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Napjainkhoz szóló operák fesztiválja 
A nyitófelvonulással és a há-
rom színpadi Bartók-mű 
előadásával megkezdődött 
pénteken a Bartók Plusz 
Operafesztivál. Elindult a ze-
nés villamos, és szombat este 
már ősbemutatót is láthat a 
közönség.

Hét teljes operaelőadással készül-
nek idén a szervezők az opera-
fesztiválra. Kesselyák Gergely fesz-
tiváligazgató ezzel kapcsolatban 
kiemelte, a siker hosszú távú zálo-
ga az ősbemutatók sora.

Orbán György: Bűvölet című 
operája az egyik ősbemutató. Sel-
meczi György karmester elmond-
ta, a kortárs darabok bemutatá-
sa (a másik kortárs Vajda János 
két egyfelvonásos alkotása, a Don 
Perlimplin és a Don Cristobal – a 
szerk.) nem csak a fesztivál életében 
fontos, a magyar operaélet történe-
tében is kiemelt jelentőséggel bír.

– Radikálisan kötődik az ope-
ra tradícióihoz. Újraértelmezi azt, 

amit a XX. század elején „elejtet-
tünk”. Mindkét opera újradefiniálja 
Puccini korához fűződő viszonyun-
kat, s része kíván lenni a zenetörté-

neti folyamatnak. Azt sem szabad 
elfelejteni, hogy Orbán György a 
legjátszottabb élő magyar zeneszer-
ző Japántól Amerikáig – tette hoz-

zá a karmester. Selmeczi azt is el-
mondta, szeretnék elfeledtetni a 
kortárs szó pejoratív jelentését. 

» folytatás a 4. oldalon

Fejlesztés, új munkahelyek

Ünnepélyes záró ren dezvényen mutatták be szerdán, Miskolcon a TS 
Hungaria Kft. eddigi legnagyobb, a kerékpár-javítási folyamat opti-
malizálására irányuló beruházását, ami uniós támogatások felhasz-
nálásával valósult meg. A fejlesztésnek köszönhetően mintegy 30 fős 
létszámbővítésre nyílik lehetőség.                            » részletek a 3. oldalon

Zökkenőmentes átállás
Június 1-jétől másik cég üzemel-

teti az orvosi ügyeletet Miskol-
con, a huszonnégy órás rendszer, 
a központi irányítás és a több or-

vos jól „vizsgázik”. Az eltelt idő ta-
pasztalatai alapján elmondható, 
hogy napközben nincs nagy be-

tegforgalom, jellemzően 5-10 kö-
zötti az esetek száma, ezek nagy 

része hívás, vagyis az orvos megy 
ki a beteghez, az ambulanciát 

hétköznap kevesen keresik fel. 
» részletek az 5. oldalon

Miskolcon is lecsapnak 
a „nyomorúság vámszedőire”
Egy uzsorázással foglalkozó tak-
taközi család négy tagját ítélte el 
a napokban első fokon a Miskol-
ci Járásbíróság. A szülők egyen-
ként 3–3 év, az egyik fiú 2 év 8 
hónap, testvére 2 év börtönbün-
tetést kapott. A „nyomorúság 
vámszedőire” a miskolci rend-
őrök is egyre nagyobb figyelmet 
fordítanak. 

Az ilyen típusú bűncselek-
mények társadalmi súlya, veszé-
lyessége gyakorlatilag felmér-
hetetlen, hiszen többségében 
amúgy is mélyszegénységben 

élő embereket sodornak a teljes 
kiszolgáltatottságba, kilátásta-
lanságba, lehetetlenné téve érde-
mi, társadalmi integrációjukat. 

» cikkünk a 3. oldalon

KijavítanáK 
a hibáiKat
a szezon végeztével és a hétfőn 
kezdődő felkészülési időszak előtt 
dudás Hunor értékelt.  
sport | 9. oldal

MisKolc 
Mobilon
júniusban elindul Miskolc turisz-
tikai applikációja, melynek mint-
egy bevezetője az operafesztiválé.  
elekt-rovat | 7. oldal

Új szobroK 
lillafüreden
több új köztéri alkotás, példá-
ul egy egész alakos Herman ottó-
szobor díszítheti a teraszokat.  
a város | 4. oldal

Házhoz ment a hivatal

Megismerni a helyi problémákat, 
és mielőbb hathatós megoldáso-
kat találni azokra – ez a célja an-
nak a fórumsorozatnak, amely-
nek első állomása a 13. számú 
választókörzet volt. 

Kriza Ákos polgármester el-
mondta, a fórumsorozat leg-
fontosabb célja az volt, hogy 
közelebb vigyék a hivatalt a la-
kossághoz. 

– Nagyon fontos, hogy ez csak 
az első állomás, minden város-
részben, minden választókerü-
letben szeretnénk megismerni a 
legfontosabb helyi problémákat, 
és az anyagi lehetőségek függvé-

nyében megoldani azokat. Az 
elmúlt években sok probléma 
nem oldódott meg, sajnos olya-
nok is, melyeknél rendelkezés-
re állt a forrás, éppen ezért át-
szerveztük a városüzemeltetési 
feladatokat, átszabtuk a városi 
cégek működését, hogy egyes 
ügyek ne vesszenek el a hiva-
tal bürokratikus útvesztőiben. 
Most kijelöltük azokat a sze-
mélyeket, akik felelősek azért, 
hogy a problémák megoldód-
janak, illetve mivel ez nekem is 
kiemelten fontos, jómagam is 
személyesen felügyelem ezt a fo-
lyamatot – mondta Kriza Ákos.

