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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
AlkAlmAzások 
csAk okosAn
bár a telefon megvásárlása után 
rengeteg alkalmazást letöltünk, 
aztán elfelejtjük a programot.  
elekt-rovat | 7. oldal

Új utAkon 
sikeres
sikerrel tette meg az első lépést 
új útján a bartók+…, a nyitott 
operafesztivál.  
a város | 4. oldal

miskolci nyár: 
sport, zene...
Új nyári rendezvénnyel bővül Mis-
kolc nyári programkínálata június 
30–július 1. és július 6–8. között.  
a város | 6. oldal

Ingatlanokról, oktatásról
A nyári szünet előt-
ti utolsó ülését tar-
totta Miskolc város 
közgyűlése, melyen 
olyan fajsúlyos té-
mákat is tárgyaltak, 
mint az önkormány-
zat vagyongazdál-
kodási koncepció-
ja, vagy a parkolási 
rendszer módosítá-
sa. Javaslat került a 
képviselők elé Miskolc forgalomképes ingatlanvagyonának haszno-
sítási koncepciójáról, de tárgyalták a MIK Zrt. 2012. évi ingatlangaz-
dálkodási tervének jóváhagyását is.

Szélyes Domokos, a MIK Zrt. ügyvezető igazgatója elmondta, a 
város ingatlanvagyonának műszaki állapota nagyon leromlott, ezért 
olyan ingatlangazdálkodást nem lehet folytatni, ahol a bevételt nem 
forgatják vissza – mint tették azt az előző években.

» folytatás az 5. oldalon» folytatás az 5. oldalon»

Kánikula volt – a meleg viszont marad
Túl vagyunk a nyár első ká-
nikulai hetén. Hétfőn kez-
dődött, csütörtökön tetőzött, 
pénteken pedig véget ért a 
tikkasztó meleg. 

A viharosan érkező eső ugyan kicsit 
lehűtötte a levegőt, de hétfőig még 
valószínűleg 30 oC közelében ma-
rad a hőmérséklet. A figyelmeztetés 
szerint az UV-B-sugárzás továbbra 
is magas marad. A városban jártak 
a locsolókocsik, és működik a város 
összes ivókútja, így szomjukat olt-
hatják az utcákon járók. 

A vár felújítása miatt ugyan a ko-
rábbinál kisebb napozóterülettel, de 
ismét megnyitotta kapuit június ele-
jén a Diósgyőri Várfürdő is. Min-
den más változatlan, így például le-
hetőség van „hajnali” úszásra is.

Az egyetemtől búcsúztak
Elbúcsúztak alma materüktől a 
Miskolci Egyetem végzős hallga-
tói. Szerda este a selmeci hagyo-
mányoknak megfelelően a Sza-
lamander menetével köszöntek 
el a valétáló hallgatók Miskolc 
városától, pénteken pedig meg-
kezdődtek a diplomaátadási ün-
nepségek. Elsőként a Bölcsészet-
tudományi Kar új diplomásai 
vehették át oklevelüket, délután 
pedig a Műszaki Földtudományi 
és Műszaki Anyagtudományi és 
a Gazdaságtudományi Kar hall-

gatóinak adták át a felsőfokú ta-
nulmányaikat bizonyító doku-
mentumot. 

HIrdeTés

HIrdeTés

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

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

Német team Tapolcán
Megkezdte működését a Barlangfürdőben az 
a német szakmai team, amelynek az ideláto-
gató német turisták tájékoztatása a feladata. 
Czinkné Sztán Anikó, a Miskolci Turisztikai 
Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: fontos 
célkitűzésük, hogy minél több külföldi ven-
déget csábítsanak a Barlangfürdőbe. Ehhez 
minőségi, új szolgáltatások szükségesek, va-
lamint egy komplex térségi, illetve régiós ide-
genfogalmi kínálat.  » folytatás a 3. oldalon» folytatás a 3. oldalon»

Miskolc, Búza tér 12. a Bevásárló Udvarban
Miskolc, Zsolcai kapu 1.

Telefon: 46/344-630 
Nyitva: hétfőtől péntekig 8–17 óra, szombat 8–12 óra

ArAny Dollár zálogház
beadás esetén  

legmagasabb napi zálogár

Melegvízszünet
Igyekszik a lehető legrövidebb 
idő alatt elvégezni a MIHŐ Kft. 
a távhőszolgáltató rendszer nyá-
ri karbantartását, de néhány napig 
így is szünetel a használati meleg-
víz-szolgáltatás a nyáron. Az Ava-
son és a belvárosban június 26–28. 
között nem lesz meleg víz. Diós-
győrben viszont csak néhány óra, 
míg a Bulgárföldön nem is lesz 
szünet.

» cikkünk a 7. oldalon» cikkünk a 7. oldalon»

Négyszázmillió jöhet
Először tartott Miskolcon kihe-
lyezett ülést a Magyar Jégkorong 
Szövetsége elnöksége. A tanács-
kozáson kiderült, a Miskolci Je-
gesmedvék egyesülete több mint 
négyszázmillió forint TAO-s 
pénzhez juthat a vállalkozások ré-
vén.

Az elnökségi ülés itteni rende-
zése a miskolci jégkorong fejlő-
désének, a Miskolci Jegesmedvék 
elmúlt szezonbeli kiváló szereplé-
sének köszönhető – ezt emelte ki 
Kriza Ákos polgármester is.

» cikkünk a 9. oldalon

DVTK: konkurenciaharc
Három és fél év után tér vissza a DVTK-hoz Sisa Tibor, aki a héten 
elkezdte a munkát Miskolcon, többek között megtekintette az U19-
es csapat osztályozóját.                                                  » részlek a 9. oldalon» részlek a 9. oldalon»

Zöldövezetes panelrengeteg
Bár panelépületekből áll az Avas, és lakótelepről beszélünk, mégis kife-
jezetten zöld területről van szó. A lakótelepi részek közül pedig a leg-
zöldebb terület a városban, legalábbis az 5-ös körzet képviselője szerint.

» részlek a 8. oldalon» részlek a 8. oldalon»



Június 15. | péntek 

A szétszóratás emlékezete. A 
szétszóratás emléknapja alkalmából 
rendezett koszorúzási ünnepséget 
a Keresztény Értelmiségiek Szövet-
ségének miskolci csoportja. Az ese-
ményen minden évben a minorita 
szerzezetesek 62 évvel ezelőtt történt 
elhurcoltatására emlékeznek.

Június 16.  | szombat

Hangszeradomány. Hangszert 
adományozott Csöbör Katalin or-
szággyűlési képviselő Kótai Zsolt-
nak, az Egressy Béni Zeneiskola 
fiatal növendékének. Csöbör Kata-
lin elmondta, egy képviselőtársával 
olyan zenei, nevelési programon dol-
goznak, amely az iskolai oktatás ré-
szévé tenné ezt, oly módon, hogy a 
zene igazán örömet szerezzen a gye-
rekeknek.

Biros viszi a zászlót. Döntöttek a 
londoni olimpiai és paralimpiai csa-
pat összetételéről a Magyar Olimpi-
ai Bizottság (MOB) közgyűlésén, és 
az is eldőlt, hogy a játékok július 27-
ei megnyitóján Biros Péter, három-
szoros olimpiai bajnok vízilabdázó, 
Miskolc város díszpolgára viszi majd 
a magyar zászlót.

Június 17.  | vasárnap

Megtalálták a város hangját. A 
Miskolc Hangjai elnevezésű tehet-
ségkutató-verseny döntőjében Hor-
váth Dorinát választotta a legjobb-
nak a szakmai zsűri. A legjobb hang 
egy videoklipet, egy dalfelvételt és 
rengeteg rajongót tudhatott magáé-
nak.

Június 19. | kedd

Árvízkárosultakat segítettek. 
Újabb felsőzsolcai árvízkárosult ka-
pott hivatalosan is teljesen új ott-
hont. A Baptista Szeretetszolgálat 
által összefogott projekt eredménye-
ként egy 80 négyzetméteres ház-
ra kerülhetett fel az utcanév és szám 
kedden délelőtt. A család köszöne-
tet mondott Miskolc önkormányza-
tának, amely mindeddig lakást biz-
tosított számukra, de mint mondták, 
jó hazatérni két év után és folytatni a 
régi életüket. 

Újra könyvesbolt lesz. Kiköltözött 
a főutca nagy múltú könyvesboltja, 
a Kazinczy. A Forint sarka azonban 
nem marad könyvesbolt nélkül: még 
nem írták alá a bérleti szerződést, de 

a jelen állás szerint az Alexandra há-
lózat nyit üzletet.

Június 20. | szerda

Összefogtak a szállodák. A 
BOKIK keretein belül megalakult 
a Miskolci belvárosi szállodák cso-
portja. Bihall Tamás, a megyei keres-
kedelmi és iparkamara elnöke emlé-
keztetett, hogy a belvárosi szállodások 
összefogását valójában a Görgey utca 
4. szám alatt megnyíló új, önkor-
mányzati érdekeltségű szálloda piaci 
megjelenése váltotta ki.

Június 21. | csütörtök

Innováció, fejlődés. Negyedszer 
rendezték meg az észak-magyaror-
szági műszaki értelmiség napját a 
MAB-székházban. „Mindenkinek be 

kell látnia: fejlődés a műszaki értelmi-
ség nélkül nem lehetséges”, indokolta 
a műszaki értelmiség napjának jelen-
tőségét Holló Csaba, a megyei mér-
nöki kamara elnöke. Mint hozzátette, 
a tudományos eredmények fejlődést 
csupán akkor generálnak, ha egy in-
novációs folyamat is épül rá.

Június 22. | péntek

Gyermekprogram. Több mint 
egymillió forintot gyűjtöttek New 
Yorkban élő magyarok egy jótékony-
sági bálon a Velkey László Gyermek-
egészségügyi Központban gyógyu-
ló betegek részére. Az adományból 
szórakoztató gyermekprogramot 
szerveztek a megyei kórház kultúr-
termében. A kicsik ajándékcsoma-
got és tortát is kaptak a műsor mellé.

A továbbfejlődés a cél
A fenntartó joga, kötelezettsége 
és felelőssége a döntés az intéz-
mények vezetőinek kinevezéséről 
– írja Molnár Péter (KDNP), az Ok-
tatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjú-
sági és Sport Bizottság elnöke az 
Avasi és a Földes gimnázium igaz-
gatóváltása körüli ellenvélemé-
nyekre reagálva.

A KDNP frakcióvezetője leszö-
gezte: a képviselő-testület nem 
azt a döntést hozta, hogy levált-
ja az igazgatókat, hanem letelt a 
mandátumuk, ezért jogszabályi 
kötelezettség volt kiírni vezetői 
pályázatot. 

– A törvény szerint a fenntartó 
dönt a saját intézménye vezető-
jéről, a fenntartó ad intézmény-
vezetői megbízatást – legyen az 
önkormányzat, egyházi testü-
let, alapítvány, magánszemély. A 
fenntartó joga, kötelezettsége és 
felelőssége a döntés az intézmé-
nye vezetőjének megbízása kap-
csán – írja közleményében.

A döntés során a képviselők-
nek azt kellett mérlegelni, hogy 
az iskolák képesek-e a tovább-
fejlődésre, a megújulásra, hang-
súlyozza Molnár Péter, kiemel-
ve: az értékelésben természetesen 
szempont, hogy az iskola pozíci-
ója hogyan változott az országos 
értékeléseken és kiemelten fon-
tos, hogy a jelenleg is pozícióban 
lévő vezetők tevékenysége alátá-
masztja-e a fejlődési igényt. 

„Városunk gimnáziumai közül 
van olyan is, amelyik jelentősen 
tudta javítani pozícióit. A tárgyi-
lagos döntéshez természetesen 
minden döntéshozó értékeli az 
elmúlt év eredményeit is, de azon 
intézményeink esetében, ame-
lyekbe a legjobb képességű fiata-

lok kerülnek be, jogos az elvárás 
a színvonal megőrzésére, a fejlő-
désre. A vezetői kinevezés egyben 
a fenntartói szakmai bizalom jele 
is. A fenntartó gyakorlatilag veze-
tői kinevezés alkalmával ellenőrzi 
szakmailag az intézménye veze-
tőjét, s vagy újra bizalmat ad neki, 
vagy változtat. A teljes képvise-
lő-testület nevében nem nyilat-
kozhatok, de nyilván sokan úgy 
gondolták, hogy megújulásra, új 
lendületre volt szükség ezekben 
a város számára fontos gimnázi-
umokban. Hiszen sem az Avasi, 
sem a Földes nincs már a 15 év-
vel ezelőtti szakmai nívón, esett a 
színvonal” – fogalmaz.

– Mint az Oktatási, Kulturá-
lis, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 
Bizottság elnöke azt elmondha-
tom, hogy Schmidtné Törő Ág-
nest egyhangúlag, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül támogatta 
a bizottság a meghallgatás után. 
A nevelőtestületnek 42 százalé-
ka támogatta a pályázatát, ami 
egy nem regnáló pályázó eseté-
ben nagyon jó eredmény. A bi-
zottsági ülésen mind a négy köz-
gyűlési párt képviselői ott voltak, 
s szavaztak – emeli ki Molnár Pé-
ter, hozzátéve: a közgyűlés felelős 
tagjai, akik ott voltak, s döntöttek 
és nem maradtak távol a munká-
tól, nem politikai, hanem szak-
mai döntést hoztak. A döntés 
sem az Avasi Gimnázium, sem 
a Földes Ferenc Gimnázium ese-
tében nem volt egyhangú, ahogy 
ezt helytelenül írták több helyen. 
Az MSZP-frakció részt sem vett 
a döntésben, így most jogalapjuk 
sincs erről nyilatkozni. Ha felelős 
politikusként ott lettek volna, ta-
lán más eredmény születik – zár-
ja sorait a képviselő.

a város lapja
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Miskolci Napló
a város lapja

» Takács Gábor (Fidesz) | a 2. számú választókörzet önkormányzati képviselő-
je lakossági fogadóórát tart június 29-én, pénteken délután 5 órától a Martin-kertvárosi 
Arany János Általános Iskolában.

» Bartha György (MSZP) | a 19. számú választókörzet önkormányzati képvi-
selője lakossági fórumot tart június 28-án, csütörtökön délután 5 órától az Ady Endre 
Művelődési Ház 120-as termében, melynek témája: a Bartók u., János u., Vár utca és a 
Bartók köz által határolt tömb további sorsa. Meghívott vendég: Rostás László, Miskolc 
főépítésze, Sebestyén László, a körzet országgyűlési képviselője.

fogadóóra, fórum ››››››››››››››››››››››››

Mozgalmas éjszaka 
Kellemes idő, jókedvű szórakozni, kikapcsolódni 
vágyó emberek mindenhol: igazi mediterrán üdü-
lőhely hangulatát idézték szombaton késő délután 
és este a miskolci belváros, és a Múzeumok éjszaká-
jának különféle helyszínei, ahol igényes rendezvé-
nyekkel, egyedi érdekességekkel, ritkaságokkal csa-
logatták a közönséget. 

Idén is sokan, ezrek „éjszakáztak” a múzeumok-
ban, szórakoztak a kísérő rendezvényeken: mind-
azok, akik különleges élményekre vágytak. A 
megszokott érdekességek mellett most még több kul-
turális programmal készültek a szervezők – a hely-
színek között szerepelt a Herman Ottó Múzeum 
központi épülete, a papszeri kiállító épület, a Szín-
háztörténeti- és Színészmúzeum, a Rákóczi-ház, a 
lillafüredi Herman Ottó Emlékház, a Szent István-
barlang, a LÁEV lillafüredi állomásépülete, a Ko-

hászati Múzeum, a városi könyvtár és a tapolcai ré-
gészeti feltárás területe, és még a 138 éves miskolci 
fűtőház is.

A város fellebbez a piacért
Másodszor benyújtott kereseté-
vel, első fokon pert nyert az ős-
termelői piac ügyében az Ikeron a 
miskolci önkormányzat ellen. Az 
ítélet nem jogerős. A város felleb-
bez, hiszen emberek megélheté-
séről van szó.

Amint arról korábban több-
ször is beszámoltunk, az őster-
melői piacot hosszú előkészítés, 
igényfelmérés után nyitotta meg 
az önkormányzat tavaly július-
ban. Úgy látták ugyanis, a Búza 
téri piacról kiszorultak a való-
di őstermelők, azok, akik jöve-
delmük kiegészítéseként árul-
ják kerti terményeiket. Fontos 
szempont volt, hogy így egész-
séges, helyben termelt élelmi-
szerek kerülhetnek a miskolci-
ak asztalára, amire – az előzetes 
jelzések alapján is – nagy volt az 
igény. 

A Búza téri piac 67 százalé-
kos tulajdonosa, az Ikeron Zrt. 
a kezdetektől ellenezte a Búza 
téri őstermelő piac megnyitását. 

Velük, és a piacos kereskedők-
kel is egyeztetett a városháza, de 
nyugvópontot nem sikerült ta-
lálni, hiszen az Ikeron perre vit-
te a kérdést. 

Mint megtudtuk, az első kere-
setet tavaly júniusban nyújtották 
be a megyei bíróságra, ám azt el-
utasították. Novemberben újból 
benyújtották a keresetet, ebben 
amiatt kérték kártérítés megíté-
lését, mert szerintük az ősterme-
lői piac megnyitásával csökkent 
a Búza téri parkolóhelyek szá-
ma, illetve számukra konkuren-
ciát jelent az új piac. 

Ez ügyben született most első 
fokú ítélet, amely a piac elbon-
tására kötelezi az önkormány-
zatot. Dobos Tímea szóvivőtől 
megtudtuk, a város fellebbez, 
így az ítélet nem jogerős. 

– Az őstermelői piacot a mis-
kolciak megszerették, sokak szá-
mára jelent megélhetést, így 
őket is és minket is aggodalom-
mal tölt el, hogyan alakul a piac 
sorsa – hangsúlyozta a szóvivő.

Évzáró igazgatóbúcsúztatóval
Tegnap még egy átlagos évzáró ün-
nepségre készültek a Földes Ferenc 
Gimnázium tanulói, a Veres Pál igaz-
gatói pályázatának közgyűlési eluta-
sítását követően azonban – az Avasi 
Gimnázium példáját követve – feke-
te szalaggal jelezték az év végi ese-
ményen: kiállnak az eddigi vezető 
mellett. Az igazgató a határozatot 
demokratikus döntésnek nevezte.

Két miskolci gimnázium, két igaz-
gatóválasztás, két intézmény tanu-
lóinak összefogása – a Földes Fe-
renc Gimnázium péntek reggeli 
évzárójára az Avasi Gimnáziumból 
is érkeztek diákok, hogy szolidari-
tásukat fejezhessék ki amiatt, hogy 
a tegnapi közgyűlésen egyik igaz-
gatót sem választották újra. Egy 
közösségi oldalon tegnap indult 
kezdeményezésre fekete szalaggal 
átkötött ingben, felsőben jelentek 
meg az idei tanévet lezáró ünnep-
ségen a földesisták.

Köztük volt a 11. évfolyamos 
Dombóvári Dóra és Boldizsár 
Csongor is, aki elmondta, Veres 
Pál tiszteletére és eddigi munkás-
ságának elismeréseként tűztek fe-
kete szalagot a ruhájukra.

– Teljes mértékben mellette ál-
lunk! Hiányoljuk a döntés indok-
lását, úgy gondoljuk, hogy nem 
a politikának, hanem valamifé-
le szakmai szervnek kellene ilyen 
kérdésekben döntenie – mondták.

Plaszkó Noel tegnap este hoz-
ta létre a csoportot a közösségi ol-
dalon, voltak is kételyei, hogy ilyen 
rövid idő alatt nehéz lesz minden-
kit értesíteni a fekete szalagról.

