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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Levonta a 
tanuLságokat
benczés Miklós tudja, miben hi-
bázott, de a tőle megszokott mó-
don továbbra is optimista.  
9. oldal | sport

Diósgyőri 
várfeLújítás
Hétfőn aláírták diósgyőr–lilla-
füred fejlesztésének támogatási 
szerződését.  
a város | 4. oldal

parkoLás 
nyáron ingyen
ingyenes lesz szombattól minden 
nyári hétvégén a parkolás a 
régiposta utcai parkolóházban.  
a város | 4. oldal

Meg kell mutatni magunkat
„Meg kell találnunk azokat a fel-
törekvő, hosszú távon is komoly 
teljesítményt nyújtó országo-
kat, amelyek sikeres, eredményes 
kapcsolat esetén komoly szere-
pet vállalhatnak Miskolc fejlesz-
tésében, új munkahelyek létre-
hozásában”, mondta Kriza Ákos 
polgármester azon a beszélgeté-
sen, amelyen dél-koreai, orosz-
országi tárgyalásairól, a mun-
kahelyteremtő beruházások 
helyzetéről kérdeztük. 
» interjú a 3. oldalon

Megújuló városi játszóterek
A folyamatos felújí-
tásoknak köszönhe-

tően egyre több új, 
korszerű játszóte-

ret vehetnek birtok-
ba a gyerekek Mis-
kolcon. Miskolcon 

nagyjából ötszáz ját-
szótér van, átlago-
san 3-5 játszóesz-
közzel felszerelve. 

» részletek a 8. oldalon

Megújuló MVK-hálózat – három ütemben
Ütemes, tervezhető, kiszá-
mítható – ezek a hívószavai 
a miskolci közösségi közle-
kedés megújításának. A tel-
jes vonalhálózatot három lé-
pésben alakítják át, az első 
módosítások június 16-án, 
szombaton lépnek életbe.

Egészen 2007-ig kiváló közösségi 
közlekedés volt Miskolcon, emlé-
keztetett Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere, az új koncepciót be-
mutató sajtótájékoztatón. Azonban 
az akkori költséghatékonysági in-
tézkedéseknek „köszönhetően” egy 
olyan hálózat jött létre, melyet a vá-
roslakók soha nem szerettek, nem 
érezték magukénak. Hozzátette, az 
elmúlt évben tapasztalt folyamatos 
üzemanyagár-emelkedések miatt 
jelentősen nőttek a közösségi köz-
lekedés költségei, és még az MVK 
Zrt. 110 millió forinttal megnövelt 
költségvetési támogatása sem bizo-
nyult elegendőnek.

– Márciusban jómagam is ne-
héz szívvel szavaztam meg a me-

netrendi módosításokat, sokan 
féltek attól, hogy nem fogja ki-
szolgálni az igényeket. A félelmek 
beigazolódtak, ezért egy mun-
kacsoportot hívtam életre, mely-

ben a helyiek mellett a Városi és 
Elővárosi Közlekedési Egyesület 
(VEKE) szakemberei is részt vet-
tek. Az elmúlt hónapokban in-
tenzív munka folyt, aminek kö-

szönhetően egy új közösségi 
közlekedési hálózat alakult ki, ezt 
három lépésben fogjuk bevezetni 
– hangsúlyozta Kriza Ákos.

» folytatás a 3. oldalon

Legyen virágos Miskolc 
Miskolctapolcán kezdődött, majd 
a sportcsarnok előtti téren foly-
tatódott a virágfák kihelyezése. A 
virágosítási akció végére, a nyárra 
megszépülnek Miskolc frekventált 

közterei. Amint a növények kiheve-
rik a szállítást, megszokják új helyü-
ket, elkezdenek hajtani, s még szeb-
ben mutatnak majd. Elkezdődött a 
virágládák és a kaspók kihelyezése 
is. Összesen 2585 négyzetméteren 
93 305 darab egynyári virág díszíti 
majd a város közterületeit. 

Miskolc benevezett a virágos 
Magyarországért versenybe, ami-
nek idei kiemelt témája a főtér, fő-
utca rendezettsége, virágdíszítése. 
A sikerhez a lakosság segítségére is 
szükség van, ezért arra kérik a mis-
kolci vállalkozásokat, üzletek tulaj-
donosait és a lakosságot, hogy járul-
janak hozzá a Virágos Miskolc cím 
elnyeréséhez.

Visszatér Sisa Tibor
A következő szezontól Sisa Tibor 
irányítja a DVTK labdarúgócsa-
patát, miután a héten elfogadta a 
klub ajánlatát.

A piros-fehéreknél korábban 
már megfordult szakember két-
éves szerződést kötött a diós-
győriekkel. Sisa Tibor kérésére 
az egykori diósgyőri gólkirály, 
Dzurják József lesz a segítője, 
míg a kapusedzői feladatokat to-
vábbra is Veréb György látja el. 

Sisa Tibor 2008 őszén öt mér-
kőzésen irányította a miskol-
ciakat, ez alatt az idő alatt há-
rom győzelem mellett egy-egy 
döntetlent és vereséget ért el a 
bajnokságban, a Ligakupában 
pedig hat mérkőzésen (5 győ-
zelem, 1 döntetlen) ült a kispa-
don. A Tréner becenévre hallga-
tó 52 éves szakember – aki egy 
kuvaiti ajánlat helyett választotta 
a DVTK-t – a jövő héten kezdi 
el a munkát Diósgyőrben.

Fröccsben az igazság
A Múzeumok éjszakáját ugyan 
szombaton rendezik meg, de a 
7. Miskolci Fröccsfesztivál már 
pénteken a Herman Ottó Mú-
zeum papszeri kiállító épületé-
be vonzotta a bor, a fröccs sze-
relmeseit. Ezúttal is a latin jazz 
zenei világának hangulatában 
várják pénteken és szombaton 
a szórakozni vágyókat. A kis-
fröccs, a nagyfröccs, a Krúdy-
fröccs és az avasi fröccs mellett 
ezúttal is bemutatják a szódás-
üvegeket, amelyekből vásárol-
ni is lehet. A bor és a szóda ke-
verésének számtalan változata 
mellett pedig az étel is hangsú-
lyos szerepet kap, hogy legyen 

mit leöblíteni a nyári meleg-
ben, egy fröccsel.

Kiss. J.

Új kivitelezővel
Új, gyorsított eljárást követően új ki-
vitelezővel folytatódhat a Selyem-
réti Strandfürdő építése, a fejlesztés 
így csak jövőre készülhet el.

Czinkné Sztán Anikó, a Miskol-
ci Turisztikai Kft. ügyvezetője hét-
fői sajtótájékoztatóján elmondta: jú-
nius 4-én utólagos akadályoztatás 
miatt a Hajdú-Ép 126 napos késést 
jelentett be. A késés okaként – foly-
tatta – olyan indokokat hoztak, me-
lyeket a műszaki ellenőrök vizsgálat 
után tételesen cáfoltak, ezt követően 
mondta fel a szerződést a Miskolc 
Holding.            » folytatás a 3. oldalon

HIrdeTés

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

V mint vakáció
Felkerült az első betű, a „V” is a 
táblákra, így június 15-e regge-
lén több ezer diák ebben a tan-
évben utoljára emelte hátizsákját 
a vállára, és indult el az iskolába. 
A szünidőt érdemes minél hasz-
nosabban és tartalmasabban ki-
tölteni – idén egészen szeptem-
ber 3-áig van erre lehetősége a 
diákoknak.
» cikkünk a 3. oldalon



Repült a sapka, kibocsátották 
az új rendőröket

A hagyományoknak megfelelő-
en a sapkák égbe dobásával ért 
véget pénteken a Miskolci Ren-
dészeti Szakközépiskola képzést 
lezáró, kibocsátó ünnepsége. Az 
idén végzett 457 rendőr közül a 
többség Pest megyében és Bu-
dapesten kezdi meg szolgálatát, 
azonban a szokásosnál többen, 
összesen 55-en maradnak me-
gyénkben.

Hosszú utat tettek meg a fiatal 
férfiak és nők, mire eljutottak 
oda, hogy rendőrnek nevezhe-
tik magukat: a 2074 jelentke-
zőből 505 fő kezdte meg a ki-
képzést 2010-ben, akik közül 
most 457-en végeztek. Közülük  
142-t Pest megyébe helyeztek, 
80-an a BRFK-hoz, 55-en pedig 
a helyi, Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Rendőr-főkapitány-
sághoz kerültek. Évekre vissza-
menően nem maradtak ilyen 
sokan itt a Miskolcon képzet-
tek közül. 

Éles Nikoletta próbaidős őr-
mester mondta az eskü szöve-
gét. Ezt követően Halmosi Zsolt 
dandártábornok, az ORFK ren-

dészeti igazgatója rövid ünne-
pi beszédében nyomatékosí-
totta, hogy a most kibocsátott 
rendőrök jó, ha tudják: nem egy 
munkát vállaltak, hanem em-
bert próbáló hivatást. Az ORFK 
elvárja tőlük, hogy legyenek erő-
sek, határozottak, azonban, ha 
kell, empatikusak, segítőkészek. 
Tartassák be és saját maguk is 
tartsák be a törvényeket. 

– A kormány szándéka sze-
rint kiszámítható életpályát biz-
tosít, amiért nem kell mást ten-
ni, mint becsülettel tenni a 
dolgukat – mondta biztatás-
ként a tábornok, aki azt is nyo-
matékosította: a siker a munkát 
egyetlen helyen előzi meg, az 
angol szótárban!

Gulyás Gyöngyi próbaidős 
őrmester a hallgatók nevében 
megemlékezett a kiképzésről. A 
jó teljesítményt nyújtó végzettek 
jutalmazását követően díszme-
netben vonultak el a kibocsátott 
rendőrök a parancsnokok előtt, 
majd az oszolj után, a hagyo-
mányoknak megfelelően, égbe 
dobták örömükben a sapkáikat.

Cs. L. | fotó: Juhász Á.
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MiNap

2012. június 16. | 24. hét | II. (IX.) évfolyam 24. szám

2  krónika 

Kiadó: MIKOM Nonprofit Kft. | felelős kiadó: Orosz Gábor ügyvezető | felelős szerkesztő: Csörnök Mariann | marketingigazgató: Horváth Edit, tel.: 46/503-501/210.  
Terjeszti az Inform Média Kft. Terjesztéssel kapcsolatos információ: 46/503-501/100. | Nyomda: Lapcom Kft. | Szerkesztőség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.,  tel.: 46/503-506, fax: 46/358-200,  
e-mail: info@mikom.hu, hirdetés: 46/503-509. Ügyelet: 70/375-0308. | ISSN 2062-5405 (nyomtatott), ISSN 2062-5642 (online) | Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban, térítésmentes. 

Miskolci Napló
a város lapja

» Gonda Géza (Fidesz) | a 3. számú választókörzet önkormányzati képviselő-
je lakossági fogadóórát tart június 22-én, pénteken délután 5 órától Hejőcsabán, a Sze-
retet Utcai Általános Iskolában.

» Kovács László (KDNP) | a 20. számú választókörzet képviselője lakos - 
sági fogadóórát tart június 22-én, pénteken délután 5 órától az Ady Művelődési Ház-
ban.

fogadóóra ››››››››››››››››››››››››

» Miskolc, József A. u. és Szent Ist-
ván tér környezetében kezdeményezik a Mis-
kolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatá-
nak módosítását. Miskolc Megyei Jogú Város 
Építési Szabályzatának módosítása, Miskolc, 
József A. u. 4792-4798 és 4785 hrsz. ingatla-
nokra és a Szent István tér térségére elkészült. 
Az elkészült tervek június 14-étől július 13-áig 
megtekinthetők Miskolc MJ. Város Polgármes-
teri Hivatal Városfejlesztési és Rendezési Osz-
tályán. A felmerült véleményeket kérik, hogy 
a fenti idő alatt juttassák el a városi főépítész-
nek (3525 Miskolc, Városház tér 8.).

» Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 
Miskolc, Dózsa György út 13.) által Miskolc, 
Bollóalja utcán 22 kV-os légvezeték létesíté-

se tárgyú előzetes vizsgálati eljárást az Észak-
magyarországi Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség lezárta 
és megállapította, hogy az előzetes vizsgála-
ti dokumentációban foglaltak megvalósításá-
hoz környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem 
szükséges. A határozat teljes szövege június 
22-éig megtekinthető az Észak-magyarorszá-
gi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyelőségen (Miskolc, Mindszent tér 
4.), valamint Miskolc Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalának Építési és Környezet-
védelmi Hatósági Osztályán (Miskolc, Város-
ház tér 8., III. udvar I. emelet) ügyfélfogadási 
időben (hétfő 13–16, szerda 8–17 és péntek 
8–12 óra között).

KözérdeKű információK ››››››››››››››››››››››

Családi nap Komlóson
Idén is kellemes szombati elfoglaltságot kínált a 
Komlóstetőn másodszor megrendezett családi nap. 
A sokszínű, szórakoztató programok garantálták a 
kikapcsolódást, koncertekkel, tánccal, karate-bemu-
tatóval, lovaglással, sportversenyekkel, gulyásfőző 
versennyel. A fellépők között mások mellett ott talál-
hattuk a Miskolci Dixieland Bandet, a Szinvavölgyi 
Néptánc Együttest és az Esztenás zenekart is. 

A rendezvényt Gazdusné Pankucsi Katalin, a vá-
rosrész önkormányzati képviselője, a családi nap 
ötletgazdája, elindítója nyitotta meg. Kriza Ákos 
polgármester elmondta, hogy az ilyen családi ren-
dezvények még összetartóbbá teszik a közösséget. 
Sebestyén László országgyűlési képviselő hangsú-

lyozta, hogy a rendezvény hagyományteremtő szán-
dékkal jött létre, s minden évben szerveznek a város-
részben legalább egy ilyen családi, közösségi napot. 

Az elhurcoltakra emlékeznek
A Miskolcról a Hortobágyra el-
hurcoltak emlékére, az esemé-
nyek 60. évfordulója tisztele-
tére ünnepi megemlékezést és 
koszorúzást szervez a Kazinczy 
Könyvesbolt falán lévő emlék-
táblánál (Széchenyi u. 33.) Mis-
kolc Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata és a Hortobágyi 
Kényszermunkatáborokba El-
hurcoltak Egyesülete június 24-
én, vasárnap déli 12 órától.

Kriza Ákos polgármester 
hívja a város polgárait, em-

lékezzünk együtt az elhur-
coltakra! A szervezők kérik 
azokat a pártokat, társadal-
mi, polgári és civil szervezete-
ket, akik részt kívánnak ven-
ni a megemlékezésen, hogy 
az ünnep méltó előkészíté-
se érdekében június 21-én, 
csütörtökön délután 4 órá-
ig jelentkezzenek az aláb-
bi címen: Miskolci Kulturális 
Központ 3531 Miskolc, Győ-
ri kapu 27/A., e-mail: ifihaz@
ifihazmiskolc.hu.

Világharmónia futás
A Világharmónia futás a világ legna-
gyobb civil, politikától mentes kez-
deményezése, amelynek keretében 
több mint 140 országba jut el a béke 
üzenete. A futók jövő szombaton 
délután érkeznek Miskolcra.

A váltófutás keretében az olimpi-
ához hasonlóan egy nemzetkö-
zi csapat kíséri a harmóniát jel-
képező, fáklyát vivő futót. Mint 
Szolláth Lajos szervezőtől meg-
tudtuk, június 23-án, szombaton 
délután fél 6-6 óra körül érkez-
nek a futók Lyukóbányánál Mis-

kolcra, ahonnan autóbusszal men-
nek Miskolctapolcára. Vasárnap 
reggel 8 órakor indulnak tovább a 
Barlangfürdő előtti térről. Látoga-
tást tesznek a Gyermekvárosban, 
majd legkésőbb fél 10-re érkeznek 
a sportcsarnok elé, ahol ismertetik 
a kezdeményezés célját. Ide várnak 
minden érdeklődőt, illetve bár-
ki csatlakozhat a futókhoz. Nem 
versenyről van szó, nem diktálnak 
nagy iramot, a futás lényege a táv 
megtétele. A tervek szerint 10 óra 
20 perckor indul a váltó tovább, Ti-
szaújváros felé.                            Cs. L.

Andor utca – régi rend
Visszaáll a régi rend a Görögszőlő – Andor utcában június 18-án, 
hétfőn reggeltől. A változtatás a Károly utcától kezdődik: onnan az 
Andor utca és József utca kereszteződéséig a belváros irányában egy-
irányú forgalmú marad az út. 

A Görögszőlő utcának a Károly utca – Torontáli utca közötti sza-
kaszán az egyirányúsítás visszaáll a régi rend szerint, így a Görög-
szőlő utca a Torontáli utca irányában lesz egyirányúsítva. A Testvé-
riség utca irányából a Görögszőlő utcába a járművel behajtani tilos! 

Június 10. | vasárnap

Húsz évad családi műfajban. Hu-
szadik évadának ünnepén „Húszéve-
seké a világ” címmel rendezett egész 
napos programot a Miskolci Csodama-
lom Bábszínház.

Június 11. | hétfő

Házhoz jött Kína. Kínai kulturális na-
pot rendeztek a Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnáziumban. A vörös teától a kalli-
grafikus íráson át a holdújévig számos 
egzotikus dologgal ismerkedhettek meg 
a diákok és a tanárok. Ősztől pedig a kí-
nai nyelvet is tanulhatják majd! 

A belvárosért. Létrejött a Miskolc Bel-
városi Gazdaságfejlesztő Klaszter, mely-
nek fő célja, hogy a belváros valóban 
központja legyen a városnak. A BOKIK 
elnöke, Bihall Tamás kiemelte, az elmúlt 

két évben „jól összedolgoztak” a város-
vezetéssel a sétálóutca felvirágoztatásá-
ért, ezt a munkát folytatnák.

Június 13. | szerda

Az áldozatokra emlékeztek. Az 
1944. június 2-án a Búza téri piacot és 
környékét ért támadás áldozataira em-
lékeztek szerdán a görög katolikus 
templomban, majd megkoszorúzták a 
templom melletti kopjafát.

Illegális vízvételezők. A kertszövet-
kezet problémájára keresték a megol-
dást és közben három illegális vízvé-
telezés nyomára bukkantak a MIVÍZ 
munkatársai a lyukóbányai Annabánya 
dűlőben. A hálózat megcsapolását meg-
szüntették.

Szemere-divat. A Szemere Bertalan 
Szakközépiskola divattervező tanulói 
mutatták be a saját maguk által megál-
modott és kivitelezett ruhakölteménye-
ket az ITC-székházban. A kezdő évfo-
lyamosok papírruhákkal, míg a felsőbb 
évesek textiltervekkel érkeztek a bemu-
tatóra. Az érettségi után álló végzősök 
pedig a népi és az egyedi ruhákat része-
sítették előnyben.