» folytatás a 8. oldalon

Nyári menetrend 
Diósgyőri várig járó 69-es, újrain-
duló vadasparki, egymáshoz és vo-
nathoz hangolt járatok, könnyebb 
átszállás...           » cikkünk a 3. oldalon

Segített a város, a megye is
Szerdán délben, a MIVÍZ Kft. telep-
helyén köszöntötte Kriza Ákos pol-
gármester azokat a miskolci önkén-
teseket, akik részt vettek a dunai 
árvíz elleni védekezési munkákban.

A vízügyi szakemberekből, va-
lamint az önkormányzati rendé-
szet munkatársaiból álló, 20 fős 
kontingens szombat reggel, öt te-
repjáróval indult el Miskolcról. A 
védekezési munkába Leányfalu-
nál kapcsolódtak be, Alföldi At-
tila közbiztonsági referens irá-
nyításával. A csapat felszerelési 
tárgyakat, egyebek mellett szivaty-
tyúkat, aggregátorokat, tömlőket is 
vitt magával, s a kritikus helyszíne-

ken segítette a védekezési munká-
kat. A Leányfalui út bevédése után 
Szigetmonostoron házakat véd-
tek, éjszakára pedig közbiztonsá-
gi járőrözéshez kérték a rendészet 
munkatársainak segítségét.

» folytatás a 3. oldalon

Nem zavarja a fesztivált a sétálóutca felújítása
Járható az operafesztivál alatt a sé-
tálóutca Déryné utca és Kazinczy 
utca közötti szakasza, a fák helye-
it pedig ezen a nyáron virágokkal 
ültetik be – hangzott el a megúju-
ló Széchenyi utca bejárásán, csü-
törtökön. 

Pintér Zoltán, a polgármesteri 
hivatal városfejlesztési és -üzemel-
tetési főosztályának vezetője emlé-
keztetett, az önkormányzat azt kér-
te a kivitelezőtől, a munka idején is 
biztosítsa az átjárhatóságot, az üzle-
tek megközelíthetőségét, egyszóval 
a sétálóutca élhetőségét, ezért törté-
nik szakaszosan a felújítás.

» folytatás a 3. oldalon

HirdeTés

A nyitóelőadás Bartók: A kékszakállú herceg vára operája volt (képünk a főpróbán készült) | fotó: Juhász Á.
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Ruhagyűjtés. Ruhagyűjtést 
szerveznek a Baloldali Nők június 
24-én, hétfőn 13.30–17.30 óra kö-
zött és június 25-én, kedden 8.30–
12 óra között. Elsősorban nyári 
ruhákat, cipőket, gyerekruhákat, 
ágyneműket, valamint játéko-
kat, tanszereket várnak az MSZP-
székházban (Corvin u. 9.).

Előadás. Az Országos Polgárőr 
Szövetség elnökhelyettese, Csóra 
György mutatja be a szervezet 
működését, s azt, hogyan tudnak 
a civilek aktívan részt venni a bűn-
megelőzési munkában június 19-
én délután 2 órától a Széchenyi 
utca 12/A alatti Bűnmegelőzési 
Centrumban.

röviden ››››››››››››››››››››››››››››››››››

» Kriza Ákos |  Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere fogadóórát tart június 21-
én 9–12 óra között. A korlátozott időkeret miatt csak a sorszámmal rendelkező ügyfelek 
fogadására van lehetőség. Sorszámot a Polgármesteri Hivatal portáján lehet kérni júni-
us 17-én, reggel 8–8.30 között.

polgármesteri fogadóóra ›››››››››››
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június 7. | péntek 

Pedagógusokat köszöntöttek. 
Pedagógusnapi ünnepséget rendezett 
az Avasi Gimnázium színháztermé-
ben a Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ (KLIK) Miskolci Tan-
kerülete, melyen a megye iskoláinak 
pedagógusait is elismerték.

Jubilált az erenyői iskola. Ötven-
éves az Erenyői Általános Iskola – ez 
alkalomból tartottak ünnepi műsort 
az iskolában, melyen a diákok mutat-
ták be tehetségüket. A jubiláló iskolát 
Takácsné Mohr Rita iskolaigazgató, 
Sebestyén László országgyűlési, illet-
ve Bazin Géza és Pakusza Zoltán ön-
kormányzati képviselő is köszöntötte.

Lengyel vendégek. Lengyel ven-
dégek voltak a Múzsák Kertjében. A 
tarnów-i Lengyel–Magyar Baráti Kör 
Lengyelországban a legrégebbi cso-
port, még 1956-ban alakult, és sok te-
rületen segítik magyar barátaikat.

június 9. | vasárnap

Közösségi parkká vált a liget. Fel-
avatták a helyi lakók közreműködé-
sével, több mint egymillió forintból 
új életet kapott, a Batsányi János és a 
Baráthegyalja utca közt fekvő zöld te-
rületet Diósgyőrben.

június 10. | hétfő

Jogpont+Mini. Június elsejétől 17 
észak-magyarországi településen 
nyújt ingyenes jogsegélyszolgálatot a 
Jogpont+Mini program által a Keres-
kedők és Vendéglátók Országos Ér-
dekképviseleti Szövetsége a Független 
Szakszervezetek Demokratikus Ligá-
jával konzorciumban – ismertették.

június 11. | kedd

Ötletek a Vasgyárról. Bárki felírhat-
ja ötletét azzal kapcsolatban, hogy mi-
vel töltenék meg a Vasgyár üres épü-
leteit, arra a táblára, amit a Miskolci 
Galériával szemben állítottak fel. Az 
ötleteket két héten át várja a Factory 
Arénát is üzemeltető Komlóstetői Ke-
rékpáros Egyesület.

Német–magyar kapcsolatok. Kö-
zel a német piac címmel rendezett a 
Német–Magyar Ipari és Kereskedel-
mi Kamara Miskolcon szakmai kon-
ferenciát, aminek központi témája a 
beszállítói kapcsolatok, a beszállítók 
fejlesztése az autóiparban volt.

