindenképpen vigyünk 
magunkkal elsősegély-nyújtás-
hoz szükséges dolgokat – seb-
fertőtlenítőt, sebtapaszt, steril 
mullpólyát, mull-lapot – és tü-
neti szereket is: láz- és fájdalom-
csillapítót, görcsoldót. Hasznos 
apróságok a csomagban a fer-
tőtlenítőszerek, rovarriasztók is.

Utazás előtt kérjük ki házior-
vosunk tanácsát, aki a szükséges 
védőoltásokkal és gyógyszerek-
kel is ellát. Ha valaki a nyara-
lásról hazatérve betegszik meg, 
nyomban forduljon orvoshoz, 
mert lehet, hogy egy egyszerű 
náthának vélt betegség sokkal 
komolyabb fertőzést takar.   

Sz. S. 
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sport
A bajnokság elkezdődött, a „mag” összeállt
Pénteken este, lapzártánk 
után kezdte meg szereplését a 
2012/2013-as bajnokságban 
a DVTK labdarúgócsapata. 

» folytatás az 1. oldalról
Sisa Tibor a keddi edzésen arról 
beszélt, hogy az intenzív, pörgős 
tréningek közepette is picit rövid-
nek érzi a felkészülésre rendelke-
zésre állt időt. Az ideális 7 hét he-
lyett kettővel kevesebbet tudtak 
dolgozni. A diósgyőri szakvezető 
szerint van még munka bőven, de 
a felkészülési 90 percek során már 
visszaköszöntek azok a megoldá-
sok, edzői utasítások, amikből mi-
nél többet szeretne látni a tréner. 

Kedden este nagy sikerű anké-
tot rendeztek, ahol a szép számú 

szurkoló a csapat vezetése mellett a 
friss igazolásokat, Ribánszki Lász-
lót, Michal Haneket és Gosztonyi 
Andrást kérdezhette.

Dudás Hunor, a Diósgyőr FC 
Kft. ügyvezető igazgatója a szezon-
kezdéssel kapcsolatban emlékezte-
tett rá, hogy az átigazolási időszak 
augusztus 31-éig tart, szinte biz-
tos benne, hogy érkezik még addig 
friss igazolás Diósgyőrbe. Az ügy-
vezető szerint a mag összeállt, jó 
csapatuk lesz, így bátran elkezdheti 
a DVTK a szezont. Vannak persze 
olyan feladatok, amelyekre hang-
súlyt kell fektetni és tovább dolgoz-
ni, mint amilyen a stadion, a pálya 
felújításának ügye, nem beszélve az 
utánpótlásképzésről. 

Közben Dobos Attila bejelentett 
távozása után, szerdán pont került 
egy másik, régóta húzódó ügy vé-

gére is. Bernardo Frizoni nem fo-
gadta el a felajánlott szerződést, 
ezzel eldőlt, hogy a fiatal brazil já-
tékos ősszel már nem lesz a Diós-
győr labdarúgója. Ivan Radošt sem 
láthatjuk a következő bajnokság-
ban, ő kölcsönben az azeri Kapaz 

PFC Ganja együttesében szerepel 
majd. Ugyanakkor Csirszki Mar-
tin aláírta élete első profi szerződé-
sét, amely három évre szól. Szerda 
délután aztán eredményre vezetett 
a DVTK és a Videoton közti hosz-
szú tárgyalássorozat: megszületett 
a megállapodás a 23 éves, váloga-
tott Elek Ákos játékjogának átvé-
teléről. Még az este folyamán a já-
tékossal is megállapodott a klub, 
három évre kötelezte el magát a pi-
ros-fehér mez viselése mellett.

Letisztult némiképp a sérültek 
körüli találgatás is, ami előrevetítet-
te a kezdőcsapat összetételét a pén-
teki nyitó derbin. Youssef Sekour 
régebbről eredeztethető gerinc-
problémájával küzd, míg Takács 
Péter egy kisebb műtéten esett át. 
Velük szemben José Luque vállalta 
a játékot. A csapatkapitánynál has-
falsérvet diagnosztizáltak, a műté-
tet azonban csak télen vállalja, hogy 
addig segíthesse a csapatot.            H. I.

Rendkívüli közgyűlés
Rendkívüli ülést tart július 30-án, 
hétfőn délután 14 órai kezdettel a 
miskolci közgyűlés, a Polgármes-
teri Hivatal Petőfi u. 1–3. sz. alatti 
épületében.

 
A napirendi pontok között sze-
repel – a cikkeinkben részlete-
zett témák mellett – a Cine-Mis 
Kft. részére pályázati önrész biz-
tosítására és kamatmentes köl-

csön nyújtására vonatkozó elő-
terjesztés, valamint a természeti 
katasztrófák megelőzésére, keze-
lésére irányuló projekt is, mellyel 
kapcsolatban önerő kiegészítésé-
ről, önerőalapra benyújtandó pá-
lyázatról döntenek. 

Zárt ülésen az előzetes na-
pirend szerint a Diósgyőr FC 
Kft.-t érintő döntések kerülnek 
majd a grémium elé.             Sz. S. 

Délen fejlesztenek iparterületet
A hétfői rendkívüli közgyűlés 
egyik napirendje a Miskolc Déli 
Ipari Park infrastruktúra-fejleszté-
séhez szükséges további döntések 
meghozatalára tesz javaslatot.

Miskolc ipari parkjai befoga-
dóképességük határán vannak. 
A város jelenleg nem rendelke-
zik olyan, 40–100 hektár közötti 
egybefüggő, illetve kisebb parcel-
lánként befektetőknek kiajánlha-
tó közművesített területtel, amely 
a jelentősebb zöldmezős mun-
kahelyteremtő beruházás végre-
hajtásával letelepülni szándéko-
zó vállalkozásoknak megfelelne.

Iparfejlesztésre alkalmas, egy-
befüggő terület csak a Déli Ipari 
Parkban van. A 62,59 ha nagy-
ságú ingatlan Miskolc belterü-
letén található. Az ingatlanfej-
lesztés 2012. évi előkészítését a 
mielőbbi munkahelyteremtésre 
alkalmas újabb befektetési terü-
let kijelölése mellett az is indo-

kolja, hogy az ipari parkok ki-
alakításához állami támogatás 
elnyerésére nyitva álló pályázat 
benyújtásának végső határideje 
augusztus 21.