Ahogy a törökök látnak minket. 
Miskolcra érkezett a Magyarok nyomai 
Törökországban című vándorkiállítás. 
A Miskolci Galéria Kondor-termében 
megnyílt tárlat a magyar és a török nép 
sok évszázados közös történetét mutat-
ja be, és július 30-ig látogatható.

Június 14. | csütörtök

Hámori Waldorádó. A miskolci 
(Felső-Hámor) Waldorf iskola sok diák 
számára maga az Eldorado, ezért aztán 
nem meglepetés, hogy az iskolai feszti-
vált Waldorádóra keresztelték. A tanév 
utolsó napjait hagyományosan művész-
kedéssel és sporttal töltik.

Június 15. | péntek

Diósgyőri „fészekrakók”. Diós-
győrben is határozottabb fellépést sür-
get a Jobbik Fészekrakó-ügyben. Ja-
kab Péter képviselő szerint van olyan 
panelépület, ahol már lassan a liftet is 
kikapcsolják, mert néhány lakó több 
milliós közüzemi tartozást halmozott 
fel. Arra a kérdésre, hogy mit javasol 
a Jobbik, Jakab Péter elmondta: nyo-
mást kellene gyakorolva a bankokra, 
hogy a pénzintézetek kilakoltassák a 
nem fizető „fészekrakókat”.

DK: nem helyi cégek dolgoznak Miskolcon
Nem miskolci cégek dolgoznak mis-
kolci beruházásokon, rótta fel a vá-
rosvezetésnek a Demokratikus Ko-
alíció önkormányzati képviselője, 
Tompa Sándor. A Fidesz válaszában 
felhívja a figyelmet: a törvények nem 
teszik lehetővé nyílt közbeszerzési el-
járások esetében, hogy a kivitelezőt a 
megrendelő jelölje ki.

– Kriza Ákos, Miskolc polgármeste-
re szívesen beszél arról, hogy meny-
nyire kötődik a városhoz, de mi azt 
látjuk, nem szereti a miskolci vállal-
kozókat, azokat, akik miskolciakat 
alkalmaznának, akik itt dolgozná-
nak, akik itt fizetnének adót – jelen-
tette ki Tompa Sándor, a Demokra-
tikus Koalíció képviselője.

A jelenleg futó vagy hamarosan 
kezdődő fejlesztések közül kiemel-

te a Vörösmarty – Soltész Nagy Kál-
mán csomópont bővítését, melyet 
egy pálosvörösmarti cég épít; a Pa-
tak utcai mélygarázs építését, mely-
nek közbeszerzési eljárása során ki-
zártak egy miskolci céget, helyette 
egy olyan vállalkozás nyert, mely-
nek egy miskolci bérház a telep-
helye, de a cég vezetői, tulajdono-
sai Tard állandó lakosai. A politikus 
elmondta, a Szivárvány Óvoda fel-
újítását egy budapesti vállalat kap-
ta meg.

– A diósgyőri vár két és félmilli-
árd forintos felújítása kapcsán rövi-
desen eredményt hirdetnek a köz-
beszerzési eljárásban. Az a zrt. lesz 
a befutó, akik ugyan bejegyeztettek 
egy miskolci székhelyet, de szintén 
budapestiek – sorolta Tompa Sán-
dor, hozzátéve, az elmúlt évtől a 

miskolci közbeszerzéseket ugyan-
csak debreceni cég bonyolítja.

***
Nánási-Kocsis Norbert, a Fidesz – 
KDNP önkormányzati képviselő-
je az elhangzottakra közleményben 
reagált. Ebben úgy fogalmaz, hogy 
„az ország legnépszerűtlenebb poli-
tikusának, Gyurcsány pártjának he-
lyi képviselője, Tompa Sándor – mi-
után eltévedt a magyar törvények 
és jogszabályok rengetegében – azt 
kárhoztatta a szemléletesnek gon-
dolt, ám egytől egyig rossz példái-
nak segítségével, hogy a város kü-
lönféle beruházásainál, a most folyó 
építkezéseknél miért nem városi te-
lephellyel rendelkező cégeket bíz-
nak meg a kivitelezési munkákkal.”

Nánási-Kocsis Norbert szerint 
„Tompa képviselő figyelmét bizo-

nyára elkerülte, hogy ebben az or-
szágban a törvények és jogsza-
bályok nem teszik lehetővé nyílt 
közbeszerzési eljárások esetében, 
a kivitelező gazdasági társaságnak 
a megrendelő általi kijelölését. To-
vábbá bizonyára szintén elkerül-
te a gyurcsányista képviselő figyel-
mét az a tény is – írja a képviselő 
–, hogy az általa például hozott be-
ruházások többségénél – példá-
ul a diósgyőri vár, vagy a Patak ut-
cai mélygarázs esetében, még nincs 
is nyertessé nyilvánított kivitelező.”

Más, a sajtótájékoztatón elhang-
zott konkrét ügyben – például a 
Soltész Nagy Kálmán és Vörösmar-
ty utcai kereszteződés építésénél 
pedig szintén a nyílt közbeszerzé-
si eljárások szigorú, törvények által 
megszabott szabályai érvényesültek, 
zárta a közleményt Nánási-Kocsis 
Norbert.

A selyemréti 
szerződésről
A Selyemréti Strandfürdő kivite-
lezőjével történt szerződésbontás 
kapcsán Szegedi Márton, a Jobbik 
miskolci elnök-frakcióvezetője, il-
letve Jakab Péter képviselő megle-
petésüknek adott hangot amiatt, 
hogy Csöbör Katalin országgyűlé-
si képviselői helyszíni bejárásakor 
minden rendben volt, ám a hol-
ding most mégis felbontotta a szer-
ződést. Reagálásában Csöbör Kata-
lin kiemelte: mély meggyőződése, 
hogy a miskolci városvezetés legel-
ső szempontja a projekt megvalósí-
tása során a lakosság maximális ki-
szolgálása és egészségének védelme.

Tizenkét pont
Tizenkét pontban foglalta ösz-
sze Simon Gábor, Földesi Norbert 
és Tompa Sándor önkormányzati 
képviselő a Selyemréti Strandfürdő 
kapcsán a város- és cégvezetők szá-
jából elhangzott – véleményük sze-
rint – hazugságokat. Tompa Sándor 
állítása szerint a legnagyobb gond az 
önrész körül van, szerintük ugyanis 
bár most azzal indokolják a szerző-
dés felmondását, hogy csúszás van 
a kivitelezésben – pedig a valódi ok, 
hogy nincs meg az önrész. 

Nánási-Kocsis Norbert, a Fidesz 
– KDNP önkormányzati képvise-
lője az elhangzottakra reagálva ki-
jelentette, a három politikus „úgy 
tett, mint aki a Marsról érkezett, és 
elfelejtette volna, hogy a selyemréti 
strandot eredetileg már 2008 tava-
szán át kellett volna adni”.  Szerinte 
az ellenzéki politikusoknak „az fáj, 
hogy amit ők nyolc év alatt el sem 
tudtak kezdeni, azt minden bizony-
nyal a jelenlegi városvezetés be is 
fogja fejezni”. Az más kérdés, hogy 
az építkezést nem az fogja befejez-
ni, mint aki elkezdte – zárta sorait.
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Nemzetközi gazdasági kapcsolatok: „Meg kell ismertetni magunkat”
„Meg kell találnunk azokat a feltörekvő, hosszú távon is komoly teljesít-
ményt nyújtó országokat, amelyek sikeres, eredményes kapcsolat esetén 
komoly szerepet vállalhatnak Miskolc fejlesztésében, új munkahelyek lét-
rehozásában”, mondta el egyebek mellett Kriza Ákos polgármester azon a 
beszélgetésen, amelyen a miskolci városvezetés dél-koreai, oroszországi tár-
gyalásairól, a munkahelyteremtő beruházások helyzetéről kérdeztük. 

Mint a polgármester fogalmazott: mindez 
természetesen nem jelenti azt, hogy a város 
nem ápolja meglévő, és kibontakozóban 
lévő észak-, illetve nyugat-európai kapcso-
latait. Emellett azonban számolni kell a re-
alitásokkal, és nyitni kell azok felé az orszá-
gok felé, amelyek ma is a gazdasági fejlődés 
motorjainak számítanak – ide tartozik Dél-
Korea és Oroszország is. 

– Eredményesek voltak az oroszországi 
megbeszélések? 
– Az orosz főváros egyik legnagyobb 

kerületével kezdtük el a tárgyalásokat, ahol 
kiemelt nehézipari komplexumok vannak, 
különösen a hadiipar, hadianyaggyártás 
rendkívül fejlett. Azt is tudni kell, hogy 
Moszkvában koncentrálódik az orosz tőke 
50 százaléka, s annak a kerületnek, amely-
nek a prefektúravezetőjével tárgyaltunk, 
több mint egymillió lakosa van. Nem egy-
szerű a feladat, a régi, évtizedekkel koráb-
bi kapcsolatok megszűntek, az oroszok ma 
már teljesen más piacokat céloznak meg. 
Vissza kell csábítanunk őket, újra meg kell 
velük ismertetni a kelet-európai térséget – 
ennek a látogatásnak is ez volt a célja. 

– Mivel tudja magát vonzóvá tenni 
Miskolc egy ilyen súlyú partner szá-
mára?

– Viszonylag közel vagyunk hozzájuk, 
s Miskolc földrajzi, közlekedési adottsá-
gai is jók: három ország érhető el innen, 
másfél-két órán belül. Megfelelő ipari te-
rületet tudunk számukra bemutatni, és 
van egy műszaki tudományokra alapo-
zó, nagy egyetemünk, amely komoly ku-
tatás-fejlesztési hátteret tud biztosítani a 
gyártásnak. S ami szintén nagyon fontos: 
Miskolcnak komoly nehézipari múltja, ha-
gyományai vannak, képzett szakemberek-
kel, még ma is fellelhető szakmai, infra-
strukturális háttérrel. 

– Sikerült elindítani valamiféle stratégiai 
együttműködést? 
– Most a kapcsolatfelvétel első fázi-

sát jelentő szakértői munka folyik. Az 
egyeztetéseken részletesen bemutatjuk 
Miskolc gazdasági helyzetét, az iparválla-
latok struktúráját, azt, hogy milyen képzett 
munkaerő található a városunkban. Köz-
ben természetesen mi is informálódunk 
minderről a partnereinket illetően, ezt kö-
vetően indulhat el a közös gondolkodás, 
tervezés. Meg kell magunkat ismertetni, 
hiszen mindannyian tudjuk, milyen ma 
a nemzetközi gazdasági helyzet. Ha csak 
ülünk, és várjuk a befektetőket, senki nem 
fog hozzánk jönni. 

– Nemrégiben a dél-koreai Asan váro-
sával írt alá Miskolc testvérvárosi meg-
állapodást.
– A testvérvárosi kapcsolat kezdemé-

nyezése részükről azt jelenti, hogy látnak 
fantáziát Miskolc lehetőségeiben, adottsá-
gaiban. Együttműködésünknek már most 
látható néhány ígéretes eredménye. Több 
egyeztetést folytattunk dél-koreai cégekkel 
– köztük olyan óriásvállalatokkal is, mint a 
Hyundai vagy a Samsung. Kiutazásunk al-
kalmával miskolci vállalkozókat is vittünk 
magunkkal, segíteni szeretnénk őket ab-
ban, hogy külső piacokat találjanak, bízom 
benne, hogy hamarosan konkrét szerző-
dések is köttetnek. Nem csupán az iparban 
és a kereskedelemben, hanem a turiszti-
kai kapcsolatok területén is. Itt is erősíte-
ni szeretnénk az együttműködést Dél-Ko-
reával, egyebek mellett komplex, Miskolc 
központú idegenforgalmi kínálat kidolgo-

zásával. Vittünk is magunkkal egy turiszti-
kai csomagot. 

– Vannak olyan beruházások, amelyek 
már a megvalósulás szakaszába lép-
tek, de még mindig vitákat generálnak – 
ilyen például a finn darugyár. 
– A finn befektető képviselői aláírták a 

miskolci beruházásra vonatkozó támoga-
tási szerződést, s jelezték, hogy tartani fog-
ják magukat az ebben vállalt kötelezettsé-
gekhez, a munkahelyteremés területén is. 
Elképzelhető, hogy az ő piacaikat is érintő, 
európai válságra való tekintettel kicsit „ki-
várnak”, de csakis addig, és olyan szinten, 
amit a szerződés lehetővé tesz számukra. 
Újra megerősítem, hogy a finn cégcsoport 
nem foglalkoztat majd kevesebb embert! 
A legutóbbi híradás arról szólt, hogy a be-
ruházás első üteméhez igényeltek egymilli-
árd forint európai uniós támogatást. Ahhoz, 
hogy a cég a lehető legnagyobb támogatást 
megkapja, vállalta az ehhez szükséges 180 
fő foglalkoztatását. Ez a létszám viszont 
csak erre a gyáregységre és csak erre az 
ütemre vonatkozik. A többi fázisban, a kö-
vetkező 1-2 évben megvalósuló gyáregysé-
gek megépítése után a cég 400, teljes mun-
kaidejű alkalmazottat kíván foglalkoztatni. 
Sajnálatos, hogy a többszöri, adatokon, té-
nyeken alapuló tájékoztatás ellenére a finn 
darugyártó céggel kapcsolatban Miskolcon 
olyan nyilatkozatok hangzottak el, melyek 
jelentős károkat okoznak a városnak. Ront-
ják a befektetői bizalmat, és ezen keresztül 
akadályozzák a munkahelyteremtést. 

– Sok szó esik a Miskolca tervezett LED-
gyárról is. 
– Ebben az esetben ugyancsak a felelős-

séget szeretném hangsúlyozni. Egy kínai – 

tehát nem dél-koreai – befektetővel írtunk 
alá szándéknyilatkozatot erről a beruházás-
ról, számunkra azonban az a legfontosabb, 
hogy minden egyes szerződésben, gyár-
telepítésben garantáljuk a város pénzügyi 
és szakmai biztonságát. A kínai partne-
rek a mai napig sem mutatták be azt a visz-
szavásárlási garanciát, amit korábban ígér-
tek, nem helyezték mellé az ígért tőkét, ilyen 
helyzetben pedig a város egyetlen forintot 
sem fog kockáztatni. Abban a pillanatban, 
amikor ők biztosítják ezeket a garanciális 
elemeket, elindulhat a további közös gon-
dolkodás. A kormány a támogatásáról biz-
tosította Miskolcot, tehát ha a kínaiak által 
ígért garancia megvalósul, a magyar állam 
is mellé teszi a szükséges gazdasági támoga-
tó eszközöket.

– Állítólag komoly befektetői érdeklődés 
esetén is igen szűkösen állnának rendel-
kezésre Miskolcon ipar telepítésére alkal-
mas területek. 
– Akár egy igazán nagy befektető ese-

tében is biztosítani tudjuk a megfelelő ipa-
ri területet, emiatt egyetlen beruházás sem 
hiúsul meg. Azt is látni kell azonban, hogy 
Miskolc – és egész Észak-Magyarország – 
nagyon nagy lemaradásban van, az ipar-
fejlesztés területén is. Az alapokról kell újra 
építkezni, egy nagyon szorító, feszítő gazda-
sági helyzetben, eladósodott környezetben 
– de innen szép fordítani. Kiemelt, straté-
gai célkitűzésünk a munkahelyteremtés. Azt 
ígértem, hogy lejárom a lábam annak érde-
kében, hogy Miskolc gazdasági fejlődése be-
induljon, s új munkahelyeket hozzunk létre. 
Eljutottunk Oroszországba, és eljutottunk 
Dél-Koreába is, véleményem szerint mind a 
két kapcsolat sikeres lesz.                  Szepesi S. 

Elkezdődött a vakáció!
Felkerült az első betű, a „V” 
is a táblákra, így június 15-e 
reggelén több ezer diák eb-
ben a tanévben utoljára in-
dult el az iskolába. 

Az önkormányzati fenntartású ál-
talános iskolák tanulóinak létszáma 
9501 fő volt a tanévben. 1071 elsős 
érkezett, most 1081 diák fejezi be ál-
talános iskolás tanulmányait.

Hogy a szünet a szülők számára 
nyugodtan, az iskolásoknak hasz-

nosan teljen, a polgármesteri hiva-
tal perecesi és balatonmáriafürdői 
táborába idén is várják a gyermeke-
ket. Perecesen június 25. és augusz-
tus 17. között  800–1000, 6–13 éves 
gyermek vakációzhat kéthetes be-
osztásban, 4 turnusban. Itt csak a 
napköziben szokásos étkezésért fi-
zetendő térítési díjat kell fizetni. (Ha 
a tanévben ingyenesen kapták az 
étkezést, akkor a tábor is ingyenes.) 
A perecesi tábor – ahogy arról már 
beszámoltunk – önkéntes munka 
által jelentősen megújult, a városve-
zetés és a képviselők ajándékaként 
játékokat is kapott.

A balatonmáriafürdői tábor a 
június 19. és szeptember 2. kö-
zötti időszakban fogadja a 10–14 
éves tanulókat. Itt összesen 900–
1300 gyerek, 9 turnusban, nyolc-
napos beosztással nyaralhat. A tá-
bor részvételi díja idén is 20 ezer 
forint, mely tartalmazza az étkezés 

és szállás költségét. Idén is lesz az 
először tavaly megrendezett nem-
zetközi gyermektábor, így Mis-
kolc testvérvárosaiból (Tampere, 
Ostrava, Katowice, Burgasz, Kas-
sa) 13–16 éves gyerekek tölthetnek 
el 8 napot a Balatonnál miskolci di-
ákokkal együtt.                        Kujan I.

Selyemrét – új kivitelezővel
Új, gyorsított eljárást követően 
új kivitelezővel folytatódhat a se-
lyemréti strand építése, a fejlesz-
tés így csak jövőre készülhet el.

» folytatás az 1. oldalról
A Miskolci Turisztikai Kft. múlt 
pénteken bontotta fel a Hajdú-
Ép Kft.-vel megkötött kivitelezői 
szerződést, mivel az nem tartot-
ta be a megállapodást.

– A lépésnek több oka is van. 
A kivitelező nem a szerződés-
ben foglalt építőanyagokat hasz-
nálta, az engedély nélküli anya-
gokhoz pedig sem a megbízó, 
sem pedig a közreműködő szer-
vezet nem járult hozzá – hang-
súlyozta Czinkné Sztán Anikó. 
Mint mondta, a műszaki ellen-
őrök többször bejegyezték az 
építési naplóba azt is, hogy en-
gedély nélküli segédanyagot 
használnak, ennek ellenére két 
medencében is elvégezték az 
anyagfelhordást, az egyiken pe-
dig elkezdték a nem egyeztetett 
csempe lerakását is.