Támogatás integrációra. Úgyne-
vezett „Kitagoló – Ház” projekt meg-
valósítására nyert csaknem 18 mil-
lió forintos támogatást a Szimbiózis 
Alapítvány. Az intézményi fejlesztést 
is magában foglaló projekt keretében 
fogyatékkal élő fiatalokat segítenek 
hozzá az önálló életvitelhez.

június 12. | szerda

Teremtés – védelem. „Napi egy 
alma, az orvost távol tartja” – ilyen, és 
ehhez hasonló üzenetű montázsokat 
is készítettek a Jókai Mór Református 
Általános Iskola diák-önkormány-
zati napján a tanulók. A gyerekek az 
egészség- és környezettudatos élet-
módról tanulhattak – többek között 
– Schobert Norbitól, és együtt tornáz-
hattak Rubint Rékával.

9 év, 38 tonna szárazelem. Ösz-
szesen 3168 kilogramm szárazelemet 

gyűjtöttek össze a miskolci általános 
és középiskolák az idei akcióban. A 
nyertes iskolák (II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola, Kandó Kálmán Szak-
középiskola) és a legszorgalmasabb 
diákok a városháza közgyűlési ter-
mében vehették át jutalmukat. Fodor 
Zoltán, az akció megálmodója, ön-
kormányzati képviselő kilenc évvel 
ezelőtt kereste meg az AVE Miskolc 
Kft.-t a verseny ötletével, melyet a cég 
is azonnal felkarolt.

Fazekas-nap. Gólyalábasok, ugrá-
lóvár, hangszeres bemutatók és kéz-
műves foglalkozások – ilyen progra-
mokkal várták a gyerekeket a Fazekas 
iskolában. A tanórák helyett Fazekas-
napot tartottak a negyvenkilenc éves 
intézményben, mint minden évben. 
A leendő elsősök is eljöhettek, hogy 
kipróbálhassák a tűzoltóautót, a lo-
vaglást vagy éppen az íjászatot.

Átadták a lovasparkot. Megnyi-
tották a Hejőmenti Lovasparkot, a lo-
varda 2500 négyzetméteres. Felépíté-
sének teljes költsége 152 millió forint 
volt, amelyből 50 millió forintot az Új 
Széchenyi Terv turisztikai fejlesztési 
program pályázata finanszírozott. 

június 13. | csütörtök

40 lett a 21-es. Fennállásának negy-
venedik évfordulóját ünnepelte szer-
dán a 21. Számú Általános Iskola, az 
intézmény jelenlegi diákjai mellett 
műsort adtak az egykori tanítványok 
is. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere 
kiemelt jelentőségűnek nevezte a la-
kótelep életében a környéken lévő is-
kolát, mint mondta, az intézmény az 
elmúlt negyven év változásai ellenére 
is stabil pont volt.

Elismerésekkel zárták a tanévet. 
A megyei kereskedelmi és iparka-
mara a tanév végén idén is megju-
talmazta megyénk szakiskoláinak és 
szakközépiskoláinak kimagaslóan tel-
jesítő diákjait. A szakmai versenyeken 
is jól teljesítő tanulók, összesen hetve-
nen, tanáraik javaslata alapján vehet-
tek át elismerő oklevelet Bihall Tamás 
elnöktől.

Adomány segített. A betegmeg-
figyelő rendszert fejleszti a Bor-
sod-Abaúj Zemplén Megyei Kórház 
Gyermek-egészségügyi Központja, 
amit a Rotary Club Miskolc-Tapolca 
500 ezer forintos adományából finan-
szíroznak.

Élelmiszerrel segítettek
Nyolcszázötven élelmiszercsoma-
got kapott az arnóti önkormány-
zat a Magyar Élelmiszerbank Egye-
sülettől. A szervezettel Csöbör 
Katalin, a térség országgyűlési 
képviselője vette fel a kapcsolatot, 
ennek köszönhetően kaphattak 
adományt a településen élők.

Üveges István, Arnót polgár-
mestere elmondta, hogy a Ma-
gyar Élelmiszerbank Egyesület-
re Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő hívta fel a figyelmét, ezt 
tárgyalások, egyeztetések és szer-
ződéskötés követte. Ennek ered-
ménye a most átadott segélycso-
mag minden család számára.

Csöbör Katalin emlékezte-
tett, a 2010-ben térségünkben 
pusztító árvíz idején számos ci-

vil szervezet és egyesület segítet-
te a helyreállítást. Most a Duna 
áradása előtt az országgyűlé-
si képviselő vette fel a kapcso-
latot a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesülettel, így kaphattak is-
mét adományt az itt élők.

– Az arnóti akció előtt Felső- 
és Alsózsolcán osztottunk segély-
csomagokat, bízom benne, hogy 
mindhárom településen segíte-
ni tudunk az ilyen és ehhez ha-
sonló akciókkal a rászorulókon – 
mondta Csöbör Katalin.

A településeken élők – mint 
elhangzott – együttéreznek a je-
lenleg árvíz sújtotta térség lakói-
val, ezért önkénteseket szervez-
tek és gyűjtésbe kezdtek, hogy 
segítsenek a Duna menti telepü-
léseken.

Megoldás Bükkszentlászlón
Rövid időn belül kijavítják a 
bükkszentlászlói patak megron-
gálódott medertámfalait a veszé-
lyeztetett helyeken, és két állandó 
munkásról is gondoskodik az ön-
kormányzat, akik a nagyobb eső-
zések után megtisztítják a város-
részben az utakat, közterületeket. 

Minderről Sebestyén László or-
szággyűlési képviselő és Kri-
za Ákos polgármester csütörtö-
ki, helyszíni bejárását követően 
született döntés, akik a helyi la-
kosok jelzései, valamint szemé-
lyes tapasztalatok alapján mérték 
fel az orvoslásra váró problémá-
kat Bükkszentlászlón. 