– Az igazgatónk iránt érzett 
szeretetünket és tiszteletünket 

szerettük volna kifejezni a feke-
te szalaggal – indokolta a kezde-
ményezést.

Megkérdeztük Veres Pált is a 
közgyűlési döntésről és a diákok 
akciójáról. Utóbbiról úgy fogalma-
zott, a demokratikus megnyilvá-
nulások közé sorolható, de – mint 
az évzárón is felhívta a diákok fi-
gyelmét rá – a demokrácia kerete-
it tartva, szélsőségektől mentesen 
igyekezzenek véleményt alkotni a 
döntésről.

– Jóleső érzéssel tölt el, hogy el-
ismerik a munkámat, és kiállnak 
mellettem – hangsúlyozta.

A közgyűlési döntéssel kap-
csolatban úgy fogalmazott, hogy 
a demokrácia írott szabályainak 
megfelelően hozták meg, hiszen a 
fenntartói jogokat az önkormány-
zat gyakorolja, az igazgató szemé-
lyéről pedig a közgyűlés tiszte dön-
teni, ezért tudomásul veszi azt. 
Mint mondta, a lelkiismerete tisz-
ta, hiszen az elmúlt 15 évben a ne-
héz körülmények ellenére is sike-
rült megtartani a gimnáziumban 
folyó oktatói munka magas színvo-
nalát, amit az eredmények is mu-
tatnak.

– Úgy gondolom, nem a szemé-
lyem fontos, az én célom tovább-
ra is az, hogy a gimnázium jól és 
eredményesen működjön. Ezért a 
jövőben is meg fogok tenni min-
dent, ha kell, beállok a sorba, és ta-
nítok – hangsúlyozta.

Mint Veres Pál is elmondta, az 
önkormányzat fogja a következő 
lépést megtenni, a polgármester és 
a jegyző tiszte kinevezni – másik 
pályázat híján – a megbízott igaz-
gatót, aki maximum egy évig ma-
radhat a posztján. Ezzel párhuza-
mosan azonban ki fogják írni az új 
pályázatot is.           K. I. | fotó: Juhász Á.

Újra javítják a szigetelést a Középszeren
Újra fel van állványozva a Középszer 
18–20. számú társasház Miskolcon. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság ha-
tározata alapján ugyanis kötele-
ző a szigetelési hiányosságokat ki-
javítani.

Nem először dolgozik a kivitele-
ző cég az épületen. A társasházat 
2007-ben újították fel a panelprog-
ram részeként. 2009. augusztus 15-
én este kigyulladt a 20. szám alatt 

az egyik hatodik emeleti lakás, a 
tűz nagyon gyorsan terjedt tovább 
és a felette lévő lakásban csapdába 
esett egy édesanya két gyermeké-
vel, akiken már nem tudtak segí-
teni. A tűzesetben a szigetelés csú-
nyán sérült, akkor a kivitelező cég 
vállalta a helyreállítást. A tűzesetet 
követő tűzvizsgálatban a szigetelés 
tűzterjedésben való közreműködé-
sét is vizsgálták. Az ÉMI szakvéle-
ményében megállapította, hogy a 
kivitelezés eltért az átadási doku-

mentációban szereplő előírások-
tól, követelményektől és több hibát 
is felsorolt.

Az ügyben a szakvéleményre is 
alapozva elindult a büntetőeljárás 
(ez ősszel a bíróságon folytatódik 
több vádlottal), a megállapított hi-
bák helyreállítására pedig határo-
zatot adott ki a katasztrófavédelem. 
Ezt első fokon megfellebbezték, de 
már jogerős határozat is született. 

Szerettük volna megtudni, hogy 
a cég hogyan végzi a munkát, mi-

ért most, illetve mi az álláspontjuk, 
azonban a vezérigazgatót telefo-
non nem tudtuk utolérni, e-mailes 
megkeresésünkre pedig lapzártán-
kig nem válaszolt.

A lakók szerint a munkák meg-
kezdése előtt egy nappal értesí-
tették őket, és akkor sem tudták 
pontosan, milyen beavatkozáso-
kat végeznek majd. Szeretnék vég-
re tudni, mikor válik megnyugta-
tóan biztonságossá az otthonuk, és 
kapnak nyugalmat – a munka zajá-
tól és a rossz emlékektől egyaránt.

H. I.
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Új menetrend: még szokni kell

Múlt szombaton lépett életbe az 
új nyári menetrend Miskolcon. 
Az MVK Zrt. azt tapasztalta, hogy 
csökkent a zsúfoltság járataikon, 
az utasok leginkább a jobb csatla-
kozásnak és a kiszámíthatóbban 
érkező járatoknak örülnek.

Mint arról múlt héten beszámol-
tunk, Kriza Ákos polgármester 
kérésére egy munkacsoport kez-
dett dolgozni egy új, utasbarát 
menetrenden, melyet három lé-
pésben vezetnek be még az idén. 
Ennek első fázisa volt a szom-
bati menetrendváltás, mely-
nek köszönhetően ütemes me-
netrendet vezettek be sok járat 
esetén, összehangolták az úgy-
nevezett fonódó járatoknál az 
indulási időket, garantált csatla-
kozást biztosítanak késő este és 
kora reggel a Villanyrendőrnél és 
a Szinvaparknál a buszok és a vil-
lamos között, valamint még több 
járatnál vezetik be a szombati és 
vasárnapi menetrendet.

Bár még kevés idő telt el a be-
vezetés óta, az MVK első tapasz-
talatai szerint utaslemaradások 
nélkül, összességében zökkenő-
mentesen lépett életbe az új me-
netrend. A tapasztalatok szerint 
az utasoknak meg kell szokni, 
hogy a felső-majláthi új végál-
lomásról járnak az autóbuszok.

Grieger Ernő, az MVK Zrt. 
forgalmi igazgatója elmondta, 
a továbbiakban még jobban fi-
gyelnek az ütemes menetrend 
tartására, a garantált csatlako-
zásra, illetve a lakossági észrevé-
telek tükrében, ha szükséges, ké-
szek a finomhangolásra is.

Ekés András, a Városkuta-
tás Kft. ügyvezető igazgatója el-

mondta, a nyári menetrend 
egyelőre a hálózat módosítása 
nélkül vezetett be olyan módo-
sításokat, melyeknek azonban 
nagyon fontos üzenete van.

– Az ütemes menetrend lé-
nyege, hogy egyes járatok egyes 
vonalon órákon keresztül azo-
nos időpontban indulnak, ez-
által jobban hangolhatók, az 
utasoknak pedig könnyebben 
megjegyezhetők. Ekés András 
hozzátette, minden más mosta-
ni változás arra irányult, hogy az 
utasoknak minél kevesebbet kell-
jen a megállóban járműre várni 
– ilyen volt a garantált csatlako-
zások megjelenése és a párhuza-
mos járatok összehangolása is.

Még a hét elején megkérdez-
tünk utasokat is tapasztalataikról. 
Többségük csak ismerkedett az 
új menetrenddel a gyakorlatban, 
de pozitívnak ítélte meg a közle-
kedési változások irányát.

Szabó Gábor elmondta, legin-
kább a villamost és az avasi jára-
tokat használja, és már most érzi 
a buszoknál a változást.

– A villamossal eddig sem volt 
probléma, a buszokon azonban 
érezhetően kisebb a zsúfoltság, 
bízom benne, hogy a további vál-
tozások után még jobb lesz busz-
szal utazni, mert az utóbbi évek-
ben igen rossz irányba változtak 
a menetrendek – hangsúlyozta.

Monyók Györgyné is örül a 
mostani változásoknak, mint 
mondja, március óta nagyon so-
kat kell várnia a buszokra.

– A garantált csatlakozáso-
kat jó ötletnek tartom, így ta-
lán gyorsabban célba érhetünk 
majd – mondta.

T. Á. | fotó: Juhász Á.

Szakmacsere a kórházak közt
A minisztérium döntése alapján 
regionális alapon összehangolják 
a Miskolcon működő egészség-
ügyi intézmények ellátását. Ennek 
következtében a MISEK-től a me-
gyei kórházhoz kerül a stroke, on-
nan pedig a pszichiátria érkezik 
„cserébe”. A mezőkövesdi belgyó-
gyászati részleg pedig az egri kór-
házhoz kerül.

Megérkezett a MISEK-be is az 
egészségügyi államtitkárságról 
a levél, amelyben a július 1-jétől 
életbe lépő új, országos, egysé-
ges egészségügyi struktúrán be-
lül történő működés feltételeit 
rögzítették.

– Ami változik, és érinti az el-
látást a régióban: a stroke-ellátást 
egységesítik a megyei kórház-
ban, a pszichiátria pedig onnan 
hozzánk kerül a MISEK-be – is-
mertette a MISEK-et érintő vál-
tozásokat érdeklődésünkre Tóth 
László, a MISEK Kft. ügyvezető 
igazgatója. – Szakmacserék tör-
ténnek, ami a betegeknek min-

denképpen jó. A mezőköves-
di belgyógyászati részleg az egri 
Markhot Ferenc Kórházhoz ke-
rül, ami adminisztratív változás.

Minden más a jelenlegi struk-
túrában működik tovább a ko-
rábbi városi kórházban. Az igaz-
gató megerősítette, hogy az 
intézkedések július 1-jével lép-
nek életbe.

Az egészségügy országos 
struktúrájának átalakítása, az el-
mondottak alapján Miskolc el-
látását érdemben nem érinti. A 
Miskolcon belüli két szakmacse-
re információnk szerint nagyjá-
ból azonos ágyszámot jelent, mi-
vel tudomásunk szerint a stroke 
jelenleg huszonegynéhány ágy-
gyal működik, a pszichiátria pe-
dig harminc körülivel.

A MISEK-be kerülő pszichiát-
ria értelemszerűen regionálisan 
fogja ellátni a feladatokat, akár-
csak a megyei kórházba kerülő 
stroke, ami természetesen nem-
csak a vidéki, hanem a miskolci 
lakosokat is kiszolgálja.            Cs. L.

Német turisták, új szolgáltatások Tapolcán
Megkezdte működését a Mis-
kolctapolcai Barlangfürdő-
ben az a német szakmai team, 
amelynek az idelátogató né-
met turisták útbaigazítása, tá-
jékoztatása a feladata. Múlt 
héten megérkeztek az első né-
met vendégek is a fürdőbe. 

» folytatás az 1. oldalról
– Szeretnénk elcsábítani a Buda-
pestre látogató külföldieket az észa-
ki régióba is, de ez csak úgy lehet-
séges, ha nem egy attrakciót, hanem 
számos minőségi turisztikai szol-
gáltatást tudunk bemutatni kínála-
tunkban. Magáért a Barlangfürdő-
ért nem biztos, hogy ellátogatnak 
hozzánk, de ha egy élménydús tu-
risztikai program keretében kí-
náljuk szolgáltatásainkat, akkor 
nagyobb az esély a sikerre – fogal-
mazott Czinkné Sztán Anikó.

Egy üzleti partner közvetítésével, 
az elmúlt évben elindultak a tárgya-
lások Németországból Miskolcra 
látogató, gyógyulni vágyó vendégek 
érkezéséről. Az egyeztetések ered-
ményeként kezdte meg a tevékeny-

ségét nemrégiben az a háromta-
gú német team a Barlangfürdőben, 
amely segíti majd az országukból 
érkező látogatók eligazodását.

– Mi féláron el tudjuk látni eze-
ket a betegeket a kintihez képest, 
ezért német partnereink nagy pers-
pektívát látnak az együttműködés-
ben. Reményeink és a német csapat 
terve szerint a későbbiekben heten-
te akár 200, gyógyulni vágyó német 
turista is érkezhet – hangsúlyoz-
ta. A Barlangfürdő kínálata német 
honlapokon is megjelenik, a leg-
jobb reklám azonban az, ha az elé-
gedett német látogatók ajánlják egy-
másnak a szolgáltatásokat.

A jövő évben a Barlangfürdő be 
szeretne mutatkozni az orosz–uk-
rán piacon is, és kiemelt együttmű-
ködésre törekednek Dél-Koreával, 
amelynek egyik legnagyobb váro-
sával, Asannal Miskolc nemrégiben 
testvérvárosi együttműködést írt 
alá. Czinkné Sztán Anikó elmond-
ta, az ide látogató dél-koreai delegá-
ciók tagjai nagyon kedvező benyo-
másokat szereztek Miskolcról és a 
Barlangfürdőről. A dél-koreai tu-
rizmusnak egyébként is kedvelt cél-
pontja Kelet-Európa – Bécs, Prága, 
Budapest – mindent el fognak kö-
vetni annak érdekében, hogy az évi 
több ezer dél-koreai turistának, aki 

Budapestre látogat, egy részét Mis-
kolcra tudják csábítani.

A helyi és a régiós kínálat mel-
lett, csatlakozva Kassa 2013-as Eu-
rópa Kulturális Fővárosa program-
jához, szeretnék Miskolc kulturális 
és turisztikai kínálatát is bemutatni 
az ide látogatóknak.  

Miskolc úgynevezett légi marke-
ting együttműködést köt Debrecen-
nel, ami egyebek mellett azt jelenti, 
hogy az ott jelenlévő Wizz Air légi-
társaság kínálatában Miskolc turisz-
tikai attrakciói is megjelennek. Mint 
megtudtuk, a tervekben az szere-
pel, hogy Miskolc novemberben 
közösen mutatkozik be a londo-
ni világkiállításon hét másik város-
sal – Nyíregyházával, Debrecen-
nel, Egerrel, Máddal, Hortobággyal, 
Balmazújvárossal és Hajdúszobosz-
lóval – így megoszlanak a költségek, 
és lehetőség nyílik közös turisztikai 
csomagok kidolgozására is. 

Czinkné Sztán Anikó arról is 
szólt, hogy több mint negyven új 
szolgáltatással várják a látogatókat 
a Barlangfürdőben. Ezek közül is 
kiemelte a fogászati ellátást, a „hal-
pedikűrt”, az úgynevezett „lebegő 
kabint”, amely előre láthatóan szep-
tembertől indul be.             

 Szepesi S. | fotó: Juhász Á.

Folyamatosan ürítik ki a kollégium épületét
Rendben, az előzetesen ki-
dolgozott ütemterv szerint 
végezték ezekben a napok-
ban a Központi Leánykol-
légium kiürítését, a diákok 
érdekeit messzemenően fi-
gyelembe véve, de a közgyű-
lési határozatnak is meg-
felelve – mondta el lapunk 
megkeresésére Ortóné Ju-
hász Julianna, a kollégium 
igazgatója.

Az elmúlt napokban több vád is 
megjelent az épület kiürítésével 
kapcsolatban. Többek között, hogy 
már a tanév vége előtt elkezdték a 
kiürítést, és diákokat is kiköltöztet-
tek, holott végzős, érettségire készü-
lő tanulók is laknak még ott. Felme-
rült az is, hogy a költözés során kár 

is érte a diákokat, az eltűnt tárgya-
ik miatt a szülők a rendőrséget is ki-
hívták.

Ortóné Juhász Julianna érdek-
lődésünkre elmondta, valóban el-
kezdődött az épület kiürítése már 
a múlt héten, amire szükség is van, 
hiszen a közgyűlés által megszava-
zott határozat alapján június 29-én, 
pénteken üresen kell átadniuk az 
épületet, amelyben akkor már csak 
a konyha üzemelhet. Múlt szer-
dán azonban még búcsúztató ün-
nepséget tartottak, csütörtökön 
kezdtek rendezkedni és pénteken 
indult a munka. A bútorok elszállí-
tását ez első emeleten kezdték meg, 
ami vendégszint, tehát itt egyébként 
sem laknak diákok. A 392 férőhe-
lyes kollégiumi épületben pénte-
ken még 67 diák volt, ám a hétvégé-
re négy kivételével hazamentek. A 
diákok ekkor még elszórtan voltak, 
egy szobában mindössze egy-két ta-
nuló. Így a szobákból – a diákokkal 
egyeztetve – kivittek egy-egy ágyat 

is, ám diákoknak nem kellett szobát 
elhagyni – mondja az igazgatónő.

Az eltűnt tárgyak kapcsán 
Ortóné Juhász Julianna azt mond-
ja, erősen eltúlzott dologról van szó: 
egy lány állítja, hogy még a kollégi-
umi szobájában volt a téli csizmája, 
ami nem került elő. Ilyen eset a nyá-
ri szünet kezdetén a kiköltözések-
nél máskor is elő szokott fordulni, 
az esetek nagyobb részében később 
otthon előkerül a holmi, és kiderül, 

hogy rosszul emlékezett a diák. En-
nek ellenére rendezték ezt az ügyet, 
és kártalanították a diákot.

Ezen a héten még 12-en voltak 
a kollégiumban, akiket már ösz-
szeköltöztettek egy szintre, egy ta-
nár felügyelete alá, egyébként is így 
szokták, ez független a kiürítéstől. 
Folyamatosan, az előre kidolgozott 
ütemterv szerint hordják el a búto-
rokat, berendezési tárgyakat, esz-
közöket, ezek a város többi oktatási 
intézményeibe, elsősorban kollégi-
umaiba kerülnek. Mindennek he-
lye van, eleve felcímkézve kerülnek 
ki a központi épületéből. A kony-
ha rendben működik, hordják el az 
ételt az óvodákba és az egyéb szer-
ződéses helyekre, ezt a Fazekas Ál-
talános Iskolának adják át további 
üzemeltetésre. Szoros a határidő, de 
a hónap végére az igazgatónő sze-
rint sikerül üresen átadniuk majd 
az épületet. Pénteken az utolsó diák 
is kiköltözött.

H. I. | fotó: Mocsári L.

„Új korszak kezdődhet Görömböly kulturális életében”
Felbontotta a közgyűlés a Görömbölyi Kulturális Egyesü-
lettel kötött megállapodást, amelyet a helyi művelődési ház 
üzemeltetésére kötöttek 2008-ban. Nehéz Károly, a városrész 
önkormányzati képviselője közgyűlési felszólalásában mind 
jogi, mind morális szempontból aggályosnak nevezte a ko-
rábbi megállapodást, illetve annak végrehajtását.  

– 2008-ban megkötöttek egy olyan 
megállapodást az akkori város-
vezetéssel, ami 2015-ig biztosítja 
a kizárólagos használatot. E mel-
lett egy ingyenes használatról szó-
ló szerződést is aláírtak, amelyet a 
közgyűlés furcsa módon nem ha-
gyott jóvá. A vagyongazdálkodás-
ról szóló rendelet a közgyűlési jó-
váhagyást korábban is kötelezővé 
tette ingyenes rendelkezésre bo-
csátás esetén – nyilatkozta lapunk-
nak Nehéz Károly, aki szerint köz-
ben az is kiderült, hogy az első 
megállapodást a közgyűlési dön-
tés után megváltoztatták és e miatt 

a használat törvénytelen, azaz sze-
rintük jelenleg is jogtalanul hasz-
nálják az ingatlant.

Nehéz Károly elmondta, amikor 
értesültek róla, hogy a város veze-
tése a szerződés felbontását tervezi, 
az egyesület első reakciója az volt, 
hogy ha az önkormányzat vissza-
veszi jogos tulajdonát, „akkor azt 
úgy adják vissza, ahogy kapták, 
üresen, ingóságok nélkül, azaz a 
város visszakapja a négy falat”. 

– Egyáltalán nem érezték en-
nek a kijelentésnek a morális prob-
lémáit – fogalmazott a képviselő. 
Nehéz Károly álláspontja szerint 

ugyanis, ha valaki a múltban tá-
mogatni akarta a művelődési há-
zat, akkor azt csak úgy tehette meg, 
hogy a működtető egyesületnek 
adott pénzt. Tehát a beszerzett in-
góságok jogilag az egyesület tulaj-
donát képezték, az adományozók 
célja viszont nem az egyesület gya-
rapítása volt, hanem a ház vagyo-
nát, a közös vagyont szerették vol-
na növelni. 