Lengyel Katalin, a Miskol-
ci Városfejlesztési Kft. ügyve-
zetője elmondta, a szerződéstől 
eltérni csak egy hosszú út bejárá-
sával lehet, a kivitelező által java-
solt módosításokról tudnia kell a 
tervezőnek, a megrendelőnek, a 
közreműködő szervezetnek (je-
len esetben a NORDA-nak) pe-
dig jóvá kell hagynia mindezt.

– Ennek kihagyásával a kivite-
lező veszélyeztette az elnyert 491 

millió forint lehívását – hangsú-
lyozta Lengyel Katalin. Elmond-
ta, a cég műszaki ellenőrei fel-
mérik, mi készült el eddig a 
strandon, majd rendkívüli sür-
gősségre hivatkozva új, hirdet-
mény nélküli, tárgyalásos eljárás-
sal választják ki az új kivitelezőt.

– Ha ez megtörtént, a 
NORDA-nak bejelentjük a ki-
vitelező-váltást, és engedélyez-
tetjük a befejezési határidő mó-
dosítását. Reményeink szerint a 
következő strandszezon elejére 
elkészülhet a Selyemréti Strand – 
összegezte Lengyel Katalin.

Vécsi György, a Miskolc Hol-
ding Zrt. igazgatóságának el-
nöke hangsúlyozta, nem akar-
tak olyan kompromisszumokba 
belemenni, aminek következté-
ben a strand nem funkcionálha-
tott volna jó minőségben évtize-
deken át. A megkezdett munka 
folytatásához türelmet, támo-
gatást és megértést kért minden 
miskolcitól.

Szerkesztőségünk Tutor Ló-
rántnak, a Hajdú-Ép Kft. ügy-
vezetőjének álláspontjára is kí-
váncsi volt, azonban telefonos 
egyeztetés ellenére végül nem állt 
rendelkezésünkre. Az MTI-nek 
később úgy nyilatkozott, nem 
érti a döntést, két ügyben volt vi-
tájuk a megrendelővel, de semmi 
jel sem mutatott arra, hogy eze-
ket ilyen módon fogják lezárni. 
Közölte, a megegyezést keresik.  

Tajthy Á. | fotó: M. L.

Többen kapnak ebédet
Az elmúlt évben 300, idén már 400 rászoruló miskolci gyermek étkezhet térítésmentesen a nyári szünetben – kö-
zölte Dobos Tímea, a városháza szóvivője. Mint emlékeztetett, tavaly közel két és fél millió forint önrészt biztosított 
Kriza Ákos, Miskolc polgármestere a rászoruló gyerekek nyári étkeztetéséhez, és ugyanekkora összeget biztosí-
tott a minisztérium is pályázat útján. Ez az összeg 300 gyermek számára tette lehetővé az ingyenes nyári étkezést.
Idén Miskolc 7 millió 744 ezer forintot nyert el e célra, ebből az összegből 400 miskolci gyermek napi 
melegétkeztetése biztosított július 2-ától 44 napon keresztül. 
A rászoruló gyermekek kiválasztását a két gyermekjóléti szolgálat segíti.

Megújuló MVK-hálózat – három ütemben
Ütemes, tervezhető, kiszá-
mítható – ezek a hívósza-
vai a miskolci közösségi köz-
lekedés megújításának. Az 
első módosítások június 16-
án, szombaton lépnek életbe.

» folytatás az 1. oldalról
Az első lépés június 16-án, szomba-
ton, a nyári menetrendváltással lép 
életbe, az intézkedések rendezik az 
Avason tapasztalt problémákat, üte-
mes menetrendet vezetnek be több 
vonalon, a korábbinál is több vi-
szonylaton jelenik meg a munka-
napi, szombati és vasárnapi menet-
rend és éjszaka garantált átszállást 
biztosítanak a Centrumnál és a Vil-
lanyrendőrnél a villamos és az éjjel 
közlekedő autóbuszok között. 

A második lépés ősz elejétől hoz 
változásokat, a tanulmányi idősza-
ki menetrend bevezetésével – a mó-
dosítások az Egyetemváros közleke-
dési gondjait is meg fogják oldani. 
Késő ősztől pedig a teljes hálózat 
módosul, hosszabb vonalakat és ki-

számíthatóbb közlekedést hozva a 
miskolciaknak.

Dorner Lajos, a VEKE elnöke 
megköszönte Kriza Ákos polgár-
mester, a városvezetés és az MVK 
Zrt. hozzáállását a javaslataikhoz a 
munkacsoportban tapasztalt mun-
ka során. Mint mondta, a márci-
usban bevezetett menetrendet a 
VEKE egy kemény hangvételű köz-
leményben kritizálta, Miskolcon 
azonban nem a szokásos választ 
kapták a politikától, hanem a segít-
ségüket kérték egy fenntartható, de 

az utasok számára is vonzó közleke-
dési rendszer kidolgozásában.

Grieger Ernő, az MVK Zrt. for-
galmi igazgatója elmondta, szom-
battól a hálózat még nem módosul, 
de az ütemes menetrend által kiszá-
míthatóbbá, tervezhetőbbé válnak 
az utazások. 

Kiemelte, a szombattól életbe-
lépő változások elsősorban az 1-es 
és 2-es villamost, autóbuszok kö-
zül pedig a kelet-nyugati tengelyen 
az 1, 1A buszt, az észak-déli tenge-
lyen a 2, 12, 14, 14H, 20, 24 járato-

kat, az Újgyőri főtérről közlekedő 
buszokat (6, 9, 16, 19, 29, 67) és az 
avasi járatokat (29, 32, 35, 35É) érin-
tik. Az említett járatok mindegyike 
új menetrendet kap. A villamosnál 
és az 1-es autóbuszon elsősorban a 
zsúfolt időszakokban korrigáltak, az 
avasi és az észak-déli tengelyen köz-
lekedő buszokat összehangolják, 
hogy a jövőben ne torlódjanak egy-
másra. Az Újgyőri főtéri buszok pe-
dig új, ütemes menetrendet kapnak.

Az 5-ös, 15-ös és 69-es buszok 
szombattól a felső-majláthi autó-
busz- és villamos-végállomásról in-
dulnak. És bár nyártól még nem va-
lósul meg, de tervezi az MVK a 9-es 
és 69-es járatok összekötését a Toka-
ji Ferenc utca és Diósgyőr között. A 
3-3A buszt, a 3-as, 4-es, 6-os, 7-es, 
11-es, 15-ös, 16-os, 19-es, 32-es, 38-
as és 68-as autóbuszok első, illetve 
utolsó indulásait pedig a villamos 
menetrendjéhez igazították.

Az MVK a várja az utazóközön-
ség észrevételét is, mint mondták, 
az ősz eleji és végi változásokkal egy 
időben az utasvélemények alapján, 
ha szükséges, finomhangolásokat is 
bevezetnek.   Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.
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Látványos kíséret az operafesztiválhoz
Lassan véget ér a Miskolci 
Operafesztivál, amely most fő 
programjainak egy részét is 
kivitte az utcára. Ezzel együtt 
nélkülözhetetlen részét ké-
pezik a programfolyamnak a 
kísérőrendezvények.

Seres Ildikónak, a kísérőrendezvé-
nyek művészeti vezetőjének ezúttal 
is egy célja volt, hogy minőségi elő-
adásokat kínáljanak.

– A városvezetés és az operafesz-
tivál új vezetése számára egyaránt 
fontosak a fesztivált kísérő rendez-
vények, így a költségvetési nehéz-
ségek ellenére sem csökkentették 
az erre szánt összeget. Idén a Szent 
István téri nagyszínpad mellett a 
Szinva teraszon is vannak prog-
ramjaink. A hétvégeken rézfúvós 
térzenét hallgathatnak ott a miskol-
ciak – mondta Seres Ildikó, aki talán 
a „Bohém flash mob”-ra a legbüsz-

kébb. A Bohémélet második fel-
vonása egy kávézó teraszán játszó-
dik, ezért arra gondolt, hogy a város 
kedvelt kávézóit választja helyszínül 
a jelenet előadásához.

A visszajelzések szerint a mis-
kolciaknak nagyon tetszettek a ne-
gyedórás részletek. Mi is megkér-
deztünk néhány sétálót, milyennek 

látják az idei operafesztivált. Kor-
pás Mariannának nem jutott ideje 
belepillantani a programokba, mint 
mondta, a sétálóutcán sokat jár, s 
úgy veszi észre, idén kevesebben lá-
togatnak ki a fesztiválra az elmúlt 
évekhez képest. Tuczai Rita pedig 
örül, hogy sok ember jár az utcán, 
élet van a városban.

– Az embereknek örülök a leg-
jobban. Nehezen adtam be a dere-
kam az operafesztiválnak. Irreális 
dolognak tartottam, de az utóbbi 
években kezdtem pozitívan viszo-
nyulni hozzá. Most érzem igazán, 
nyüzsgés van, tele a város emberek-
kel – mondta Tuczai Rita. 

Kiss J. | fotó: Bócsi K.

Diósgyőri várfelújítás: hamarosan kezdődhet a munka!
Hétfőn aláírták Diósgyőr–
Lillafüred komplex kulturális 
és ökoturisztikai fejlesztésé-
nek támogatási szerződését, 
célegyenesbe érkezett a diós-
győri vár rekonstrukciójának 
előkészítése. 

A kivitelezés közbeszerzési eljárá-
sa és az ajánlatok beadása zajlik, 
tudtuk meg Dobos Tímea város-
házi szóvivőtől. Az írásbeli összeg-
zés június közepére várható, a szer-
ződéskötést június végére tervezik. 
Ezután kezdődhet a kivitelezés.

A nemrégiben történelmi em-
lékhellyé nyilvánított vár rekonst-
rukciós munkáival együtt épül meg 
a Lovagi tornák tere a várfürdő te-
rületén, s a projekt keretében egy 
10 állomásos, tematikus sétányt is 
kialakítanak Lillafüreden, a függő-
kertben. A beruházások értéke ösz-
szesen közel 2,5 milliárd forint, két-
milliárdos pályázati támogatással, 

félmilliárdos önrésszel. A támoga-
tási szerződést június 11-én írta alá 
Kriza Ákos, Miskolc polgármeste-
re és Kormány Krisztián, az Észak-
magyarországi Regionális Fejleszté-
si Ügynökség ügyvezető igazgatója.

Lengyel Katalin, a Miskolci Vá-
rosfejlesztési Kft. ügyvezető igaz-
gatója elmondta, a vár jelenlegi, 
megszokott képe a közel fél évszá-
zaddal ezelőtti felújítása alkalmá-
val alakult ki. A rekonstrukcióval, 

az épületegyüttes helyreállításával 
a középkort, a vár fénykorát idéz-
nék vissza oly módon, hogy a mű-
emlék közösségi terei megteljenek 
élettel, interaktív tartalmakkal. 

– A beruházás során tulajdon-
képpen egy „védőépületet” emel-
nek a jelenlegi romok fölé, hogy 
elejét vegyék a további állagrom-
lásnak. A régi és az új épületrészek 
jól elkülöníthetőek lesznek egy-
mástól – tette hozzá az igazgató.

A nagyobb koncerteknek, ren-
dezvényeknek ezután a Lovagi tor-
nák tere biztosít helyszínt, de a meg-
újult várban is számos koncertet, 
színházi estet élvezhet a közönség. 
Az északi szárny első emeletén két 
szint magasságáig visszaépítik a lo-
vagtermet, amely így mintegy 300 
négyzetméteren biztosít lehetőséget 
előadások, konferenciák, időszaki 
kiállítások megrendezésére.

A földszinti terek a klasszikus 
múzeumi funkciót töltik majd be 
interaktív kiállításokkal, amelyek 
a vár középkori mindennapjait is-
mertetik meg. Az emeleti kiállító-
terek a vár történetét mutatják be, 
és felújítják a várkápolnát is.

A kivitelezés a tervek szerint két 
évet vesz igénybe, a tervezett befe-
jezési időpont 2014. május.

– A megújult külső mellé prog-
rambővülés is várható, azt a rangot, 
amit a történelmi emlékhellyé válás 
jelent, a város a pályázatoknál és a 
rendezvények népszerűsítésében is 
hangsúlyozni szeretné – mondta el 
Lengyel Katalin.                 Szepesi S. 

Jutalomúton a győztesek
Németországi és franciaor-
szági kiránduláson vett részt 
a várostörténeti vetélkedő 
két győztes csapata.

A Fodor Zoltán önkormányza-
ti képviselő és a Miskolci Kommu-
nikációs Nonprofit Kft. által szer-
vezett várostörténeti vetélkedő két 
győztes – egy-egy általános és kö-
zépiskolás –, háromfős csapatának 
jutalma egy ötnapos utazás volt, 
melynek keretében Baden Badenbe 
látogattak a II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános és Magyar–Német Két Taní-
tási Nyelvű Iskola, valamint a Teleki 
Tehetséggondozó Kollégium diák-
jai felkészítő tanáraikkal, Lencsés 
Ágnessel és Szöllősi Istvánnal. A 

programban a strasbourgi székhe-
lyű Európai Parlament meglátoga-
tása is szerepelt, ahol magyarorszá-
gi EP-képviselőkkel is találkoztak.

A Rákóczi iskola csapatával az 
ötödikes Sipos Anna, Dendők Bi-
anka, és a hatodikos Tamás Anett 
vívta ki az utazás jogát a várostörté-
neti vetélkedőn. A Teleki Tehetség-
gondozó Kollégium csapatát pedig 
három 13. osztályos, földesista diák 
alkotta: Óvári Tímea, Simon Dori-
na és Ördög Orsolya.

A lányok nagyon élvezték az uta-
zást, a fárasztó buszúton kívül min-
denről elismerően szóltak, életre 
szóló élményt jelentett neki a „fődíj”.

– Baden Badenben meglátogat-
tuk a fürdőt, étteremben vacsoráz-
tunk, kisvonatoztunk. Egy napot 
Strasbourgban töltöttünk, az Eu-

rópai Parlament székhelyén, ahol 
részt vettünk egy plenáris ülésen. 
Körbevezettek minket az épület-
ben, és megnéztük a település ne-
vezetességeit – sorolta Sipos Anna.

– A jutalomutazás is bebizonyí-
totta, életre szóló élménnyel gazda-

godhat, aki szorgalmasan, kitartóan 
tanul. A tudás megszerzése ily’ mó-
don is kamatozhat, fontos üzene-
te tehát a vetélkedőnek, hogy meg-
éri a befektetett energia, a tanulás 
– mondta a szervező. 

S. P.

Parkolás – hétvégén ingyen
Ingyenes lesz a nyári, hétvégi par-
kolás a Régiposta utcai parkoló-
házban. A cél a belvárosi élet to-
vábbi élénkítése.

A főutcai boltok bérlőinek és a 
nemrég létrejött Miskolc Belvá-
rosi Gazdaságfejlesztő Klaszter 
kérésére, a városvezetés javasla-
tára a Régió Park Kft. díjmen-
tes parkolást biztosít a Régiposta 
utcai parkolóházban júni-
us 16. és szeptember 2. között 
hétvégente, szombat reggel 8 óra 
és vasárnap éjfél között. A cél a 
belváros további élénkítése.

– Miskolc város vezetése 2010 
októbere óta azon dolgozik, 
hogy a belváros újra élettel tel-
jen meg – nyilatkozta ezzel kap-
csolatban Dobos Tímea, a pol-
gármesteri hivatal szóvivője. – A 
sétálóutcán sok volt az üres, le-
robbant üzlet, ezért is döntöt-
tek úgy, hogy korszerűsítik az 
önkormányzati helyiségek bér-

beadásáról szóló rendeletet – 
mondta Dobos Tímea.

A múlt év közepétől 30 száza-
lékkal kell kevesebbet fizetniük 
a főutcai boltok bérlőinek, ez év 
januárjától pedig nem 10 száza-
lékkal, hanem az inflációt köve-
tően emelkednek a főutcai üzle-
tek bérleti díjai. Ezek a döntések 
is annak a koncepciónak a ré-
szei, mint a nyári hétvégi ingye-
nes parkolás: szeretnék elérni, 
hogy minél inkább élénküljön 
meg a belváros élete.

Megújulnak a népkerti padok is
Csaknem hárommillió forintból 
újul meg júniusban a Dankó Pis-
ta úti játszótér, s a népkerti ülőpa-
dokat is felújították, kijavították 
az elmúlt időszakban.

Egyre több közösségi, kulturá-
lis rendezvényt tartanak a Nép-
kertben, amely kedvelt pihenő-
hely, s a helyszínéül szolgál az 
Országzászlónak is. Régóta gon-
dot jelent, hogy a pihenőpadok 
egyre jobban elhasználódtak a 
területen, némelyik kifejezetten 
balesetveszélyessé vált.

– Közbenjárásomra a Város-
gazda Kft. nemrégiben több pi-
henőpadot kijavíttatott, amelyik 
pedig erre már nem volt alkal-
mas, azt elszállították – mond-
ta el Eperjesi Erika, a körzet ön-
kormányzati képviselője, akinek 
tervei szerint idén új burkolatot 
kapnak az utak, sétányok a város 
központi parkjában, és az anyagi 

lehetőségek függvényében a pa-
dokat is kicserélik. 

A képviselő arról is beszá-
molt, hogy a terület szintkü-
lönbségeiből adódóan nagyon 
sok lépcsősor található a kör-
zetben. Ezek felújítása, a bal-
esetveszély elhárítása szinte fo-
lyamatos beruházásokat igényel 
a rendelkezésére álló keretből. 
Végeztek már ilyen munkákat a 
Rákóczi, a Perczel és a Derkovits 
utcánál is, tavasszal pedig az Au-
lich úton újítottak fel egy lépcső-
sort és a hozzá tartozó korlátot.

– Hamarosan csaknem 300 
ezer forintos beruházásban újul 
meg a járda a Váncza Mihály 
úton, s júniusban mintegy há-
rommillió forintból korszerű-
sítjük Molnár Péter képviselő-
társammal a Dankó Pista utcai 
játszóteret, amelyre ugyancsak 
régi lakossági igény van – nyilat-
kozta Eperjesi Erika.                  Sz. S. 

Én és a kisöcsém – 
Ullmann Mónikával
A Szabó Máté által rendezett Én és 
a kisöcsém című vidám társasuta-
zást mutatják be a Miskolci Nem-
zeti Színház Nyári színházában 
pénteken.

Az új vezetés, az új évad első fecs-
kéjét könnyed nyár esti program-
nak ígérték, amely természetesen 
gondolkodtat is. A darabban régi 
és új színészek is szerepet kaptak. 
Szirbik Bernadett, Harsányi At-
tila, Bősze György, Jancsó Dóra, 
Homonnai István és Ramocsa 
Emese mellett bemutatkozik a 
az új évadra a színházhoz érkező 
Görög László, Kokics Péter, Mol-
nár Gusztáv és Ullmann Mónika 
is, aki elmondta, jó hangulatban 
telnek a próbák.