Az egyik legkomolyabb gond, 
hogy újabb partfal-alámosások 
történtek a helyi pataknál, amely-
nek a medrét a 2010-es áradások 
után egyszer már rendbe tették 
a vis maior keretből. Ugyancsak 
sok problémát okoznak a terüle-

ten a nagy esőzések után jelent-
kező iszap- és kőfelhordások, va-
lamint egyes utak állapota is.

Csordás László, a polgár mes-
teri hivatal Beruházási és Város-
üzemeltetési Osz tályának ve -
ze tő helyettese elmondta: a 
   szent  lászlói pa tak  me der tám  fal 
hely reállítására még a múlt évi 
költségvetésben elkülönítettek 
négymillió forintot, amit most 
fognak felhasználni. Július végé-
ig megerősítik a támfalakat a leg-
veszélyeztetettebb helyeken, ki-
takarítják a medret, kijavítják az 
átereszeket, keresztrácsokat. Júli-
us 1-jétől az önkormányzat gon-
doskodik két állandó munkás-
ról, akik a nagyobb esőzések után 
megtisztítják a patak környékét, 
utakat, közterületeket. Helyreál-
lítják a temetőhöz vezető, zúza-
lékos utat is, melynek állapotára 
ugyancsak sok lakossági panasz 
érkezett.                                        Sz. S. 

Mélygarázskritika és folytatás
A Patak utcán építendő mélygarázs-
nál tartott sajtótájékoztatót csütör-
tök reggel az MSZP. Többek közt azt 
nehezményezték, hogy többszöri 
időpont-módosítás után sem készült 
még el a földalatti parkolóház. Kriza 
Ákos polgármester válaszában kije-
lentette: a projekt június 18-án foly-
tatódik, befejezhető, és „az összes 
MSZP-s beruházással ellentétben ez 
nem lesz félbehagyva”.

– Az MSZP miskolci szervezete el-
fogadhatatlannak tartja, hogy 2011 
szeptemberére ígérték a mélyga-
rázs átadását, ám az építkezés je-
lenleg is áll – mondta Mokrai Mi-
hály, aki nehezményezte többek 
közt a selyemréti strand és a diós-
győri vár kivitelezési munkáinak 
csúszását is. – A Patak utca a tehe-
tetlen városvezetés szimbóluma – 
tette hozzá.

A szocialista politikus Bazin 
Géza önkormányzati képviselővel 
egy utcanévtáblát helyezett ki az 
építkezést határoló kerítésre, me-
lyen az áll: „Kriza-gödör”.

A kordonra egyébként koráb-
ban kikerült egy, a polgármesteri 
hivatal által elhelyezett informáci-
ós tábla, melyen arról tájékoztatják 
a lakosságot – türelmüket megkö-
szönve –, hogy a mélygarázs építé-
se június 18-án, kedden megkez-
dődik.

Kriza Ákos polgármester írás-
ban reagált a szocialisták sajtótá-

jékoztatójára. Ebben kijelenti: a 
miskolci MSZP-nek nincs sem er-
kölcsi, sem szakmai alapja kritikát 
megfogalmazni egyetlen mosta-
ni beruházással kapcsolatban sem.

„Miskolc városa megrekedt, el-
akadt projekteket örökölt a szo-
cialista vezetéstől, az iszonyatos 
mértékű – 36 milliárd Ft! – adós-
ság mellett” – írja közleményében, 
hozzátéve: „Éppen ők voltak azok, 
akik a megkezdett projektjeiket 
nem tudták befejezni.” 

A polgármester példaként hoz-
ta a tapolcai strandot, ami „nyolc 
éven keresztül még terv szintjén 
sem létezett, miközben egy műkö-
dő strandfürdőt tettek tönkre”, és 
miközben „regnálásuk idején hi-
hetetlen mennyiségű pályázatot 
írtak ki turisztikai attrakciók fej-
lesztésére, többek között fürdőépí-
tésre, -korszerűsítésre. A strandok-
nál maradva, a selyemréti fürdőről 
kijelenti: „egy kapavágást nem tör-
tént annak érdekében, hogy ott egy 
családi élményfürdő legyen. Mi 
hamarosan átadjuk”.

Végül pedig, a Patak utcai mély-
garázzsal kapcsolatban úgy fogal-
maz: „Mint egyébként sok más 
projektet érintően – ismét csak a 
félretájékoztatásig terjed az MSZP-
frakció szakértelme. A projekt jú-
nius 18-án folytatódik, befejezhető, 
és az összes MSZP-s beruházással 
ellentétben ez nem lesz félbehagy-
va” – zárja a közleményt.

Eső után beindultak a fűkaszák
Április végén kezdődött és jelenleg 
is tart a fűnyírás Miskolcon. Bár az el-
múlt hetek esős időjárása nem ked-
vezett a munkáknak, mióta nem esik, 
ismét beindultak a fűkaszák.

További kátyúzásokat, és hatéko-
nyabb fűnyírást sürgetett csütör-
töki sajtótájékoztatóján Pakusza 
Zoltán jobbikos önkormányzati 
képviselő.

– A közterületek kaszálásával 
kapcsolatban egy hónap is kevés-
nek bizonyult arra, hogy a városve-
zetés legalább egy ezzel kapcsola-
tos ütemtervet küldjön számomra 
– fogalmazott, kérve, hogy hala-
déktalanul intézkedjenek a beígért 
munkálatok elvégzése ügyében.