– Ezek után az ingóságok el-
szállításával való fenyegetőzés ter-
mészetesen törvényes, de moráli-
san igencsak megkérdőjelezhető 
– hangoztatta a képviselő. Nehéz 
Károly úgy vélekedett, nem lenne 
igazságos megoldás ebben a hely-
zetben, ha egy másik egyesület 
vagy konzorcium venné át az in-
gatlan további működtetését. 

– Mi azt javasoljuk, hogy a ház 
kerüljön vissza a Miskolci Kultu-
rális Központ vezetése alá. Ezzel 
a szakmai kontroll és a civil esély-
egyenlőség egyaránt megvalósulhat 

a jövőben. Vissza kell adni a házat a 
görömbölyieknek, egyenlő esélye-
ket kell adni számos olyan civil szer-
vezetnek, amelyek a városrészben a 
jelenlegi feltételek mellett is sikere-
sen működnek – mondta el a kép-
viselő, aki szerint az előterjesztésben 
megfogalmazott cél jogos, igazsá-
gos, nem kirekesztő és reményeik 
szerint hatékonyabb közművelődé-
si munkát fog eredményezni a jövő-
ben. A Miskolci Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. jól képzett közmű-
velődési, technikai, műszaki, gaz-
dasági szakembereket foglalkoztat, 
akik alkalmasak arra, hogy ellássák 
a művelődési ház sikeres működ-
tetését. Nehéz Károly örömét fejez-
te ki, hogy a közgyűlés egyhangúlag 
támogatta a szerződés felbontásá-
ra irányuló előterjesztést, és ezzel új 
korszak kezdődhet Görömböly kul-
turális életében.

Lapunk következő számában 
folytatjuk a témát, megkérdezve az 
egyesület véleményét is. 
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Új utakon sikeres az operafesztivál
Sikerrel tette meg az első lé-
pést új útján a Bartók+… 
Miskolci Operafesztivál. A 
nyitott fesztivál, az ingyenes 
opera bebizonyította, hogy 
a közönségnek, Miskolcnak 
kell a rendezvény, mondta 
lapunknak Kesselyák Ger-
gely fesztiváligazgató, aki 
úgy látja, elképzelését a szak-
ma is támogatja.

Az idei fesztiválon több ingyenes 
programmal várták az érdeklődő-
ket és a jegyek is olcsóbbak voltak 
a korábbi évekhez képest. Mint azt 
Kesselyák Gergely kiemelte, szeret-
te volna kideríteni, vajon csak kifo-
gás-e az emberek részéről a pénz.

– Sajnos és egyben szerencsé-
re, az emberek igazat mondanak, 
hiszen nagyon sokan voltak kint 
az ingyenes rendezvényeinken. 
Igény tehát van az operára, a szű-
kös anyagi helyzet azonban meg-
akadályozza, hogy előadásokat lá-
togassanak. A pontos adatokat 
még nem ismerem, de azt már tu-
dom, hogy a tervezett jegybevételt 
hozzávetőleg 50 százalékkal lép-
tük túl. A Tosca is nagy sikert ara-
tott, ám az ottani nézőszámot nem 
tudtuk pontosan mérni – mondta 
Kesselyák Gergely, hangsúlyozva, 
szerettek volna levenni a közönség 
anyagi terheiből.

Majdnem 20 millió forintba ke-
rült a Tosca-előadás, de a fesztivál-
igazgató szerint ennél kevesebből 
zárt térben sem lehetett volna ki-
hozni. Az ingyenes opera egyéb-

ként, megfogalmazása szerint, 
zászlóshajója lesz a fesztiválnak.

– Néhány kivételtől eltekintve a 
kulturális események nem a jegy-
bevételből táplálkoznak. A műso-
runk költsége hozzávetőleg 50-60 
millió forint körül lehet. A Nem-
zeti Kulturális Alapnál nem fesz-
tiválszervezésre pályázhatunk, 
hanem különböző darabokra kér-
hetünk támogatást. Azt azonban, 

hogy melyik pályázatunk nyer, 
nem mi döntjük el – hangsúlyozta 
Kesselyák Gergely, aki azt mondta, 
financiális okok miatt nem kínál-
tak több színpadi programot.

Kiemelte, a fesztivál időtarta-
mán nem szeretnének változtatni. 
Már most elkezdődött az anyagi 
források felkutatása, hogy a jövő-
ben több programmal tölthessék 
fel a tizenegy napot. De vélemé-

nye szerint idén sem volt kevés az 
opera.

– Azon dolgozunk, hogy a prog-
ram visszagazdagodhasson. Úgy 
érzem, nem volt kevés opera idén 
sem, de a jövőben szeretném, ha a 
koncertek aránya kicsit csökkenne, 
az operáé pedig nőne, hiszen van 
rá igény, s a zeneszerzők is lelkesek 
az új irány miatt – mondta.

Ennek az új iránynak a megvaló-
sításához máris van társa. Alekszej 
Ribnyikov orosz zeneszerző pozi-
tívan értékelte az új szellemiségű 
fesztivált, „elementáris sodrásként 
élte meg” a Miskolcon töltött időt. 
Úgy gondolja, hazájában, a fiatal ze-
neszerzők körében nagy sikert arat 
majd az a felhívás, amit a Híd a jö-
vőbe című operafesztiváli gálaesten 
tettek közzé. Ez az alkotókat új nép-
operák írására szólítja fel, amelyet 
jövőre zsűriznek, a nyertest pedig a 
2014-es fesztiválon műsorra tűzik.

Van musical-, operett-, klasz-
szikus operafesztivál, ám ilyen új 
arculat, mint a Bartók+…, nincs 
még egy – specifikumot találtak, 
mondta a fesztiváligazgató, hoz-
zátéve: olyat, ami hozzá és a ze-
neszerzőkhöz, s bebizonyosodott, 
hogy a közönséghez is közel áll.

Kiss J. | fotó: Bócsi K.

Nemzetivé váltak az évadban a szimfonikusok
Változatos és izgalmakkal teli éva-
dot zárt a Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar. A művészeti munkát a hagyo-
mányos promenádkoncerttel zárták 
a Miskolci Nemzeti Színházban, szer-
dán, csütörtökön pedig évadzáró 
társulati ülésen köszöntek el hivata-
losan is egymástól, de csak augusz-
tus 22-ig.

A hagyományos, minden évben 
nagyon várt promenádkoncerttel 
zárta az évadot szerdán a Miskol-
ci Szimfonikus Zenekar. Csütörtö-
kön pedig évadzáró társulati ülést 
tartottak, ahol a minden tekintet-
ben sűrű évad értékelése mellett el-
köszöntek a távozóktól, és köszön-
tötték a jövő új kollégáit is.

Szabó Péter, a Miskolci Szim-
fonikus Zenekar vezetője összeg-
ző beszédében kiemelte, átlagos-
nak semmiképpen sem nevezhető 
az az évad, amelyet most lezárnak.

– A közönség, remélem, nem 
vett észre semmit az évad során, 
csak a zenét. Túl vagyunk egy igaz-
gatóválasztáson, gazdasági tár-
sulássá alakultunk, az évadot 50 
millió forintos zárolással kezdtük, 
amit szerencsés módon, az év vé-
gén feloldottak, sokkal több okunk 
van tehát örülni – mondta Szabó 
Péter. Mint kiemelte, ezúttal az át-
lagosnál több rendkívüli ülésük is 
volt.

Az elmúlt évre visszatekintve 
azonban mégis több alkalmuk van 

az ünneplésre a miskolci szimfoni-
kusoknak, hiszen január óta több 
mint 14 ezer fizető néző látta fellé-
péseiket. Hatvankét koncertet ad-

tak az évadban, ebből 36-ot idén, a 
zenekar májusban bekerült az elit, 
nemzeti besorolású körbe, amely-
be csupán egy fővárosi zenekar-
nak sikerült. Játszottak többek kö-
zött Svájcban, Németországban, a 
budapesti Művészetek Palotájában 
három alkalommal is, de felléptek 
a debreceni, a sárospataki, a nyír-
egyházi és természetesen számta-
lan alkalommal a miskolci közön-
ség előtt is.

A hagyományokhoz híven át-
adták az Évad Zenésze Díjat, a ze-
nekari tagok választása az idén 
nyugdíjba vonuló Miklós-Dienes 
András brácsaművészre, szólam-
vezetőre esett.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Játszótér volt, megálló lett 
Szerdán kezdték el bontani a bal-
esetveszélyes játszóeszközöket 
a Komlóstetőn és a Vasgyárban 
a Városgazda Kft. munkatársai. 
Miskolcon nagyjából ötszáz ját-
szótér van, ezek folyamatosan 
újulnak meg, az eszközök állapo-
tát rendszeresen ellenőrzik. 

Nyáron a szokásosnál is több 
gyermek keresi fel a közte-
rületeket, játszótereket. A 
Komlóstetőn, a Ládi telep utcai 
bérházak mögött több kis ját-
szótéren korszerűtlen, elhasz-
nálódott, balesetveszélyes esz-
közök voltak, amelyeket sokszor 
már nem is rendeltetésüknek 
megfelelően használtak. 

– Ugyanez volt a helyzet a 
vasgyári területen, a Lónyai és 
a Topiczer utak között találha-
tó játszótéren is – mondta el 
Gazdusné Pankucsi Katalin, a 
városrész önkormányzati kép-
viselője. – A helyszíni bejárá-
sok során tapasztaltuk, hogy a 
homokozókat több helyen sze-
metesnek használták, hajlékta-
lanok vertek ott tanyát, a hinták, 
mászókák és eszközök állapo-
ta kifejezetten veszélyt jelentett 

a gyerekek testi épségére – nyi-
latkozta. Ezért intézkedett az el-
bontásukról Gazdusné Pankucsi 
Katalin, aki azt is elmondta, ke-
resi a lehetőségét annak, milyen 
forrásokból lehetne ezeket pó-
tolni, s új, korszerű, biztonsá-
gos játszóeszközökkel felszerelni 
azokat a területeket, amelyek a 
továbbiakban is megtartják ko-
rábbi funkciójukat, azaz játszó-
térként működnek majd.

A Komlóstetőn új buszmeg-
állót is átadtak a múlt héten, a 
Lomb utcában. Ennek kialakí-
tását Gazdusné Pankucsi Kata-
lin kezdeményezte, aki elmond-
ta: a bejárások során tapasztalta, 
hogy a Hengerész és a Ládi te-
lep utca közötti, igen nagy terü-
leten nincs buszmegálló, ami sok 
kényelmetlenséget okoz a kör-
nyékbeli lakosoknak. Az új meg-
álló a Miskolc Városi Közlekedé-
si Zrt. beruházásában készült el, a 
Komlóstetőről „lefelé” irányban. 
Tulajdonképpen két buszjárat – a 
19-es és a 67-es – régi megállóit 
vonták egybe az új helyen, ame-
lyet hamarosan fedetté is tesz-
nek majd, csakúgy, mint a másik 
Lomb utcai megállót.              Sz. S.

Közel lenni az emberekhez
Tircsné Propper Valéria vezeté-
sével folytatja működését, már 
gazdasági társulásként a Miskol-
ci Városi Könyvtár és Információs 
Központ. A kilenc fiókkönyvtár-
ral rendelkező hálózat új vezető-
jének elsődleges célja, hogy köze-
lebb kerüljenek az emberekhez.

Az ügyvezető igazgató számá-
ra nem idegen a közeg, hiszen 
miskolci lakos, s dolgozott már 
az avasi könyvtárban, a Tompa 
Mihály Könyvtárban és vezet-
te a Petőfi Sándor Könyvtárat is. 
Mint kiemelte, könyvtár–nép-
művelő szakon végzett, így sze-
retné a közösségszervezést is be-
építeni a könyvtári profilba.

– Minden vezetőnek vannak 
új gondolatai, s van olyan, amit 
nem szeretne átvenni elődjétől. 
Szeretném elérni, hogy az olva-
sók lakhelyükhöz legközelebb 
megtalálják azt az olvasniva-
lót, amit szeretnének – mondta 
Tircsné Propper Valéria. Ki-
emelte ezen túl: úgy érzi, a mis-
kolciak könnyebben indulnak 
el egy rendezvényre, ha az szá-
mukra ismerős helyen van. És 
úgy látja, az olvasók hálásak, 

ha a könyvtárakba nem csupán 
könyvekért mehetnek.

– Szeretnénk az olvasnivaló-
kon túl kulturális programokat 
is kínálni. Ezért mi is részt vet-
tünk a Múzeumok éjszakáján – 
emelte ki. A múzeumi este leg-
főbb célja az volt a Szabó Lőrinc 
Városi Könyvtárban, hogy fel-
hívják az érdeklődők figyelmét 
a Lévay József Muzeális Könyv-
tárra is, hiszen mindig Miskolcé 
volt ez a különleges gyűjtemény, 
ám a köztudatban nem igazán 
ismert. 

– A Múzeumok éjszaká-
ja mellett első alkalommal ter-
vezzük megrendezni a Péter-
Pál napi mulatságokat, amivel 
egy régi hagyományt szeretne 
újraéleszteni – hangsúlyozta az 
ügyvezető, aki hozzátette, ed-
dig TÁMOP-pályázatok segít-
ségével sikerült több programot 
létrehozniuk, amit a jövőben is 
szeretnének folytatni.

Kiemelte, a fiókkönyvtárak 
megtartják specializáltságukat, 
ám szeretnének barátságos, szó-
rakoztató közösségi helyet létre-
hozni belőlük.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

Hatvan éve elhallgatott történetek
Volt olyan időszak, mikor be-
szélni sem mertek róla – ma 
azonban már koszorúzással 
emlékezhetünk meg azokról, 
akiket erőszakkal hortobágyi 
kényszermunkatáborba hur-
coltak az 50-es évek elején. 

Miskolcról mintegy 500 ember lett 
ily módon a kommunista diktatúra 
áldozata, rájuk emlékezünk június 
24-én, délben a Kazinczy könyves-
bolt falán lévő emléktáblánál.

A Magyar Dolgozók Pártja 
1948-as hatalomra jutása után a 
totalitárius diktatúra kialakításá-
ban a Szovjetunió jelentette a kö-
vetendő példát hazánkban is. Ott 

már több évtizedes tapasztalatok-
kal rendelkeztek ekkor a GULAG-
táborokban a „pártidegen”, „rend-
szerellenes” emberek, társadalmi 
csoportok kemény fizikai munká-
ra való szorításában.

– Hazánkban szovjet mintá-
ra megalkották a kommunisták 
a saját „kis” GULAG-jukat, aho-
vá vélt vagy valós indokokkal em-
berek ezreit hurcolták el. Ilyen volt 
a recski internálótábor és a horto-
bágyi kényszermunkatáborok – 
mondta Somorjai Lehel, a megyei 
levéltár igazgatója.

1952. június 24-én mintegy 500 
miskolci polgárt „fogdostak össze” 
az éj leple alatt, majd teherautókon 
és vasúti vagonokban a Hortobágy-
ra, a Borsós-tanyára szállították 
őket, hogy – mint a levéltár-igaz-

gató fogalmazott – kemény fizikai 
munkát végeztessenek velük, ami-
nek célja nem a munka volt, hanem 
pusztán az, hogy szenvedjenek.

A miskolci értelmiségiekből, a 
politikai elitből kikerült elhurcol-
tak között ott találjuk a város három 
korábbi polgármesterét is, Halmay 
Bélát, Honthy Bélát és Gálffy Im-
rét, ugyancsak az internáltak sorá-
ba tartozott Diósgyőr főjegyzője és 
Borsod vármegye alispánja is. A ka-
tasztrofális közegészségügyi állapo-
tok miatt Halmay Béla életét is vesz-
tette a Borsós-tanyán.

– Ezek elhallgatott történetek. A 
szocializmus ideje alatt nem volt il-
domos beszélni róluk, ma azonban, 
úgy gondolom, nagyon is érdemes 
lenne. Az egészséges történelem-
szemlélethez és történelemtudathoz 

az kell, hogy a traumákat „kibeszél-
je magából” a társadalom – hangsú-
lyozta a levéltár igazgatója.

Holló Csaba, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Mérnöki Kama-
ra elnöke hároméves gyerekként 
maga is részese volt a szörnyű ese-
ménynek. Mint mesélte, kicsi volt 
még akkor, de emlékfoszlányok 
megmaradtak az elhurcolás estéjé-
ről és a tábori életből is. A félelem 
és a sokkos állapot ellenére maga 
előtt látja még ma is az utcákat járó 
teherautót, amint az egyik ház előtt 
megállva játékokat dobálnak fel a 
platóra.

– El kellett érnem a 18-20 éves 
kort, hogy fel tudjam fogni, mi is 
történt velünk. A szüleim féltek 
beszélni az átélt borzalmakról, ha 
találkoztak is a többi túlélővel, in-
kább a családi élet helyreállítása 
volt a téma – árulta el.

Kujan I.

Csak becsülni lehet, de közel kétezren látták a Toscát a kilátónál

„Sokáig beszélni fogunk róla”
Kriza Ákos polgármester azt mondta: a Bartók + Puccini Miskolci Operafesz-
tivál vasárnap véget ért, de még hosszú ideig fogunk beszélni róla. Azért, 
mert 2012-ben a legnehezebb anyagi körülmények között is világszínvonalú 
fesztivál jött létre, és azért, mert az opera valóban mindenkié lett Miskolcon. 
Kesselyák Gergelynek, az operafesztivál művészeti vezetőjének koncepció-
ja arról szól, hogy a műfajt csak úgy lehet átmenteni a jövő nemzedékének, 
ha érthetővé, elérhetővé tesszük mindenki számára. Ez egy lehetőség. Le-
hetőség arra, hogy bárki átélhesse az eddig oly szűk rétegnek szánt zene él-
ményét – emelte ki a polgármester a közgyűlésben elmondott beszédében.

„...a fesztivál, köszöni szépen, megvan, jól van; úgy tűnik, a város támo-
gatása se hiányzik, és mindezeknek köszönhetően rendkívül magas szín-
vonalra képes” – idézett egy komolyzenei magazinból, elmondva: már a 
fesztivál közben többen kiemelték azok közül, akik megtiszteltek bennün-
ket érdeklődésükkel, hogy ilyen válságos időkben, amikor hiányzik a pénz, 
csak az ötlet, a kreativitás jelentheti a kiutat, a kitörést.
A polgármester köszönetet mondott a szervezőknek, a támogatók-
nak, a művészeti vezetőnek a sikeres operafesztiválért – és a nagy-
szerű, igazi érzelmekkel teli miskolci közönségnek a néhány feledhe-
tetlen napért. 
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Napirend előtt a belvárosról
Napirend előtt Kriza Ákos polgár-
mester egyebek mellett az opera-
fesztivál eredményeiről, a belváro-
si bérlők támogatásáról, miskolci 
sportsikerekről szólt.

Kriza Ákos utalt rá, program-
jukban azt ígérték, kiemelten 
támogatják a kis- és középvál-
lalkozásokat, élhetővé teszik a 
várost. 

– Miskolc vezetése 2010 ok-
tóbere óta azon dolgozik, hogy 
a belváros újra élettel teljen meg. 
A belvárosban sok volt az üres, 
lerobbant üzlet, ezért is döntöt-
tünk úgy, hogy korszerűsítjük 
az önkormányzati helyiségek 
bérbeadásáról szóló rendeletet. 
2011. július 1-jétől 30 százalék-
kal kell kevesebbet fizetniük a 
főutcai boltok bérlőinek, 2012 
januárjától pedig a korábbi rossz 
gyakorlattól eltérően a díjat nem 
emeltük automatikusan 10 szá-
zalékkal – hangoztatta a polgár-
mester.