– A közönség előtt öltözöm 
át, ez egyfajta összekacsintás. 

Nem kell igazán férfiasnak len-
nem. Kató bátor és szabad lány, 
aki a szerelméért mindent meg-
tesz, ezt szeretném megjeleníte-
ni – emelte ki Ullmann Mónika. 

A ’30-as években írt, játszó-
dó és játszott történet a rendező 
szerint egy mese sok emberi bí-
rálattal.

– A világon minden egzakt, 
következményekkel jár. Az Én 
és a kisöcsémben hirtelen rend-
szertelenné válik minden, nem 
lesz konzekvens semmi. Nagy 
feladat ezekben a képtelen hely-
zetekben is embernek maradni – 
tette hozzá Szabó Máté.

Az előadást a Nyári Színház-
ban mutatják be június 22-én, 
majd októbertől a Kamaraszín-
házban játsszák.

Kiss J.
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Hatékonyabban hasznosítanák az üres üzleteket
Módosíthatja az önkormányzat a he-
lyiségek bérletéről szóló rendeletét, 
elsősorban azért, hogy alkalmaz-
kodni tudjon a város a piaci viszo-
nyokhoz, és hatékonyabban haszno-
sítsák a helyiségeket. Az erről szóló 
előterjesztést is tárgyalja a nyári szü-
net előtti utolsó ülésén a közgyűlés.

Farkas István, a MIK Zrt. ingatlan-
hasznosítási igazgatóhelyettese el-
mondta, a javaslatokat az elmúlt egy 
évben megszerzett tapasztalataik 
birtokában tették meg. 

– Egy rendelet megalkotásakor 
az adott viszonyokra érvényes és 
hatékony, ezért szükséges folyama-

tosan vizsgálni azoknak a piacra 
gyakorolt hatását, és időközönként, 
ha a változó helyzet indokolja, mó-
dosítani azokat – hangsúlyozta Far-
kas István.

Ha a közgyűlés megszavazza az 
erről szóló előterjesztést, az mind a 
leendő bérlőknek, mind a MIK-nek 
előnyösebb helyzetet teremt majd.

– Üresen álló ingatlanoknál ked-
vezőbb bérletidíj-kialakítás lehet-
séges a hatékony hasznosítás érde-
kében. Így például korábban egy 
kiadatlan helyiség esetében csak 
akkor adhattunk kedvezményt, ha 
már egy éve üresen állt, erre a ren-
deletmódosítást követően már két 

hónap után is lehetőség lenne – 
mondta Farkas István.

A javaslat értelmében a rövid, 
ideiglenes bérbeadás kéthónapos 
időtartama hat hónapra módosul. 
De több kedvezményt kaphatnak a 
bérlők is.

– Növeljük a jövőbeli, elfogadott 
bérlői felújítás során elszámolha-
tó költségeket, ami eddig nem volt 
lehetséges, és ha indokolt, bérbe-
adáskor a helyiség műszaki álla-
potát is figyelembe vehetjük. Al-
bérletbe pedig a jövőben nemcsak 
a bérlemény hatvan százalékát le-
het majd adni, hanem az egész üz-
letet is – hangsúlyozta az igazgató-
helyettes.

Tajthy Á.

Egységes koncepció, hatékonyabb működés
Új, egységes koncepciót dol-
gozott ki a MIK Zrt. Miskolc 
önkormányzata forgalom-
képes ingatlanvagyonának 
hasznosítására. A tervezet 
iránymutatást ad arra, hogy 
Miskolcon kialakulhasson 
egy hatékonyan működtet-
hető, pozitív bevételt gene-
ráló, és csökkenő kiadások 
mellett funkcionáló, piacké-
pes ingatlanvagyon.

Farkas István ingatlanhasznosítási 
igazgatóhelyettes elmondta, a ko-
rábbi években külön-külön készül-
tek a lakásokra és a helyiségekre a 
rendszert módosító javaslatok, sok 

esetben ezek nem önálló koncepci-
óként, hanem a helyi rendeletek és 
az ezekkel összefüggő határozatok 
megalkotásához kapcsolódtak.

– Munkatársainkkal – mérlegel-
ve a különálló koncepciók lehetősé-
gét is –, egységes ingatlanhasznosí-
tási koncepció kidolgozása mellett 
döntöttek. Mert a lakások és a nem 
lakás célú helyiségek, földterületek 
hasznosításának feltételei eltérőek 
ugyan, de az egyes részterületek si-
keres vagy sikertelen hasznosítása 
hatással van egymásra – hangsú-
lyozta Farkas István.

A koncepció teljes körűen és át-
fogóan elemzi az önkormányzat 
forgalomképes ingatlanvagyonát, 
és komplex javaslatokat tesz a jö-
vőbeni hasznosításra. Az általá-
nos ingatlanpiaci helyzet elemzé-
se mellett bemutatja mindazokat a 
sajátosságokat, melyek speciálisan 

Miskolcra jellemzőek és befolyá-
solják az ingatlanok hasznosítását.

Újszerű a koncepcióban az is, 
hogy a teljes önkormányzati for-
galomképes ingatlan portfoli-
ót részletesen elemzi megadott 
szempontrendszer (például kor, 
műszaki állapot, városon belüli el-
helyezkedés, komfortfokozat, ki-
használtság stb.) szerint. 

– Bevezetjük az úgynevezett 
ingatlankarrier-tervezést, mely 
megkönnyíti a hasznosítás legha-
tékonyabb módjának kiválasztá-
sát. Korábban az ingatlanok ilyen 
szemléletű besorolására és csopor-
tosítására nem született javaslat – 
mondta Farkas István. Mint hozzá-
tette, optimális ingatlan-portfóliót 
szeretnének kialakítani, az ingat-
lanok hasznosítása ugyanis nem-
csak az önkormányzat bevételét 
növeli, hanem csökkenti a költsé-

geket is, ezáltal pedig növeli a ha-
tékonyságot.

– Az önkormányzati ingatla-
nok jellegéből adódóan a haszno-
sításuk szigorú szabályok és keretek 
között folyik, ugyanakkor verseny-
képesnek is kell lennie a többi pia-
ci szereplő mellett. A koncepció ja-
vaslatot tesz a garanciális elemek 
megtartása mellett a lehető legha-
tékonyabb, a piaci viszonyokhoz 
legjobban alkalmazkodó feltételek 
kialakítására, figyelembe véve a bér-
lők lehetőségeit és az önkormányzat 
érdekeit is, ami optimális esetben 
összhangban van egymással – tette 
hozzá a helyiséghasznosítási vezető.

A jövő heti közgyűlésen tárgya-
landó tervezet javaslatot tesz a hát-
ralékkezelés egységesítésére és 
projektszemléletű ingatlanfejleszté-
sekre, ingatlanegyüttesek, városré-
szek megújítására is.                           T. Á.

Az önkormányzat és az egyházak 
segítenek a rászorulóknak

Módosul a házi segítségnyújtás 
rendszere július 1-jétől Miskolcon. 
Mint arról múlt héten beszámol-
tunk, a civil szervezetek helyett a 
jövőben a Miskolci Családsegítő 
Szolgálat végzi ezt a szociális alap-
ellátást, nem kell azonban válto-
zásra készülniük azoknak, akik 
valamelyik egyháztól igényelték 
meg a szolgáltatást.

Jelenleg a házi segítségnyúj-
tást az önkormányzati intézmé-
nyek mellett egyházak és civil 
szervezetek is végezhetik, és jú-
lius 1-jét követően is csak a ci-
vil szervezetek szüntetik meg 
ezt a tevékenységet Miskolcon. 
Kohányi Zoltán, a Magyar Pün-
kösdi Egyház vezető gondozó-
ja elmondta, aki egyháztól kért 
házi segítséget, nem kell, hogy 
változásra számítson.

– A szociális törvény módo-
sítása kimondottan a civil szer-
vezetekre vonatkozik, az egyhá-
zakra nem, így csak nekik kellett 
befogadó nyilatkozatot kérni-
ük a polgármesterektől. Nálunk, 
és a többi egyháznál, aki végzi a 
szolgáltatást, nincsen változás – 
mondta Kohányi Zoltán. 

Új szolgáltatót kell azonban 
keresnie többek között azoknak, 
akiket a Forrás Közösségi Köz-
pont lát el. Ráki Tamás, az Új Szö-
vetség Gyülekezet lelkipásztora, a 
központ fenntartója elmondta, a 
gyülekezetük több mint 20 éve 
létezik, protestáns típusú szabad-
egyházként működtek egészen 
február 28-áig, akkor a törvény 
módosulása miatt elvesztették az 
egyházi státuszt. Házi segítség-
nyújtást 2009 óta végeznek, mára 
Miskolcon több mint 1100 idős 
embernek nyújtják a szolgálta-
tást, a jelenlegi helyzet szerint vi-
szont csak június végéig. Mivel 

civil szervezetté minősítették, ál-
lami támogatást csak akkor kap-
hat munkájához, ha az önkor-
mányzat hozzájárul ahhoz, ez 
azonban nem történt meg Mis-
kolcon. Ahol viszont megkapják 
a befogadó nyilatkozatot, ott to-
vábbra is szolgáltatnak. 

– Jelenleg négy kistérségben 
végzünk házi segítségnyújtást, a 
többi településen továbbra is té-
rítési díj nélkül. Amennyiben 
Miskolccal nem tudunk meg-
állapodni a későbbiekben sem, 
akkor az ellátotti körünket a 
kistérségekből bővítjük majd – 
hangsúlyozta Ráki Tamás. 

Földessy Judit, a Miskolci Csa-
ládsegítő Központ igazgatója el-
mondta, az önkormányzat azért 
döntött úgy, hogy a civil szolgál-
tatóknak nem ad hozzájáruló 
nyilatkozatot az állami finanszí-
rozási rendszerbe való befoga-
dáshoz, mert a városi intézmény-
rendszert jónak ítéli, az képes 
ellátni a jelenleginél több em-
bert is. 

– Az önkormányzat bízik a 
saját, jól kiépült intézményrend-
szerében, jól képzett szakembe-
reik magas színvonalú szolgálta-
tást képesek nyújtani a hozzájuk 
fordulóknak – hangsúlyozta. 

Az önkormányzati szociá-
lis szolgáltatók arra számítanak, 
hogy többen igénylik az ellátást 
tőlük, és – mint mondta Földessy 
Judit –, szükség esetén tudnak 
bővíteni is. 

A jövő heti közgyűlésen pe-
dig dönthet a grémium arról is, 
hogy a házi segítségnyújtás mint 
szociális alapszolgáltatás napi 
egy órában térítésmentessé vál-
jon. A további – napi egy órán 
túli – gondozásért pedig, aho-
gyan jelenleg is, jövedelemará-
nyosan kellene fizetni.              T. Á.

A nyári szünet előtt
Júniusi ülését tartja jövő héten 
Miskolc képviselő-testülete. 

Az előzetesen kiküldött napi-
rend szerint, sok más mellett tár-
gyalnak a város ingatlan- és va-
gyongazdálkodásáról, szociális 
szolgáltatásokról, és a nevelési-
oktatási intézményekben a kö-
vetkező tanévben indítható cso-
portok, osztályok és alkalmazotti 
létszámok meghatározásáról is. 

Javaslat kerül a közgyűlés elé a 
város közművelődési feladatai-
nak, ezek ellátásának feltételeiről 
szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására, az önkormány-
zat második félévi munkater-
vének megállapítására, a gyer-
mekétkeztetéssel kapcsolatos 
intézményi étkeztetés átszerve-
zésére, valamint közterületek el-
nevezésére vonatkozóan is. 

Tárgyal a grémium egyebek 
mellett a Miskolc és Felsőzsolca 
között, illetve a két város belte-
rületén közlekedő 7-es autóbusz-
vonal további üzemeltetéséről, a 
város középfokú művészetokta-
tási, feladatellátási koncepciójá-
nak, valamint a nevelési-oktatási 
intézményeiben megvalósítható 
helytörténeti oktatás koncepció-
jának kidolgozásáról, a Cine-Mis 
Kft. közszolgáltatási szerződésé-
nek jóváhagyásáról. 

Napirenden szerepel a mis-
kolci önkormányzat és a MIVÍZ 
Miskolci Vízmű Kft. közötti – 
települési folyékony hulladék 
gyűjtésére, szállítására és ártal-
matlanítására szervezett kötele-
ző helyi közszolgáltatás ellátásá-
ra vonatkozó – közszolgáltatási 
szerződés meghosszabbítása is.

Szepesi S. 

Vagyongazdálkodás közép- és hosszú távon
Javaslatot tárgyal a miskol-
ci közgyűlés jövő heti ülésén 
a városi önkormányzat va-
gyongazdálkodási koncep-
ciójáról, az erre vonatkozó 
közép- és hosszú távú terv 
jóváhagyásáról is.

Az előterjesztésben foglaltak szerint 
a vagyongazdálkodás tágabb érte-
lemben magában foglalja az önkor-
mányzat összes, a tárgyi, a pénzügyi 
és szervezeti, humán erőforrások-
kal való gazdálkodását, a közössé-
gek, a lakosság önkéntes felajánlásá-
nak hasznosítását.

Az önkormányzati vagyon funk-
ciója kettős: egyrészt infrastruktú-
rát biztosít a kötelező, illetve ön-
ként vállalt feladatok ellátásához, 
másrészt bevételt is teremt a közfel-
adatok ellátásához, a vagyon állag-
megóvásához, felújításához, a beru-
házások megvalósításához.

Ezen alapul az önkormányzati 
vagyon törvény szerinti felosztása 
is: a forgalomképtelen vagyon funk-
ciója elsődlegesen az infrastruktúra 
biztosítása, míg a forgalomképes 
(üzleti) vagyon funkciója a bevétel-
teremtés, hozam elérése.

A korlátozottan forgalomké-
pes vagyon mindkét célt szolgál-
ja, elsősorban infrastrukturális célja 
van, viszont a közfeladatok ellátá-
sa szempontjából nélkülözhető va-
gyonelemek az alapfeladatok sérel-
me nélkül hasznosíthatóak.

204,4 milliárd
A vagyongazdálkodás hatékonysá-
gát le lehet mérni a közfeladat-el-

látás teljesítésének eredményén, a 
pénzügyi, gazdaságfejlesztési, illetve 
társadalmi hozamokon is – ide tar-
tozik például a foglalkoztatás növe-
kedése, a város fejlődése is.

Az önkormányzati vagyongaz-
dálkodási koncepció közép- és 
hosszú távú tervének célja a 204,4 
milliárd forint nettó értékű ön-
kormányzati vagyon gyarapításá-
val, fenntartásával, üzemeltetésével, 
hasznosításával kapcsolatos közép- 
és hosszú távú célkitűzések meg-
határozása. A középtávú vagyon-
gazdálkodási célkitűzések 2–5 éves 
időtartamot, a hosszú távúak pe-
dig 6–10 éves időtartamot foglalnak 
magukban.

A vagyongazdálkodás legfon-
tosabb kérdéseit, feladatait az ön-
kormányzat érdekeinek megfelelő-
en szabályozni kell, a közgyűlés elé 
kerülő vagyongazdálkodási kon-
cepció és terv az önkormányza-
ti vagyon összetételét, funkcióját 

figyelembe véve határozza meg a 
célkitűzéseket. 

Egyrészt a közfeladat-ellátást 
szolgáló önkormányzati törzsva-
gyonra vonatkozóan – amely a va-
gyon 81 százalékát alkotja –, más-
részt a bevétel növelését, hozam 
elérését szolgáló forgalomképes va-
gyon hasznosítására vonatkozóan, 
ennek aránya 11 százalékos. A va-
gyon további részét alkotó vagyon-
elemek, a befejezetlen beruházások 
és forgóeszközök aránya 8 százalék.

Összehasonlított vagyon
Az előterjesztésben összehasonlít-
ják néhány megyei jogú városban 
az egy lakosra jutó eszköz- és for-
rásértékeket, a népességszámot, az 
egy lakosra jutó eszköz, kötelezett-
ség, valamint saját vagyon értékét is.

A legjelentősebb, 304,3 milli-
árdos eszközállománnyal Debre-
cen rendelkezik, azt követi Szeged 
285,9 milliárdos állománnyal, Mis-

kolc esetében az eszközök értéke 
204,4 milliárd forint. A megyei jogú 
városok forrásösszetételét vizsgál-
va megállapítható, hogy a saját for-
rás aránya Győrött a legmagasabb, 
93,8 százalékos. Debrecenben eléri, 
Szegeden meghaladja a 89 százalé-
kot, míg Miskolc esetében 80,2 szá-
zalékos.

A kötelezettségek állománya 
Győrben 9,4 milliárd, Miskolcon 
pedig 40,4 milliárd forint. 

A kötelezettségek egy lakos-
ra jutó értékét vizsgálva, az érintett 
városok közül Miskolcon a legma-
gasabb az egy főre jutó kötelezett-
ség összege – 240 ezer forint – Győ-
rött pedig a legalacsonyabb, 72 ezer 
forint. Mindezek alapján a saját va-
gyon egy lakosra jutó értéke Szege-
den a legmagasabb, 1507 ezer fo-
rint. Miskolc a vizsgált megyei jogú 
városok között a negyedik helyen 
áll 976 ezer forint/lakos értékkel.

Sz. S.
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6 hirdetés

Apróhirdetés
Mályiban eladó 240 m2-es két generáció számára vagy vállalkozás-
ra is alkalmas, igényesen felújított családi ház. 2 konyha, 3 fürdőszoba, 
két nappali, több hálószobás, nagyteraszos, elektromos autó és garázs-
bejáró. Irány ár: 26 millió Ft. Érd.: 70/2838-040 egész nap, 30/9365-260.
Társajánlás minden korosztálynak. Személyes, közvetlen, kényel-
mes, az idő mindenkinek drága, másra is fordítható. Válassza a társke-
resésnek ezt a formáját! Zenit Társkereső Iroda, Miskolc, Baross G. u. 17. 
Tel.: 30/445-6741.

Rövidebb idejű nyáRi szolgálTaTási szüneTek

Társaságunk kifejezett célkitűzése, hogy a távhőszolgáltató rendszer nyári karbantartási 
munkálatait a lehető legrövidebb idő alatt elvégezze. Éppen ezért mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy felhasználóinknak a használati melegvíz-szolgáltatásból kieső 
ideje a minimálisra csökkenjen.