Az ipari parki terület kiajánlá-
sakor, a befektetőkkel folytatott 
tárgyalásokon, illetve az üze-
meltetés szempontjából is előnyt 
jelent a Miskolc Holding Zrt. ta-
pasztalata szerint, ha a fejlesztés 
a társaság tulajdonában lévő in-
gatlanon valósul meg. Ezért az 
anyag azt javasolja, hogy a te-
rület tulajdonjogát apport út-
ján a Miskolc Holding Zrt. sze-
rezze meg. További indok, hogy 
az ipari parkok kialakításá-
nak, infrastruktúra-fejlesztésé-
nek támogatására az Új Széche-
nyi Terv keretében kiírt ÉMOP 
és C-11 pályázatra csak megha-
tározott gazdasági társasági for-
mában működő vállalkozások 
nyújthatnak be igényt, önkor-
mányzatok nem.                           H. I. 

Úszó ob: kiváló rendezés,  
remek eredmények
Az elmúlt hét végén három na-
pon keresztül zajlott a Kemény 
Dénes Városi Uszodában az idei, 
sorrendben 45. országos gyer-
mek úszóbajnokság. A küzdel-
mek emlékezetesre sikerültek, 
sok számban egészen parádés 
csatákat vívtak a résztvevők.

Visszatekintve az esemény-
re, Hölcz Péter versenyigazga-
tó először azt szögezte le, hogy 
gyakorlatilag hiba nélkül sike-
rült lebonyolítani a versenyt.

– Jó érzés ezt kimondani, de 
mivel már harmadik alkalommal 
vállalkoztunk a rendezésre, talán 
nincs is benne semmi rendkívü-
li – mondta a sportvezető. – A 
résztvevők közül nagyon sokan 
köszönték meg, hogy a verseny-
kiírásban foglaltakon túl is se-
gítettük a munkájukat. Például 
először kaptak rendezőtől rész-
letes tájékoztatást a szálláshelyek-
ről, valamint az étkezési lehetősé-
gekről. Így előzetesen mindent le 
tudtak foglalni, nem kellett itt bí-
belődni vele. Igaz, ebben az egye-
tem közelsége, valamint a kollé-
giumok sokat segítettek.

– Milyen volt a színvonal?
– Három évjáratos, és egy kor-

osztályos csúcs dőlt meg, pedig 

azokat sem akárkik tartották! A 
miskolciak közül az élre Soltész 
Levente neve kívánkozik, hiszen 
a 11 éves srác két bronzérmet is 
szerzett, a 200, illetve a 100 mé-
teres mellúszásban. Sok munka 
vár még rá, de jó edzők kezében 
van, szeret edzeni, kifogástalan a 
technikája, ha lesz kitartása, sok-
ra viheti. Az MVSC többi úszója 
is kitett magáért, hiszen a legtöb-
ben egy évvel fiatalabbak, mint 
volt általában a mezőny. Nálunk 
most a serdülő korosztály az erő-
sebb, ők is hamarosan országos 
bajnokságon tesztelhetik felké-
szültségüket. Összességében el-
mondhatom, hogy Miskolc most 
is remekül vizsgázott, jöhetnek 
akár a nagyobb feladatok is!

D. L. | fotó: J. Á.

Július 28. | szombat » Vitorlázás: Tókerülő verseny. Nyékládháza, Gólem tó, 11 óra.

augusztus 5. | vasárnap » Labdarúgás: NB I: Budapest Honvéd – Diósgyőri VTK. Kis-
pest, 18 óra 30.

augusztus 11. | szombat » Labdarúgás: NB I: Diósgyőri VTK – Eger FC. Diósgyőr, 19 óra.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Főtér: igazodási pont lesz Miskolc életében
A Főtér átépítése érdekében 
is szükségessé vált a városi 
rendezési terv és az építési 
szabályzat módosítása – erről 
is tárgyal a grémium a július 
30-ai testületi ülésen.

Rostás László, Miskolc főépítésze 
elmondta, reményeik szerint ha-
marosan pályázatot írhatnak ki az 
Integrált Városfejlesztési Stratégia 
folytatására, melynek keretén be-
lül valósulhat meg többek között a 
Szent István tér átépítése is. Ahhoz, 
hogy a város pályázhasson, építé-
si telket kell kialakítani, ez viszont 
a jelenlegi koncepció szerint a Rácz 
György utca megszüntetésével és a 
Szinva új nyomvonalával járna.

– A közösségi tervezést követő-
en olyan koncepció alakult ki a te-
rület rendezésére, mely a fenti ja-
vaslatokat már nem támogatja, így 
szükségessé vált a rendezési terv és 
az építési szabályzat módosítása – 
mondta Rostás László.

Kiemelte, a módosítás a leendő 
főtér tengelyét is módosítaná, még-
pedig úgy, hogy a történelmi Avas 
és az avasi templom legyen az egyik 
térfala, mellyel szerves egységet is 
képezne a jövőben a terület egy, a 
négysávos út felett átívelő terasszal.

– Maga a módosítás a főtér tervei-
nek szabályozási kereteit határozza 
meg. A főtérre építve egy olyan egy-

séges városszerkezeti szövet jöhet itt 
létre a jövőben, melyben összekap-
csolódnának egy sétánnyal a közeli 
terek, teresedések, így például az Er-
zsébet tér, a Szent István tér és a Bar-
tók Béla tér szerves egységet képez-
ne – mondta a főépítész.

Rostás László a Miskolci Napló 
érdeklődésére elmondta, a rende-
zési terv készítésekor felhasználtak 

minden javaslatot, mely felmerült 
a tavaly novemberi közösségi ter-
vezésen, de meghallgatták a rendez-
vényszervezők igényeit is.

– Egyrészt a főtérnek igazodási 
pontként kell funkcionálnia Nagy-
Miskolc életében, mely teret ad 
mind a tradícióknak, mind az új 
kor kihívásainak – mondta a főépí-
tész. Hozzátette, bár a tér kialakítása 
még folyamatban van, de biztosan 
megmarad a jelenlegi vadgeszte-
nyés, illetve az értékes növényállo-
mány és a virágóra is (igaz, ez új he-
lyen), valamint a városlakók által is 
elérhetővé tennék azt a termálkutat, 
mely a tér alatt található rejtve.