Kriza Ákos kiemelte: az en-
gedményekkel a meglévő bérlő-
ket sikerült megtartani, az üres, 
önkormányzati tulajdonú helyi-
ségeknek pedig bérlőket tudtak 
találni. Ingyenessé tették a nyá-
ri, hétvégi parkolást a Régiposta 

utcai parkolóházban, a belváros 
életének további élénkítésére. 

– Mi tehát 2010 októbere óta 
azon dolgozunk, hogy a belvá-
ros újra élettel teljen meg. Ma egy 
újabb lépést tehetünk előre. Le-
hetőségünk lesz arra, hogy július 
1-jétől a belvárosi területeket ki-
vonjuk a parkolási szempontból 
kiemelt idegenforgalmi övezet-
ből. Ez azt jelenti, hogy a főutca 
kezelésében ismét eltérünk a szo-
cialista gyakorlattól, és a szom-
bat délutáni és a vasárnapi díjkö-
telezettség megszűnik a belváros 
környékén – emelte ki Miskolc 
polgármestere, kérve képvise-
lőtársait: szavazzák meg az elő-
terjesztést, mellyel a főutca és a 
belváros pezsgő életét próbálják 
visszahozni Miskolcra. (Az elő-
terjesztést a közgyűlés megszavaz-
ta – részletek a minap.hu-n, illetve 
következő számunkban – a szerk.)

Sportsikerekhez is gratu-
lált napirend előtt Kriza Ákos: 
a Miskolc Városi Sportiskolá-
nak, a Bodonyi András – Viola 
Viktor kenupárosnak, a DVTK-
Vénusz-Szabadidőközpont 
futsalcsapatának.

(Az operafesztiválról elmondot-
tak a 4. oldalon olvashatók.)

Szepesi S.

Új intézményvezetők
Több intézményvezetői álláshely-
ről is döntött a közgyűlés. A kine-
vezések augusztus 1-jétől 5 évre 
szólnak.

Zárt ülésen az Avasi Gimnázi-
um intézményvezetői felada-
tának ellátásával – augusztus 
1-jétől 5 évre – Schmidtné Törő 
Ágnest bízta meg a közgyűlés.

A Földes Ferenc Gimnázium 
esetében az egyik pályázó visz-
szalépett, így egyedül az eddi-
gi igazgató, Veres Pál pályázatá-
ról szavaztak, aki nem nyerte el a 
képviselők támogatását.

A Szemere Bertalan Szakkö-
zépiskola, Szakiskola és Kollégi-
um intézményvezetői feladata-
inak ellátásával Szabó Andrást 
bízták meg. A Petőfi Sándor Kö-
zépiskolai Fiúkollégium intéz-
ményvezetője Polyák Ferenc lett.

A 10. Sz. Petőfi Sándor Általá-
nos és Magyar–Angol Két Tanítá-
si Nyelvű Iskola intézményveze-
tőjévé Varga Ferencnét nevezték 
ki, a Herman Ottó Általános Is-
kola és Munkácsy Mihály Alap-
fokú Művészetoktatási Intéz-
mény igazgatójává pedig Balogné 
Pálfi Gabriella Erzsébetet.      Sz. S. 

Ingatlanvagyonról, oktatásról döntöttek
A nyári szünet előtti utolsó 
ülését tartotta Miskolc város 
közgyűlése, melyen olyan 
fajsúlyos témákat is tárgyal-
tak, mint az önkormányzat 
vagyongazdálkodási kon-
cepciója, vagy a parkolási 
rendszer módosítása.

» folytatás az 1. oldalról
Látni kell azt is, hogy milyen ter-
hei vannak az ingatlanvagyon-
nak, a kötvénykibocsátás után az 
egynegyede került jelzálog alá. 
Ingatlankarrier-tervezési javas-
latot is készítettek, meghatároz-
va azon ingatlanok körét, amelyek 
az önkormányzat kezében kell, 
hogy maradjanak, de van olyan 
is, amelynek az értékesítése kívá-
natos, mert jelen helyzetben csak 
költséget generál. Ugyanakkor van 
olyan ingatlan is, amelyet a város 
érdeke szerint meg kellene vásárol-
ni – tette hozzá az igazgató.

Oktatási témák
Több oktatási téma is a közgyűlés 
elé került, ezek közé tartozott pél-
dául a Térségi Integrált Szakképző 
Központ rendszere lehetséges át-
alakításának megvizsgálása, vagy 
éppen a középfokú művészetokta-
tás koncepciója és a helytörténe-
ti oktatás koncepciójának kidol-
gozása.

Kiss Gábor alpolgármester el-
mondta, a TISZK-ek jelenleg eb-
ben a formában nem működnek 
hatékonyan, ezért javasolják, hogy 
a működésüket vizsgálják felül, 
és hozzanak létre egy egységes 
rendszert, amelyben megmarad 
az iskolák szuverenitása. A hely-
történeti oktatás kapcsán az alpol-
gármester hozzátette: fontos, hogy 
a gyerekek megismerjék Miskolc 
értékeit, és lokálpatrióták legyenek. 
Olyan koncepciót szeretnének be-
nyújtani, amely egységes temati-
kát kínál, amelyet az intézmények 
beépíthetnek az oktatási program-
jukba. 

Az előterjesztések vitájában 
párthovatartozástól függetlenül 
mindenki támogatta a helytörté-

neti oktatás bevezetését, és kiemel-
ték a művészetoktatás fontosságát 
is. Különösebb vita arról sem volt, 
hogy a TISZK-ek rendszere vál-
toztatásra szorul. A hozzászólások 
közt felvetődött a pedagógus állás-
helyek száma is, melynek kapcsán 
Kiss Gábor hangsúlyozta, hogy a 
főosztály lelkiismeretesen dolgo-
zik, minden pedagógus sorsát nyo-
mon követik.

Munkahelyteremtés
A grémium elé került az önkor-
mányzat 2012. II. félévi munkater-
vének megállapítására vonatkozó 
javaslat is, melynek kapcsán a Job-
bik javaslatot tett olyan napirendre, 
amelyben a munkahelyteremtésről 
számolna be a városvezetés. A vá-

rosvezető Fidesz – KDNP-frakció 
részéről a javaslat támogatásra talált.

Pfliegler Péter alpolgármester 
elmondta, keményen dolgoznak a 
városért, és azért, hogy csökkenjen 
a munkanélküliek száma. A kül-
földi együttműködésekben fon-
tos a megfelelő kapcsolat kiépíté-
se, csak azután várható gazdasági 
eredmény. Az ipari park szinte tel-
jesen betelt, költöztek be cégek, 
van, amelyik a közeljövőben kezd 
el dolgozni, van, amelyik későbbre 
tette a gyár megnyitását. Nem vé-
letlen, hogy olyan napirend is ke-
rült a képviselők elé, amely új ipar-
terület kialakításáról szól. 

Kriza Ákos polgármester hozzá-
tette, van munkahelyteremtés Mis-
kolcon, van olyan cég, amely öt-
száz fővel emelte a munkavállalók 
számát, van, amelyik száz fölötti 
munkavállalót alkalmaz, és a finn 
céggel is aláírták a szerződést. Köz-
ben a város maga is fejleszt, a Mis-
kolci Agrokultúra Kft. megalakítá-
sa is munkahelyeket teremt, de ide 
tartozik a Start munkaprogram is. 
Jó úton járnak a munkahelyterem-
tés folyamatában.

Szegedi Márton szerint a Jobbik 
el is érte a célját a módosítójával: „a 
kis provokációval máris csodálatos 
beszámolót kaptak a miskolciak, 
és többet tudnak, mint az elmúlt 
másfél évben”. Kriza Ákos megkö-
szönte, hogy alkotó kritikával áll-
nak a városvezetés törekvéseihez.

Horváth I.

Frakcióvezetők Miskolc vagyongazdálkodási koncepciójáról
Kiss János 
(Fidesz)
A koncepci-
óból ismétel-
ten kiderül, 
milyen sú-
lyos öröksé-
get vettünk 
át a miskolci 

szocialistáktól. A számok kíméletlenek, 
néhány példa az anyagból: Miskolc kö-
telezettségállománya még 2006-ban is 
„csak” 18,4 milliárd forint volt, ez 2010-
re, a szocialista ciklus végére 36,7 milli-
árd forintra emelkedett. (Összehasonlí-
tásként: Győr kötelezettségállománya 
9,4 milliárd.) Az extra magas kötele-
zettség törlesztő részletei gúzsba kö-
tik a várost, a megmaradt forrásokat 
ezért takarékosan kell elkölteni, úgy, 
hogy közben a lakosság segítő szándé-
kát (például önkéntes részvétel a lakó-
környezet parkosításában, megújítá-
sában) a vagyongazdálkodás, egyben 
a közösségépítés fontos elemévé kell 
tenni.

Földesi 
Norbert 
(MSZP)
Ez a vagyon-
gazdálkodá-
si koncepció 
egy valóban 
jól össze-
szedett és 

megszerkesztett anyag, gratulálunk 
a szakmai előkészítőinek. Azonban a 
közgyűlésen tisztán láthatta minden 
miskolci, hogy az ellenzék javaslata-
it elutasítják, nem számítanak a közös 
munkára. Így ez az ő tervezetük, melyet 
kizárólag nekik kell majd végig vinniük. 
Véleményünk szerint ez alkalommal is 
valósnak bizonyul majd a miskolci szo-
cialisták félelme: megint azzal fogunk 
találkozni, hogy az alkalmatlan város-
vezetés sem ennek az anyagnak a se-
gítségével, sem pedig a szakmai tudá-
sa, hozzáértése révén nem lesz képes 
kivezetni a várost abból az adósság-
csapdából, amelybe másfél évvel ez-
előtt vezette. 

Molnár 
Péter 
(KDNP)
Frakciónk na-
gyon fontos-
nak és he-
lyesnek látta 
és látja, hogy 
megalkotásra 

került ez az elfogadott vagyongazdál-
kodási koncepció, ami közép- és hosz-
szú távú terveket is vázol. A jelenlegi 
városvezetés számára nagyon fontos 
az önkormányzati vagyonnal való fele-
lősségteljes, átgondolt, hatékony gaz-
dálkodás. Sajnos, ez az előző, szocialis-
ta városvezetés idején nem így volt… 
A vagyongazdálkodás magában fog-
lalja az önkormányzat humán, tárgyi, 
pénzügyi erőforrásaival való gazdálko-
dást. Az anyag bemutatja azt a sajnála-
tos, a szocialisták 8 éves regnálása után 
ittmaradt állapotot is, hogy Miskolc 
esetében a legmagasabb a kötelezett-
ségállomány. Azaz a leginkább eladósí-
tott, megterhelt város vagyunk.

Szegedi 
Márton 
(Jobbik)
Miskolc Fidesz 
által elfoga-
dott vagyon-
gazdálkodá-
si koncepciója 
a Káli-féle va-

gyongazdálkodás reinkarnációja, amit 
az ötlettelenség és a jövőkép teljes hi-
ánya jellemez. A kormány 2012-ben 40 
százalékkal kívánja csökkenteni az ön-
kormányzatok finanszírozását, jövőre 
még szűkebb esztendő elé nézünk. Ez-
zel a város vagyongazdálkodása nem 
számol, így az sem derül ki belőle, hon-
nan fogja az önkormányzat előterem-
teni a kieső bevételt, s a szűkös anyagi 
forrásainkat milyen prioritások men-
tén kívánja a Fidesz felhasználni. To-
vább nehezítik az anyagi lehetősége-
inket a szocialisták által kibocsátott 
IVS-kötvények, melyek felhasználása 
önmagában is megérne egy igazság-
ügyi könyvszakértői vizsgálatot.

» Kovács László (KDNP) újra a Zöld Nyíl pályaépítés közben, az Árpád utca környékén megszűnt 
parkolóhelyek kapcsán érdeklődött. Kérte, hogy nézzék át újra, hol szűntek meg parkolóhelyek, és 
ott történjen a pótlás. Kriza Ákos polgármester felkérte Pfliegler Péter alpolgármestert, hogy hoz-
zon létre egy csoportot a parkolási anomália kivizsgálására.

» Benczés Miklós (Fidesz) köszönetet mondott Üszögh Lajosnak, a MIVÍZ igazgatójának, hogy a 
lyukói vízproblémák kapcsán tartott fórumon elhangzott problémákat gyorsan feltárták és meg-
oldották. Reméli, további ellenőrzéseket is fognak tartani a területen.

» Gazdusné Pankucsi Katalin (Fidesz) a Sás utcai szennyvízhálózat kapcsán szólt, ugyanis folya-
matos probléma van, leég a villanymotor, cserélni kell a szivattyúkat, kérte, vizsgálják meg, mi 
a gond.

» Pakusza Zoltán (Jobbik) a Pereces-patak helyreállításáról érdeklődött, melynek kapcsán Pfliegler 
Péter elmondta, a Pereces-patak is benne van a svájci alapos beruházásban.

» Seresné Horváth Zsuzsanna (Fidesz) arról szólt, hogy a villamospálya építése óta számos helyen 
30-as sebességkorlátozó tábla van kihelyezve, érdeklődött, nem lenne-e elég 40-es. Kriza Ákos 
szerint néhol már értelme sincs a tábláknak, teljes felülvizsgálatra van szükség, így kérte az MVK 
igazgatóját, hogy tegyék ezt meg.

» Takács Gábor (Fidesz) bejelentette, hogy a Babits Mihály, Kassák utca szilárd útburkolattal ellátá-
sáról és szennyvízelvezetéséről júliusban lakossági fórumot rendeznek majd. Szorgalmazta, hogy a 
városüzemeltetési osztállyal tartsanak bejárást a csapadékvíz-elvezetés kapcsán Szirmán és Mar-
tin-kertvárosban.

» Jakab Péter (Jobbik) az Irinyi utcai buszmegálló kapcsán szólt, korábban itt csak a 24-es busz 
állt meg, de most már az 1A-s is itt áll meg. Emellett több problémát is felsorolt a számozott ut-
cák környékéről.

» Megalkotta a közgyűlés a város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről szóló ön-
kormányzati rendeletet.

» Módosították a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevé-
teléről szóló rendeletet, melybe bekerült a házi segítségnyújtásnál az egyórás ingyenes ellátás.

» Támogatta a grémium a 7-es busz további üzemeltetését.

» Elfogadták Miskolc környezeti állapotáról és az önkormányzat 2011. évi környezetvédelmi tevé-
kenységéről szóló tájékoztatót.

» Támogatja a döntés értelmében az önkormányzat az úgynevezett önerős, lakossági kezdeménye-
zésre induló út-, járda- és közműépítéseket.

» Döntöttek öt, eddig név nélküli közterület elnevezéséről is.

Erről is döntöttEk ››››››››››››››››››››

közérdEkű kérdésEk, bEjElEntésEk ›››

Ahogy a szocialisták kivonulását látják
A Fidesz- és a KDNP-frak-
ció vezetője sajtótájékozta-
tón, a Jobbik pedig közle-
ményben reagált az MSZP 
közgyűlési frakciójának ki-
vonulására a közgyűlésről. 
A szocialista frakció ugyan-
csak sajtótájékoztatót tartott. 

A közgyűlés napirendjének elfo-
gadásakor a képviselők többsége 
megismételt szavazással úgy dön-
tött, hogy a grémium ne tűzze na-
pirendjére Mokrai Mihály MSZP-s 
képviselő indítványát, amely arra 
vonatkozott, hogy a Marosvásár-

helyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetem megszűnése esetén az or-
vosi és gyógyszerészeti kart fogad-
ja be a Miskolci Egyetem.

Molnár Péter (KDNP) frakció-
vezető sajnálatosnak és felelőtlen-
nek nevezte, hogy a Magyar Szo-
cialista Párt közgyűlési frakciója az 
ülés elején kivonult, és a további-
akban nem is vett részt a közgyűlés 
munkájában, nem teljesítette azt a 
megbízatást, amelyre a választóitól 
felhatalmazást kapott. 

Kiss János Fidesz-frakcióve-
zető úgy fogalmazott, ez a kivo-
nulás is bizonyítja, hogy a Ma-
gyar Szocialista Párt képviselői 
nem a város érdekében végzett ke-
mény munkát választották a köz-
gyűlésben, hanem különböző 

„performanszokon” keresztül pró-
bálnak sajtónyilvánosságot szerez-
ni maguknak. A frakcióvezető sze-
rint Mokrai Mihály indítványa az 
idevonatkozó magyar jogszabá-
lyi háttér teljes figyelmen kívül ha-
gyásával született. Egy ilyen jellegű 
kérdésben nem a városi közgyűlés, 
hanem a szakminiszter jogosult 
dönteni, és figyelembe kell venni 
az egyetem autonómiáját is.

A szocialista frakció sajtótájé-
koztatóján Mokrai Mihály képvi-
selő arról szólt, hogy indítványát fi-
gyelemfelkeltésnek szánta, jelezve, a 
baloldali értékrendet valló emberek 
számára is fontosak a határon túli 
magyarok. Azt szerette volna elérni, 
hogy a közgyűlés teljes konszenzus-
ban egyfajta politikai nyilatkozatot 

fogadjon el, jelezve, hogy Miskolc 
most is olyan befogadó város, mint 
amikor annak idején befogadta a 
Selmecbányai Egyetemet. Mokrai 
Mihály hangsúlyozta, hogy indítvá-
nyát, a jegyző által jelzett jogi aggá-
lyok figyelembe vételével, ismét be 
fogja nyújtani.

A Jobbik frakciója közlemény-
ben reagált. Ebben Szegedi Márton 
miskolci elnök-frakcióvezető „sér-
tődött óvodásokhoz” hasonlította 
a kivonulókat, akik „még mindig 
nem hajlandóak tudomásul ven-
ni, hogy a törvények mindenkire, 
még rájuk is vonatkoznak, akkor 
is, ha ehhez nem szoktak hozzá az 
elmúlt évtizedekben”. A javaslattal 
kapcsolatban Szegedi Márton em-
lékeztetett: 2004-ben épp az MSZP 
kampányolt a kettős állampolgárság 
ellen, 23 millió románnal riogatva. 

Szepesi S. 
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Miskolci Nyár: sport, zene, szórakozás
Új nyári rendezvénnyel bővül Miskolc nyári programkínálata. 
Június 30–július 1. és július 6–8. között ezúttal a sport áll majd 
a középpontban, ezt bizonyítja, hogy a többnapos esemény 
arca a miskolci kötődésű Deák Bárdos Mihály és Biros Péter 
lesz, a fővédnöki szerepkört pedig Balogh Gábor miniszterel-
nöki sporttanácsadó fogadta el. Az aktív mozgás mellől azon-
ban természetesen a városban közkedvelt zenekarok sem hiá-
nyoznak majd, és a legkisebbekre is gondoltak a szervezők.

Bíró Tibor, a Cine-Mis Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója elmond-
ta, Kiss Gábor alpolgármester ke-
reste fel őket, hogy az új rendezvény 
kulturális oldalának megszervezé-
sében kérje a segítségüket.

– Alapvetően ez egy sportren-
dezvény, amelynek kulturális, 

szórakoztató programjai meg-
szervezését, illetve a komplett 
esemény koordinálását vállaltuk 
magunkra. A sportprogramok 
miatt választottuk a Kemény 
Dénes uszodát helyszínnek, és 
bízunk benne, hogy a kínálat 
kicsalogatja a belvárosból az em-

bereket – mondta Bíró Tibor. 
Hangsúlyozta, sok sportprog-
ram van most a televízió képer-
nyőjén, ami a lakásban tartja a 
miskolciakat, de a Miskolci Nyá-
ron is megnézhetik, méghozzá 
kivetítőkön az Európa-bajnok-
ság meccseit. Emellett pedig ak-
tív testmozgásra is lesz lehető-
ség, több bemutatót is tartanak 
az érdeklődőknek, s a családok-
ról sem feledkeztek meg.