2012. évben az alábbi területeken, az alábbi időpontban  
várható szolgáltatási szünet a távhőszolgáltató rendszeren:

avava as, belváros városrészekben:
Az Avas és belváros városrészekben a gázszolgáltatás szüneteltetése, 
valamint az MVM MIFŰ Kft. területén folyó gázvezeték cseréje miatt

2012. június 26-án 0.00 órától 
 előreláthatólag

2012. június 28-án 24.00 óráig

a használati meleg víz szolgáltatása szünetel. A gázszolgáltatás szünete alatt végezzük el 
a távhőrendszer karbantartási munkálatait is.

diósgyőr városrészben:iósgyőr városrészben:iósgy
A Diósgyőri lakótelepen a tervezett használati melegvíz-szolgáltatásból történő kiesés 

néhány órára korlátozódik, melynek időpontját a későbbiekben a lépcsőházi bejárati ajtóra 
kifüggesztett értesítőn előre jelezzük.

bulgárföld városrészben:
Bulgárföld városrészben a nyári karbantartás miatt nem várható  

a használati melegvíz-szolgáltatás szüneteltetése.

Köszönjük felhasználóink szíves megértését.

Tisztelettel:  MiHŐ kft.kft.k

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

szakkÉPzÉseink 
naPPali És esTi MUnkaRendben

8 ÉvFolyaMRa ÉPülŐ, elŐReHozoTT szakkÉPzÉseink
• Élelmiszer-vegyiáru-eladó új! (6 félév)(6 félév)(6 f
• Szociális gondozó és ápoló új! (6 félév)(6 félév)(6 f

10 ÉvFolyaMRa ÉPülŐ kÉPzÉseink
• Számítógépszerelő, -karbantartó  (4 félév)(4 félév)(4 f
• Irodai asszisztens (4 félév)(4 félév)(4 f
• Ruházati eladó (4 félév)(4 félév)(4 f
• Élelmiszer-vegyiáru-eladó  (4 félév)(4 félév)(4 f
• Szociális gondozó és ápoló új! (4 félév)(4 félév)(4 f

ÉReTTsÉgiRe ÉPülŐ kÉPzÉseink
(angol nyelvből emelt óraszámban!)
• Idegen nyelvi titkár (4 félév)(4 félév)(4 f
• Ügyintéző titkár (4 félév)(4 félév)(4 f
• Számítógéprendszer-karbantartó  (4 félév)(4 félév)(4 f
• Gazdasági informatikus (4 félév)(4 félév)(4 f
• Logisztikai ügyintéző (4 félév)(4 félév)(4 f
• Gyógypedagógiai asszisztens  (4 félév)(4 félév)(4 f
• Szociális asszisztens új! (4 félév)(4 félév)(4 f
• Szociális gondozó, szervező új! (4 félév)(4 félév)(4 f
• Marketing- és reklámügyintéző  (2 félév)(2 félév)(2 f

naPPaliPPaliPP kÉPzÉseken öszTöndTöndT ÍjÍjÍ -leHeTŐTŐT sÉg!

A végéhez közeledik a Soltész 
Nagy Kálmán és a Vörösmarty utcai 
csomópont felújítása
Lassan befejeződik az Európai Unió tá-Lassan befejeződik az Európai Unió tá-Lassan befejeződik az Európai Unió tá
mogatásával, az Európai Regionális Fmogatásával, az Európai Regionális Fmogatásával, az Európai Regioná ejlis Fejlis F -
lesztési Alap társfinanszírozásában „Köz-
úthálózat fejlesztése Miskolc városában” 
című, ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0007 azo-
nosítószámú projekt kivitelezése, amely-nosítószámú projekt kivitelezése, amely-nosítószámú projekt kivitelezése, amely
nek folyamata 2011. április 24-én indult.

A pályázatban Miskolc Megyei jogú Város Ön-
kormányzata mellett a Magyar Közút Nonpro-
fit Zrt. mint konzorciumi partner vesz részt.  A 
Soltész Nagy Kálmán utcát Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, a Vörösmarty ut-
cát a Magyar Közút Nonprofit Zrt. építette.

A projekt keretében a Soltész Nagy Kál-
mán utcán önálló jobbra kanyarodó sáv épült 
a Vörösmarty utcai vasúti felüljáró irányá-
ban, megkönnyítve az autósok közlekedését. 
A Soltész Nagy Kálmán utca teljes felülete új 
aszfaltszőnyeget kapott a Bajcsy-Zs. utcától a 
Martinovics utca kereszteződéséig. A Soltész 
Nagy Kálmán utcán történő útfelújítással 
párhuzamosan az utcai járda egyes szakasza-
inak teljes felújítása megtörtént. 

A Vörösmarty utcán a Király utca felől a 
közút szélesítésével önálló balra, egyenes és 
jobbra sávok kerültek kialakításra. Az autó-
buszöböl, jelzőlámpa és a várakozóhely átépí-
tésre került. A Vörösmarty utca új aszfaltsző-
nyeget kapott a Szinva ABC-től a Gizella utca 
kereszteződéséig.

A csomópontágak bővítésével a forgal-
mi sávok számának, valamint a csomópont 
kapacitásának növelése megvalósult. A 
jelzőlámpás irányítórendszerek összehan-
golásával a megállások, lassítások száma 
csökken és ezáltal a károsanyag-kibocsátás, 
a levegőszennyezés mérséklődik, hozzá-
járulva a zaj- és rezgésterhelés kedvezőb-
bé válásához. A csomópont felújításával 
a belvárosban található közintézmények 
gyorsabban közelíthetők meg, a pályázat 
megvalósulásával összességében javul a 
közlekedés biztonsága. 

A projekt 83 701 002 Ft támogatásban ré-
szesült, amely az Európai Unió és az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozá-
sával valósult meg.

NYÁRI MŰKORCSOLYA-TÁBOR,
kortól és korcsolyatudástól függetlenül,
2012. július 31. – augusztus 9. között.

A nyári napközis edzőtábor helyszíne
a Miskolci jégcsarnok és népkert.épkert.épk

Szervező: 
a Havasszépe Sportegyesület és Jégszínház.

Jelentkezni lehet 2012. június 30-ig, illetve 2012. június 30-ig, illetve 2012. június 30-ig,
a maximált létszám beteltéig Abaházy-Lukács Péter elnöknél, a maximált létszám beteltéig Abaházy-Lukács Péter elnöknél, 

tel.: 06-20/399-3121, székhely:  tel.: 06-20/399-3121, székhely:  tel.: 06-20/399-3121, tel.: 06-20/433-4309

bővebb információ:  www.havasszepe.hu ővebb információ:  www.havasszepe.hu ő
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Termálvíz és pancsolás
Megyénkben is van jó néhány 
gyógy- és termálfürdő, amelyek 
közt válogathatunk.

A meleg vízben a bőr erei ki-
tágulnak, fokozódik a szöve-
tek oxigénellátása, csökken az 
izomtónus, ezáltal a meleg für-
dő izomlazító, fájdalomcsillapító 
hatású, és kedvezően befolyásolja 
az idült gyulladásos folyamatokat 
is. Persze, manapság a termálfür-
dők nemcsak a gyógyulásra vá-
gyókat várják, hanem az egész 
családnak nyújtanak kikapcsoló-
dást csúszdákkal, és egyéb fürdő- 
és látványelemekkel.

Ha termálvíz, akkor először 
a Zsóry Gyógy- és Strandfür-
dő, melyben közel 70 éve milli-
ók gyógyulnak meg, vagy lelnek 
enyhülést panaszaikra. Gyógyvi-
ze értágító hatása révén csökken-
ti a vérnyomást, javítja az erek 
vérellátását, az erek falának kén-
tartalmát, ezáltal csökken azok 
koleszterintartalma, és így az ér-
elmeszesedés veszélye is. A kénes 
fürdő gyulladáscsökkentő. Élén-
kíti a légzést, javítja az anyagcse-

rét. A kén a degeneratív ízületi 
betegségeket javítja. A szulfidion 
bizonyos bőrbetegségek gyógyí-
tásában is szerepet játszik.

Az országos gyógyfürdővé mi-
nősített Tiszaújvárosi Gyógy- és 
Strandfürdő 1200 méter mélyről 
jövő, 65 °C-os, viszonylag ma-
gas sókoncentrációjú termális 
ásványvizet hasznosít. Elsősor-
ban ízületi, idült nőgyógyászati 
és urológiai betegségek kezelésé-
ben hatékony.

Bogács a Bükk hegység lábá-
nál a Hór- és a Szoros-patak völ-
gyében található, mely az utóbbi 
években kedvelt pihenőhely lett. 
Kőolajkutatással feltárt 76 °C-os 
termálvize (480 méter mély ku-
takból nyerik) méltán emelte hír-
névre Bogácsot. Június 12-én fel-
töltötték az ikermedencéket is.

Felsorolásunkban megemlít-
hetjük még a sárospataki Végar-
dó Fürdőt. A kezelések és a víz 
javallott a mozgásszervi, idült 
gyulladásos mozgásszervi beteg-
ségek, szív- és érrendszeri problé-
mák, érszűkület kezelésére. 

H. I.

HIrdetés

A gyógyvíz és élmények hajdúsági városa
Kevés olyan települést talál-
ni akár Kelet-Magyarorszá-
gon, akár az egész országban, 
amely annyira a gyógyvízre 
épült volna, mint Hajdúszo-
boszló. Történetét a meleg víz 
felszínre törésétől számolja.

Hajdúszoboszló Debrecentől 21 ki-
lométerre fekvő alföldi város, Haj-
dú-Bihar megye Hajdúszoboszlói 
kistérségének központja, Magyar-
ország egyik legnagyobb termálvi-
zű fürdőhelye. 

Hajdúkkal betelepítve
Szoboszló első írásos említését 
először 1075-ben találjuk Szo-
bosz lóvásárként I. Géza ado-
mány levelében. Bocskai István 
hajdúkkal telepítette be 1606-ban, 
innen kapta a „hajdú” előtagot. A 
város élete 1925. október 26-án 
változott meg, amikor is egy ku-
tatófúrás során olaj vagy gáz he-
lyett „csupán” víz tört fel: 1090,87 
méter mélységből 73 °C-os hévíz. 
A gyógyvíz, a kialakuló gyógyfür-
dő és strand, a fürdőturizmus telje-
sen átalakította a települést, amely 
gyors fejlődésnek indult.

A reumások Mekkája 
Hajdúszoboszlót méltán emle ge-
tik határainkon innen és túl a re-
umások Mekkájaként. A világhírű 
jódos-brómos-hid ro gén kar bo ná-
tos gyógyvíz kitűnően alkalmas 
többféle be teg ségcsoport kezelé-
sére. A Haj dú szo bosz lói Gyógy-
fürdőben több mint 40-féle keze-

lés vehető igénybe orvosi felügyelet 
mellett. A fürdőkúra hatása el-
sősorban mozgásszervi megbe-
tegedések kezelésekor észlelhető. 
Ízületi panaszokkal, valamint or-
topédiai műtétek után sokan lá-
togatnak ide fürdőkezelésre. Jó 
eredmény érhető el agyvérzés utá-
ni állapot, Heine-Medin betegség 
miatt kialakult bénulások, idült 
idegfájdalmak és ideggyulladá-
sok (neuralgia, neuritis) kezelésé-
ben. Szépen javulhatnak az érszű-
kületek egyes formái. A szoboszlói 
víz elősegítheti idült nőgyógyászati 
gyulladások gyógyulását. A vízben 
bitumenhez kötődve ösztrogén ta-
lálható. A víz hormontartalmá-
nak kedvező hatását észlelték idős, 
prosztatabántalmakban szenvedő 
betegeknél. A bőrgyógyászati el-
változások közül jó eredmény vár-
ható idült bőrgyulladásoknál, mint 
az ekcéma, psoriasis, pruritus.

Ezt érdemes megnézni!
Az óvárosi központban található a 
fejedelemről elnevezett utcában a 
Bocskai Múzeum. A főépület állan-
dó kiállítása Hajdúszoboszló törté-
netét mutatja be. Egyedi ritkaság a 
Bocskai-zászló. Külön épületben lá-
togatható a Múzeumi Galéria, ahol 
Cseh Gusztáv és Szombati László 
művészi öröksége várja az érdeklő-
dőket. Szintén a fejedelemről elne-
vezett utcában található a Nemzet-
közi Modern Múzeum. Régi idők 
hangulatát idézi a tájház és a Gazda-
ház is. Új épített örökség  a harang-
ház, mely szimbóluma is egyben a 
városnak. Igazán szemet gyönyör-
ködtető a görög katolikus templom, 
amely Hajdúszoboszló legifjabb 

temploma: 1994-ben épült. Ettől jó-
val régebbi az 1776-ben épült, ba-
rokk stílusú Szent László római 
katolikus templom, illetve a város 
legrégebbi műemlék épületei, a re-
formátus templom és a mellette hú-
zódó erődfal maradványai.

Merre, mivel?
Az útvonaltervező 104 kilométerre, 
és majd kétórásra taksálja az utat, 
melyet a legkönnyebben a 35-ös 
úton tehetünk meg, majd arról le-
térve Balmazújváros felé. Az útba 
eső településeken most is számtalan 
látnivalót tudunk ajánlani.

Nyékládházán említhetjük az 
egykori Szepessy-kúria emeletén 
megnyílt, a település történetét be-
mutató helytörténeti kiállítást, a ro-
mán eredetű római katolikus temp-
lomot és a szőlőházat. Bővelkedik 
látnivalókban Balmazújváros. Ilyen 

a központban található, klasszicis-
ta Semsey-kúria, a Semsey Andor 
Múzeum, a városháza eklektikus 
épülete, és a Veres Péter-emlékház.

A vonat is kézenfekvő megoldás, 
bár van benne „egy-két kanyar”. Já-
ratokkal nincs gond, hajnali fél 4 és 
este 11 között óránként kétszer-há-
romszor is találkozhatunk megfele-
lővel. Viszont három IC kivételével 
legalább egy, de akár több átszállás-
sal is számolnunk kell, a menetidő 
valamivel több, mint kettő, illetve 
három és fél óra között mozog.

Buszból is van közvetlen járat 
reggel és este is, de egyébként itt is 
egy átszállással kell számolnunk, így 
áll rendelkezésünkre még 12 járat 
este 9-ig. A menetidő a végig köz-
lekedő buszoknál kettő óra negyven 
perc, míg átszállással két és fél és há-
rom és fél óra között mozog.

H. I.

Június 22–június 23. | Szentandrások Találkozója. Hernádszentandrás
Június 22–június 23. | Víg Daróci Pincék Főzőfesztiválja. Tibolddaróc
Június 22–június 24. | Fúvószenekarok és Mazsorett Csoportok Nem-
zetközi Fesztiválja. Mezőkövesd
Június 28–július 1. | Nemzetközi Színjátszó Fesztivál. Kazincbarcika
Június 30–július 1. | Sörfesztivál. Bogács
Július 5–július 7. | Zemplén Fesztivál. Hercegkút
Július 7. | Országos Vadételfőző Verseny és Fesztivál. Kács
Július 7–július 8. | Drótszamár Fesztivál. Erdőbénye

Ezt ajánljuk még ››››››››››››››››

Hajdúszoboszlói 
akciós üdülés
félpanzióval  
24 500 Ft/fő!

tartalma:  
7 éj szállás, 7 reggeli,  

6 vacsora,  
idegenforgalmi adó.

Kedvezményes 
gyógykezelés  

a fürdőben, akciós 
fürdőjegy-vásárlás  

a panzióban!
érd.: 06-20/935-0457  

www.szoboszloiszobak.hu

Ismét üzemel 
az Ikermedence
A Bogácsi Thermálfürdő 

teljes repertoárral, 
mind a 8 medencével 

várja az idelátogatókat

Programok: június 16., szombat: After 
School Beach Party, este 21.30-tól. Happy 
Hour! 21.00-22.00-ig hölgyeknek a belé-
pés féláron! 22., péntek: Wine Fest Beach 
Party, este 21.30-tól. 23., szombat: kive-
títőn nézhetik a foci szerelmesei a mecs-
cset. A sör és a jó hangulat garantált! Jú-
nius 30.–július 1.: sörfesztivál a Bogácsi 
Thermálfürdőben, 30-án egész nap kon-
certekkel, vízifocival, strandröplabdával, 
vízenjáró labdával, este pedig 21.30-tól 
sztárfellépőkkel (Juhász Marci és Szirota 
Jennifer) várjuk a kikapcsolódni vágyókat.

Mátyás KIrály GyóGyszálloda***

Őrület a forróságban!
10 évig ingYen!!!*

2012. 07. 01.–08. 31.
* Foglalja le üdülését legalább  

5 éjszakára és 10 év alatti gyermeke(i ) 
ingyen lakhat(nak) a szülőkkel  

egy szobában félpanziós ellátással!

Kedvezményes áraink standard,  
kétágyas szobában felnőttek részére  
félpanzióval és wellness használattal:
Minimum 5 éjszakától 9300 Ft/fő/éj
Minimum 7 éjszakától 9100 Ft/fő/éj
+ idegenforgalmi adó 410 Ft/fő/éj

További információk, foglalás: Mátyás Király Gyógyszálloda***superior

4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17.
Tel.: 52/360-200 l www.matyashotel.hu l hotel@matyashotel.hu 
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Az elmúlt időszakban kissé legyengült a szervezete. Ha teheti, szán-
jon néhány napot pihenésre, ellenkező esetben olyan hibák csúszhatnak be a munkahelyén, me-
lyeket csak igen nagy erőfeszítések árán tud majd helyrehozni. Besokallt: sok problémája lehet a 

kedvesével. Vádaskodás előtt először gondolkozzon el a saját viselkedésén. 