A kaszálást elsősorban az eső 
akadályozta, erről már Kriza Ákos 
polgármester is beszélt a hétfői la-
kossági fórumon (beszámolónk 
a 8. oldalon). Csütörtökön pe-
dig Pásztor Imre, a Miskolc Hol-
ding Zrt. kommunikációs vezetője 
nyilatkozott arról, hogy a fűnyírás 
már április végén megkezdődött. 
Először a belváros közparkjaiban, 
a turisztikailag fontos területeken, 
a főútvonalak melletti zöldsávok-

ban. A Városgazda munkatársai 
ezt követően a belváros kisebb és 
a társasházi övezetek zöldfelületei 
kaszálásának kezdett neki, ami je-
lenleg is tart. De voltak olyan terü-
letek, ahol már negyedszer vágták 
a füvet.

– Az elmúlt hetek esős időjárá-
sa nem kedvezett a fűnyírásnak, 
annál inkább a fű növésének. Ez-
zel együtt, bő másfél hónap alatt 
az intenzív területeken és a főköz-
lekedési utak mellett kétszer vág-
ták a füvet. 

Miskolcon egyébként mintegy 
3 millió négyzetméternyi intenzív 
és elsőkategóriás zöldterületen kell 
nyírni a füvet, ez több mint 400 fo-
cipályányi terület, amelyben még 
nincs benne a külterjes rész.

Az elmúlt hét időjárása és a me-
teorológusok által ígért folytatás 
már inkább kedvez a fűnyírásnak, 
mint a fű növekedésének. Az I. ka-
tegóriás területeken eddig egyszer 
már mindenhol volt fűnyírás, ami 
a fentebb jelzett 3 millió négyzet-
méternek mintegy kétharmada. 

Június 30-a után pedig a parlag-
fűvel fertőzött területek kényszer-
kaszálása is megkezdődik.

Véget ért az idei várostörténeti vetélkedő
Amint arról beszámoltunk, múlt héten rendezték meg 
az idei várostörténeti vetélkedő döntőjét. A szombati, 
általános iskolás versenyt a II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola diákjai nyerték.

A döntő a középiskolások fordulójával pénteken 
kezdődött (lásd előző számunkat), szombaton az 
általános iskolások mérték össze tudásukat. A ve-
télkedés során a diákoknak a közgyűlési terem-
ben és külső helyszíneken végzendő feladatok 
során kellett számot adni Miskolcról szerzett tu-
dásukról. 

A Fodor Zoltán önkormányzati képviselő, a ver-
seny ötletgazdája és a MIKOM által szervezett tudás-
próbát, és ezzel a brüsszeli utazást a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola Rákóczi Lányai csapata nyerte. 

(fotó: Juhász Á.)
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Kevesebb változással többet!  
– indul a nyári menetrend 
A diósgyőri várig járó 69-es, újra-
induló vadasparki busz, egymás-
hoz és vonathoz hangolt járatok, 
könnyebb átszállás – ezek a leg-
főbb pontjai az MVK június 17-én 
induló nyári menetrendjének. 

– Most a kevesebb több! Idén 
nyáron ez az MVK-nál azt je-
lenti, hogy kizárólag olyan vál-
tozásokat vezetünk be a hétfői 
menetrendváltáskor, melyeket 
igazolnak az utazási igények – 
mondta Devecz Miklós, a közle-
kedési cég vezérigazgatója. 

Július 17-étől gyakrabban 
közlekedik esténként és szom-
baton az 1-es villamos, de sű-
rűbben jár hétvégén napközben 
a 35-ös autóbusz is. Módosulnak 
az indulási időpontok egyes nap-
szakokban a 2, 12, 20, 14, 14H-s 
viszonylaton, a 14-es autóbusz a 
nyári időszakban az Egyetemvá-
rost nem érinti. Az elmúlt évek 
szoká sainak megfelelően az is-
kolaszünet miatti alacsonyabb 
utazási igényekhez igazodva 
nyáron ritkábban jár hétfőtől az 
1A, 3, 3A, 4, 6, 7, 16, 19, 67, 29, 32, 
35-ös busz. 

Minden második 69-es autó-
busz – az utasok kérésére – Di-
ósgyőrből a vár mellől indul 
Felső-Majláth helyett, így is-
mét át lehet szállni a villamos-
ra és az 1-es autóbuszra. A 3-as,  
3A-s, 4-es, és 7-es járat a Búza 
térnél mindkét irányban meg-
áll a Zsolcai kapuban is az 1-es, 
1A-s megállójában (kivéve a  

3A-st, mert ez csak a Balaton 
utca irányában érinti a Zsolcai 
kaput), gyors átszállási lehető-
séget biztosítva. A 24-es buszok 
indulási időpontjai kissé vál-
toznak, hogy csatlakozzanak a 
3A-sokhoz. A 20G-s és 32G-s éj-
szakai járat pedig ezentúl a bel-
városon át közlekedik.

Kísérleti jelleggel a Tiszai pá-
lyaudvaron az órák 40. percé-
ben induló 21-es és 31-es a be-
érkező InterCity vonatok pár 
perces késése esetén – diszpé-
cseri intézkedésre – legfeljebb 2 
percet vár.

Új járat indul Felső-Majláth 
és a Vadaspark között ZOO jel-
zéssel az igény szerinti közleke-
dési rendszerben. Ez azt jelenti, 
hogy aki ezzel kíván utazni, an-
nak igényét indulás előtt legke-
vesebb 30 perccel jeleznie kell az 
ingyenesen hívható (06) 80/296-
890-es telefonszámon vagy az 
MVK Zrt. honlapján (www.
mvkzrt.hu), az Igénybejelentés 
gombra kattintva. (Az ATTAC 
projekt keretén belül megvaló-
suló igény szerinti közlekedés 
változásainak részleteiről a mi-
nap.hu-n olvashat.)