A Miskolci Turisztikai Kft., a 
Cine-Mis Nonprofit Kft., a Diák-
sport Szövetség és a Miskolc Vá-
rosi Sportiskola által szervezett 
nyári program része lesz egy or-
szágos rendezvény is, az Olimpi-
ai Ötpróba. Mint azt az ügyveze-
tő elmondta, a nyertes kiutazhat a 
londoni olimpiára.

A strandfoci, strandröplabda, az 
úszás, futás és triatlon mellett aero-
bic- és zumba fitness-bemutatót is 
tartanak, de megismerheti köze-
lebbről a közönség a factorysok te-
hetségét is – többek között. A mis-
kolci sportolók is a rendezvényre 
látogatnak majd, a vénuszos lá-
nyoknak bárki megpróbálhat gólt 
lőni, és dedikálnak is a DVTK fo-
cistáival együtt.

A kulturális programok alappil-
lérei a koncertek lesznek. Fellép a 
Compact Disco, a The Carbonfools, 
Paddy and the Rats, a Bohemian 
Betyars is, és érkeznek a miskolci 
zenekarok, többek között a Kisavas, 
a Ritmiklift és a Czemende, de do-
bolnak majd a Steel City Drummers 
tagjai is. A fortunás és cheerleading 
lányok is színpadra lépnek, és a csa-

ládi vetélkedőt sem felejtették ki a 
programból.

– Az egész családnak szeretnénk 
kedvébe járni. Lesz sörivó verseny, 
családi vetélkedő és a Manó Manu-
faktúra egész nap várja majd a ki-
csiket – sorolta Bíró Tibor.

Az első Miskolci Nyár június 
utolsó és július első hétvégéjén vár-
ja a miskolciakat a Kemény Dénes-
ről elnevezett városi uszoda kör-
nyékére. 

Kiss J.
» részletes program a 11. oldalon

Az elkövetkezendő hetekben, a Miskolci Naplóban részletesen közöljük a következő 
heti, kísérleti jellegű, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendet. 

Ezúton is köszönjük a lakosság aktív közreműködését!

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

Akció 2012. 06. 23-tól 2012. 06. 29-ig
Sacret fagyálló csemperagasztó, 25 kg, 50 Ft/kg 1259 Ft
Rigips Rifin glettanyag, fehér, 20 kg, 150 Ft/kg  2999 Ft
Diszperzit mennyezetfesték, 14 l, 125 nm, 214 Ft/l 2999 Ft
Malarz beltéri falfesték, fehér, 10 l, 100 nm, 230 Ft/l 2299 Ft
Héra Prémium színes falfesték,  5 l, 86 nm, 1200 Ft/l 5999 Ft
Héra Prémium színes falfesték 2,5 l, 43 nm, 1400 Ft/l 3499 Ft
Trikolor kerítésfesték, fára-fémre, 0,75 l, 1865 Ft/l 1399 Ft
Trinát Dekor fémfesték, rozsdára, 0,75 l, 4399 Ft/l 3299 Ft
Trinát Dekor fémfesték, rozsdára, 0,25 l, 5396 Ft/l 1349 Ft
Very Well benzinálló ae. festék, 400 ml, 2748 Ft/l  1099 Ft
Festőhenger 25 cm, reklámáron!!! 599 Ft
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elekt-rovat
Alkalmazások: csak okosan kezelve nem terhelnek
Az okostelefonokkal együtt 
jelentek meg a kifejezetten 
rájuk fejlesztett alkalmazá-
sok. Tanulmányok szerint, 
bár a telefon megvásárlá-
sát követően rengeteg alkal-
mazást letöltünk, a kezde-
ti lelkesedés után legtöbben 
„magára hagyjuk” a prog-
ramot.

Két éve itthon még alig hallott ró
luk valaki, mára már Magyarorszá
gon is egyre többen használják az 
okostelefonokat, rajtuk pedig az al
kalmazásokat. Nehéz volna olyan 
témát találni mindennapi életünk
ben, amivel kapcsolatban ne vol
na érdemes kutatni a fellelhető al
kalmazások piacterén. Számítások 
szerint az elmúlt hét végére össze
sen 989 863 volt belőlük elérhető, 
mostanra pedig már egészen bizo
nyosan átlépték az 1 milliót.

Az egymilliós számba az App
le App Store, az Android Mar
ket, a Windows Phone Market
place és a BlackBerry App World 
alkalmazásait számították bele. A 
szóban forgó elemzés adatai sze
rint az iPhone/iPad használói 590 
ezer, az androidosok 320 ezer, a 
BlackBerryfelhasználók 43 ezer, 
míg a Windows Phone mobillal 
rendelkezők 35 ezer app közül vá
laszthatnak.

Alkalmazások fénykora
A mobil eszközökre fejlesztett alkal
mazások piacán az érdeklődés és a 
lehetőségek tárháza folyamatosan 
növekszik. Legyen akár repülőjegy

foglalás, időjáráselőrejelzés, me
netrendböngészés, feladatkezelés, 
parkolás, szállásfoglalás vagy játék a 
mobilra, a legfontosabb érv mellet
te a felhasználó számára a folyama
tos elérhetőség, használhatóság és a 
kényelem.

Mobil eszközökre fejleszteni 
sokféle szempont figyelembe véte
lével érdemes. Ezek közül a funk
cionalitás és vele párhuzamosan 
ez egyszerű kezelhetőség minden 
felhasználó számára elsődlegesen 
fontos.  Ideális alkalmazás, a szak
emberek szerint, persze nem léte
zik, de ha a lehetséges célcsoport 
elvárásait figyelembe veszi a fej
lesztő, bizonyára olyan eredmény 
születik, ami számos letöltést és 
elégedett felhasználót vonz maga 
után. Fontos a látogatói szokások 
alapos feltérképezése, hogy hasz
nálható, kényelmes, egyedi appli
káció születhessen.

Az újdonság varázsa után a 
süllyesztőbe
A közelmúltban a Flurryn jelent 
meg egy tanulmány a mobilalkal
mazáshasználatról. A legérdeke
sebb grafikon azt mutatja, hogy az 
alkalmazás megvásárlását követő 
hónapokban a felhasználók hány 
százaléka használja aktívan az al
kalmazást. 

A nem reprezentatív mérés 
eredménye szerint 1 hónap eltelté
vel a programot letöltő felhaszná
lóknak már csak 38 százaléka tér 
vissza az alkalmazásba. Egy év el
teltével pedig 100 felhasználóból 
mindösszesen 4 marad aktív. 

A cikk szerint nem is az a legna
gyobb probléma, hogy nem talá
lunk rá újra és újra a telefonunkon 
az alkalmazásra, hanem az, hogy 
az alkalmazás nem képes rendsze
res aktivitásra bírni a felhasználó
kat. Amelyik meg igen – mert pél

dául rendszeres értesítéseket küld 
– egy idő után zavarja a felhaszná
lót, ha mondjuk 50nél több ilyen 
telepített programja van, akkor 
biztosan.

Szakemberek szerint lassan el
jön az ideje annak, hogy a tele
fon saját maga is tudjon különbsé
get tenni gyakran használt, fontos, 
esetileg használt, nem fontos, nem 
használt alkalmazások között, és 
eszerint könnyítse meg a minden
napjainkat – addig viszont ma
rad az óvatosság, és a megunt al
kalmazások törlése. Más kérdés, 
hogy alkalmazásokat telepítgetni 
könnyebb, mint eldönteni, hogy 
melyikre nincs többé szükségünk, 
és megnyomni az uninstall gom
bot. Ennek nyomán pedig a hasz
nálaton kívüli alkalmazások gyűl
nek egyre nagyobb arányban a 
telefonunkon.

T. Á.

Elismert munka és törekvés
Szakmai díjat kapott a MIHŐ stratégiai igazgatója

A Magyar Távhőszolgáltatá-
sért Szakmai Díjat vehette át 
Móricz József, a MIHŐ Kft. 
stratégiai igazgatója a Pé-
csett megrendezett Távhő-
szolgáltatási Konferencián.

A szakember a Magyar Távhő szol
gáltatók Szakmai Szövetségének el
nökségétől a MIHŐ Kft. sokrétű 
stratégiai munkájáért, ezen belül is 
az energetika területén kiemelke
dően magas színvonalon végzett 
tevékenysége elismeréseként kap

ta az emlékérmet. Móricz József 
szakmai pályáját a Borsodi Vegyi 
Kombinátban tervezőmérnökként 
kezdte, majd a Kazinc Távhő Kft. 
ügyvezető igazgatójaként szerzett 
tapasztalatot a közszolgáltató társa
ság működéséről. A MIHŐ Kft.nél 
2008 márciusától dolgozik, stratégi
ai igazgatói kinevezését 2011ben 
kapta, egyben az ügyvezető igazga
tó helyettese.

– Mit jelent Önnek ez a díj?
– Meglepetés, megtiszteltetés és 

nagy öröm. Bár nem az elismeré
sért dolgozom, de úgy érzem, el
mondhatom, hogy elértem a szak
ma csúcsát.

– Egy ekkora méretű cégnél mi 
jelenti a feladatokat és nehézsé-
geket a hosszú távú tervezésnél?
– A fő célunk az, hogy a lehe

tő legolcsóbb legyen a szolgáltatás 
díja, jó ideje ezért dolgozunk. Bár 
hatósági áras lett a távhőszolgálta
tás, de bizonyos tevékenységekkel 
el lehet érni, hogy ne emelkedjen 
az ár, vagy akár csökkenjen. Ezek 
közül ki lehet emelni az energia
beszerzés költségét, amelyen na
gyon sok múlik.

– Jelentős lépéseket tettek, hogy 
olcsóbban szerezhessék be az 
energiát, megérzik ezt a lakók is?
– Ez egy összetett helyzet, hiszen 

nemcsak a hőszolgáltató beszerzé
seit fogjuk össze, hanem az önkor
mányzat tulajdonában lévő intéz
ményekét is, a földgáz és a villamos 
energia terén is. Ez azt jelenti, hogy 
összefogjuk a beszerzés folyama
tát, így lecsökken a beszerzési el
járás költsége, másrészt az ener
giamennyiség nagyságrendjéből 
adódóan érhetünk el megtakarí
tást. Ebből Miskolc város lakossá
ga azt érzékelheti, hogy egyrészt 
olcsóbb lehet a jövőben a távhő
szolgáltatás díja, mint ha nem így 
csinálnánk, másrészt az intézmé
nyek olcsóbb energiaellátása miatt 
több pénz marad az önkormány
zat zsebében, amit másra fordíthat.

– Az utóbbi években egy-
re inkább előtérbe kerülnek a 
megújuló energiaforrások. A 
MIHŐ-nél milyen törekvések 
vannak ezen a területen?

– Tulajdonképpen ez a MIHŐ 
fő stratégiája. Mi is azon dolgo
zunk, hogy a földgázenergiát ki 
tudjuk váltani. A földgáz ára biz
tosan nem fog csökkeni, sőt to
vább emelkedhet. Miskolc vá
ros és a holding vezetése is rájött, 
hogy ebben lépni kell, és hogy ki 
lehet használni egy természetes 
erőforrást, méghozzá a geotermi
kus energiát. Ez az egyik legkör
nyezetkímélőbb és olcsóbb ener
gia, így elindult a munka ennek a 
hasznosítására egy külső cég be
vonásával, bízunk benne, hogy 
már idén szolgáltathatunk geo
termikus energiát. Emellett vá
rosunkban még az úgynevezett 
biomasszaenergia jöhet szóba, 
ami tulajdonképpen faapríték
tüzelés. Ennek az alkalmazását 
szorgalmazzuk ott, ahol a geo
termikus energiát nem tudjuk 
használni. Ez ugyanis a legújabb 
technológiákkal már nagyon kör
nyezetbarát.

Karbantartás – jön a „nagyleállás”
Igyekszik a lehető legrövidebb 
idő alatt elvégezni a MIHŐ Kft. a 
távhőszolgáltató-rendszer nyári 
karbantartását, de néhány napig 
így is szünetel a használati meleg-
víz-szolgáltatás a nyáron. Ez évben 
az alábbi területeken és időpont-
ban várható a szolgáltatási szünet.

A karbantartás ideje alatt – a 
MIHŐ Kft. által meghirde
tett időpontokban – a haszná
lati melegvízszolgáltatás ugyan 
szünetelni fog, de az épületen 
belüli fűtési rendszer az üzem
szünet ideje alatt is vízzel feltöl
tött állapotban van, ezért ebben 
az időszakban a belső rendsze
ren a lakók által munka (például 
radiátorcsere) nem végezhető.

A távhőszolgáltatási üzem
szünet időtartama alatt a 
melegvizes csapokból is hideg 
víz folyik, amit a melegvízmérő 
óra érzékel és mér, mely indo
kolatlan többletköltséget okoz
hat. Ennek elkerülése érdeké
ben célszerű a leállás ideje alatt a 
melegvízmérő óra előtt az elzáró 
szerelvényt lezárni.

A MIHŐ a nyári üzemszü
net ideje alatt végzi el a kazá
nok karbantartását, a hibás elzá
ró szerelvények javítását, kisebb 
távhővezetékek cseréjét. A Ta
tár utcai fűtőműben a pótvíz
szivattyúk, keringtető szivattyúk 
karbantartása, tágulási tartá
lyok javítása, a belvárosi terü
leten pedig több kisebb javítás, 
távhővezetékcsere, kompen
zátorok és elzáró szerelvények 

karbantartása történik ebben az 
időszakban.

Miskolc a jövőben a lehető 
legnagyobb mértékben szeret
né bevonni a távhőellátásba a 
geotermális energiát, amely azt 
eredményezheti, hogy nyáron a 
földgázellátás szüneteltetése ese
tén is biztosítani tudja a teljes 
körű szolgáltatást.

Avas, Belváros:  
június 26–28.
Az MVM MIFÜ Kft. területén 
a gázszolgáltatás szünetelteté
se, valamint gázvezeték cseréje 
miatt június 26án, kedden nul
la órától – előreláthatólag – jú
nius 28án, csütörtökön éjfélig 
a használati melegvízszolgálta
tás szünetel. Tehát a karbantar
tást a MIHŐ Kft. ezekben a vá
rosrészekben arra az időszakra 
teszi, amikor az MVM MIFÜ 
Kft. gázszolgáltatója is karban
tartást végez, ezért a cég a me
leg víz előállítását amúgy is szü
neteltetné.

Diósgyőr: néhány óra
A tervezett karbantartás miatt a 
használati melegvízszolgálta
tás szüneteltetése néhány órára 
korlátozódik, melynek időpont
ját a lépcsőházi bejárati ajtóra ki
függesztett értesítőn előre jelzi a 
MIHŐ. 

Bulgárföld: nincs szünet
A nyári karbantartás miatt nem 
várható a használati melegvíz
szolgáltatás szüneteltetése.

Tech-hírek
Szép, új világ? Cenzúráznák az 
internetet a nyugati kormányok, 
beleértve az Egyesült Államokét 
is. A Google az elmúlt két évre 
vonatkozó „átláthatósági jelen
téséből” kiderül, „riasztóan” fo
kozza az internetes keresések és a 
YouTube videók cenzúrására irá
nyuló erőfeszítéseit több nyugati 
kormány. 2011 második felében 
amerikai hivatalok 6192 tarta
lom eltávolítását kérték, ami 718 
százalékos növekedés az előző 
hat hónaphoz képest. A jelentés 
szerint megnőtt a kormányok
nak az az igénye, hogy betekin
tést kaphassanak a Google fel
használóira vonatkozó adatokba. 
2011 második felében amerikai 
kormányzati szervek 6321 alka
lommal fordultak a Googlehoz 
felhasználói adatokért és a cég az 
esetek 93 százalékában legalább 
részlegesen együttműködött. A 
kérések nagy része bűnügyek fel
derítésével kapcsolatban fogal
mazódott meg.

Facebook-díj. Díjazza a 
Facebook a legjobb, legkreatí
vabb közösségi kampányokat. 
A Facebook úgy definiálja sa
ját díját, mint „egy új díj, egy 
újfajta kreativizmusért”. A kap
csolatokon alapuló világ meg
követeli, hogy a kampányokat 
átszőjék a közösségi médiafelü
letek, a valódi kapcsolatok és a 
hiteles beszélgetések. Ezért hoz
ta létre a Facebook Studio díját, 
és szeretnék megjutalmazni, il
letve felhívni a figyelmet az út
törő ügynökségekre és már
kákra. A díjat zsűri ítéli oda, 
akik közt megtalálható a JWT, 

a Leo Burnett, a Facebook, az 
Evolution Bureau, az R/GA és 
a Y&R szakértője. A legjobba
kat négyféle díj valamelyikével 
jutalmazzák: kék, arany, ezüst, 
bronz. 2012 győztes kampányai 
már megvannak, ám ha bene
vezel, akkor jövőre akár a te 
kampányod is közéjük kerülhet.

E-könyvek magyarul. Elektro
nikusan is elérhetővé vált többek 
között az Ulpiusház és az Osiris 
által kiadott művek nagy része a 
Book and Walk webáruházban, 
és folyamatosan bővül a már 
most is többezres kínálat. A cég 
a jövőben további kiadók bevo
násával szeretné bővíteni a már 
most több ezres kínálatát. Az ol
dal lehetőséget ad arra is, hogy 
egyes művek akár csak és kizá
rólag digitális formában jelen
jenek meg, úgy, mint Fejős Éva 
vagy Fábián Janka ekönyvei. A 
vásárlást követően az ekönyvek 
szinte bármilyen platformon el
érhetők, PCn, ekönyvolvasón, 
okostelefonon, táblagépen, azo
kat természetesen csak egyetlen 
alkalommal kell megvenni. 

Megújult a Twitter. Múlt héten 
újrarajzolták a Twitter logóját. 
Larry, a madárka új kék árnyala
tú tollazatot kapott, eltűnt a haja, 
és meredeken felfelé ível repté
ben. Ennek fényében tilos olyan 
verziót használni, ahol szöveg
buborék is található, más pozí
cióban áll, több madárka van, 
más színű, mint az eredeti, vagy 
bármi más elem látható a madár 
közvetlen közelében. Sőt, nem 
használatos a régebbi „t” betű, a 
Twitter felirat és a korábbi ma
dárkaverzió sem.
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Kevés az ideje, de azt okosabban kellene eltöltenie. Vagy talán in-
kább oktalanabbul. Meg kellene tanulnia meglátni azt, hogy épp akkor marad le, ha rohan. Talán a 
nyár teszi, hogy egyre vidámabb a szíve. Fontos is, hogy megőrizze optimizmusát. Ha folyton a 

veszteségekre összpontosít, akkor nem látja meg azt a személyt, akinek szívét elnyerhetné. 