– Fontos az is, hogy a téren 
nagyrendezvényeket tudjunk tar-
tani, erre alkalmas terület nincs ma 
Miskolcon – hangsúlyozta Rostás 
László. 

– Miskolc főterének kialakításá-
ra először 1953-ban írtak ki tervpá-
lyázatot, itt van az ideje, hogy közel 
hatvan év után végre megfogalmaz-
zuk és kialakítsuk azt a város és a 
miskolciak számára – zárta Rostás 
László.                   Tajthy Á.  | fotó: M. L.

Minden szempontból sikeres volt az ifjúsági kosár Eb
Miskolc adott otthont az idei U16-os 
női, A-divíziós kosárlabda Európa-
bajnokságnak július 12–22. között. A 
kontinensviadal a magyar csapatnak 
és a városnak is sikert hozott.

– Az A-csoportban maradás az el-
sődleges cél – mondta a beharango-
zó sajtótájékoztatón Kovács And-
rea vezetőedző. A számítás bejött, 
hiszen a svédeket és a törököket le-
győzve – csak a belgáktól kikapva –, 
a középdöntőbe jutottak, majd a gö-
rögöket és a szlovákokat „kiütve”, és 
csak az oroszoktól kikapva a legjobb 
nyolc csapat közé kerültek.

– Ez óriási eredmény, hiszen ko-
rábban se felnőtt, se utánpótlás 

szinten magyar válogatott nem sze-
repelt ilyen eredményesen konti-
nenstornán – mondta a válogatott-
ban szereplő lányának, Annának 
a lelátón szurkoló Gundel-Takács 
Gábor sportriporter. Örömét fejezte 
ki amiatt, hogy Miskolc kapta az Eb 
rendezésének jogát, hiszen rengeteg 
szurkoló ment ki a magyar lányok 
meccseire, de a többi csapat mérkő-
zésein is sokan ott voltak.

– A szervezés is remek, a csapat is 
jól szerepelt, szóval remek Eb-t ren-
dezett Miskolc – fogalmazott.

A legjobb nyolc csapat között az-
zal a spanyol csapattal hozott össze 
minket a sors, akik végül az olaszo-
kat legyőzve megnyerték az Eb-t. 

Drámai csatában, nagyot küzdve, 
de végül 2 pontos vereséget szenve-
dett a magyar csapat. A csehek el-
len elszenvedett vereség után végül 
a hetedik helyért játszhattak, ahol a 
már egyszer legyőzött szlovákok el-
len nagy különbséggel győztek.

A 15 külföldi csapatot sokan el-
kísérték Miskolcra. A németeket 
erősítő Marija Krstanovic például a 
szüleivel érkezett Berlinből. A játé-
kosnak tetszett Miskolc, a Barlang-
fürdőt nagyon dicsérte, különleges 
élmény volt számára.

Zsiga Marcell alpolgármester az 
Eb után elmondta, ez egy nagy je-
lentőségű sportesemény volt a város 
életében. Emlékeztetett ugyanakkor 

arra is, hogy két, egymást követő 
évben is sikerült kosárlabda Euró-
pa-bajnokságot rendeznie Miskolc-
nak – tavaly szintén a megyeszék-
hely adott otthont az U18-as női, 
B-divíziós Eb-nek.

– Ez ritka, viszont óriási sport-
diplomáciai siker a város számára – 
fogalmazott az alpolgármester, aki 
hangsúlyozta, a két hetet gyakorla-
tilag nyaralásként töltötték nálunk a 
csapatokat kísérő szurkolók. 

– Egyértelműen látszik, hogy a 
sportesemények generálják a tu-
rizmust. Fontos tehát, hogy ilyen, 
vagy ehhez hasonló rendezvénye-
ket szervezhessünk – fűzte hozzá 
Zsiga Marcell.                             Kujan I.

Közlekedésfejlesztési tervek – a Kandó tér is terítéken 
Miskolc 2009-ben elfogadott Hosszú 
Távú Közlekedésfejlesztési és Köz-
lekedéspolitikai Koncepciójának a 
módosítására is javaslatot tesznek a 
hétfői rendkívüli közgyűlésen.

A képviselők elé két területet 
érintő változtatási javaslat kerül, 
mindkettőt tervezett fejlesztés in-
dokolja. Az egyik a Szentgyörgy 

és a Csermőkei út közé tervezett 
gyűjtőút nyomvonalának az át-
helyezésére tesz javaslatot a Je-
zsuita Gimnáziumhoz tervezett 
Avasi Jezsuita Sportklub létreho-
zása miatt.

Ennél nagyobb lélegzetvételű a 
Kandó tér térségét érintő tervezett 
fejlesztés, amely több célt is szolgál 
és egy intermodális csomópont 

kiépítésének tervét vetíti elő. Mis-
kolc belvárosa forgalmi torlódása-
inak csökkentése, illetve a 3-as út 
átbocsátási sebességének növelé-
se érdekében a déli tehermentesí-
tő út nyomvonalának kijelölésére 
tesz javaslatot az anyag a Tiszai pá-
lyaudvar térségében. A közlekedé-
si út a Király utca és a Vörösmarty 
utca tervezett közlekedési csomó-

pontjától a Soltész Nagy Kálmán 
utcát keresztezve az „Y”-híd felül-
járóján közelíti meg a Kandó teret. 
A téren a közlekedési út aluljáró-
ban haladna keresztül. Az elkép-
zelés szerint a Szondi utca vonalá-
ban pedig közúti híd épülne. 

A témáról bővebben, térképpel 
együtt a minap.hu-n olvashatnak!

H. I.

Egerszegi Krisztina is adott  át érmet
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Akció 2012. 07. 28-tól 2012. 08. 03-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

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

A hazai és nemzetközi biztosítási szektor meghatározó szereplőjeként jól ismert innovatív, vonzó,  
közösségek erejére építő  Generali-Providencia Biztosító Zrt.  