Az MVK Zrt. a MÁV-val és 
a LÁEV-vel rendhagyó láto-
gatást rendez a cég telephelye-
in, a helyszínek között az MVK 
nosztalgiavillamosa és autóbu-
szai szállítják utasainkat. Rész-
letek programajánlónkban, a 11. 
oldalon.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

Nem zavarja a fesztivált a sétálóutca felújítása
Járható az operafesztivál 
alatt a sétálóutca Déryné 
utca és Kazinczy utca közöt-
ti szakasza, a fák helyeit pe-
dig ezen a nyáron virágok-
kal ültetik be. 

» folytatás az 1. oldalról
– Az első szakaszok tapasztalatai 
alapján változtattak a munkák üte-
mezésén, az már látható, hogy az el-
sőnél kisebb szakaszokat bontanak 
fel egyszerre, így nem forgácsolód-
nak szét az erőforrások – mond-
ta Pintér Zoltán a szerdai bejáráson.

Szőnyi Péter projektigazga-
tó elmondta, a pénteken kezdő-
dött operafesztiválra ismét járha-
tó lesz a Déryné utca és a Kazinczy 
utca között, a hátralévő munkákat, 
vagyis a kis kockakövek lerakását a 
rendezvény után folytatják.

– A fáknak kialakított helyeken 
azonban nem a földrakásokat kell 
majd nézni, ezeket beültetik virág-
gal – hangsúlyozta. 

A munka a Villanyrendőrtől le-
felé a fesztivál alatt is folytatódik az 
északi oldalon, a leglátványosab-
ban a Centrum előtti tér alakul át, 
itt a lépcsők és a szökőkút előtti te-
rületet is leburkolják várhatóan.

– Mindeközben pedig a Royal 
köz és a Szentpáli utca között folyta-
tódik a burkolat bontása. Erre azért 
van szükség, mert ezen a szakaszon 
is lesznek fák, amelyek helyét hosz-
szú ideig tart kialakítani – mondta 

Szőnyi Péter. A projektvezető hang-
súlyozta, az első szakaszhoz képest 
nagyobb fegyelemmel és gördülé-
kenyebben végzi a kivitelező a mun-
kát, ami köszönhető annak is, hogy 
egy alvállalkozót lecseréltek, de an-
nak is, hogy az eltelt időben megta-
nulták, hogyan lehet egy olyan terü-
leten burkolatot lerakni, ahol nagy 
az átmenő gyalogosforgalom.

– Bár az időjárás és több más té-
nyező is hátráltatta a munkát, bí-

zunk benne, hogy a határidőket 
tartani tudjuk, a Miskolc-címe-
res csatornafedlapok július ele-
jén érkeznek, és hosszas tárgyalá-
sok után a távközlési szolgáltatók is 
megkezdték a sajátjaik cseréjét.

Szabó Sándor, a sétálóutcát is 
magába foglaló körzet önkor-
mányzati képviselője köszönetét 
fejezte ki, hogy a miskolciak türe-
lemmel viselik a felújítást, méltatta 
a kivitelező munkáját, hangsúlyoz-
va, hogy a cég és alvállalkozói szem 
előtt tartják a város kéréseit.

A fesztivált követően megkezdő-
dik a Széchenyi utca színház feletti 
szakaszának megújítása is, és július-
tól a felsővezetéktartó oszlopok is új 
külsőt kapnak. A fákat pedig – me-
lyek között egyebek mellett lesz vér-
szilva, kínai díszkörte, vörös levelű 
korai juhar, gömbjuhar és oszlopos 
galagonya is – októberben, a vegetá-
ciós időszakban fogják elültetni.

A Széchenyi utca burkolatának 
megújítása várhatóan augusztus 
végére fejeződik be, ezt követően 
kezdődik az átadás-átvétel.

Tajthy Á. | fotó: M. L., J. Á.

Miskolcon is lecsapnak a „nyomorúság vámszedőire”
Egy uzsorázással foglalkozó tak-
taközi család négy tagját ítélte el 
a napokban első fokon a Miskol-
ci Járásbíróság. A szülők egyenként 
3–3 év, az egyik fiú 2 év 8 hónap, 
testvére 2 év börtönbüntetést ka-
pott. A „nyomorúság vámszedőire” 
a miskolci rendőrök is egyre na-
gyobb figyelmet fordítanak. 

Az úgynevezett „uzsorázás” a rendszervál-
tozás után terjedt el, az eddigi tapasztalatok 
szerint főként a romák körében. A meglehe-
tősen sajátos „szociális érzékenységre utaló” 
tevékenységhez gyakorlatilag nem kell más, 
mint némi forgótőke, és 2-3 markos rokon, 
esetleg némi fegyverzet. A pénzt horribilis 
kamatokra adják kölcsön a megszorult, ál-
talában szegénységben élő, kiszolgáltatott is-
merősöknek, s ez a kamat a fizetési késede-
lemmel még tovább nőhet – voltak, akiknek 

végül már a házukat akarták elvenni 40-50 
ezer forintos kezdőtartozás miatt. Vannak 
olyan uzsorások is, akik legális vagy illegá-
lis boltokban adnak hitelre, többszörös áron 
alapvető élelmiszereket a rászorulóknak. A 
törlesztésre gyakorlatilag az utolsó fillérig 
rámegy az érintettek csekélyke jövedelme 
vagy segélye, szociális támogatása. Így újra 
és újra kölcsön kell kérniük, ha nem akar-
nak éhen halni – az ördögi körből gyakorla-
tilag lehetetlen kitörni.

Ha valaki nem fizet, mennek a markos 
rokonok fenyegetőzni – vagy nem „csak” 
fenyegetőzni – sok esetben az adósok szo-
ciális járadékai már kifizetéskor nyomban 
az uzsorásokhoz vándorolnak. 

Az ilyen típusú bűncselekmények társa-
dalmi súlya, veszélyessége gyakorlatilag fel-
mérhetetlen, hiszen többségében amúgy is 
mélyszegénységben élő embereket sodor-
nak a teljes kiszolgáltatottságba, kilátásta-
lanságba, lehetetlenné téve érdemi, társadal-
mi integrációjukat. 