BiKa (04. 21–05. 21.) A munkahelyén kialakult kellemetlen helyzet ellenére karrierje 
magasra ívelhet, ha a magánéletét kissé háttérbe szorítva a munkájára koncentrál. De ne csak a fel-
adatai elvégzésével törődjön. Friss levegőre, némi csendre és békére lenne szüksége. Ha változtatá-

son töri a fejét, akkor ez a hét tökéletesen alkalmas új ötletei megvalósítására.

iKreK (05. 22–06. 21.) Türelmet és lelket próbáló, nehéz napok jönnek, úgy érezheti ma-
gát, mintha hullámvasúton ülne. Ellentétes erők dolgoznak önben, ez pedig óriási feszültséget 
okoz. A hét második felétől azonban változik a helyzet, végre ismét tele lesz energiával. A szerelem-

ben szinte szárnyakat kap, figyelmességével boldoggá teszi környezetét.

ráK (06. 22–07. 22.) Kapkod, feszült, azt sem tudja, hol áll a feje. Legyen óvatosabb, mert 
a héten hajlamos lesz túlterhelni magát. Ha kicsit lelassulna, kevesebb lenne az esély a hibázásra, 
és kiegyensúlyozottabbá is válna. Sivárnak érzi az érzelmi életét: minden olyan egyszerűvé, olyan 

kiszámíthatóvá vált. Inkább élje meg a jelen szép pillanatait!

oroszlán (07. 23–08. 23.) Nem várt anyagi gondok szorongatják, de nem szabad 
feladnia a reményt. Ha belegondol, volt már rosszabb helyzetben is. Ön még nehéz körülmények 
közt is helyt tud állni. Megismerkedik valakivel, aki sorsfordító hatással lesz az életére. Ne feltétle-

nül szerelmi kapcsolatra gondoljon, bár kétségtelen, az hozza a legnagyobb sorsfordulatokat.

szűz (08. 24–09. 23.) Erőben és energiában a következő napokban nem szenved majd 
hiányt. Ugyanakkor igen könnyen megeshet, hogy megpróbál visszaélni személyes vonzerejével, 
és előnyökhöz akar jutni. Mostanában folyton ábrándozik, talán mert az utóbbi időben nem enge-

dett teret az álmainak. Tegye félre a céltudatosságot, éljen a pillanatnak! 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Teste és lelke is erőteljes megterhelésnek lesz kitéve. Talán az 
is megfordul a gondolataiban, hogy környezete nem értékeli önt eléggé, még akkor sem, ha min-
dent megtesz azért, hogy a kedvükben járjon. Mintha minden jel arra utalna, hogy csak akkor ér-

heti el a céljait, ha kissé erőszakos eszközöket is bevet. Az viszont már nem ön lenne.

sKsKosKosK rpió (10. 24–11. 22.) Tiszta őrület, ahogy elindul ez a hét. Nem csoda, hisz nehézke-
sebben megy az ügyintézés, apró-cseprő problémákkal kell napi szinten megküzdenie. A mindennasebben megy az ügyintézés, apró-cseprő problémákkal kell napi szinten megküzdenie. A mindenna-
pi gondok nyomják a vállát, és ez feszültté teszi. Bármilyen nehéz, de próbáljon kiszabadulni a mókuspi gondok nyomják a vállát, és ez feszültté teszi. Bármilyen nehéz, de próbáljon kiszabadulni a mókus-

kerékből! Egy kirándulás például megfelelne a célnak. 

nyilas (11. 23–12. 21.) Olyan lesz ezen a héten, mintha mindennap ballábbal kelt vol-
na fel. Mindennel baja lesz, holott igazából nem lesz rá oka. Próbálja meg kívülről nézni az életét, 
és rájön, hogy most inkább másoknak kellene segítő kezet nyújtania. Ösztönös megérzései, nagy-

szerű meglátásai sokat könnyíthetnek a környezetében élők mindennapjaiban.

BaK (12. 22–01. 20.) Szorgos hétköznapok állnak ön előtt, ám elég zavaros helyzetbe ke-
rülhet: olyan emberekkel kell együtt dolgoznia, akiknek a társaságát nem igazán élvezi. Szembe-
sülnie kell azokkal, akiktől eddig tartott. Talán épp azért, hogy legyőzze a félelmét, és megmutat-

hassa, mit tud. Jól alakulhatnának otthon a dolgok, ha nem lenne néha olyan kicsinyes.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Ezen a héten is egyszerre akar több dologgal foglalkozni. 
Pedig azt is megtehetné, hogy egy-két napig csak hagyja, hogy menjenek maguktól a dolgok. Igaz, 
ehhez ki kellene engedni a gyeplőt a kezéből… A magánéletében meglepő fordulat várható. Ha 

azt hitte, már túl van minden tapasztaláson, csalódnia kell: a java csak most jön!

HalaK (02. 20–03. 20.) Nagyon energikus, feladatokkal zsúfolt, mégis hasznos napok 
követik egymást, főleg azért, mert olyan embereket ismerhet meg, akik sokat fognak tenni önért. 
Ha új állásajánlat érkezik, feltétlenül fontolja meg, és ha van hozzá bátorsága, fogadja is el! Ez a hét 

sorsfordító lehet. Egy jó tanács a hétre: ne hozzon elhamarkodott döntéseket!
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Ismeri ön az olimpiai  
bajnokainkat?

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

Folyamatosan megújuló játszóterek
A folyamatos felújításoknak kö-
szönhetően egyre több új, korsze-
rű játszóteret vehetnek birtokba a 
gyerekek Miskolcon.

Miskolcon nagyjából ötszáz játszótér van, 
átlagosan 3-5 játszóeszközzel felszerelve. 
Az önkormányzat 2005-ben 1654 játszó-
eszköz ellenőrzését végeztette el, nyilatkoz-
ta lapunknak Rogosz Sándorné városüze-
meltetési osztályvezető. A vizsgálat akkor 
megállapította: az eszközök 98 százalékát 
el kell bontani, vagy át kell alakítani, mivel 
korszerűtlenek, elhasználódtak, baleset-
veszélyesek. Az átalakítás azonban olyan 
sokba került volna, hogy sok esetben cél-
ravezetőbb és költséghatékonyabb volt az 
eszközök teljes cseréje. Ez történt azon a 
16 játszótéren is, melyek felújítására össze-
sen kilenc pályázaton sikerült támogatást 

nyerni, így a 186 millió forintos beruházás 
mintegy felét pályázati pénzekből finanszí-
rozta a város. Az elmúlt években mintegy 
20 életveszélyes játszóteret el is bontottak. 

Megújítás tervek szerint
Az önkormányzat 2004-ben több éves ját-
szótér-fejlesztési koncepciót dolgozott ki. 
A programban elsőként 2005 májusában 
adták át az úgynevezett Jubileumi játszóte-
ret a Selyemréten, a Kőrösi Csoma Sándor 
utca és a vasút által határolt, parkos terü-
leten. A létesítmény építésére az önkor-
mányzat a Gyermek-, Ifjúsági és Sport Mi-
nisztérium által kiírt pályázaton nyert el 
vissza nem térítendő támogatást – ez volt 
az első játszótér Miskolcon, amely már 
minden tekintetben megfelelt a vonatko-
zó, új szabvány előírásainak.

A következő években további, az euró-
pai és magyar szabványoknak is megfele-
lő játszóparkokkal gazdagodott a város, 

és újabbak átépítésére, felújítására készül-
tek tervek. Az elavult, jobbára fém- és fa-
szerkezetű, nemegyszer a gyerekek tes-
ti épségére is veszélyes eszközök helyére 
új, biztonságos, minden igényt kielégítő, 
többgenerációs játszóeszközök kerültek-
kerülnek. 

Megújult játszóterek találhatók a Be-
rekalján, a Honfoglalás parkban és Hejő-
csabán a Szeretet úton, valamint a Stadi-
on, Corvin, Kőporos, Szeder, Vörösmarty, 
Sályi, Aulich, Géza, Csóka, Mátyás király, 
Katowice, Szinyei Merse Pál, Soltész Nagy 
Kálmán, illetve a Lavotta utcákon is. A régi 
játszóeszközök helyére olyan korszerű já-
tékok kerültek, mint például a kombinált 
mászóvár és a lapüléses hinta a 6–12 éves 
korosztály számára, vagy a rugós eszkö-
zök, bölcsőüléses hinták és a játékdózerek, 
amelyek 2–6 éves korosztály számára biz-
tosítanak szórakozást. A gyermekeket kí-
sérő szülők és nagyszülők kulturált pi-
henését a legtöbb helyen kényelmes kerti 
bútorok biztosítják.

A biztonság pénzbe kerül
Mint megtudtuk, az Észak-magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pá-
lyázat keretében négy pályázati „csomag-
gal” 74 millió forintos támogatást nyert az 
önkormányzat játszóterek felújítására, 57 
millió forintos önrész biztosítása mellett.

Átlagosan egy nagyméretű, mászóváÁtlagosan egy nagyméretű, mászóváÁtlagosan egy nagyméretű, mászó -
rakarakara t is magába foglaló játszótér kialakíkat is magába foglaló játszótér kialakíka -
tása 15-20 millió forintba került a város-
nak. Egy játszótér költségét meghatározza 
a kihelyezett eszközök száma, típusa, a biz-
tonságot fokozó ütéscsillapító réteg kiala-
kítása. A közterületeken tapasztalható fo-
lyamatos rongálások elkerülése érdekében, 
ahol az adottságok lehetővé teszik, a játszó-
parkok kerítéssel épülnek, amely tovább 
növeli a költségeket. A játszóterek bizton-
ságát növeli a megvilágítás kiépítése is, de 

ez további költségnövekedést eredményez. 
A magas beruházási költséggel létesült ját-
szótereken sajnos gyakran előfordulnak 
szándékos rongálások, a legnagyobb kár-
okozást az Avason található, nagy értékű 
mászóvár szándékos felgyújtása jelentette, 
melynek pótlása több millió forintjába ke-
rült az önkormányzatnak.

A képviselőknek is fontos feladat
A játszóterek megújítását, takarítását, terü-
letrendezését folyamatosan kezdeménye-
zik, szorgalmazzák a települési képviselők 
is. A Dóczy József lakótelepen a közelmúlt-
ban új padokat helyeztek ki, felújították, át-
festették a játszóeszközöket, kicserélték az 
ülőpadokat a hintákon. Az Avason, a Pat-
tantyús utcai gyermeklétesítményben 
mintegy 2,8 millió forintból tették biztonsá-
gosabbá a játszóeszközöket, korszerűbbé a 
területet. Egyebek mellett betonra cserélték 
a játszóeszközök elkorhadt, fa lengéscsilla-
pítóit, amelyek így jóval biztonságosabbak. 

A közelmúltban újították fel a Vörös-
marty – Melinda, valamint a Melinda és 
a Hadirokkantak útja találkozásánál lévő 
két játszóteret is, amelyek már igen régen 
épültek. Az elavult, vasból készült játszó-
eszközök balesetveszélyesek voltak, az el-
hanyagolt környezet rontotta a terület lát-
képét is. A több mint négymillió forintba 
kerülő felújítások során rendezték a terü-
letet, a régi eszközök helyére új, bevizsgált, 
az uniós szabványoknak is megfelelő ját-
szóeszközök kerültek. Csaknem három-
millió forintból újul meg idén nyáron a 
Dankó Pista utcai játszótér is. 

Dobos Tímea városházi szóvivő tájé-
koztatása szerint a nyári időszakra készül-
ve tart a játszóterek karbantartása. A Nép-
kertbe homokozó kerül ki, és kicserélik a 
homokot is az uniós szabványoknak meg-
felelő játszótereken. A Komlóstetőn és a 
Vasgyárban elbontják a balesetveszélyes 
játszóeszközöket.

Szepesi S. | fotó: Mocsári L.

Bartók + Puccini – Játék belépőjegyekért
Rejtvényünk utolsó fordulójának helyes megfejtése: a. Nyertesünk 
Povázsay Miklósné Miskolc, Tizeshonvéd u. Nyereménye a június 16., 
szombaton este 6 órakor a  Nagyszínházban látható „Legyetek jók, ha 
tudtok” kicsik gálájára szóló belépő.
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Június 16. | szombat » Salakmotor: Grand Prix kvalifikáció. Népkerti sporttelep, 16.30 
» Kosárlabda: U16-os női válogatott felkészülési mérkőzés, Magyarország – Horvátország. Ge-
nerali Aréna, 11.00.

Június 17. | vasárnap » Szabadidősport: Előzd meg a kisvasutat! – gyaloglás, fu-
tás, kerékpározás. Nevezés: 8.00–11.30, Kilián.

Június 20. | szerda » Kosárlabda: Európa-bajnoki selejtező, női, Magyarország – Portu-
gália. Generali Aréna, 17.00.

Június 21. | csütörtök » Kerékpár: országos bajnokság, időfutam. Felsőzsolca, Sport 
utca, 10.00.

» Maratoni hétvége. Több mint 450 futó vett részt a szombaton megrendezett, jubileumi, 
20. Bükki Hegyi Maraton – Kisgyörgy Ádám Emlékversenyen. Másnap a hagyományteremtő céllal 
megrendezett 1. Kondenzgyík Maratonon, a maratoni hétvége második versenynapján a váltókkal 
együtt kétszáznál több kerékpáros teljesítette a távot.

» Grand Prix kvalifikáció. Szombaton rendezik a jövő évi Salakmotor Grand Prix egyik 
kvalifikációját a népkerti salakmotorpályán. Hazánkat 6-os rajtszámmal Magosi Norbert, 12-essel 
Tabaka József, 15-össel Szatmári László, míg 3-assal Benkő Roland képviseli.

» Kerékpáros ob. Felsőzsolcán, illetve a 37-es műúton rendezik az idei kerékpáros időfutam 
országos bajnokságot június 21-én, csütörtökön. A versenyzők kezdő fiú, haladó fiú, serdülő fiú, 
serdülő leány, ifjúsági férfi, ifjúsági női, felnőtt férfi, felnőtt női, amatőr iskolások (1997–1998-
ban születettek), amatőr U23 férfi (18–23 év), amatőr felnőtt férfi (24–39 év), master (40–49 év) 
és szenior (50 évtől) korosztályban állhatnak rajthoz.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

röviden ›››››››››››››››››››››››

Nyerni jön ide a női 
kosárválogatott
Jövő hét szerdán Miskol-
con játszik Európa-bajno-
ki selejtezőt Portugália el-
len a magyar felnőtt női 
kosárlabda-válogatott.

A nemzeti együttes Fehérorosz-
országban kezdte meg a 2013-as 
Európa-bajnokságra kvalifiká-
ló selejtezők sorozatát, s szen-
vedett szoros mérkőzésen ve-
reséget (51–47). Szerdán, azaz 
június 20-án immár hazai kör-
nyezetben, Miskolcon lép pá-
lyára a magyar válogatott Portu-
gália legjobbjai ellen, a Generali 
Arénában.

Az UNI SEAT Győr játéko-
sa, az év legjobbjának válasz-
tott, az édesanyja révén miskolci 
gyökerekkel rendelkező Nagy-
Bujdosó Nóra csak a győzelmet 
tartja elfogadhatónak itthon, a 
luzitánok ellen.

– Az első erőfelmérőnk a fe-
héroroszok ellen volt Minszk-

ben, a portugálok kicsit köny-
nyebb ellenfélnek ígérkeznek. 
Jól összeállt a csapat, ha tud-
juk folytatni azt a játékot, amit a 
csehországi tornán – amit meg-
nyertünk –, akkor eredménye-
sek tudunk lenni. A miskolci 
mérkőzést mindenféleképpen 
meg akarjuk nyerni – mond-
ta a válogatott kosaras, hozzáté-
ve, hogy Štefan Svitek, az új szö-
vetségi kapitány jól felkészítette 
őket, de a tétmeccseken derül ki 
igazán, mit tud az együttes.

Nagy-Bujdosó Nóra kiemel-
te, a válogatott egyértelmű célja, 
hogy kijusson a franciaországi 
Eb-re, ehhez azonban százszá-
zalékos koncentráció és erőbe-
dobás szükséges valamennyi ta-
lálkozón.

A mérkőzésre a belépés in-
gyenes. Az összecsapás előtt do-
bóversenyt rendeznek a Gene-
rali Arénánál, a szünetben pedig 
köszöntik a DVTK-Vénusz-
Szabadidőközpont magyar baj-
nok NB I-es futsalcsapatát.                     

S. P.

Jegesmedvék: ezüstből aranyat!
Az elmúlt szezon három 
ezüstérme után jövőre még 
sikeresebb évadot zárnának 
a Miskolci Jegesmedvék.

– Három ezüstérem után milyen le-
het a jövő? – tette fel a kérdést Egri 
István, a miskolci klub első embe-
re, majd rögtön meg is válaszol-
ta. – Előre szeretnénk lépni! Célja-
ink tehát egyértelműek, az ezüstöt 
aranyra váltanánk – mondta hatá-
rozottan az egyesület vezetője.

Egri István bemutatta a szakmai 
stábot: Lukács György végzi a csa-
pat egészségügyi ellátását, Nagy Jó-
zsef felel a felszerelésért, továbbra is 
Fister József a masszőr, míg a csa-
patmenedzseri feladatokat, az ope-
ratív munkát a már visszavonult 
„jegesmedve”, Egri Gergely vezeti.

A sajtótájékoztatón internetes 
videobeszélgetésen keresztül beje-
lentkezett Tim Kehler is, aki július-
ban érkezik Miskolcra, hogy átve-
gye a Jegesmedvék kispadját.

– Izgatott vagyok a feladat, a ma-
gyarországi kaland miatt, ugyanak-
kor nagyon várom a találkozást és a 

közös munkát a játékosokkal. Már 
tervezem a felkészülést: először fel-
mérem a játékosok képességeit, fel-
térképezem az európai viszonyokat, 
majd reggel erőnléti, délután takti-
kai edzést vezénylek – avatott be a 
részletekbe a kanadai szakember.

Tim Kehler heti két edzőmérkő-
zést tervez a felkészülés során, ezek 
közül már biztos augusztus 10-én 
a Sapa Fehérvár elleni idegenbe-
li fellépés, 14-én egy Nagymihály 
elleni hazai találkozó, valamint a 
22. és 24. között rendezendő iglói 

torna. A vezetőedző feladata az is, 
hogy szemeljen ki kanadai játéko-
sokat. Egy jobbkezes center érke-
zése biztos: a frissdiplomás Yashar 
Farmanara a kanadai juniorligá-
ban és az egyetemi bajnokságban 
már bizonyított.

Egri Gergely az igazolásokról el-
mondta, a nyár „nagy durranása” 
Láda Balázs hazatérte, és a kanadai 
csatár mellett érkezett Wéber Zsolt 
az FTC-től, s az utánpótlásból is ke-
rült fel két hokis, Godó Dániel és 
Üveges Gábor személyében.

A Kontinentális Kupa sorsolását 
is megismerhettük: a Jegesmedvék 
igen nehéz csoportba kerültek, ahol 
a kazah bajnok Beibarys Atyrau, 
a lett bronzérmes SK Liepajas 
Metalurgs és a másodosztályú finn  
Vaasan Sport lesz az ellenfél. A ren-
dezésre három csapat pályázik, 
Miskolc is. A házigazda kiléte július 
23-án, Budapesten dől el.

Egri István hozzátette: az idei sze-
zonban már lesz kivetítő a jégcsar-
nokban, s a TAO-s beadvány ered-
ményét is bizakodva várják. Soós P. 

A kiesés az övé, az ötödik hely már nem?
Levonta a tanulságokat, és tovább fejlődne Benczés Miklós

Benczés Miklóssal az ötödik 
helyen állt a DVTK, ami-
kor felállították a kispadról. 
A szakember tudja, miben 
hibázott, de a tőle megszo-
kott módon továbbra is op-
timista.