Kelet- Borsod-Miskolci Területi Igazgatósága Miskolc Belváros Ügynökség élére

értékEsítési vEZEtő munkatársat keres.

Feladatok:
•  az irányítása alá tartozó tanácsadók  

szakmai vezetése, motiválása 
• folyamatos létszám- és szakmai fejlesztés
• munkafolyamatok ellenőrzése
• az üzleti tervek folyamatos teljesítése
• az értékesítési volumen növelése

szakmai elvárások:
• főiskolai/egyetemi végzettség
•  minimum 2 év, értékesítésben szerzett  

tapasztalat, gyakorlat 
•  felhasználói szintű MS Office számítástechnikai  

ismeretek 

személyiségbeli elvárások/ kompetenciák:
• kiváló kommunikációs és együttműködési készség
•  önálló, precíz munkavégzés, eredmény-  

és minőségorientált szemlélet

Amit kínálunk:
• alkalmazotti jogviszony
•  erősödő, modern vonzó,  

innovatív multinacionális szervezeti kultúra
•  versenyképes jövedelem  

és juttatási rendszer
• folyamatos szakmai fejlődési lehetőség
• önálló munkavégzés
• egyéni karrierutak, fejlődési lehetőségek
• piacvezető termékek
• jó csapatmunka, közösségi értékek

Munkavégzés helye: Miskolc

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és a fenti feltételeknek megfelel, magyar nyelvű, fényképes 
szakmai önéletrajzát 2012. augusztus 15-ig az agnes.gallone-korompai@generali.hu e-mail címre várjuk.

Apróhirdetés
Akác, tölgy, bükk tűzifa eladó, ingyenes 
házhoz szállítással. Méteresben 17 000 Ft 
erdei m2, kalodában, konyhakészen 11 500 
Ft üzemi m2. Akciós ár: 10 üzemi m2 110 000 
Ft helyett 100 000 Ft. Telefon: 70/272-9033, 
Ruszó József.

Társajánlás minden korosztálynak. Sze-
mélyes, közvetlen, kényelmes, az idő min-
denkinek drága, másra is fordítható. Válasz-
sza a társkeresésnek ezt a formáját! Zenit 
Társkereső Iroda, Miskolc, Baross G. u. 17. 
Tel.: 30/445-6741.

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

Időpont-egyeztetés  
szükséges!

Kata: 20/250-3079
3527 Miskolc,  

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

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

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

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

•  Gazdasági informatikusok oktatása területén egyévtizedes 
múlttal rendelkezünk

•  IT HelpDesk Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintézô – 
nélkülözhetetlen munkatárs a multinacionális vállalatoknál.

Ingyen sportolhatsz, részt vehetsz tanulmányi kirándulásokon és korszerû informatikai eszközöket használhatsz.  
Oktatóink magasan kvalifikáltak a Miskolci Egyetemrôl, a Diósgyôri Gimnáziumból és az üzleti szférából, akik felkészítenek benneteket  

a felsôoktatási intézményekbe való bejutáshoz, illetve a munkába álláshoz.
Képzési díjak: 23 év alatt az elsô szakképesítés tandíjmentes, a második szakképesítés megszerzése csak a törvényben meghatározott feltételekkel tandíjmentes.

érdeklôdni a 46/370-701 telefonon, személyesen Miskolc, kiss tábornok u. 42. sz. alatt, illetve www.sob.hu alatt lehet.
kérésre tájékoztatót küldünk!

TájékozTATó
Elérhetőségeink: 

Miskolc, József A. u. 65. Tel.: 06/70/335-0076
Miskolc, Lorántffy Zs. u. Tel.: 06/70/371-9151
Miskolc, Bogáncs u. (Cementgyár mögött) Tel.: 06/70/335-0103

Nyitva tartás: hétfő – péntek 10.00 – 18.00, szombat: 08.00 – 16.00, vasárnap: ZÁRVA

Elhelyezhető hulladékok:
 zöldhulladék, nyesedék, levágott fű, stb.
 lomhulladék, bútor, ruha, stb.
 törmelék, beton, cserép (kivéve pala), stb.
 elektronikai hulladék (bontatlan állapotban)
 újrahasznosítható hulladékok (papír, PET palack, üveg, fém, stb.)
 veszélyes hulladékok (festék, motorolaj, gyógyszerek, étolaj, stb.)
 gumiabroncs (vágatlan, felni nélkül, maximum 12 db/negyedév)

Hulladékudvarainkban, ingyenesen 250 kg hulladék, valamint 100 kg ve-
szélyes hulladék (kivéve pala és kommunális hulladék) helyezhető el naptári ne-
gyedévenként, háztartásonként. A negyedévek nem összevonhatóak, valamint 
csak azt a háztartást tudjuk figyelembe venni, ahonnan a hulladék származik! 

Hulladék lerakásához szükséges okmányok: adókártya, lakcímkártya és sze-
mélyi igazolvány.

Aktuális fémátvételi árainkról érdeklődjön hulladékudvarainkban vagy telefonon.
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Július 30. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Líceum a Gyimesek völgyében 2. 
rész (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programaján-
lója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumá-
ból 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 21.00 A gyanú, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Július 31. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, életmódmagazin 
(Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Visszatekintő: sportközvetítés felvétel-
ről (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Édes otthon, magyar film 5. rész (Hálózat TV) (12) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 1. | szerdA 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Novum: Farkas József 
– Gyógyító fémek (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV 
programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskol-
con 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Tájoló, magyar ismeretterjesztő műsor (Hálózat TV) 
(12) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 2. | 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 Kisfilm 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 21.00 Az elveszett kislány, am. film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 3. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Business-mix (Hálózat 
TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilá-
tó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Háló-
zat TV) 21.00 Ítélet Berlinben, NSZK–amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 4. | szombAt 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi szent he-
lyek üzenete (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 At-
tilával (Hálózat TV) (6) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) (6) 23.00–07.00 Képújság.

Augusztus 5. | vAsárnAp 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show 
(Hálózat TV) (6) 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 Zsarubőrben, holland film (Hálózat TV) (16) 23.00–07.00 Képújság.