BiKa (04. 21–05. 21.). Bármennyire is sok a munka, akkor is sokkal több időt kell önma-
gára szánnia, mert csak így kerülhet egyensúlyba. Az elmúlt hetekben nem haladtak akadálymen-
tesen az ügyei, de ez most megváltozik. Meg kell hoznia néhány döntést, amelyekkel bizonyos dol-

gokról lemond. Keressen alkalmat arra, hogy visszavonuljon a világ zajától.

iKreK (05. 22–06. 21.) Vesse bele magát az életbe, de azt azért ne hagyja, hogy céltala-
nul sodródjon az árral. Munka, karrier területén pozitív változásokra számíthat, egészen új, majd-
hogynem furcsa lehetőségeket kap. Ha most megfontoltan, ám jól dönt, és bevállalja az ismeret-

lenbe való ugrást, akkor hosszú távon is kiemelkedő eredmények várnak önre.

ráK (06. 22–07. 22.) A munkahelyi sikerekért most jobban meg kell küzdenie, mint azt 
az utóbbi időszakban megszokta. Ennek ellenére ne legyen szomorú, a végén még örömét is leli az 
erőpróbában. Most olyan képességeit is használhatja, melyekről eddig sejtelme sem volt. Párja is 

észrevehette, hogy változásokon ment keresztül. Figyeljen jobban oda az egészségére is! 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Energikus, mozgalmas és történésekkel teli hét indul. 
Használja ki, amit a sors felkínál, ugyanis amibe most kezd, az arannyá változhat a kezében, csupán 
a szorgalmára és némi kreativitásra lesz szüksége. Ne utasítson vissza semmilyen ajánlatot, mert 

épp ott lehet valami különlegesség, ahol nem várná. Otthonával is törődnie kellene!

szűz (08. 24–09. 23.) Igazán nincs oka az aggodalomra, hisz anélkül is jól alakulnak a 
dolgai, hogy azt különösebben erőltetné, szinte ölébe pottyan a szerencse. Cselekvőkedve vissza-
tér, energiája és munkakedve megnő. Azért a kapkodástól jobb tartózkodnia. Magányosnak érez-

heti magát, habár nem társtalan. Csak kedvesét valamiért nem érzi közel magához. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Kollégái legnagyobb bánatára ön a végletek embere lett: 
egyszer túl kemény, a szigorúságával mindenkit elijeszt, máskor meg túl laza. Az arany középutat 
kellene megtalálnia. Bármi történik is e napokban a párjával, ne veszítse el a türelmét, kezelje meg-

értéssel a problémáit. Lehet, hogy csupán erre volt szüksége: hogy végre figyeljen rá. 

sKsKosKosK rpió (10. 24–11. 22.) Alapvetően pozitív gondolkodású, az utóbbi időben mégis 
mintha eluralkodtak volna önön a negatív gondolatok. Próbáljon meg inkább a jóra koncentrálni. Ha mintha eluralkodtak volna önön a negatív gondolatok. Próbáljon meg inkább a jóra koncentrálni. Ha 
nem csak a saját bajaival foglalkozna, akkor azt is észrevenné, hogy párjának esetleg rosszabb is, mint nem csak a saját bajaival foglalkozna, akkor azt is észrevenné, hogy párjának esetleg rosszabb is, mint 

önnek. Az önzetlen cselekedetekkel pedig végül jól is érezhetné magát.

nyilas (11. 23–12. 21.) A héten nehéz döntés elé állíthatja az élet. Mielőtt elhatározza 
magát, alaposan mérlegelje valamennyi lehetőséget. Ha lehet, kérjen időt: nem feltétlenül az a 
legelőnyösebb, ami annak látszik. Tüzes természetű, ezért nehéz elviselnie a kedveséből áradó sér-

tett hidegséget. Mégis meg kellene próbálkoznia a kiengeszteléssel, ha fontos még a kapcsolata. 

BaK (12. 22–01. 20.) Az elkövetkező napokban összeszedett, harmonikus és kiegyensú-
lyozott lesz. Az élete mégis váratlan fordulat előtt áll: valami vagy valaki az önmagával való szem-
benézésre késztetheti. Ez sosem könnyű. A régi munkastratégiák most nem válnak be. Erősnek len-

ni most gyengeség, gyengének mutatkozni erő lehet. Szerelmi élete csupa rejtély. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Néma gyereknek az anyja sem érti a szavát: önnek sem ár-
tana érthetően tudomására hozni üzletfeleinek, kollégáinak, netán főnökének, hogy pontosan mit 
is akar. Valakinek sikerülhet kibillentenie a megszokott nyugalmából. Ne kapkodjon, fontoljon meg 

mindent, mielőtt megteszi a döntő lépést. Tiszta szívvel készüljön a szerelemre!

HalaK (02. 20–03. 20.) A munkahelyi gondokat legalább a hétvégére el kellene feled-
nie, bármennyi is a tennivalója. A mindennapi lótás-futás szétszedi, kérjen inkább segítséget, ha 
nem bírja. Kisebb házastársi, családi összezördülésre számíthat. Talán csak a sok tennivaló hozza ki 

a sodrából. Szerencsére hét végére már elmúlnak a fellegek, könnyebb lesz a lelke. 
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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.

Zöldövezetes panelrengeteg a város közepén
Bár panelépületekből áll az Avas, és 
lakótelepről beszélünk, mégis kife-
jezetten zöld területről van szó. A la-
kótelepi részek közül pedig a legzöl-
debb terület a városban, legalábbis 
az 5-ös körzet képviselője szerint.

Az Avas keleti oldalát foglalja magába az 
ötös választókörzet, nagyjából a Testvérvá-
rosok és a Szentgyörgy utca közötti terü-
letről van szó, bár a városközpont felé eső 
részen elég kanyargós és kacifántos a kör-
zethatár. Csupa panelépület van itt, mégis 
rengeteg a fa, bokor, a házak közti park, fás 
terület, nem beszélve a Középszer mögöt-
ti hatalmas parkos részről, amely az Euró-
pa parkot is magában foglalja. Éppen ezért a 
város egyik legzöldebb területének tartja ezt 
a részt Földesi Norbert önkormányzati kép-
viselő, aki szerint ez igazi „kertvárosi han-
gulatot” teremt még a panelrengetegben is.

Lépcsők körzete
Mivel minden épület, minden járda, lép-
cső, úttest, játszótér egyszerre épült a város-
részben, ezek egyszerre is amortizálódtak 
le, ami természetesen nagyban megnehezí-
ti a felújítást, rendbetételt is, hiszen a problé-
mák mindenhol szinte egyszerre jelentkez-
tek. Ahogy Földesi Norbert mondja, húsz év 
nehéz örökségével, kimaradt fejlesztésekkel 
vette át két éve a körzetet. Mivel domboldal-
ról van szó, rengeteg a lépcső, amelyek mos-
tanra töredezettek, néhol balesetveszélyessé, 
vagy szinte használhatatlanná váltak, illetve 
a megsüllyedt vagy hiányzó szegélykövek 
miatt eső után a víz is akadálytalanul folyik 
le, illetve hord sarat a járdára, lépcsőre. Ép-
pen ezért rengeteg munkát adnak, több he-
lyen kellett javítani a lépcsőfokokat, jelen-
leg is szegélyköveket javítanak több ponton. 

Ez azonban a képviselő szerint cseppet sem 
végleges megoldás, hiszen ezek egy-két év-
nél nem bírnak többet. Komplett lépcsőre-
konstrukciókra lenne szükség, ami viszont 
nagyon sokba kerül. Szerencsére erre is van 
példa, a közeljpélda, a közeljpélda, a közel övőben indulhat el az egyik 
leghosszabb lépcsősor felújítása, amely a 
Szentgyörgy utcai posta mellett indul, és a 
Középszerig tart.

Nem csak egészségügyi kérdés
A képviselő nagyon fontosnak tartja a tisz-
taság kérdését is, ami véleménye szerint 
nem csak egészségügyi kérdés. Minden év-
ben húsz, zárható szemetesedényzet-tároló 
beszerzését támogatja a társasházak számá-
ra, méghozzá száz százalékban. De, mint 
mondja, minden évben húsz fölé megy a 

megépülő kukatárolók száma, így két év 
alatt több mint negyven készült el, két év 
múlva pedig azt szeretné, ha elérné ezek 
száma a százat. Ez a városrész rendezettsége 
és tisztasága szempontjából is fontos, mert 
kevesebb szemét kerül az utcákra, ugyan-
akkor abból a szempontból sem elhanya-
golható jelentőségű, hogy így az adott tár-
sasház előtt megszűnik a kukázás is.

De más hasonló példát is mutatott a té-
zis bizonyítására, a Gesztenyés utcán két 
panelház között a fák alsó ágai és a bokrok 
olyannyira benőtték a parkot, hogy közte 
tanyát vertek a hajléktalanok, akik komplet-
ten berendezték „hajlékukat”. Még a lakók is 
elcsodálkoztak az ágak és bokrok kivágása 
után, hogy mit találtak a parkban, amely ma 
már tiszta, rendezett és szép terület.

Parkolóépítés indul
Az Avas egyik legnagyobb gondja, a töb-
bi lakótelephez hasonlóan, a parkolás. Épí-
tésekor még nem volt ennyi autó, így a 
garázsok és parkolóhelyek számát is más-
képp kalkulálták. Ma pedig már nagyon 
nehéz megállni otthonuk közelében az 
avasiaknak. Ilyen szempontból a helyzetet 
tovább rontotta, hogy a tűzoltósági határo-
zatok alapján elkezdték kijelölni a tűzoltó-
sági felvonulási területeket, amelyek újabb 
parkolóhelyeket „tüntettek el”. A jogsza-
bály szerint azonban ezeket pótolni kell, 
így ezek összevonásával indulhat el egy 
nagy parkolóépítés a Középszeren július 
elején. Az 1. szám előtt, illetve a 2–32. kö-
zötti szakaszon összesen 118 parkolóhelyet 
alakítanak ki. Földesi Norbert azt szeretné, 
ha már szeptemberre elkészülhetne a be-
ruházás, de idén biztosan használhatják 
majd az itt élők, illetve az iskolába érkezők. 

Az iskola kapcsán a képviselő megjegy-Az iskola kapcsán a képviselő megjegy-Az iskola kapcsán a képviselő megjegy
zi, a körzetben három iskola, négy óvoda 
és több szociális intézmény is van, amelyet 
szintén szeretne támogatni, így lehetőségei-
hez mérten igyekszik számukra a képviselői 

alapjából valamennyit juttatni, elsősorban a 
rendezvényeiket támogatva. Uniós támoga-
tás segítségével a Herman Ottó Általános 
Iskola és a Martin János Szakképző Isko-
la is megújulhatott a közelmúltban, illetve 
akadálymentesítették azokat. Az általános 
iskola belső felújítása sem régen történt, így 
ezek az intézmények rendben vannak.

Padok, fák, közbiztonság
Persze, a képviselő azon is igyekszik, hogy 
a lakossági igényeknek megfelelően tudjon 
intézkedni, például gyakori kérés a pihe-
nőpadok kihelyezése. De például a körzet 
bejárása közben is egyeztetett a Középsze-
ren egy fa kivágása ügyében, melynek ágai 
az ablakokat veszélyeztették. 

Mint mondja, a városrész közbiztonsá-
ga cseppet sem olyan rossz, mint ahogy az 
a közvélekedésben szerepel. A „fészekra-
kók” miatti együttélési problémák kivételé-
vel nincs komoly bűncselekmény, a rendőr-
ségi statisztikák is azt bizonyítják, hogy jobb 

a helyzet, mint Miskolc más részein. Azt 
azonban Földesi Norbert is elismeri, hogy 
igazi változást addig nem lehet elérni, amíg 
ezeket a renitens beköltözőket nem sikerül 
eltávolítani a városrészből. 

Pedig a képviselő célja az, hogy azokat 
az állapotokat állítsa vissza, amelyek ak-
kor voltak, amikor az Avas megépült. Újra 
olyan békés, családokkal teli városrészt sze-
retne, ahol délutánonként megtelnek a par-
kok játszó gyerekekkel és beszélgető felnőt-
tekkel. Mint mondja, ebből a szempontból 
sem rossz a helyzet, sok a fiatal és kisgyer-
mekes család is, rájuk gondolva például jö-
vőre mini játszótereket szeretne telepíteni a 
városrész több pontjára. Sok az összefüggő 
zöld terület, ami jó hátteret ad, ugyanak-
kor az Avason intézmények, boltok, mul-
ti-üzletek, posta, egészségház, gyógyszertár, 
egyházi épületek, szolgáltatások is helyben 
vannak, így a képviselő szerint egy igazán 
élhető része ez Miskolcnak.

H. I. | fotó: Juhász Á.
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» Erősödnek a Macik. Hegyi Ádám, 
34-szeres válogatott védő a MOL Liga- és 
Magyar Kupa-győztes Dab.Doclertől érkezik 
a Miskolci Jegesmedvék jégkorongcsapatá-
hoz, a kanadai légió tagja lesz Tyler Czuba, a 
27 éves támadó. Fekete-sárgába öltözik au-
gusztustól Szirányi Bence, a 21-szeres válo-
gatott hátvéd a francia élvonalból tér haza.

» Visszatért Bukovszki. Újabb já-
tékossal bővült a DKSK-Miskolc NB I-es női 
kosárlabdacsapatának kerete. A 33 éves irá-
nyító, Bukovszki Mónika (172 cm), a DKSK 
saját nevelésű játékosa nyolc év után tér 
vissza Miskolcra. A Diósgyőr a következő né-
hány napban még egy külföldi center és egy 
hazai játékos leigazolását tervezi. 

röviden ››››››››››

Magyar siker 
a sportcsarnokban

Magabiztosan győzte le a Gene-
rali Arénában Portugáliát a ma-
gyar női kosárlabda-válogatott a 
nyolcmérkőzéses Európa-bajnoki 
selejtezősorozat második fordu-
lójában. A szünetben köszöntöt-
ték a bajnok DVTK-Vénuszt.

A hét felkészülési mérkőzésé-
ből hatot megnyerő nemzeti 
csapat egy hete 51–47-es vere-
séggel kezdte meg az Eb-selej-
tezőket Minszkben, míg az öt-
tagú csoport leggyengébbjének 
tartott portugálok két kudarc-
cal nyitottak (Ukrajnában és 
otthon a fehéroroszok ellen). A 
magyarok mindenképpen győ-
zelemre törtek szerdán Miskol-
con, s ez meg is látszott a játé-
kukon: már az első negyedben 
tizenegy pontos előnyre tettek 
szert, így nem forgott veszély-
ben a hazai siker, végül 80–45-re 
nyertek a piros-fehér-zöldek. A 
félidő szünete sem telt el csend-
ben, hiszen hazai közönség előtt 
hivatalosan is köszöntötték a 
magyar bajnok DVTK-Vénusz-
Szabadidőközpont NB I-es női 
futsalcsapatát.

A magyar lányok a lefújás 
után a miskolci közönséget di-
csérték – ezeregyszáz néző lá-
togatott ki a találkozóra –, míg 
Štefan Svitek akkor lenne elége-
dett, ha nem lennének 4-5 per-
ces hullámvölgyek a játékukban.

– Jól kezdtük a mérkőzést, a 
második negyedben viszont ki-
hagytunk, így visszajöhettek a 
mérkőzésbe a portugálok. A 
szünet után agresszívebben jöt-

tünk ki, könnyen tudtunk pon-
tokat szerezni, így sikerülhetett 
35 ponttal nyerni. A követke-
ző körben Izraelben játszunk, és 
szeretnénk győzelmet hazahoz-
ni, de nem szabad hullámzó tel-
jesítményt nyújtanunk – értékelt 
a szövetségi kapitány.

A válogatott legjobbja a nem-
rég honosított Quigley Allie (17) 
előtt a 18 ponttal záró Nagy-
Bujdosó Nóra lett.

– Ha ki akarunk jutni a fran-
ciaországi kontinensviadalra, 
márpedig ez a célunk, akkor kö-
telező megnyerni ezeket a ha-
zai meccseket. A hibákat ki kell 
javítanunk, videót elemzünk, 
és készülünk az izraeli fellépés-
re, mely nagyon fontos talál-
kozó lesz. Felállt védelem ellen 
kell javulnunk. A negyedik ne-
gyed előtt azt mondta a másod-
edzőnk, hogy legyek aktív, az 
első dobásom be is ment, utá-
na pedig belelendültem. Kell az 
önbizalom. Jó kis társaság jött 
össze, alapból a 2015-ös, hazai 
rendezésű Eb-re készülünk, de 
szeretnénk már a jövő évire ki-
jutni, megmérettetni magun-
kat, mert rendezőként nem ját-
szunk majd selejtezőket, nem 
lesz tétmeccsünk – mondta az 
édesanyja révén miskolci gyöke-
rekkel rendelkező, az idei év leg-
jobb női kosarasának választott 
kosaras.

A csapat jelenleg a harmadik 
helyen áll az ötfős csoportban. 
Folytatás június 23-án, szomba-
ton Izraelben.

S. P. | fotó: Juhász Á.

Három magyar továbbjutó. Kettős lengyel siker született 
a hét végén a Salakmotor Egyéni Világbajnokság Grand Prix kvalifi-
kációs futamán a Népkertben. A kilenc, továbbjutást érő helyből vi-
szont hármat megszereztek a magyarok: Magosi Norbert a 4., Tabaka 
József az 5., Szatmári László a 9. helyen végzett, míg Benkő Roland 
a 11., Tihanyi Sándor a 12., Bencze Zsolt pedig a 14. lett. A versenyt 
Grzegorz Zengota nyerte meg honfitársa, Krzysztof Kasprzak előtt.

Négyszázmillió jöhet – új fedettpálya épülhet
Először tartott Miskolcon 
kihelyezett ülést a Magyar 
Jégkorong Szövetsége elnök-
sége. A tanácskozáson kide-
rült, a Miskolci Jegesmed-
vék egyesülete több mint 
négyszázmillió forint TAO-s 
pénzhez juthat a vállalkozá-
sok révén.

Az elnökségi ülés itteni rendezé-
se a miskolci jégkorong fejlődésé-
nek, a Miskolci Jegesmedvék elmúlt 
szezonbeli kiváló szereplésének kö-
szönhető – ezt emelte ki Kriza Ákos 
polgármester is.

– A város 1978-ban, az első jég-
pálya megépítésével kötelezte el ma-
gát a jeges sportok mellett, majd 34 
év múlva, 2012-ben eddigi legna-
gyobb sikerét érte a Miskolci Jeges-
medvék jégkorongcsapata: a MOL 

Ligában, a magyar bajnokságban és 
a kupában is ezüstérmet szerzett. A 
jövőbeni tervek közt szerepel a ket-
tes jégpálya lefedése a TAO-s forrá-
soknak köszönhetően, és a jégko-
rong Kontinentális Kupa – melyben 
először szerepelnek a Macik – ren-
dezését pedig Miskolcra hoznánk – 
mondta a polgármester.

A társasági adós (TAO) kérel-
mek második körében sor kerül-
het a másik jégpálya befedésére is: 
Németh Miklós, a Magyar Jégko-
rong Szövetség elnöke bejelentette, 
a szerdai egyeztetésen jóváhagyták 
a Miskolc Városi Sportiskola 392, 
illetve a Miskolci Jegesmedvék 34 
millió forintos kérelmét, így rövide-

sen kezdődhet a vállalkozások meg-
keresése.

– Nagyszerű munkát végeznek 
a borsodi fellegvárban, csodálatos 
a jégcsarnok, remekül szerepel a 
csapat, és kiváló bázist építettek a 
helyi sportiskolával, valóban ezért 
hoztuk Miskolcra a kihelyezett el-
nökségi ülést. A magunk szerény 
eszközeivel megpróbáljuk segíte-
ni a klubokat, így a Jegesmedvé-
ket is – mondta a szövetség első 
embere.

Az ülésen elhangzott: a Konti-
nentális Kupa sorsolását szomba-
ton, Budapesten tartják. A soro-
zatban először indulnak a Miskolci 
Jegesmedvék, s mint arról koráb-
ban beszámoltunk, harcba szállnak 
a rendezésért Az október 19–21. 
között sorra kerülő négyes torna 
megrendezésére a miskolciak mel-
lett a finn és a lett klub kandidált, a 
szövetségnél és a klubnál bíznak a 
magyar pályázat sikerében. 

Soós P. | fotó: Juhász Á.

Megyei bajnok a sportiskola kézilabdacsapata
Veretlen tavaszt produkálva 
megnyerte a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei férfi kézi-
labda-bajnokságot a Miskolc 
Városi Sportiskola csapata, 
így a következő szezonban az 
NB II-ben indulhat.