Az uzsorásokra, a „nyomorúság vám-
szedőire” a miskolci rendőrök is egyre na-

gyobb figyelmet fordítanak. Nagy Sándor, 
a Miskolci Rendőrkapitányság szóvivője 
érdeklődésünkre elmondta: míg 2011-ben 
két büntetőeljárás indult a városban uzso-
ra-bűncselekmény miatt, 2012-ben már ti-
zenegy, 2013-ban pedig eddig, azaz júni-
usig 6 ilyen eljárást indítottak. Ezek közül 
hármat, hét gyanúsítottal már vádemelési 
javaslattal továbbítottak az ügyészségnek, 

másik négy gyanúsítottal szemben jelenleg 
is eljárás folyik. Uzsora-bűncselekmény-
hez kapcsolódó zsarolás miatt 2011-ben 
és 2012-ben is egy-egy büntetőeljárás in-
dult Miskolcon, idén pedig eddig már ket-
tő, négy gyanúsítottal. 

– Mint a számadatok is mutatják, egy-
re több ilyen ügyben indul nyomozás 
Miskolcon, a rendőrség is fokozottabb fi-
gyelemmel kíséri az uzsora-bűncselekmé-
nyeket – emelte ki Nagy Sándor, aki szerint 
a lakossági hozzáállás is pozitívan változott 
ezzel kapcsolatban az utóbbi időben. Ko-
rábban sok esetben tapasztalták, hogy az 
áldozatok és környezetük még a legvég-
ső esetben sem mertek rávallani az uzso-
rásokra, minden történés ellenére jobban 
bíztak bennük, mint a rendőrökben. Azóta 
viszont – valószínűleg a nyomozati ered-
ményességnek, a határozott hatósági fel-
lépésnek köszönhetően – úgy tapasztal-
ják, változott a lakossági hozzáállás. Egyre 
több ilyen bejelentést kapnak, s a kárvallot-
tak is egyre bátrabban mernek nyilatkoz-
ni, tanúskodni. 

A közbiztonság javítását a városvezetés 
is kiemelten fontos területként kezeli. Kri-
za Ákos polgármester szerint a kormány-
zat és a rendőrség határozott fellépése el-
kezdte éreztetni a hatását. 

– Egyre több uzsorás kerül börtönbe az 
új, szigorú büntetőszabályoknak és a rend-
őrség gyors munkájának köszönhetően. 
A most elítélt taktaközi uzsorások esete, a 
Miskolcon felderített ügyek, és a szigorú 
ítéletek száma is ezt bizonyítja – hangsú-
lyozta Miskolc polgármestere. Mint fogal-
mazott, a kormány a rendőrséggel közösen 
véget vet annak, hogy uzsorások büntetle-
nül fosztogathassanak egész országrésze-
ket. Megszűnőben az idő, amikor bárki 
büntetlenül megfélemlíthette és kihasz-
nálhatta a kiszolgáltatott embereket. 2010 
előtt semmilyen komolyabb, összehangolt 
intézkedés nem történt az ilyen ügyek fel-
derítésére, a szocialista kormányzat tétle-
nül nézte az uzsorások bűnözését. 

– Az utóbbi három évben azonban nyil-
vánvalóvá válhatott mindenki előtt, hogy 
aki uzsorázik, azt előbb-utóbb elkapják, és 
hosszú ideig fog börtönben ülni – hangsú-
lyozta Kriza Ákos. 

Szepesi S.

Miskolciak, borsodiak a gátakon
Szerdán délben, a MIVÍZ Kft. telep-
helyén köszöntötte Kriza Ákos pol-
gármester azokat a miskolci önkén-
teseket, akik részt vettek a dunai 
árvíz elleni védekezési munkákban.

» folytatás az 1. oldalról
A szerdai rendezvényen Kriza 
Ákos egész Miskolc nevében kö-
szönetet mondott tevékenységü-
kért, s elismerő okleveleket adott 
át. Mint mondta, nagyon pozitív 
visszajelzéseket kapott az illetéke-
sektől az önkéntesek munkáját il-
letően, erősítették a város jó hírét, 
tisztességgel helytálltak. Nagyon 
nagy szükség volt a veszélyeztetett 
helyszíneken vízügyi szakembe-
rekre, hiszen a védekezésben részt-
vevők többsége nem rendelkezett 
ilyen szakismeretekkel. A kitűzött 
célt sikerült elérni, meg tudták vé-
deni az érintett szakaszokat, sike-
rült elkerülni a katasztrófát, nem 
kerültek veszélybe emberéletek. Az 
önkéntesek munkájáról Alföldi At-
tila számolt be – a beavatkozások 
helyszínén készített felvételekkel.

Miskolcról az önkormányzat 
kontingense mellett több százan 
utaztak még a Duna melletti kü-
lönböző részek védekezéséhez. El-
sőként 68 önkéntessel a Borsod-

Abaúj-Zemplén megye védelmére, 
valamint a régió megsegítésére lét-
rejött, civil alapon szerveződött spe-
ciális alakulat, a Bükk Mentőcso-
port indult el, velük együtt több 
MVK-s busz és buszsofőr is, akik el-
sősorban szállítási feladatokat láttak 
el a védekezés során.

Két ütemben utaztak a hivatásos 
tűzoltók, előbb 249-en keltek útra a 
megyéből Szentendrére, majd két 
nap múlva újabb 31-en Kisapos-
tagra. Hét megyei önkéntes tűzoltó 
egyesület 52 önkéntese is elutazott.

A hivatásos katonák után a tar-
talékos önkénteseket is mozgósí-
tották. És a Miskolci Rendészeti 
Szakközépiskola tanulói, hivatá-
sos vezetői, tanárai, összesen mint-
egy 650-en is részt vettek a védeke-
zésben.