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

HIrdetés

HIrdetés

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

Augusztus 2–8. | 17.00 Életrevalók; feliratos francia vígjáték | 12 | (Béke) | 
17.30, 20.00 Jégkorszak 4. – Vándorló kontinens; am. animációs film | 6 | 
(Uránia-) | 19.30 Shame – A szégyentelen; feliratos angol film | 18 | (Béke).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
A sötét lovag – Felemelkedés (eredeti 
nyelven, premier) | 16 | 14.15 (k), 21.00 (p)
A sötét lovag – Felemelkedés (MB 
premier) | 16 | 10.00, 10.30, 12.30, 13.45, 
15.45, 17.00, 19.00, 20.15 – 22. 15 (p–szo)
Harmadnaposok (MB) | 16 | 12.30, 
16.30, 18.30, 20.30 – 22.30 (p–szo)
A csodálatos pókember (MB digitá-
lis 3d) | 12 | 11.15, 14.00, 16.45, 19.30 – 
22.15 (p–szo)
Jégkorszak 4. – Vándorló kontinens 
(MB digitális 3d) | 6 | 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00 – 22.30 (p–szo)
Jégkorszak 4. – Vándorló kontinens 
(MB) | 6 | 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 
– 21.00 (p–szo)

Streetdance 2. (F digitális 3d) | 12 | 11.30 
– 15.30 (kivéve k)
Madagaszkár 3. (MB digitális 3d) | 6 | 
12.15, 16.15, 18.15
Madagaszkár 3. (MB) | 6 | 10.15, 14.15
Ideglelés Csernobilban (F) | 16 | 22.30 
(p–szo)
Várandósok (MB) | 16 | 10.15, 14.30, 
20.15
Men in Black – Sötét zsaruk 3. (MB di-
gitális 3d) | 16 | 13.30 (kivéve k), 20.00
Prometheus (MB digitális 3d) | 16 | 17.30 
– 22.00 (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 26–augusztus 1.  ›››››

» A Szent Anna-templom búcsúját vasárnap 10 órakor tartják, az ünnepi szentmisét Se-
regély István ny. egri érsek mutatja be és mond szentbeszédet.

» Új plébánosa lesz augusztus 1-jétől az avas-déli jezsuita Ige templomának. Ternyák Csa-
ba egri érsek a jezsuita provinciális kérésére P. Tamás Barna SJ-t nevezte ki, aki idén ünnepelte pap-
pá szentelése 25. évfordulóját. Az eddigi plébános, P. Hess István SJ 29-én, vasárnap este 6 órakor 
mutatja be búcsúmiséjét. Szent Ignác ünnepén, július 31-én, kedden este 6 órakor ünnepi szent-
misét mutat be a templomban P. Forrai Tamás SJ tartományfőnök.

» A minorita templom Porciunkula-búcsúját augusztus 1–2-án tartják. Szerdán déli 1 
órától szentségimádást tartanak, a szentmiséket mindkét napon este 6-kor Gellért atya mutat-
ja be. A minorita egyházközség zarándokutat szervez Szegedre és Ópusztaszerre augusztus 18-án. 
Érdeklődni és jelentkezni a plébániairodán lehet.

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

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.)  Munkahelyén felgyorsulnak az események, és ha sikerül ezekkel lé-
pést tartania, szakmai elgondolásait sikerre viheti. Fontos, hogy mindig mindenhová felkészülten 
és időben érkezzen, de ne feledkezzen meg a pihenésről sem, mert csak így lehet megnyerő és ma-

gabiztos. Fantáziájának olyasvalaki adhat szárnyakat, akiről nem is gondolta volna. 

bikA (04. 21–05. 21.) Tele van erővel, minden lehetőséget ki szeretne használni. Szeret-
ne társakat találni egy ügy közös megvalósításához, de ez nem lesz olyan könnyű. Ám néhány nem 
után még ne adja fel a keresést, mert ami késik, nem múlik. Ugyanakkor semmiképpen se vállalja 

túl magát! Egy kalandnak induló kapcsolat tartós szerelemmé szépülhet.

ikrek (05. 22–06. 21.) Legyen a megszokottnál is körültekintőbb, precízebb. Akaratlanul is 
galibát okozhat, és visszapörgetni az eseményeket már nem lehet. Tervei hullhatnak darabokra, ha 
nem figyel a részletekre. Ne mutassa a világnak, mennyire fontos az a cél, amit most el szeretne érni!

rák (06. 22–07. 22.) Ha még nem volt szabadságon, ideje csökkenteni a tempót, nem-
csak azért, mert veszélybe kerülhet az egészsége, hanem mert főnökei számára is kiderülhet, hogy 
túlhajszolta magát. Lassítson néhány napot, vagy legalább vigyázzon magára, mert lelkivilága tö-

rékeny, még az építő kritikát is támadásnak veszi. Most inkább ne kezdjen semmi újba.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Nemcsak az energiájával gazdálkodik rosszul, hanem az 
idejével is. Nem kell mindenkivel leállni vitatkozni, beszélgetni, mert ezzel a lényegről terelődik el a 
figyelme, és veszélybe kerülhet a boldogsága! A hét elején változékony lesz a kedélyállapota, de a 

hét vége felé enyhül a feszültsége, és minden visszatér az eredeti kerékvágásba.

szűz (08. 24–09. 23.) Kezdjen bele egy régen dédelgetett ötlete megvalósításába, 
ugyanis a csillagok most támogatják ambícióit. Különösen akkor igaz ez, ha munkahelyváltáson, 
másodálláson, saját vállalkozás beindításán fáradozik. Ha anyagiakról is döntenie kell, ne halogas-

son semmit, most nem dönt rosszul, ha magára hallgat, és nem másokra.

mérleg (09. 24–10. 23.) A hét elején nyugtalan lesz, és összekuszálódhatnak gondo-
latai. Szinte minden idegesíteni fogja, semmi nem megy úgy, mint máskor. Épp ezért az egyetlen 
kiút, ha nem sietteti a dolgokat, hanem várakozó álláspontra helyezkedik. Maradjon nyugodt, ural-

kodjon indulatain, különben könnyen megtörténhet, hogy valakivel összerúgja a port.

skorpió (10. 24–11. 22.) Felejtse el azt a hibás berögződést, hogy önnek semmi sem 
sikerül mostanság. Tény, hogy hozott pár hibás döntést az elmúlt időszakban, de csak azért történt 
ez így, mert másoknak akart jót ezzel, és önmagára nem figyelt. Menjen néhány nap szabadságra. 