Az osztályváltás nemcsak azt je-
lenti, hogy erősebb ellenfelekkel 
szemben játszhat a miskolci tehet-
ségekre épülő együttes, hanem azt 
is, hogy mivel kötelező ifjúsági csa-
patot indítania az NB II-es klubok-
nak, az MVSI utánpótlásának lesz 
megfelelő játéklehetősége, meccs-
terhelése. Montovay Péter vezető-
edző szerint nagyon fontos, hogy 
kizárólag helyi kötődésű játékosok 
alkotják a csapatot, akik 90 száza-

lékban a Miskolci Sportiskola ne-
veltjei. A fiatalok két éve játszanak 
a megyei bajnokságban, az előző 
év(ek)ben pedig az NB I B-s ifjúsá-
gi bajnokságban edződtek.

– Egyértelmű célkitűzés volt 
megnyerni a megyei bajnokságot, 
azaz kivívni a jogot az NB II-ben 
való indulásra, mert így tudjuk az 
MVSI teljes utánpótlását a megfe-
lelő korosztályban versenyeztetni. 
Hol jobb, hol rosszabb játékkal si-
került teljesítenünk a célt, melyet a 
fiúk is magukénak éreztek. Voltak 
nehéz időszakaink, októberben és 
novemberben sérülések, váratlan 
vereségek hátráltattak bennünket. 
A téli alapozás jól sikerült, rendez-
tük a sorokat. A tavasznak négy-
pontos hátránnyal futottunk neki, 
ezt behoztuk, de ennél is beszé-
desebb, hogy veretlenül hoztuk 
a bajnokság második szakaszát, 

egyetlen egyszer botlottunk, egy 
döntetlent játszottunk. Úgy gon-
dolom, a legjobb együttes nyerte 
a bajnokságot – emelte ki a szak-
ember.

Puskás Attila a csapategységet 
jelölte meg, mint a siker zálogát.

– A csapat magja régóta együtt 
dolgozik, kiegészülve a fiatalok-
kal jól összeértünk, tudunk egy-
más mellett játszani, ismerjük egy-
mást a pályán és azon kívül is, jól 
kijövünk egymással – mondta az 
együttes kapusa.

A tréner hozzátette, a következő 
idényre meg kell erősíteniük a csa-
patot – 3-4 kézilabdást szeretnének 
igazolni –, de a legnagyobb erősí-
tés az, hogy együtt marad a keret. 
A Magyar Kézilabda-szövetségnél 
június 30-áig kell nevezni az NB II-
es bajnokságra.

S. P.

Nemzeti torna 
Június 25. és 29. közt a diós-
győri sporttelep pályáin ren-
dezik meg a Kárpát-medencei 
Összmagyar Nemzeti Diák-
bajnokság labdarúgótornájá-
nak egyik középdöntőjét.

Hétfőtől péntekig öt általá-
nos iskolás csapat küzd majd 
meg körmérkőzéses rendszer-
ben a diósgyőri pályákon az 
első helyért, mely a budapesti 
döntőbe jutást jelenti. A mint-
egy 200-250 résztvevő csa-
patból mindig a legjobb húsz 
együttes jön Magyarországra, 
a finálé helyszíne minden év-
ben az Albert-stadion.

Közeleg az Eb

Kevesebb, mint három hét van 
hátra a július 12. és 22. között 
Miskolcon rendezendő női 
U16-os, A-divíziós kosárlab-
da Európa-bajnokság rajtjá-
ig. A magyarok a múlt héten 
két felkészülési mérkőzést vív-
tak itt a szintén résztvevő hor-
vátok ellen: egyszer a hazaiak, 
egyszer a vendégek nyertek. A 
lányok június 27-től készülnek 
ismét Miskolcon.

DVTK: konkurenciaharc minden poszton
Három és fél év után tér 
vissza a DVTK-hoz Sisa Ti-
bor, aki a héten elkezdte a 
munkát Miskolcon, töb-
bek között megtekintette az 
U19-es csapat osztályozóját.

A Tréner becenévre hallgató, a sze-
zont a Kaposvár kispadján töltő 
szakember nagy örömmel jön Di-
ósgyőrbe, s leszögezte, nála csak a 
teljesítmény számít.

– Milyen érzésekkel fogadta a 
DVTK hívását?
– Nagyon örültem a megkeresés-

nek, ez valahol az én régióm, ide-
tartozom. Sok megkeresésem volt, 
közel álltam ahhoz, hogy külföl-
dön folytassam, amikor azonban 
megkeresett a DVTK, megválto-
zott minden. Tartozom annyival a 
Diósgyőrnek, a szurkolóknak, hogy 
ne az anyagiakat tartsam szem előtt. 
Bízom benne, hogy sikeres időszak 
előtt állunk, mindent megteszek 
érte, hogy a szurkolók elégedettek 
legyenek.

– Miben más a mostani Diós-
győr, mint a négy évvel ezelőtti?
– Sokat változott azóta a csapat, 

de egy-két játékos maradt az akko-
ri együttesből. A diósgyőri labdarú-
gást körülvevő közeg nem változott, 
sőt, még inkább erősödött az utóbbi 

időszak pozitív változásaival. Nem 
ígéretek, hanem konkrét intézke-
dések történtek. Öröm ide tartozni, 
remélem, ez még fokozódhat.

– Hogyan indul a felkészülés?
– Június 25-ére, hétfőre rendel-

ték vissza a játékosokat, ekkor lesz 
az első edzés. Én korábban érkez-
tem, hogy előkészítsem a felkészü-
lést. Felméréssel fogom kezdeni, 
ahogy szoktam, hogy meglássuk, 
milyen állapotban érkeznek visz-
sza a labdarúgók. Reméljük, a játé-
koskeret erősödik, szeretnék kon-
kurenciaharcot a csapat minden 
szegmensében. Engem csak a telje-
sítmény érdekel, szabad kezet kap-
tam, az igazolásoknál pedig javas-
latot tehetek. Erről azonban addig, 
míg nincsenek végleges döntések, 
nem szeretnék többet mondani. Ha 

a játékosok maximális elánnal telje-
sítenek – ami elvárható itt –, akkor 
jó eredmény születhet.

A DVTK szurkolói a július 27-
én rajtoló bajnokságig sem ma-
radnak foci nélkül: az U19-es csa-
pat szerdán egygólos előnyt szerzett 
(2–1) az osztályozó harmadik köré-
nek első mérkőzésén a REAC ellen, 
a találkozót Sisa Tibor is megtekin-
tette. A visszavágót szombat dél-
után 6 órától rendezik Budapesten. 
Amennyiben a fiatalok megnyerik 
a párharcot, a következő szezontól 
a legjobbak közt, az első osztályban 
szerepelhetnek a felnőttekhez ha-
sonlóan.

A nagycsapat tagjainak tehát hét-
főn kell edzésre jelentkezniük, a leg-
több játékossal ekkor találkozik elő-
ször az új vezetőedző.                   S. P.

Fejlesztenék a stadiont
A DVTK-t működtető Diósgyőr FC Kft. beadta a 
pályázatot a stadionbővítésre. Szentes Lázár a 
dvtk.eu-nak elmondta: most azt várják, hogy az 
MLSZ zöld utat adjon, és támogatásra méltónak 
ítélje azt. Utána következik az önrész megszer-
zése. Egy nagyobb, több ülőhellyel rendelkező, 
az UEFA minősítési rendszerében háromcsilla-
gos szintű stadionná szeretnék bővíteni.
Szerdán pedig két miskolci, fideszes országgyű-
lési képviselő, Sebestyén László és Zsiga Marcell 
nyújtott be módosító indítványt a parlament-
ben, amely azt javasolja, biztosítsanak négy-
százkilencvenmillió forintot a diósgyőri stadion 
fejlesztésére a jövő évi költségvetésben. Indok-

lásuk szerint noha a DVTK stadionja a legláto-
gatottabb az országban, állaga mára vészesen 
leromlott. A fejlesztéssel – amely 2013 végéig 
elkészülhetne – a stadion nemzetközi mérkő-
zések megrendezésére is alkalmassá válhatna.
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10 hirdetés

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Szerkesztőségünk  
az alábbi címen érhető el:
3525 Miskolc,  
Kis-Hunyad u. 9. 
Fax: 46/503-508
Tel.: 46/503-500/215 mellék 
E-mail: info@mikom.hu

ügyvezető igazgatója pályázatot hirdet 
az alábbi munkakörökben:

A szakmai önéletrajzokat és a szakképesítési 
bizonyítványok másolatát tartalmazó pályázatokat 

dr. Nagyné Stefán Enikő HR-igazgatóhoz 
kérjük benyújtani. 

Bérezés Kjt. szerint. Az állások azonnal betölthetők.

• Szakképzett (OKJ) ápoló
• Műtős szakasszisztens

Miskolc, Ernye bán u. 4/A.
Telefon: 46/381-645, 

20/9424-903. 
Fax: 46/505-323

Sérült gépjármûvek 
teljes körû javítása

Biztosítók szerzôdött 
partnere

Kárrendezés, kárügyintézés
Legmodernebb technológia

Garantált minôség
Rövid határidôk

Nyitva tartás: 
hétfô–péntek 8.00–17.00 

szombat: 8.00–12.00

középiskolás nyelvvizsgabajnok
TízheTenkénT középfokú 

nyelvvizsga, kéT év ala év ala év TT alaTT ala  8!

Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek bemutatója!
Új ÚT a nyelvTanTanT Ulásban!

Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, norvég, dán, orosz, portugál, holland és eszperantó.

Cz. nagy zsófia, a harmadikos 
gimnazisTa beszél koroszTályos 
rekordjáról és az ehhez vezeTô 
módszerrôl – a kreaTív nyelvTa-
nUlásról!

– Kedves Zsófia! Hogyan sikerült 18 évesen ezt 
a rendkívüli teljesítményt véghezvinnie? Nyolc 
középfokú nyelvvizsgájával ugyanis nyelvtanu-
lásban a középiskolások egyéni bajnoka lett Ma-
gyarországon! Kérem, sorolja fel ôket idôrendi 
sorrendben! 

– Nem lesz egyszerû, de megpróbálom évekre 
bontani: 2010. március: spanyol, június: német, 
szeptember: francia, 2011. január: olasz, május: 
holland, szeptember: orosz, 2012. január: eszpe-
rantó, május: dán. A hollandot leszámítva mind 
„origo” típusú, elôtanulmányaim csak németbôl 
voltak, a többi nyelvet nulláról kezdtem.

– Hogyan találkozott a módszerrel?
– Már általános iskolában is tanultam nyelvet, 

de amikor gimnáziumba kezdtem járni, kerestem 
a lehetôséget, hogy hogyan tudnék hatékonyabban 
tanulni. Nagyapám, aki személyesen ismeri a szerzôt, 
hívta fel a figyelmemet a Kreatív Nyelvtanulási Mód-
szerre, mivel ô is sikerrel használta a tananyagot. 

– Mi a tanulás menete?
–  Ez egy egyéni nyelvtanulási módszer. Otthon 

a saját tempójában tud tanulni a tanuló, így maga 
osztja be az idejét. Nyelvtani szabályok mentén 

haladva begyakorolja a beszédet és az írást is. A tan-
anyag minden nyelvi létformára hat, tehát megtanít 
írni, olvasni, beszélni és megérteni a gyors beszédet.

– Hogyan gyakorolja a beszédet egyedül?
–  Úgynevezett beszéd-szimulációs módon. A 

sok ezer kétnyelvû feladatot idôre is el kell végezni, 
olyan sebességgel, ahogy magyarul beszélünk. Eh-
hez minden segítséget megkap a tanuló, megfelelô 
szókincset, érthetô nyelvtani magyarázatokat, CD-
ket a kiejtés elsajátításához.

– Hogyan tovább?
– Úgy döntöttem, hogy folytatom a nyelvek 

tanulását, és már az érettségi elôtt szeretnék tíz 
nyelvvizsgával rendelkezni. Kevés szabadidômben 
elôadásokat tartok a módszerrôl, hogy mások is 
megismerjék és ôk is sikeres nyelvtanulók legye-
nek. Így személyesen is találkozhatnak velem vagy 
más kreatív nyelvtanulókkal az érdeklôdôk.

– Kedves Zsófia, még sok további sikeres nyelv-
vizsgát kívánunk!

www.kreativnyelv.hu

Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek bemutatója!
lásban!

Infó és megrendelés:
www.kreativnyelv.hu

Cz. nagy zsófia, a harmadikos 
gimnazisTaTaT  beszél korosza beszél korosza Tályos 
rekordjáról és az ehhez vezeT
módszerrôl – a kreaTreaTrea ív nyelvT
nUlásról!

angol, német, olasz, francia, orosz, 
spanyol, portugál, holland, svéd, norvég,

dán, eszperantó tananyagok megtekinthetôk dán, eszperantó tananyagok megtekinthetôk dán, eszperantó
és 21 990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

miskolCon  
2012. július 2. (hétfô)  

és július 9. (hétfô) 17–19 óráig
az iTC-székház földszinti márvány 

termében (mindszent tér 1.)

Akció! Akció!

Valamennyi coop üzletünkben 
június 21-tôl július 2-ig  
akciós áron kaphatók:

ÁSZ füstölt szalonna, csemege 1 kg  899 Ft
coop csirkemellfilé, panírozott, gyf. 800 g  1199 Ft

Egységár: 1499 Ft/kg

coop töltött ostyaszelet 200 g  179 Ft
Egységár: 895 Ft/kg

Bónux kompakt color mosópor 2 kg  949 Ft
Egységár: 474,50 Ft/kg

keresse coop ABc – Szuper áruházainkban  
az akciós Pick termékeket:

Pick Nosztalgia marhapárizsi 1 kg  1699 Ft
Pick párizsi chilis fûszeres 1 kg  1499 Ft
Pick Szögedi tál 70 g  299 Ft

Egységár: 4271 Ft/kg

Pick szalámi chilis, fokhagymás 1 kg  2799 Ft
(csak coop Szuper áruházakban)

…és még számos akciós termék.

LegyeN üZLeteiNk reNdSZereS VÁSÁrLójA.

BaBus           suzuki  
Márkaszervizünk, 

Miskolc belvárosában,  
szeretettel várja azon ügyfeleit, akik 

MiskOLC, rÉGiPOsTa u. 29.

46/509-425, 46/506-008
nYiTva TarTás: H–P 8.OO–17.OO-iG

a MaGYar suzuki zrT.-TőL  
inGYenes, GaranCiáLis,  

visszaHívásra szóLó LeveLeT  
kaPTak, vaGY kaPnak.
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A miskolc televízió műsorA ››››››››››››
Június 25. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Búvár buli 

1–2–3. rész (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, 
a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-
kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 Bikinis őrület, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Június 26. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, élet-
módmagazin (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a 
Miskolc TV programajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.25 Visszanéző: sportközvetítés felvételről 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az évszázad bűn-
esete, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Június 27. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Dimen-
zió – esélyegyenlőségi magazin (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 
18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Há-
lózat TV) 21.00 Tájoló, magyar ismeretterjesztő műsor (Hálózat TV) (12) 23.00–06.00 Képújság.

Június 28. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Aki-
nek sebeivel gyógyultatok meg…” (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 
18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc TV kulturális ma-
gazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 OP Center 1. rész, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Június 29. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Búvár buli 
4–5–6. rész (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a 
Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a 
médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 OP Center, 2. rész, amerikai 
film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Június 30. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi 
szent helyek üzenete 8. rész (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 
Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 SlágerMix Attilával (Hálózat TV) (6) 22.00 Bencze-show (Hálózat 
TV) (12) 22.30 Édes otthon, magyar film (Hálózat TV) (12) 23.00–07.00 Képújság.

Július 1. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-
show (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kul-
turális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Króni-
ka, hírösszefoglaló 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Julius Caesar, amerikai film (Hálózat TV) (12) 
23.00–07.00 Képújság.

HIrdetés

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).

Június 28–Július 4. | 15.30, 17.30 Madagaszkár 3.; amerikai animációs 
film | 6 | (Uránia-terem) | 17.00 Egy hét Marilynnel; feliratos angol–ameri-
kai film | 12 | (Béke-terem) | 19.30 Viszlát, első szerelem; francia–német ro-
mantikus film | 12 | (Béke-terem) | 20.00 Elveszett; feliratos amerikai thriller 
| 16 | (Uránia-terem).

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

progrAmAjánló ›››››››››››››››››››

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Mindörökké rock (MB premier) | 16 
| 10.40 (szo–v), 13.00, 15.30, 17.40, 
20.00 – 22.30 (p–szo)
Ideglelés Csernobilban (F premi-
er) | 12.00 (szo–v), 16.45, 18.30, 20.30 
– 22.30 (p–szo)
Madagaszkár 3. (MB digitális 3d) | 
6 | 10.15, 12.15 (szo–v), 14.15, 16.15, 
18.15, 20.15 – 22.15 (p–szo)
Madagaszkár 3. (MB) | 6 | 11.15 
(szo–v), 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 – 
21.15 (p–szo)
Piranha (F digitális 3d) | 18 | 22.15 
(p–szo)
Hófehér és a vadász (MB) | 12 | 12.00 
(szo–v), 14.30, 17.00, 19.30 – 22.15 
(p–szo)
Várandósok (MB) | 16 | 13.30, 18.00, 
20.15 – 22.30 (p–szo)

Men in Black – Sötét zsaruk 3. (MB 
digitális 3d) | 16 | 15.45, 18.00, 20.00
Prometheus (MB digitális 3d) | 16 
| 10.45, 12.15 (szo–v), 14.45, 17.15, 
19.45 – 22.15 (p–szo)
A bosszúállók (MB digitális 3d) | 16 
| 14.00
A diktátor (MB) | 16 | 11.30 (szo–v), 
16.00
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 | 10.30 (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 21–június 27.  ›››››

» Mindszenty József bíboros születésének 120. évfordulója alkalmából irodalmi összeál-
lítást hallgathatnak meg az érdeklődők a minorita templomban vasárnap, 24-én, este 7 órai kezdettel. 
A belépés ingyenes, adományokat a templom felújítására elfogadnak. Ugyancsak a minorita templom-
ban mutatják be 28-án, csütörtökön este 6 órakor azt a szentmisét, amelyet Kelemen Didák boldoggá 
avatásáért tartanak.

» A mindszenti templomban 29-én, pénteken, Péter-Pál napján úgynevezett hétköz-
napi-ünnepi miserend lesz, azaz a szokott időpontok mellett 10 órakor is lesz szentmise. Másnap, 30-án 
papi találkozóra kerül sor azok részvételével, akik egykor ebben a templomban szolgáltak káplánként. 
Közös szentmiséjük 10 órakor kezdődik.

» Jövő vasárnap, július 1-jén lesz a mindszenti templom búcsúja. Az ünnepi szentmisét 10 
órai kezdettel Bosák Nándor debrecen–nyíregyházi megyéspüspök mutatja be.

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

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

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

A Mûvészetek Háza Miskolc bemutatja az Akropolisz Szabadtéri Színpadon: Miskolctapolcai nyár 2012

HaJMási PéteR, HaJMási Pál (operettgála két részben) 
2012. július 5., csütörtök, 21.00 óra

Fellépnek: Fischl Mónika, Vadász Dániel, teremi trixi, Bozsó József 
Jegyár: 2500 Ft, a helyszínen az elôadás kezdete elôtt 1 órával 3000 Ft, 

miskolctapolcai lakcímkártyával 2000 Ft

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

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

A Mûvészetek Háza Miskolc bemutatja az Akropolisz Szabadtéri Színpadon: Miskolctapolcai nyár 2012
a DuMaszínHáz BeMutatJa:  

KoVács anDRás PéteR és Bellus istVán MûsoRát
 2012. július 6., péntek, 21.00 óra

Jegyár: 2200 Ft, a helyszínen az elôadás kezdete elôtt 1 órával 3000 Ft,  
miskolctapolcai lakcímkártyával 1800 Ft.