Hat éve dolgozott Benczés Mik-
lós a DVTK felnőtt csapatnál, eb-
ből egy hónap híján két évet veze-
tőedzőként. Az NB II-ből rögtön 
visszagardírozta a csapatot a leg-
jobbak közé, az ősszel második he-
lyen álltak a piros-fehérek, majd 
április 2-án az ötödik pozícióban 
kényszerült otthagyni a klubot. A 
2011/2012-es kiírásban bajnokin tíz 
győzelmet, négy döntetlent és nyolc 
vereséget számlál, míg a kupákban 
5-4-3, azaz pozitív a mérlege. A Di-
ósgyőr végül a hetedik helyen vég-
zett az NB I-ben.

– Újoncként milyen elvárásokat 
tűzött ki maga elé az idény ele-
jén?
– Ismerve az előzményeket, óri-

ási siker volt, hogy felkerültünk a 

másodosztályból, hiszen nagy hát-
rányt kellett ledolgoznunk. Az ün-
neplés felejthetetlen élmény volt. 
Mindenki optimista volt az NB I 
rajtja előtt, Dudás Hunorral na-
gyobb célokat fogalmaztunk meg, 
mint a kiesés elkerülése, így az 1–8. 
helyet céloztuk meg – bennem is ez 
a reális cél fogalmazódott meg a ke-
ret kialakulása után. Biztos voltam 
abban, hogy támadóan kell fellép-
ni minden egyes ellenfél ellen, mert 
volt annyi a csapatban, hogy bár-
ki ellen jó mérkőzést vívhatunk – s 
ehhez igazodott a taktika is. Az őszi 
idény vége nem úgy sikerült, ahogy 
szerettük volna, de ez várható volt, 
kijött a fáradtság, kevés volt a szü-
net az NB I-es és NB II-es bajnok-
ság között, sok volt a sérültünk is, el-
fogytunk. Ennek az is az oka, hogy 
keveset rotáltam, ugyanazok har-
coltak mind a három fronton, mi-
vel az állandóság híve vagyok. Min-
den találkozón a lehető legjobbat 
kell nyújtanunk hatalmas szurkoló-
táborunk előtt.

– Az ősz végén jött tehát egy „tö-
rés”.
– A Ferencváros elleni vereség és 

a kupabúcsú hozta a változást, be-

árnyékolva az őszi szereplésünket. 
Itt éreztem azt, hogy a játékosállo-
mány bővítésre és minőségi változ-
tatásra is szorul, miközben a veze-
tés az Európa-ligás hely kiharcolását 
tűzte ki célul. Az ötödik helyezés a 
tavasz előtt várakozáson felüli ered-
mény volt, felcsigáztuk az érdeklő-
dést a szurkolókban is. Ez viszi előre 
a klubot, de ehhez lépni is kell: pozi-
tív volt a külföldi edzőtáborozás, de 
az átigazolások nem úgy sikerültek, 
ahogy terveztük. Hiányzott, hogy a 
kispadon is azonos képességű lab-

darúgók üljenek, mint akik kezdő-
ként lépnek pályára. Nem sikerült 
leigazolni azokat a labdarúgókat, 
akiket szerettünk volna idehozni 
Szentes Lázárral.

– Aztán jött néhány vereség, és a 
vezetőség szerint új impulzusok-
ra volt szükség.
– A továbbiakat ismerjük, nem 

elemezném a Szentes irányította 
együttes teljesítményét, az az ő dol-
guk. Esélyünk volt az Európa-liga-
szereplés kivívására, de ez nem jött 
össze. Nem biztos, hogy bennem 
és Vitelki Zoltánban volt a hiba. Le-
vontuk a tanulságokat, mindig van 
hova fejlődni, tanulni. Ez volt az 
utóbbi évtizedek legeredményesebb 
szereplése, és lám, milyen furcsa 
az élet: amikor a százéves évfordu-
lón kiestünk, az utolsó négy mecs-
csen én irányítottam a csapatot, s 
így mindenkinek az marad meg, 
hogy velem esett ki a DVTK. Ez a 
jó eredmény viszont már nem az én 
nevemhez fűződik. Ezt kicsit sajná-
lom. Ennek ellenére pozitívan gon-
dolkozom a kudarcok idején is, re-
mélem, a jövőm úgy alakul, hogy 
bizonyíthatom, van bennem is te-
hetség. Sok mindent kell mérleg-
re tenni, amikor új csapathoz igazol 
az ember: a lehetséges állomáshely 
szempontjait, a saját karrierjét, a 
családot és persze a régi klubot is…

J. I. – S. P. | fotó: J. Á.

Nemzeti focibajnokság Miskolcon
Június 25–29. közt a diósgyő-
ri sporttelep pályáin rende-
zik meg a Kárpát-medencei 
Összmagyar Nemzeti Diák-
bajnokság labdarúgótornájá-
nak egyik középdöntőjét.

Bő fél éve kereste meg a városve-
zetést Kű Lajos olimpiai ezüstér-
mes labdarúgó, a Puskás Ferenccel 
és Grosics Gyulával együtt alapí-
tott Aranycsapat Alapítvány elnöke, 
tudtuk meg Zsiga Marcell alpolgár-
mestertől.

– Örömmel fogadtuk a felkérést, 
mely szerint mi rendezhetjük a Kár-
pát-medencei Összmagyar Nemze-
ti Diákbajnokság labdarúgótornájá-

nak egyik középdöntőjét – emelte 
ki Miskolc alpolgármestere.

Június 25–29. között öt általános 
iskolás csapat küzd majd meg kör-
mérkőzéses rendszerben a diósgyő-
ri pályákon az első helyért, mely a 

budapesti döntőbe jutást jelenti. A 
mintegy 200-250 résztvevő csapat-
ból mindig a legjobb húsz együttes 
jön Magyarországra, a finálé hely-
színe minden évben az Albert-sta-
dion. A focisták sikerén felbuzdulva 

kézilabda, asztalitenisz, sakk és bir-
kózás sportágban is elindult az évek 
során a bajnokság.

Kű Lajos lapunk érdeklődésé-
re elmondta, a határon túli magyar 
vagy részben magyar tannyelvű is-
kolák diákjai nak rendezett torna 
célja a határok feletti nemzetegyesí-
tés, a történelmi Magyarország ösz-
szefogása.

– Hittel, sporttal, kultúrával erő-
síteni a nemzeti összetartozást, az if-
júság hazafias érzéseit. A tehetségek 
felkutatása, felkarolása mellett ez a 
legfontosabb. Nemcsak a sportról 
szól, hanem kultúránkról is – hang-
súlyozta a válogatott futballista.

A tizedik alkalommal megrende-
zett Kárpát-medencei Összmagyar 
Nemzeti Diákbajnokság küldetése 
a labdarúgás népszerűsítése a fiata-
lok körében, a legendás Aranycsa-
pat tagjait példaképül állítva. 

Soós P. | fotó: Mocsári L.

Magyar Bajnokok! Június első hétvégéjén rendezték meg 
a Magyar Mazsorett Bajnokságot Vértesszőlősön, ahol a Miskolci 
Majorette Együttes Cadett csoportja első helyen végzett, ezzel kva-
lifikálva magát az augusztusi Európa Bajnokságra Lengyelországba. 
26 település több mint 600 táncosa mutatta be tudását három kor-
osztályban és öt kategóriában. A miskolci lányok először indultak 
Magyar Mazsorett Bajnokságon cadett korcsoportban (8–11 éve-
sek), ahol a botos összetett csapat kategóriát megnyerték.

Kű Lajos és Várhidi Pál válogatott labdarúgó járt itt az  „Aranycsapattól”

Láda Balázs (balról), Fodor Szabolcs és Orosz Szilveszter oszlopos tagja lesz a Maciknak | fotó: Juhász Á.
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10  hirdetés

Jegyek és információ: Mûvészetek Háza jegypénztár (Rákóczi u. 2.)
SzínHáz JegyáRak: 2500 Ft, a helyszínen az elôadás kezdete elôtt 1 órával 
3000 Ft, miskolctapolcai lakcímkártyával 2000 Ft. DuMaSzínHáz JegyáR: 

2200 Ft, helyszínen az elôadás kezdete elôtt 1 órával 3000 Ft,  
miskolctapolcai lakcímkártyával 1800 Ft. BéRlet az 5 elôadásra 10 000 Ft.

A Művészetek Háza Miskolc bemutatja az Akropolisz Szabadtéri Színpadon:

MiSkolctapolcai nyáR 2012
Július 5., csütörtök 21.00 óra – Hajmási Péter, 
Hajmási Pál  (operettgála két részben)
Fellépnek: Fischl Mónika, Vadász Dániel, Teremi Tri-
xi, Bozsó József 
Jegyár: 2500 Ft, a helyszínen az előadás kezdete 
előtt 1 órával 3000 Ft, miskolctapolcai lakcímkár-
tyával 2000 Ft.

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

Július 12., csütörtök 21.00 óra – Ez a Hely – 
Kulka János estje (élő koncert 2 fős zenekari kon-
certtel)

Jegyár: 2500 Ft, a helyszínen az előadás kezdete előtt 1 
órával 3000 Ft, miskolctapolcai lakcímkártyával 2000 Ft

Július 19., csütörtök 21.00 óra – Georges 
Feydeau: Az úr vadászni jár  (bohózat két részben)
Főbb szerepekben: Kautzky Armand, Kökényessy Ági, 
Koncz Gábor 
Jegyár: 2500 Ft, a helyszínen az előadás kezdete 
előtt 1 órával 3000 Ft, miskolctapolcai lakcímkár-
tyával 2000 Ft.

Július 26., csütörtök 21.00 óra – Micheal Par-
ker:  A szerelmes nagykövet (bohózat két részben)
Főbb szerepekben: Straub Dezső, Gregor Bernadett, 
Farkasházi Réka
Jegyár: 2500 Ft, a helyszínen az előadás kezdete 
előtt 1 órával 3000 Ft, miskolctapolcai lakcímkár-
tyával 2000 Ft.

ügyvezető igazgatója pályázatot hirdet  
az alábbi munkakörökben:

A szakmai önéletrajzokat és a szakképesítési bizonyítványok 
másolatát tartalmazó pályázatokat 2012. június 20-ig  

dr. Nagyné Stefán Enikő HR-igazgatóhoz kérjük benyújtani. 

Bérezés Kjt. szerint. Az állások azonnal betölthetők.

• Szakképzett (OKJ) ápoló
• Műtős szakasszisztens

• Titkárnő
A munkakör betöltéséhez középfokú végzettség szükséges  

(közgazdasági szakközépiskola, előnyt jelent  gyors- és gépírói végzettség).

MEGNYÍLT A DIÓSGYŐRI 
VÁRFÜRDŐ!

Változatlan árakkal várjuk Kedves Vendégeinket 
a június elsején megnyílt Várfürdőben!

Nyitva tartás: H–P: 9.00–18.00, SZ–V: 9.00–19.00

Hajnali úszás: reggel 6–8 h-ig!
A szolgáltatás 10 alkalmas úszóbérlet 

megvásárlásával vehető igénybe, 
amely a helyszínen kapható

3000 Ft-ért a fürdő nyitvatartási idejében.

       Szeretettel várjuk!

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

Akció 2012. 06. 16-tól 2012. 06. 22-ig
Ariel mosópor, 2 kg, 749 Ft/kg 1499 Ft
Coccolino öblítő, 1 l  499 Ft
Max San fürdő- és konyhai tisztító, 500 ml, 800 Ft/l 399 Ft
Max San univerzális tisztító, 750 ml, 532 Ft/l 399 Ft
Well Done mosógél, fehér, színes, 4,5 l, 289 Ft/l 1299 Ft
Well Done mosógél, fehér, színes, 3 l, 333 Ft/l  999 Ft
Perwoll foly. mosószer, 3 l, 699 Ft/l 2099 Ft
Perlux színgyűjtő kendő, 20 db-os, 20 Ft/db 399 Ft
OB tampon, minden 16 db-os csomagolás  529 Ft
Nivea testápoló, többféle, 250 ml, 3996 Ft/l 999 Ft 
Viaszosvászon asztalterítő, 140 cm széles    699 Ft/m

Jegyek és információ: Mûvészetek Háza jegypénztár 
(Miskolc, Rákóczi u. 2., telefon: 46/508-844, 30/846-3009)

www.muveszetekhazamiskolc.hu

A dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház  
és az Orlai Produkciós Iroda bemutatja:

RolanD HaRwooD: a nagy négyeS  
2012. június 19., kedd, 19.00 óra 

Rendező: Gállfy László.  Szereplők: Molnár Piroska,  
Vári Éva, Benedek Miklós, Szacsvay László 

Jegyár: 3900 Ft 

„Ünnepelt operaénekesek voltak. Mára visszavonultak. 
Egy békés művészotthonban él a tenor, a basszus és az 
alt – amikor egy nap váratlanul beköltözik a szoprán is. 
Teljessé vált az egykori legendás Nagy Négyes. Minden 
szerep változatlan: a kamaszosan túlfűtött Rigoletto, a 
kacér Maddalena, az érzékeny Herceg, a kiszámítha-
tatlan Gilda. Sérelmek, vonzalmak mintha tegnap tör-
téntek volna, véd- és dacszövetségek mintha tegnap 
köttettek volna. És előttük a nagy feladat: egy Verdi-gá-

la, hosszú évek után újra a közönség előtt. De olyan-e 
ma is a hangjuk, mint fénykorukban? Egyáltalán: hol 
ér véget a magánember és hol kezdődik a művész?  
Ro  nald Harwood (Az öltöztető, illetve A zongorista Os-
car-díjas szerzője) színdarabjában az örökifjúságról és 
a művészet hatalmáról mesél iróniával, sok humorral.”
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A miskolc televízió műsorA ››››››››››››
Június 18. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Épi-Tech, házépítők 

műsora (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc 
Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Célpont a Föld, ameri-
kai film (12 – Hálózat TV 23.00–06.00 Képújság.

Június 19. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, életmód-
magazin (Hálózat TV) 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 Sportköz-
vetítés felvételről 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 401-es járat, amerikai film (12 – Hálózat TV) 23.00–
06.00 Képújság.

Június 20. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Az év praxisa a Kár-
pát-medencében (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Mis-
kolc 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 ismeret-
terjesztő műsor (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Június 21. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Aki-
nek sebeivel gyógyultatok meg…” (Hálózat TV) 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 Amikor a 
sasok lecsapnak, amerikai film (12 – Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Június 22. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Gold Manager Ma-
gazin (Hálózat TV) 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 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az elveszett kislány, amerikai film (16) (Hálózat TV) 
23.00–06.00 Képújság.

Június 23. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi szent 
helyek üzenete 7. rész (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti ma-
gazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat 
TV) 21.00 SlágerMix Attilával (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 22.30 Édes otthon, magyar 
film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Június 24. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 
19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.35 
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A gyanú, amerikai film (12 – Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

HIrdetés

Június 14–20. | 17.00 Francia hétvége; francia vígjáték | 16 | (Béke-te-
rem) | 17.30 és 20.00 Prometheus; amerikai sci-fi | 16 | (Uránia-terem) | 
19.30 A némafilmes; fekete-fehér, feliratos francia némafilm | 12 | (Bé-
ke-terem).

Június 21–27. | 17.00 Jane Eyre; feliratos angol–amerikai romantikus film 
| 12 | (Béke-terem) | 17.30, 20.00 Nathalie második élete; feliratos francia–
svéd romantikus vígjáték | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 Az ajtó; magyar–né-
met film | 12 | (Béke-terem).

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

progrAmAjánló ›››››››››››››››››››
minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Madagaszkár 3. (MB premier, di-
gitális 3d) | 6 | 10.15, 12.15 (szo–v), 
14.15, 16.15, 18.15, 20.15 – 22.15 (p–
szo)
Madagaszkár 3. (MB premier) | 6 
| 11.15 (szo–v), 13.15, 15.15, 17.15, 
19.15 – 21.15 (p–szo)
Hófehér és a vadász (MB) | 12 | 10.15 
(szo–v), 14.45, 17.15, 19.45 – 22.15 
(p–szo)
Várandósok (MB) | 16 | 11.45 (szo–v), 
16.00, 20.00 – 22.15 (p–szo)
Men in Black – Sötét zsaruk 3. (MB 
digitális 3d) | 16 | 15.45, 18.00, 20.15 – 
22.30 (p–szo)

Prometheus (MB digitális 3d) | 16 
| 10.00, 12.30 (szo–v), 15.00, 17.30, 
20.00 – 22.30 (p–szo)
A bosszúállók (MB digitális 3d) | 16 
| 13.45
A diktátor (MB) | 16 | 14.00, 18.15
Prometheus (MB) | 16 | 11.30 (szo–v), 
14.00, 16.30, 19.00 – 21.30 (p–szo)
Kalózok – A kétballábas banda 
(MB digitális 3d) | 6 | 11.30 (szo–v), 
13.30
Men in Black – Sötét zsaruk 3. (MB) 
| 16 | 12.45 (szo–v)
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 – június 14–június 20.  ›››››

» Miskolcon három, Jézus Szíve tisztele-
tére szentelt templom van, mindhárom búcsúját 
vasárnap, 17-én tartják. A martin-kertvárosi plé-
bániatemplom ünnepi szentmiséjét 11 órától Sere-
gély István ny. egri érsek mutatja be és mond szent-
beszédet. A tapolcai Sziklakápolnában is 11 órakor 
kezdődik a búcsú szentmiséje, amelyet idén Palánki 
Ferenc segédpüspök, miskolci helynök, mindszenti 
plébános celebrál. A perecesi Jézus Szíve-templom 
búcsúja fél 11-kor kezdődik, Szent Ferenc Kistestvé-
rei mutatnak be szentmisét.

» Ezen a vasárnapon tartják a mezőkö-
vesdi Szívbúcsút is. Előtte, szombaton egyházme-
gyei családtalálkozó lesz 14.30–20 óra között. A bú-
csút megnyitó esti szentmisét Ternyák Csaba egri 
érsek mutatja be este 7 órakor. Vasárnap 10 órakor 
kezdődik a búcsú szentmiséje, amit Pápai Lajos győ-
ri püspök celebrál, utána városi körmenet.

» Vasárnap, 17-én a minorita templom-
ban a fél 10 órai szentmisén tanévzáró Tedeumot 
tartanak, a negyed 12 órai misén a Szent Ferenc-
kórus énekel, és a mise után hangversenyt tar-
tanak az operafesztiválhoz kapcsolódóan. Jövő 
szombaton, 23-án, szlovákiai zarándokutat szer-
vez a minorita plébánia, Rad, Lelesz, Dobóruszka 
útvonalon, ahol helyi minorita emlékeket keres-
nek fel. Jelentkezni a plébániairodán lehet.

hArAng-hírek ››››››

VÁRANDÓSOK ESTÉJE 

Tudtad, hogy június 21-én 
a legrövidebb az éjszaka és 
leghosszabb a nappal?

ennek apropóján a követke-
ző nap, június 22-én, pénte-
ken 18 és 21 óra között ke-
rül megrendezésre az első 
Várandósok estéje a tégel 
Babaszakáruházban. A jóked-
ven kívül lesz babakocsi-be-

mutató, Falánk Fanny-süte-
ménykóstoló, kedvezmények 
– minden, nem akciós termé-
künk 10% kedvezménnyel –, 
ajándékok, meglepetések. 