Energiatartalékait ne használja fel teljes egészében, mert szükség lesz még rá!

nyilAs (11. 23–12. 21.) Érdekes és igen jelentős napok követik egymást, számos dol-
got kell sürgősen a helyére tennie. A munka és a magánélet egyaránt bővelkedik a tennivalókban. 
Sok erőre, rengeteg energiára és még több kitartásra lesz szüksége, ne sajnálja az időt semmire. A 

megoldott feladatok nem hoznak azonnali sikert, de hosszú távon megtérülnek. 

bAk (12. 22–01. 20.) Kedélyállapota nem lesz túl jó, épp ezért most még olyat is magára 
vesz, amit nem is önnek címeztek. Olyan dolgokon is képes lesz agyalni, melyeken máskor csak moso-
lyogna. A hét második felében viszont már derűsebben látja a világot, rájön, hogy kár volt aggódnia.

vízöntő (01. 21–02. 19.) Lendülettel teli, mozgalmas napok várják ezen a héten. An-
nak ellenére, hogy nyár van, meglehetősen kiélezett versenyhelyzettel kell számolnia, ami elől 
nem érdemes megfutamodni. Bármi legyen is az, amiért jelenleg teljes erőbedobással harcol, elér-

heti a célját, de tartsa be az írott és íratlan szabályokat is. Ne taposson át másokon! 

hAlAk (02. 20–03. 20.) Fontos időszak indul el ezen a héten, mindenképpen figyelje az 
eseményeket, memorizálja a kapott információkat, mert hamarosan mindennek jelentősége lesz. 
Új dolgokba kellene kezdenie, nem pedig tovább halogatni a változást. Alapjaiban módosíthatja 

eddigi életét, elsősorban anyagi téren érhet el jelentős javulást.

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

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

Fabók Mancsi Bábszínháza

A SZÉKELY MENYECSKE MEG AZ ÖRDÖG
népmese bábokkal

2012. július 28., szombat, 17.00 óra
Jegyár: 600 Ft

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

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

DUMASZÍNHÁZ  
A MûVÉSZETEK HÁZÁBAN

Fellépôk: BADÁR SÁNDOR és BELICZAI BALÁZS
2012. augusztus 17., péntek, 19.00 óra

Jegyár: 2200 Ft

Július 28. | szombAt
10. 00 | II. AVE kupa Agora Lecsófesztivál. Szín-

padi műsor, bemutatók, hőlégballonozás, lovaglás, 
DVTK-sportnap, vitorláshajó-kiállítás. Majális park.

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

9.00–9.40 | Veterán autók és motorok VII. Mis-
kolci Találkozója. A Régi Autók és Motorok Miskolci 
Egyesülete szervezésében. Rajt. Miskolci Egyetem.

17.00 | Székely menyecske meg az ördög. Fabók 
Mariann bábszínháza. Akropolisz színpad.

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

Július 29. | vAsárnAp
8.00–14.00 | Veterán autók és motorok VII. 

Miskolci Találkozója. Veterán járművek kiál-
lítása. Herman Ottó Gimnázium Sportcsarnoka.

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

Július 30. | hétfő
18.00 | Szerelmes nyáresti kalandozás. Zenés 

irodalmi műsor. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.
21.00 | A néma levente. A 21. Diósgyőri Várszín-

házi Esték programja, vígjáték két részben. Diós-
győri vár.

Július 31. | kedd
10.30 | Miskolcra érkezik a Theodora 

LegendaBusz. Városház tér 14.
17.00 | Kik támadják Magyarországot és miért? 

Tóth Gy. László, Lentner Csaba és Zárug Péter Farkas 
könyvének bemutatója. A szerzőket Kriza Ákos pol-
gármester mutatja be. Polgármesteri Hivatal, Pető-
fi utca 1–3., tanácsterem.

Augusztus 1. | szerdA
20.00 | Edda-koncert. Diósgyőri vár.

Augusztus 2. | csütörtök
17.00 | Épített örökség és fotográfia. Megnyitó. 

Bujnovszky Tamás fotográfus alkotásai. Rákóczi-ház.

Augusztus 3. | péntek
17.00 | A Melomania Brass koncertje. Szinva terasz.
19.00 | A Melomania Brass koncertje. Miskolcta-

polcai Nyár. Barabits sétány.
20.30 | Belvárosi retro kertmozi. András Ferenc: 

Dögkeselyű (1982); A nagy generáció (1985) fil-
mek vetítése. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

Augusztus 4. | szombAt
20.30 | Laza nyáresti hafla a lazában. Táncelő-

adás. Városház tér 5.

Augusztus 5. | vAsárnAp
09.00–14.00 | Miskolczi Vásár. Benne KrePP, kor-

társ iparművészeti vásár. Belváros.
17.00 | A Melomania Brass koncertje. Lillafüred, 

Palotaszálló terasz.

kiállítás
» Díszkosz Tizenkettő. A 12. légyott kiállítása au-

gusztus 15-ig látogatható. Színháztörténeti és Szí-
nészmúzeum.

» Divat a divatban. A kortárs alkalmazott textilmű-
vészeti tárlat szeptember 15-ig látogatható. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

» Hideg nyalat és spanyol tekercs. A fagylalt, a jég-
krém és a parfé története. Szeptember 30-ig lá-
togatható. Herman Ottó Múzeum, papszeri kiál-
lítási épület.

» részletes programok: minap.hu

„Házi segítségnyújtás fejlesztése 
az Iránytű Szociális Szolgálatnál”
TÁMOP-5.4.3-10/2-2010-0001
A Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Iránytű Szo-
ciális Szolgálat fejlesztési pá-
lyázatát az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv támogatta.

Az elnyert támogatás összege: 28 
325 216 Ft.

A pályázat kitűzött és megvaló-
sított célja a házi segítségnyújtás 
szolgáltatás fejlesztése az ápolási 
díjban részesülő személyek rész-
munkaidős foglalkoztatása által.

A pályázat által megvalósult 
programban a Miskolc kistérsé-
gi településein élő, ápolási díjban 
részesülők vehettek részt, össze-
sen 22 fő.