HIrdetés

Miskolci Nyár
Június 30–július 1., július 6–8.;  
Kemény dénes Városi Uszoda
Június 30. | szombat
09.00–18.00 | Strandfoci-bajnokság
10.00–11.00 | Factorysok bemutatója
10.00–18.00 | Manó Manufaktúra gyerek-

programjai, kreatív foglalkozások
11.00–13.00 | Panni, a bohóc
14.00–15.00 | Aerobic/zumba fitness
15.00–16.00 | Factorysok bemutatója
16.00–17.00 | Aerobic/zumba fitness
17.00–18.00 | Fortuna Tánc- és Divatstúdió 

táncos divat showműsora
18.00 | Megnyitó
18.00–19.00 | Gólrúgó verseny  

gyerekeknek
18.00–19.00 | Sörivó verseny
20.00–22.00 | Paddy and the Rats-koncert

Július 1. | vasárnap
10.00–17.00 | Strandfoci-bajnokság

10.00–17.00 | Sporteszközök kipróbálási lehe-
tőséggel, versenyek

10.00–18.00 | Manó Manufaktúra gyerek-
programjai

11.00–13.00 | Panni, a bohóc
11.00–12.00 | Aerobic/Zumba fitness
15.00–16.30 | Családi vetélkedő
18.00–18.30 | Strandfoci eredményhirdeté-

se. A DVTK és a Vénusz csapattagjai dedikálnak és 
átadják a díjakat

19.00–19.30 | Lia Miss Hastánc Hungary 
2010/2011 első számú udvarhölgyének be-
mutatója

20.30 | Eb-döntő közvetítése kivetítőn

Július 6. | péntek
09.00–18.00 | Strandröplabda-bajnokság kö-

zépiskolások számára
09.30–10.00 | Bemelegítés az Ötpróbára

10.00–18.00 | Gyalogtúra. Ötpróba
16.00–16.45 | Zumba/Aerobic
16.45–17.30 | Factorysok bemutatója
17.30–18.30 | Kisavas-koncert
18.00–21.00 | Úszáspróba. Ötpróba
18.30–19.30 | Czemende Zenekar-koncert
20.00–22.00 | Bohemian Betyars-koncert.

Július 7. | szombat
08.30–09.00 | Bemelegítés. Ötpróba
09.00–13.00 | Futás. Ötpróba
09.00–18.00 | Strandröplabda. Férfi-női baj-

nokság
10.00–18.00 | Manó Manufaktúra
11.00–13.00 | Panni, a bohóc
13.00–14.00 | Munkakutya-bemutató
14.00–15.30 | Kutya ügyességi és szépség-

verseny
15.30–16.00 | Fortuna Tánc- és Divatstúdió 

táncos divat showműsora
16.00–18.00 | Kerékpárfutam. Ötpróba
16.00–18.00 | Miskolci zenekarok koncertje
16.30–17.30 | Kerékpár-bemutató –  

Factory
17.30 | Eredményhirdetés
18.00–19.30 | Ritmiklift-koncert

20.00–22.00 | Carbonfools-koncert
22.00 | Astro Video Disco

Július 8. | vasárnap
09.00–18.00 | Strandröplabda. MIX Bajnokság
09.30–10.00 | Bemelegítés. Ötpróba
10.00–12.00 | Triatlon.
10.00–11.00 | Karate-bemutató
10.00–18.00 | Manó Manufaktúra
11.00–13.00 | Panni, a bohóc
12.00–13.00 | Aerobic
13.00–14.00 | Cheerleading-bemutató
14.00–15.00 | Olimpiai ötpróba. Sorsolás
15.00–16.30 | Családi vetélkedő
16.30–17.00 | Factorysok bemutatója. Steel 

City Drummers és a B-Boy Team
17.00–19.00 | Miskolci zenekarok koncertje.
19.30–22.00 | Compact Disco-koncert
21.00 | Factory tűzzsonglőr-bemutató

17.00 | Takács Eszter-koncert. Miskolci belvárosi 
evangélikus templom. 

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

nos estje.

Június 23. | szombat
06.00 | Roma Szín-pátia. Sportnap. Holt-Sajó.
07.00 | 12. Csillagösvénypont-járás és fényza-

rándoklat. Találkozó: Centrum.
16.00 | Nyárköszöntő magyar nóta- és operett-

est. VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház.
17.00 | Miskolci Dance Studio 20 éves jubileumi 

gálaműsora. Művészetek Háza.
17.55 | Szent Iván-éji varázs. Tündérzene, éjszakai 

főzés, tombola, versíró verseny, éji zene, hastánc, 
Kávészünet-koncert a szerelmesek éjszakáján. Mis-
kolci Egyetem, Uni-Hotel parkja.

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

Június 24. | vasárnap
08.00 | Világharmónia-futás. A Barlangfürdőtől 

indulnak, a Népkertbe érkeznek. Fél 10-től egyórás 
műsor a Sportcsarnok előtt.

16.00 | Szent Iván-éji bál. VOKE Vörösmarty Mihály 
Művelődési Ház.

17.00 | A Dance Elit táncgálája. Művészetek Háza.
18.00 | Időpontváltozás! Bányász Fúvószene-

kar térzenéje. Vilmos-forrás.
19.00 | Zsirmik István koncertje. Rokon népeink 

zenéi és meséi. Bölcsész Egyesület udvara.

Június 25. | hétfő
14.00 | Ezüst Fürtök Nyugdíjas Szemle kézmű-

ves kiállításának megnyitója. Ady Endre Mű-
velődési Ház.

19.00 | Rákász Gergely orgonaestje. Avasi refor-
mátus templom.

Június 26. | kedd
18.00 | Irodalmi Rádió a kortárs költészetért. 

Művészetek Háza.

Június 27. | szerda
10.00 | Kerámiakép-festő foglalkozás. II. Rákóczi 

Ferenc Megyei Könyvtár.
20.00 | Nyílt nap a csillagvizsgálóban. Szabó 

Gyula Bemutató Csillagvizsgáló.

Június 28. | csütörtök
20.00 | Demjén Ferenc-koncert. Miskolci Nemzeti 

Színház, Nyári színház.

Június 29. | péntek
16.00 | Lakossági fórum devizahiteleseknek. 

Tudomány és Technika Háza.
20.30 | Nyílt nap a csillagvizsgálóban. Szabó 

Gyula Bemutató Csillagvizsgáló.

Június 30. | szombat
12.00 | I. Péter-Pál napi Mulatságok. Szentpéte-

ri kapui sportpálya.
12.00 | A Miskolci Mazsorettek bemutatója
12.30 | Nánási-Kocsis Norbert képviselő kö-
szöntője
12.45 | Miskolci Rézfúvós Kvintett
13.30 | A Kassai úti Óvoda műsora
14.00 | Hegyaljai Sándor bűvész műsora
15.00 | Amatőr csoportok zenés, táncos mű-
sora. Szépkorúak Barátság Klubja, Őszi Napsu-
gár Otthon, Dalária – Horváthné Pozsonyi Szil-
via dalköre
16.00 | Miskolc Steelers – amerikaifoci-be-
mutató
16.45 | Szabó Gabi Kvintett koncertje
17.45 | Táncolnék a boldogságtól. Nosz-
talgia és operettslágerek, Eperjesi Erika és Je-
nei Gábor, a Miskolci Nemzeti Színház művésze-
inek előadása
18.30 | Miskolci Musical és Dalszínház mű-
sora
19.30 | Muri Enikő-koncert.

14.00 | Roma Szín-pátia. Író-olvasó találkozó. Mű-
vészetek Háza.

kiállítás
– Nógrádiné Kiss Magdolna kiállítása. Rákóczi-ház.
– Rézművesné Nagy Ildikó kiállítása. Rákóczi-ház.

» további programok: minap.hu, 
ProgramPont, Miskolc TV, 18.20

Koszorúzás a Hortobágyra  
elhurcoltak emlékére
Június 24. | vasárnap 
12.00 | Megemlékezés és koszorúzás a Miskolc városából a Horto-
bágyra elhurcoltak 60. évfordulója tiszteletére. Kazinczy könyvesbolt 
falán lévő emléktábla (Széchenyi u. 33.)

Program:
Himnusz a Palota Rézfúvós Quintet közreműködésével
Köszöntőt mond Székely András, a Hortobágyi Kényszermunkatá-
borokba Elhurcoltak Egyesületének tagja
Beszédet mond Kriza Ákos, Miskolc Megyei Jogú Város polgármes-
tere
A kitelepítésekről megemlékezik Kováts Dániel egykori kitelepített
Megemlékezést tart Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium államtitkára
Imát mond Szabó Sándor református lelkész
Koszorúzás, a megemlékezések virágainak elhelyezése
Jakabfalvy Gyula: Deportálásunk évfordulóján című verse
Szózat a Palota Rézfúvós Quintet közreműködésével.

A megemlékezést Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete szer-
vezi.

Jótékony térzene. A beteg gyermekekért játszik a Szigetvá-
ri Ifjúsági Fúvószenekar június 30-án, szombaton este 8 órakor a Szin-
va teraszon. Az együttes június 28–30. között az észak-keleti régió für-
dőhelyein ad jótékonysági koncerteket: a zene hívó „szavával” kérik a 
segítőkész embereket, hogy támogassák a beteg gyermekek gyógyulását. 
A támogatás az Aranyág Alapítványon keresztül jut el az érintettekhez.
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Tuningkavalkád
Egyedi, látványos megoldá-

sok, erő, tökéletes hangzás, se-
besség, dinamizmus – ezek 

voltak a szombati Autohifi és 
Tuning Fesztivál kulcsszavai. 
A nagy sikerre való tekintet-

tel már harmadszor rendezték 
meg a tuningmustrát a Miskol-
ci Egyetem körcsarnokában. A 
különleges, nemcsak a szemet, 
de motorhangjukkal és speciá-

lis, tökéletességre törekvő hang-
berendezésükkel a fület is gyö-
nyörködtető autók sora bizony 

nemcsak a férfiakat vonzotta, de 
számos hölgyet is elvarázsolt. 

(fotó: Juhász Á.)

bestseller ›››››››››››››

Habner Péter: 
A vadnyugat – 20 hős, 20 talány
Indiánok, cowboyok, kalandorok, kon-
tinenst átszelő postakocsik, dübörgő bö-
lénycsordák mellett zakatoló gőzösök. Ez 
a vadnyugat, amelynek történetét már 
számos író, filmrendező feldolgozta. Azt 
azonban, hogy valójában milyen volt egy 
vérbeli cowboy, milyen ruhában jártak, 
már nem tudjuk biztosan, ahogyan azt 
sem, hány bölényt ölt meg Buffalo Bill, és 

milyen látomásai voltak Ülő Bikának a sorsdöntő összecsapás előtt. 
Habner Péter történész, a Pécsi Tudományegyetem Újkortörténeti 
Tanszékének vezetője a mítoszok és legendák mögé nézett, hogy vá-
laszt adhasson a bizonytalanságokra. 

Kurt Tepperwein: 
A fiatalság megőrzésének titkai –  
Bevált receptek és mentális technikák
Az író több mint harminc éven át gyűjtöt-
te tapasztalatait. Összefogta azokat az isme-
reteket, amelyek meghatározóak az egészség 
megőrzése szempontjából. Álláspontja sze-
rint az emberi szervezet teljesítőképessége le-
hetővé tenné, hogy csak a 120 éves kort elérve 
öregedjen meg. A helytelen táplálkozás, moz-
gásszegény életmód, a romboló gondolkodás-
mód azonban rabolja az éveket. A táplálkozás, 
a vitaminok, a savbázis-egyensúly, a gondolkodás szerepe, a mozgás 
gyógyító ereje – ha életmódunkban szem előtt tartjuk ezeket a felisme-
réseket, nemcsak arra tudunk hatni, hogy milyen korúnak „érezzük” 
magunkat, de befolyásolhatjuk az öregedés „biológiai” folyamatát is.

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

Madagaszkár 3.
Alex, Marty, Gloria és 
Melman még mindig 
azon küszködik, hogy 
hazajusson valaho-
gyan szeretett ottho-
nába, New Yorkba. Az 
oroszlán, zebra, víziló 
és zsiráf komikus ka-
landjához természete-
sen ezúttal is csatlakozik Julien király és az elmaradhatatlan pingvin-
szekció. Az út során átszelik Európát, és megtalálják a tökéletes álcát, 
egy vándorcirkuszt. A négy „vadállat” hamar átalakítja saját formá-
jára a cirkuszt, amolyan madagaszkári hangulatban.

amerikai animációs film, korhatár 6 év
Művészetek Háza, uránia-terem; június 27–július 4., 15.30, 17.30

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most… A Magyarország által felvett amerikai bank-
kölcsönből 1925–1927 között Miskolc közel egymillió pengőben ré-
szesült, amelyből 12, jelentős beruházást valósítottak meg. Ezek egyike 
az akkori Luther téren az új Zenepalota felépítése. Funkciója zene- és 
női kereskedelmi iskola volt. Walder Gyula budapesti mérnök tervei 
alapján Papp Sándor és Singer Samu miskolci építész irányításával egy 
év alatt készült el. 1927-ben „Miskolc városi Hubay Jenő zeneiskola” 
néven avatták fel. Nagyterme 465 személy befogadására volt alkalmas. 
1938-ban a 10-es honvéd hadimúzeum, 1944–1948 között a jogaka-
démia is a falai között kapott helyet. Nyugati falának homlokzatosítása 
és az épület külső-belső felújítása 2010-ben fejeződött be.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

164 éve, 1848. június 19-én 
tartották az „áprilisi törvé-
nyek” alapján az első nép-
kép vi selői választásokat. Mis-
kolc két követet küldhetett 
az országgyűlésbe. Az észa-
ki kerület Szemere Bertalant 
választotta meg, míg a déli ke-
rületben ismét Palóczy László 
kapott bizalmat. 

130 éve, 1882. június 19-én 
a Zsolcai kapuban letették a 
gázgyár alapkövét. A várossal 
kötött szerződés értelmében 
még ebben az évben megkez-
dődött a gázszolgáltatás, meg-
jelent az utcákon a gázvilágí-
tás. Kezdetben 222 gázlámpát 
állítottak fel. (Az utcai világí-
tást még 129 db kőolajlámpa is 
kiegészítette.) 

76 éve, 1936. június 21-én 
Miskolc az országos érdeklő-
dés középpontjába került. A 
berlini olimpiára készülő női 
tornászok válogató versenyét 
„hatalmas és lelkes közönség 
izgulta végig”.

Hétforduló ›››››

Névadó – Lányi Ernő
Az Andrássy Gyula utcába 
torkolló, keletről a Bertalan 
utcával párhuzamos utca 
a bérháztömbben, amely 
hagyományos építészeti 
technológiával készült. A 
névadás az 1960-as évek 
elején történt.

A fővárosi születésű, pá-
rizsi, lipcsei és müncheni is-
kolákban tanuló, svéd, osztrák ta-
pasztalatokkal rendelkező zenész 
mindössze 18 éves volt, amikor 
színházi karmesterként került Mis-
kolcra. A XIX. század utolsó évtize-
dében még járt Kolozsváron, szer-
ződött a budapesti operaházhoz, a 

székesfehérvári, majd az egri 
székesegyházhoz karnagy-

ként. 1901–1907 között 
visszatért Miskolcra s a 
város első zeneiskolá-
jának lett az igazgatója. 
Megszervezte a katona-

ság zenekarával a „dalár-
egyleti hangversenyeket”, s 

azok karmestereként is beírta 
nevét a város zenetörténetébe. 

(1861–1923 között élt, s utolsó 
„munkahelyén”, Szabadkán hunyt 
el, itt is van eltemetve. A Zenepalo-
tában – halála tizedik évfordulóján 
– az emlékhangverseny után elhe-
lyezték bronz arcmását.)               D. I.

Vigyáz az ivóvizünkre
Ha csak teheti, csapvizet 
iszik Liska László. És nem 
azért, mert ő koordinál-
ja Miskolc nyugati város-
részei vízellátásának üze-
meltetését – hanem mert 
azt vallja, hőségben nincs 
jobb a tiszta, karsztforrás-
ból származó víznél.

– 1992 óta, bár többször átke-
resztelték, a vízhálózati üzem-
mérnökségnél dolgozom – kezdi 
Liska László, majd elmagyaráz-
za, hogy Miskolc ivóvíz-ellátási 
szempontból a Vologda utcánál 
van kettéválasztva. Ő a nyugati 
városrészekért felel.

Az akkori Nehézipari Műszaki 
Egyetem Vegyipari Automatizá-
lási Főiskolai Karán, Kazincbar-
cikán végzett, ahol az üzemviteli 
berendezések beszerelésével, kar-
bantartásával foglalkozó szakem-
bereket képeztek.

– Szüleim pedagógusok, ta-
lán az ő példájukat is követve úgy 
gondoltam aztán, hogy műsza-
ki tanárként próbálok meg elhe-
lyezkedni. Voltam nevelőtanár 
is egy kollégiumban, de aztán a 

MIVÍZ-hez kerültem, ahol azóta 
is dolgozom – emlékezik vissza 
az üzemmérnökség vezetője.

Nemcsak a cége iránti lojali-
tása mondatja vele, hogy a csap-
vizet részesíti előnyben. Mint 
hangsúlyozza, a csapból kienge-
dett víz élvezeti értékét a hőmér-
séklete is meghatározza. Márpe-
dig a környező karsztforrásokból 
származó víz szinte rögtön kelle-
mes hőmérsékletű, és a klórozás-
nak köszönhetően tiszta is.

– Szeretnék eloszlatni egy tév-
hitet: a csapban lévő nyomás mi-
att az oldott gázok igyekeznek a 
felszínre törni a pohárban a víz 
kiengedése után, gyakorlatilag 
kipezsegnek. Ezért fehér először 
a víz, nem pedig a klór miatt – 
magyarázza.        Kujan I. | fotó: M. 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 ››››››››››››

Én és a kisöcsém. A Nyári színházban mutatták be június 22-
én a miskolci nemzeti új évadának első „fecskéjét”, a Szabó Máté ál-
tal rendezett Én és a kisöcsém című társasutazást Eisemann Mihály 
és Szilágyi László tollából. A főszerepet Ullmann Mónika játssza, aki 
férfiruhában is megmutatja tehetségét. Harsányi Attila végre zenés 
darabban is feltűnik, mellettük szerepet kapott többek között Szirbik 
Bernadett, Görög László és Bősze György is. (fotó: Mocsári L.)

HIrDETéS

Ha jogi problémájuk, kérdé-
sük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Mis-
kolc, Kis-Hunyad u. 9. A  
bo rí tékra írják rá:  „Minden-
kit érhet jogeset”. E-mail cí-
münk: info@mikom.hu. Jogi 
szakértőnk, dr. Strassburger 
Gyula és dr. Tulipán Péter 
ügyvéd írásban válaszol!

jogeset ››››››››››

100 éve írták…
A belügyminiszter tájékoztat-
ta a Kereskedelmi és Iparkamarát, 
hogy a „Sajó hajózhatósága” me-
derrendezés útján nem oldható 
meg. Duzzasztókat és hajózsilipe-
ket kell építeni. Ám az 1929-es év 
erre nem ad pénzügyi lehetőséget 
– írta a Reggeli Hírlap 1929. június 
12-ei száma.                         Dobrossy I.

sertés 
darált hús

sertés bőrös 
zsírszalonna

miskolc.auchan.hu 2012. június 23. – június 29.
849 Ft/kg 299 Ft/kg
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