Kóstoltad már Magyaror-
szág 2011 év legjobb kékfran-
kos rosé borát, a „Bűbájt”? Ná-
lunk megteheted! Apukáknak 
és nagyszülőknek borkósto-
ló a dimenzió Borászat jóvol-
tából. Használd ki ezt a pár óra 
pluszt és töltsd el velünk kelle-
mes környezetben.

SzErEtEttEl VáruNK tégEd iS  
Az ElSő VárANdóSoK EStéJéN  

JúNiuS 22-éN, PéNtEKEN 18–21 óráig!

 A legkisebbeknek a legjobbat!
TÉGEL Babaszakáruház Miskolc, József Attila u. 25–27.  

Ingyenes parkolás! Nyitva: hétfőtől szombatig 10–18 óráig.  
Tel.: (46) 344-700. Mobil: 30/278-3657. www.tegel.hu

Színházműsor
Június 20. | szerda | NY | 

17.00, 19.00 PrOMeNÁd-KON-
Cert / A Miskolci Szimfonikusok

Június 22. | péntek | NY | 20.30 
éN és A KIsÖCséM / Bemuta-
tó előadás

Június 23. | szombat | NY | 
20.30 éN és A KIsÖCséM / Bér-
letszünet

Június 28. | csütörtök | NY | 
20.00 deMJéN-KONCert

Június 29. | péntek | NY | 20.30 
éN és A KIsÖCséM / Bérletszünet

Június 30. | szombat | NY | 
20.30 éN és A KIsÖCséM / Bér-
letszünet

Játszóhely: NY – Nyári színház

Június 16. | szombat
09.00 | 3. Autohifi- és tuningfesztivál. ME körcsarnok.
09.00 | Waldorádó fesztiválzáró mulatság. Hámor.
17.00 | Kerti parti. A Ködmön Formációs Táncegyüttes és 

csoportjai. Ifjúsági Ház.
17.00 | eLTE bemutató. Művészetek Háza.

Június 17. | vasárnap
17.00 | T-Dance évzáró táncgála. Művészetek Háza.
17.00 | Randevú klub. Vörösmarty Művelődési Ház.

Június 19. | kedd
19.00 | A nagy négyes. Szereplők: Molnár Piroska, Vári 

Éva, Benedek Miklós, Szacsvay László. Művészetek Háza.

Június 20. | szerda
14.00 | Roma Szín-pátia. A kultúra összeköt című tárlat 

megnyitója. Művészetek Háza.

Június 21. | csütörtök
16.30 | Nógrádiné Kiss Magdolna festőművész kiál-

lításának megnyitója. Rákóczi-ház.
17.00 | Rézművesné Nagy Ildikó művésztanár kiál-

lításának megnyitója. Rákóczi-ház.

Június 22. | péntek
08.00 | Roma Szín-pátia. Sportnap. Népkerti sportpálya.
10.00 | Mazsola és Tádé. A budapesti Fabula Bábszínház 

zenés bábjátéka. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

Június 23. | szombat
06.00 | Roma Szín-pátia. Sportnap. Holt-Sajó.
16.00 | Magyarnóta- és operettest. Vörösmarty MH.
17.55 | Szent Iván-éji varázs. Tündérzene, éjszakai fő-

zés, tombola, Rokker Zsolti a szerelmesek éjszakáján. 
Miskolci Egyetem, Uni Hotel parkja.

21.00 | Szent Iván-éji randi party. Ifjúsági Ház.

Múzeumok éjszakája, június 16.
Szabó Lőrinc Könyvtár
18.00–00.00 | A muzeális gyűjtemény vezetéssel.
18.00 | Virág fuvoladuóval. Siklósi Kristóf, Csabay 

Zsuzsanna és a Fazekas utcai iskola tanulói.
18.30 | GloriArt Brass. 
19.00 | Miskolci Muzsikusok Vonósnégyese.
20.00 | Bartha Mária Viola színművész szavalatai.
20.30 | Ács Ferenc és Zsekov Éva Mónika, hegedű.
21.00 | Ramocsa Emese színművész szavalatai.
22.00 | ClaXoTon Kvartett.
23.00 | Czakó–Koroknai Duó szaxofon-konga.

Miskolci Galéria, Rákóczi-ház
17.00 | Az ÉN Galériá(m) – akcióban a közönség. 
17.00 | A kisvakond nadrágzsebe. Foglalkozás.
18.00 | Virágművészet. 
18.00 | Exkluzív tárlatvezetés Veres Lajossal.
18.30 | Szemere-divatshow. 
19.00 | Az élő képregény. Buborékgyakorlatok
19.00 | A Divat a divatban című kiállítás meg-

nyitója. Exkluzív tárlatvezetés Aranyosi Zsuzsa tex-
tilművésszel.

20.00 | Latin szenvedély. A Bartók Béla Zeneművé-
szeti Intézet növendékei játszanak.

20.30 | Kis éji zene I. Flach Antal és a Bartók Béla Ze-
neművészeti Szakközépiskola növendékei.

21.00 | Aranyolló. Performansz. Steel City Drummers.
21.20 | Kis éji zene II.
22.00 | Odisi. Kelet-indiai táncok.
22.00 | MEZtelenül az éjszakában. Beszélgetés mis-

kolci sportolókkal.
23.30 | A leggyengébb láncszem. Kortárs táncszem.

Színháztörténeti és Színészmúzeum.
16.30 | Légyott. Díszkosz 12.
17.30 | Mező István karikatúrái.
18.00 | Dorka Játszóháza.
18.30 | Exkluzív tárlatvezetés Péva Ibolyával.
20.00 | Sanzonstaféta I. Eperjesi Erika estje.
22.00 | Sanzonstaféta II. Szirbik Bernadett estje.

Herman Ottó Múzeum központi épülete
16.00–18.00 | A rudapithecus és kora. Kordos 

László előadása, megtekinthető „Gabi” koponyája.

16.00–24.00 | Újra látható a mamutagyar.
18.00–24.00 | A molnárkalács hagyománya Bor-

sodnádasdon. Bemutató sütés, kóstoló, sütővasak.
18.00–24.00 | Herman Ottó emlékére. Időszaki ki-

állítás, kvízjáték.
18.00–24.00 | Képtúra. A látogatók kedvenc műal-

kotásainak bemutatása a képtárában.
18.00–24.00 | Győzelem vagy halál. A Herman 

Ottó Múzeum 10-es honvéd gyűjteményéből. 
18.00–21.00 | Mi hogyan restaurálnánk?! Prakti-

kus szaktanácsok a tárgyak rendbetételére.
18.00–24.00 | Miskolczi régiségvásár.
18.00–24.00 | Ásványok mikroszkóppal.
19.00–23.00 | Pannon-tenger totó. 
20.00–24.00 | Tapolcai ásatás. Éjszakai túravezetés.
21.00–22.00 | Táncház. Az Esztenás együttessel

Herman Ottó Múzeum kiállítási épülete
16.00–24.00 | 100 éves a magyar cserkészet. In-

teraktív foglalkozások, játszóház és filmvetítés.
16.00–24.00 | Fotótörténeti tárlatvezetés. Be-

szélgetés Dömötör Zoltánnal a kiállításon. 
18.00–24.00 | Honfoglaló vezérek hagyatéka. A 

tarcali és a karosi vezéri sírok leletanyagából.

18.00–24.00 | Műterem titok. Interaktív perfor-
mance Pálfalusi Attila festőművésszel

18.00–24.00 | Hollóházi porcelánfestés.
18.00–24.00 | VII. Miskolci Fröccsfesztivál és 

Avasi fröccstúra. Szódásüveg-bemutató és vásár, 
Manó Manufaktúra-portékák, arcfestés és hennafes-
tés, latin-jazz. Herman Ottó Múzeum, papszeri kiállí-
tási épület kertje.

Lillafüred
18.00–24.00 | Éjszakai látogatások vezetés-

sel a Herman Ottó Emlékházban, a Szent Ist-
ván-barlangban, a LÁEV lillafüredi állomás-
épületében, a Kohászati Múzeumban, illetve 
a helyszínek között. Gyertyát, fáklyát vagy elem-
lámpát vinni kell!

Miskolci Fűtőház
12.00–22.00 | „A vasút rejtett arca”. Járműbe-

mutató, virtuális utazás vasúti pályákon, séta a mo-
torszerelő műhelyben, ismerkedés a mozdonyfordító 
koronggal stb. Megközelítés a Kinizsi út 21. szám fe-
lől, vagy Miskolc Tiszai pályaudvarról 2 óránként indu-
ló különvonattal.
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Zumbarekord!
A Rádió M a hallgatóival, a 

Zumba Fitnessel, a Zumba hí-
res trénereivel készült arra, hogy 

megdöntse az „együtt zumbázás” 
magyar és világrekordját szomba-

ton a sportcsarnok előtt. A jegy-
zőkönyv szerinti 1650 résztve-

vő  megdöntötte a magyar zumba 
800 fős rekordját, és a magyar 
közös táncrekordot (1597) is. 

A 3105 fős világrekord maradt 
Ausztráliáé. Viszont jöttek ide 

táncolni New Yorkból, Szlovákiá-
ból, Budapestről, Szombathelyről, 

Debrecenből is, így, ha lehetne 
mérni, akár az önfeledten együtt 

szórakozás rekordját meg lehetett 
volna dönteni. (fotó: M. L.)

bestseller ›››››››››››››

Vavyan Fable: Barbárság tengere
Az Álmok Tengeréből megismert Sandon 
zsoldosból szabad viador lett. A sok tusa 
után úgy érzi, lelke békéjét csak egyedül ta-
lálja meg, így társaitól búcsút véve útnak 
indul, bár inkább belső utazásra küldené 
Virtuo. Sandon valóságos élményekre vá-
gyik, ezeket meg is kapja, miután kiköt 
Qrbuun rablókirályságban, ahol hirtelen 
minden katona őt üldözi, és a kéretlenül 
mellé szegődött társakat is képtelen lerázni. 
Halálraítélt zsiványok segítik szökésében, 
lovagként harcol a Vitézi Viadal bajnoki cí-

méért. Napról napra szerelmesebb feleségébe, Amina grófnőbe, és 
legfőbb célja megdönteni Scata rablókirály zsarnoki hatalmát.

George R. R. Martin: 
Sárkányok tánca – A Tűz és a jég 
diadala ötödik kötete
A hideg szelek feltámadtak a sokat szen-
vedett Hét Királyságban, ahol az Öt Király 
háborúja után a túlélőknek most az éhín-
séggel kell szembenézniük. Az emberek 
birodalmát védelmező Fal ifjú parancs-
noka, Havas Jon a Mások elleni remény-
telen küzdelemre próbálja felkészíteni a 
szétzüllött Éjjeli Őrséget, ám rá kell döb-
bennie, ellenségei jóval közelebb vannak 
hozzá, mint gondolná. Stannis Baratheon 
Észak uralmáért vív elkeseredett harcot. A világ eközben az ősi város-
ra, Meereenre figyel, ahol Viharban született Daeneryst, Westeros jog 
szerinti uralkodóját minden oldalról szorongatják ellenségei.

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

nathalie 
második élete
Férjét egy autó-
balesetben vesz-
tette el Nathalie, 
a fiatal, gyönyö-
rű, munkamáni-
ás nő, aki a tragé-
dia óta érzelmeit 
elfojtva éli min-
dennapjait. Mun-
katársa, Markus, 
jóindulattal sem 
mondható jóképűnek, ruházata is hagy maga után kívánnivalót, s 
általában véve a megtestesült szerencsétlenség. Mégis ő az, akit egy 
váratlan napon, mindenki meglepetésére, Nathalie megcsókol.

feliratos francia–svéd romantikus vígjáték, korhatár 12 év
Művészetek háza, uránia-terem; június 21–27., 17.30, 20.00

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most… A régi „városi serház” telkén felépült az új, im-
pozáns laktanyaépület, amelyet Lévay József megyei főjegyző, Soltész 
Nagy Kálmán polgármester és Adler Károly városi főépítész jelenlé-
tében adták át – írta a Borsodmegyei Lapok 1889. július 22-ei száma. 
Miskolc „háziezredének”, a 10. honvéd gyalogezrednek ez lett a „szál-
láshelye”. Nevét a magyar királyi honvédség főparancsnokáról, József 
főhercegről, Miskolc későbbi díszpolgáráról kapta. Az első világhábo-
rú után sokféle funkciója volt: csendőrkerületi parancsnokság (1926-
ban emeletráépítést kapott), majd a rendőrség használta a második 
világháború után, de volt államvédelmi hatóság laktanyája, munkás-
őrség székháza és pártoktatási igazgatóság. 1987–1991 között átalakí-
tották, és 1993-ban nyílt meg itt a Herman Ottó Gimnázium.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

80 éve, az 1932. június 10-
ei közgyűlésen járult hozzá a 
vármegye, hogy Martin-telep 
Miskolc része legyen. A me-
gye és Hejőcsaba kártalanítást 
kért. A főleg vasutasok lakta 
település Mindszent után má-
sodikként „csatlakozott” a szü-
lető Nagy-Miskolchoz.

68 éve, 1944. június 12–15. 
között a diósgyőri téglagyár 
területéről öt szerelvénnyel 
15 464 megyebeli zsidó embert 
vagoníroztak be és indítottak 
az auschwitzi haláltáborba. 
Miskolcról közel tízezret hur-
coltak el a 14-15 ezer főre be-
csült zsidó lakosságból. 

48 éve, 1964. június 15–19. 
között rendezték meg az első 
Magyar Rövidfilm és Televí-
ziós Rövidfilm Fesztivált Mis-
kolcon, az azt megelőzően 
átadott szakszervezeti szék-
házban. 1989-ben a XXIX. 
fesztivállal fejeződött be a ren-
dezvénysorozat, amely Mis-
kolcot fesztiválvárossá tette.

Hétforduló ›››››

Névadó – Benke József
A Lévay József és a Dessew-
ffy Arisztid utcák között 
az Avas keleti lejtőjén 
1947-től létező kelet-
nyugat irányú utcánk. 
(Korábban Albori Jenő 
nevét viselte.)

1804-től színi tanul-
mányokat végzett Bécs-
ben és Kolozsváron, de neve 
ismertté vált lapszerkesztőként és 
dramaturgként is. 1811–1815 kö-
zött színtársulatot igazgatott, de 
játszott színpadon is. 1815-től fel-
hagyott a színészkedéssel, s Diós-

győrben vállalt tanítói állást. 
1820-ban kötött házassá-
gából született Judit lá-
nya, aki Laborfalvi Róza 
néven vált a magyar 
színjátszás jeles alakjává.

(1781–1855 között élt, 
nemesi család sarjaként 

Laborfalvi előnevét éle-
te végéig használta. Hamvait 

1882-ben helyezték át Diósgyőrből 
a mindszenti római katolikus te-
metőbe. Sírhelye védett, mellszob-
ra a Színháztörténeti és Színész-
múzeumban látható.)                  D. I.

Ezeréves, de élő hagyomány
A borászatnak, a szőlő-
művelésnek több száz 
éves története van Miskol-
con, az Avason is. Báthory 
Csongor is ápolja a hagyo-
mányt, amit még édesapja 
hagyott rá örökségül.

Édesapja az 1960-as években vet-
te a pincét, amelybe gyakran vitte 
fiát is, aki így egészen kiskorától 
tanulta, hogyan készül a jó bor.

– Beleszülettem a borkészítés-
be, és édesapám halála után át-
vettem a pincét. Hiszem, hogy 
ennek a hagyománynak tovább 
kell élnie – mondta Báthory 
Csongor, aki a Miskolci Pincék 
Asztaltársaságának is tagja. Az 
avasi pincesoron egykor nyüzsgő 
élet volt, s ma is azon dolgoznak, 
hogy azt a miliőt visszahozzák.

Az asztaltársaság tagjai szeret-
nék, ha minél több pincének len-
ne gazdája, hiszen ez egy nagy 
közösség, ami az emberekről, a 
kultúráról is szól a bor mellett.

A hobbiborász közalkalma-
zottként dolgozik, ám hetente 
feljár a pincébe, hiszen mindig 
akad tennivaló.

– Baráti társaságok, a pincetu-
lajdonosok közösségének hely-
színe, szeretjük egymás borát, 
egymás társaságát. Szeretném, ha 
a századelői hangulat, élet visz-
szaköltözne ide, a pincesorra – 
hangsúlyozta a pincetulajdonos, 
aki Hegyaljáról kapja a szőlőt, 
amiből a legfinomabb borokat 
készíti. Több a fehér a hordók-
ban, ám ő maga a vörös száraz 
bort kedveli a legjobban, nyáron 
pedig kedvelt itala a kisfröccs.

– A szőlőművelés ezeréves ha-
gyomány. Ismeretlenül is össze-
köti a borkedvelőket, korokat, 
kultúrákat. Időtlen közösségal-
kotó erő. Ezt szeretnénk meg-
őrizni, továbbadni – emelte ki.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

köztünk élnek ››››››››››››

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

közérdekű ››››››››››››

Ha jogi problémájuk vagy kérdésük van, küld-
jék el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá:  „Min-
denkit érhet jogeset”. E-mail címünk: info@
mikom.hu. Jogi szakértőink, dr. Strassburger 
Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvédek írásos vá-
laszukkal állnak rendelkezésükre!

jogeset ››››››››››100 éve írták…
A Magyar Államvasutak Közúti Gépkocsiüzeme 
(MÁVAUT) 1936 nyarán autóbuszjáratot helyezett 
üzembe Miskolc és Debrecen között. Az utazási idő 
két és fél óra volt. A busz reggel 7 óra 25 perckor indult 
a Kígyó gyógyszertár elől (Széchenyi–Kazinczy u. sa-
rok), s este 18 óra 55 perckor indult vissza a debrece-
ni Bika Szálloda elől. A „gyorsjárat” megállt Ónodon, 
Polgáron és Hajdúböszörményben.    Dobrossy István

Szépségek. Szombaton rendezték meg a Borsod Szépe döntőjét az Avasi Gimnáziumban. 711 hölgy je-
lentkezett, közülük az életkoronként meghatározott kategóriák 10-10 legjobbja került a döntőbe – a négy leg-
szebb fejére pedig a korona. Marsi Nikolett Lili (3 éves, Izsófalva), Czirjáki Csilla (14 éves, Tarcal), Zsólyom 
Odett (18 éves, Miskolc) és Breusz Ljubov Szergejevna (Kazincbarcika) lesz egy éven keresztül a megye szépe.
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