A programba bevont települések 
a következők voltak: Berzék, Bőcs, 
Emőd, Kistokaj, Sajólád, Ónod.

A pályázat magába foglalt egy 4 
hónapos segédgondozói képzést, 
valamint 8 hónapos foglalkozta-
tást napi 4 órában, valamint a pá-
lyázat lezárását követően 4 hóna-
pos továbbfoglalkoztatást.

A programban résztvevők a 
képzés ideje alatt képzési hozzá-
járulásban, étkezési hozzájárulás-
ban, valamint utazási támogatás-
ban részesültek.

A képzést a B.-A.-Z. Megyei 
Önkormányzat Surányi End-
re Gimnázium és Szakképző Is-
kola Pattantyús-Ábrahám Géza 
Szakképző Tagiskolája közremű-
ködésével biztosítottuk. A képzés 
Miskolcon és Sajószentpéteren 
valósult meg.

A program 2011. augusztus 
1-jén indult és 12 hónapig tartott.

MMJV Önkormányzata Iránytű  
szociális szolgálat
Házi segítségnyújtás fejlesztése  
az Iránytű szociális szolgálatnál
e-mail: iranytu.avas@gmail.com

A Miskolc Holding Zrt.  
két munkatársat keres  

az alábbi tagvállalatához az alábbi munkakörbe:

Állatkerti állatgondozó 
A leendő munkatárs feladatai:

• körzetébe tartozó állatok folyamatos ellátása, jóllétük biztosítása
•  állatok befogása
• kifutók takarítása
• környezetgazdagítás
• az állatok életkörülményeinek javítása 

A pályázóval szemben támasztott elvárások:
•  mezőgazdasági, állattenyésztési, erdészeti, vadgazdálkodási felsőok-

tatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség 
•  tudományegyetemen, tanárképző főiskola biológiai vagy ökológiai 

szakterületén szerzett végzettség vagy szakirányú felsőfokú szakké-
pesítés 

•  szakirányú mezőgazdasági szakközépiskola vagy állatkerti állatgon-
dozó szakképesítés vagy vadtenyésztő, vadgazdálkodási technikus

• terrarisztikában való jártasság vagy lovas oktatói képesítés 
• szakmai tapasztalat
• csapatmunka
• kitartás, megbízhatóság

A munkavégzés helye: 
Miskolci Állatkert és Kultúrpark, Miskolc, Csanyik-völgy

Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csatolásával és a pályázni kí-
vánt munkakör megjelölésével a mhhrpalyazat@miskolcholding.hu e-mail 
címre vagy a 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5. címre várunk 2012. augusztus 5- ig.
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8  mozaik / rejtvény

Színház az egész világ!

Tisztelt Olvasó! A Miskolci Nemzeti Színház új évadában 16 bemu-
tatót tartanak. Ezek közül négy előadás címét kell megfejteni most 
induló négyrészes rejtvénysorozatunkban. A megfejtéseket együtt, 
egy levélben, legkésőbb augusztus 1-jén éjfélig juttassák el a Mis-
kolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hu-
nyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfej-
tők között a Szerviz Iroda (Miskolc, Mártírok u. 1.) felajánlásában két 
elegáns dugóhúzókészletet sorsolunk ki.

Természetesen…
Az egészséges életmódra hívta fel a figyelmet a 
hétvégén 6. alkalommal megrendezett Bükk-
szentkereszti Gyógynövénynapok. Szűrővizs-
gálatokkal és előadásokkal is várták a látoga-

tókat, és az ötletgazda, Szabó György, a bükki 
füvesember is „rendelt”. A gyógynövénynapo-
kat évről évre egyre többen látogatják – ismert 
emberek is. Hiszen nevesek a meghívott ven-

dégek is, köztük volt például Papp Lajos szívse-
bész, Böjte Csaba ferences szerzetes, Sebestyén 

László országgyűlési képviselő is. Tállai And-
rás, az önkormányzatokért felelős államtitkár 

köszöntőjében valószínűleg mindannyiuk ne-
vében szólt, amikor azt hangsúlyozta: jelen-

tős ez az esemény, hiszen legnagyobb értékün-
ket, az egészségünket állította a középpontjába, 
méghozzá annak megőrzését – természetesen.  

(fotó: Juhász Á.)
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Gallov Rezső: Londoni olimpiák 
1908 – 1948 – 2012
Elkezdődött az olimpia, amelynek ezút-
tal az angliai főváros ad otthont. London 
abban a kivételezett helyzetben van, hogy 
az egyedüli város, ahol harmadik alka-
lommal rendezik meg az ötkarikás játé-
kokat. Gallov Rezső könyve megismer-
teti az 1908-as és a világháborút követő 
olimpiák történetét, de az olvasó belepil-
lanthat az idei rendezésért zajló versengés 
kulisszatitkaiba, helyszíneibe is.

Belinda Alexandra: Toszkán rózsa
Az áldozatról, a jutalomról, a szépségről 
és a megváltásról szól Belinda Alexandra 
Toszkán rózsa című regénye. Az író kötetei 
nagy népszerűségnek örvendenek Auszt-
ráliában, Új-Zélandon, Franciaországban, 
Hollandiában, Görögországban, Norvégiá-
ban és Lengyelországban is. A Toszkán ró-
zsában a titokzatos idegen, „Farkas” egy 
csecsemőt hagy a Santo Spirito zárda apá-
cáinál. A gyerek ruhái egy ezüstkulcsot is 
rejtenek, ami származásának egyedüli bizonyítéka. Rosa tizenöt éve-
sen el kell, hogy hagyja azokat, akik felnevelték, s nevelőnek áll egy 
elátkozott kastélyban élő arisztokrata családnál. A lány látja a dol-
gok eredetét, így saját származását is fel akarja kutatni. A háború el-
éri Olaszországot, Rosa élete pedig fordulatot vesz.

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

Jégkorszak 4 –  
vándorló kontinens
Minden változik, mindig jöhet 
néhány vad meglepetés, az idő pe-
dig a jégkorszakban sem áll meg. 
A táplálkozási láncra fittyet hányó 
jó barátok, Manny, Diego és Sid új vándorútra indul, hiszen egy óriá-
si földmozgás leszakít a kontinensről egy szigetet, és elválasztja őket a 
hordától. A trió a nyílt tengeren sem hazudtolja meg magát, a jég hátán 
is megélnek, a fura tengeri lények, az új földrészek és az őskalózok kö-
zött is ellavíroznak, és természetesen humorérzéküket sem hagyják el.

amerikai animációs film, korhatár 6 év
Művészetek háza, uránia-terem; augusztus 2–8., 17.30, 20.00 
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Akkor és most… Az 1900-ban átadott Erzsébet kórházzal 
csaknem szemben, a Csabai kapu túlsó oldalán 1904-ben egy miskol-
ci orvos magánszanatóriumot létesített. Egy évvel később ugyanezen a 
telken felépült az izraelita szentegylet új kórháza is. 1907-től a két épü-
letegyüttest egy részvénytársaság irányította, amely 1910-től kórházi 
funkciót (elmebetegek kezelését) is felvállalt. 1919-ben a felső épüle-
tet (a zsidókórház elköltözése miatt) miskolci művészek vették bérbe, 
s szabadiskola néven itt dolgoztak nyaranta. 1921-ben született dön-
tés arról, hogy az épületeket megveszi az állam, s azokban műterme-
ket biztosít a helyi festők és a nyári tanfolyamok számára. A Művész-
telepet 1937-ig Benkhardt Ágost, 1938–1947 között Burghardt Dezső, 
majd 1949-ig ismét Benkhardt vezette. Az épületek jelenleg alkotó-
házként működnek, körülötte művészlakásokat építettek.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Juhász Ákos fotója)

504 éve, 1508. július 23-án keltezték egyik legrégibb okmányun-
kat. II. Ulászló király (1490–1516) ekkor írta alá a mészáros céh ki-
váltságlevelét (privilégiumát) Budán. Előírta, hogy aki saját kezűleg 
nem tud vágni, nem tarthat mészárszéket. A mesterek egymás kö-
zül céhmestert választhatnak, s a város templomában egy oltárt ál-
líthatnak maguknak.

234 éve, 1778. július 26-án új statutumot (szabályt) kapott az 
„ősi” szűcs céh. A működésre utaló legkorábbi szabályzat 1637-ből 
származik, de ennek csak másolata maradt fenn.

145 éve, 1867. július 28-án – a kiegyezést követően felpezsdült 
társadalmi élet jeleként – két civil egyesület is alakult városunkban. 
A Miskolci Tornaegylet és a Nép-nevelési Egylet a XX. század első 
felében is működött.

Hétforduló ››››››››››››››››››››››››››››››

Névadó – Korach Mór
A Miskolctapolcai és a 
Szentgyörgy út találko-
zásánál, a Sályi István-
nal párhuzamos, majd 
abba csatlakozó délke-
let-északnyugat irányú 
utcánk. Az elnevezés-
ről az 1980-as évek ele-
jén tájékoztatott a he-
lyi sajtó.

A névadó Miskolcon szü-
letett, Fiumében érettségizett, 
majd 1911-ben Budapesten szer-
zett vegyészmérnöki diplomát. 
1912-ben kivándorolt Olaszor-
szágba, a padovai, majd a faenzai 
egyetem, illetve líceum tanára lett, 
1924-től a bolognai egyetemen ok-
tatott. 1938–1940 között Hollandia 

és Anglia jelentette kutatásai 
székhelyét, majd visszatért 

Milánóba, ahol bekap-
csolódott az ellenállá-
si mozgalomba. 1952-
ben a magyar kormány 
hívta haza, s az Építő-
anyag-ipari Közpon-

ti Kutatóintézet irányí-
tását bízták rá. 1956-tól a 

Műszaki Egyetemen tanított, 
1960-ban a Kémiai Kutatóintézet 

igazgatója, de nyugdíjazása után ha-
láláig itt dolgozott. 

(1888–1975 között élt, 1915–
1952 között a Marcello Cora nevet 
használta. Budapesten, a Kerepesi 
temetőben nyugszik.)

 D. I.

Kicsit a svédeknek is szurkolt
Önkéntesként vett részt a 
múlt hét vasárnap befe-
jeződött U16-os női ko-
sárlabda Európa-baj-
nokságon Dávid Dóra, 
a Herman Ottó Gimná-
zium diákja. Nyüzsgött, 
szervezett, csoportot kí-
sért, közben barátokat 
szerzett, és gyakorolta az 
angolt.

– A svéd Ida Anderssonnal az 
Eb befejezése óta is tartom a 
kapcsolatot, nagyon megked-
veltük egymást – meséli Dávid 
Dóra, aki a kosármeccsek mel-
lett, közben a miskolctapolcai 
ásatásokon is szerepet vállalt. 
Ott a leletanyagok csomagolásá-
ban, valamint az adatok feldol-
gozásában, rendszerezésében és 
leltározásában segít.

– Régebben szerettem volna 
régész lenni, érdekel a történe-
lem, de ma már inkább a gyógy-
szerészet felé húzok – árulja el a 
terveit.

Elmondása szerint először a 
tavalyi, szintén miskolci rende-
zésű U18-as B-csoportos női 
kosárlabda Európa-bajnoksá-

gon vett részt önkéntesként, és 
olyan élményekkel gazdagodott, 
hogy azonnal jelentkezett az idei 
U16-os Eb-re is.

– A magyar csapat svédek el-
leni nyitómeccsén természete-
sen a hazaiaknak szurkoltam, 
de Ida miatt kicsit a skandiná-
voknak is – teszi hozzá moso-
lyogva a fiatal önkéntes, aki sze-
ret olyan rendezvényeken részt 
venni, ahol gyakorolhatja angol 
és német nyelvtudását. Termé-
szetesen az sem elhanyagolható, 
hogy szert tehet baráti kapcsola-
tokra külföldi fiatalokkal is.

– Négy ország válogatottját 
fogadtam, a svédekkel és a hor-
vátokkal alakítottam ki nagyon 
jó kapcsolatokat. Bízom ben-
ne, hogy ezek már az Eb után is 
megmaradnak – mondta.

Kujan I. | fotó: Mocsári L.
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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!
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