Fejlesztés új munkahelyekkel
Ünnepélyesen mutatták be szerdán, 
Miskolcon a TS Hungaria Kft. eddi-
gi legnagyobb, a kerékpár-javítási fo-
lyamat optimalizálására irányuló be-
ruházását, ami uniós támogatások 
felhasználásával valósult meg.  

A cég a hazai piac egyik legjelen-
tősebb szereplője a vasúti teherko-
csi-javítás, -korszerűsítés, -tervezés 
és -gyártás területén, hangsúlyozta 
Wolfgang Artner ügyvezető igazga-
tó. Piaci pozícióik megőrzése, illet-
ve erősítése érdekében folyamatos 
technológiai és termékfejlesztési te-
vékenységet végeznek, a piaci igé-
nyeknek és a nemzetközi előírások-
nak megfelelően.

Bene Lajos, a cég magyar ügy-
vezetője a helyszínen, a gyártócsar-
nokban mutatta be a beruházást. 
Mint elhangzott, a fejlesztés egyik 
lényege, amit egyébként nemzet-
közi szabvány is előír, hogy ember-
től függetlenné kell tenni a kerék-
párvizsgáló eljárásokat. Ez abszolút 
objektíven, a meghatározott műsza-
ki paramétereknek megfelelően, au-
tomatizáltan történik, kizárva ezzel 
a személyes döntés lehetőségét, koc-
kázatait a folyamatban. 

Mint megtudtuk, a beruházás 
mintegy másfél milliárd forintba 

került, amelyet uniós támogatásból 
és saját forrásokból finanszíroztak. 
A TS Hungaria Kft. jelenleg 320 sa-
ját és 35 bérmunkást foglalkoztat – 
a fejlesztésnek köszönhetően mint-
egy 30 fős létszámbővítésre nyílik 
lehetőség. A napokban három mű-
szakos munkarend bevezetéséről 
döntöttek, amely csaknem meghá-
romszorozza a cég éves kapacitását. 

A sikeres projektet köszöntötte 
Kriza Ákos polgármester is, aki be-
szédében utalt a rendszerváltozást 
követő gazdasági átalakulásokra, 
amelyek a MÁV-vállalatokat sem 
kímélték. Mint mondta, az, hogy a 
TS Hungaria Kft. sikerrel jött ki eb-
ből, és ma is emberek százait tud-
ja foglalkoztatni, egyaránt köszön-
hető a nagyfokú szakértelemnek 
és a speciális tevékenységnek is, 
amelyet a cég folytat. Sikeres volt 
a privatizáció, piacokat, exportle-
hetőségeket hozott magával. A pol-
gármester örömét fejezte ki, hogy a 
vállalat dolgozói szemmel látható-
an bíznak a jövőben, mint mond-
ta, Miskolc számára kiemelten 
fontosak a munkahelyteremtő be-
ruházások, amelyek hosszú távon 
is megalapozzák a foglalkoztatást, 
a gazdasági fejlődést. 

Szepesi S. 
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Napjainkhoz szóló operák fesztiválja
A nyitófelvonulással és a há-
rom színpadi Bartók-mű 
előadásával megkezdődött 
pénteken a Bartók Plusz 
Operafesztivál. Elindult a ze-
nés villamos, és szombat este 
már ősbemutatót is láthat a 
közönség.

» folytatás az 1. oldalról
– Tavaly hiányolhatta a közönség 
a kosztümös, klasszikus, romanti-
kus nagyoperát, idén igyekszünk 
kárpótolni a nézőket – emelte ki 
Kesselyák Gergely fesztiváligazga-
tó. – Jules Massenet: Don Quichotte 
című művét a libereci társulat elő-
adásában láthatjuk, amely 2013-ban 
a legjobb operaelőadás volt Cseh-
országban. Fontos megjegyezni, 
hogy világsztár szólistákat hívtunk. 
Olyan neveket, akik most vannak 
pályájuk csúcsán.

Opera az utcán
Idén az Ezrek operája, azaz a kü-
lönböző köztereken ingyenes elő-
adott mű Verdi Traviatája, amely-
nek első felvonása hétfőn, a Szinva 
teraszon lesz, ahová a szereplők 
csónakon érkeznek majd, második 
felvonását szerdán, a Népkertben, 
a szökőkútnál mutatják be, a teljes 
operát pedig június 21-én, pénte-
ken a Tudomány és Technika Há-
zánál láthatja a közönség.

– A teljes előadás esőnapja 23-a, 
de mindenkit kérünk, hogy ha esik 
is az eső, akkor is jöjjenek, mert a 
helyszínen szolgálunk majd infor-
mációkkal – mondta Kesselyák 
Gergely.

Az előadás rendezője, Anger Fe-
renc kiemelte, Verdi egykor azt írta: 
játszódik Párizsban, napjainkban.

– Verdi szavait szigorúan kell ér-
telmezni, vagyis a történet min-
dig napjainkban játszódik. Mindig 
újra kell értelmezni, hiszen mindig 
rólunk szól, mindig ősbemutató 
lesz. Szívfájdalom, hogy csak egy-
szer mutatjuk majd be a teljes ope-
rát, hiszen minden bemutató más 
és más, de kifejezetten örülök an-
nak, hogy bejöhetünk abba a tér-
be, ahol tényleg játszódik: köztünk, 
velünk történik – tette hozzá.

Természetesen idén sem ma-
radnak el a kísérőrendezvények. A 
hagyományokat őrzik, így ezúttal 
is volt nyitóparádé, lesz utcatánc, 
Légyott, s ezúttal is szól a zene az ut-
cán, de az új utakon haladó feszti-
válhoz alkalmazkodva, új progra-
mokra is számíthat a közönség.

A szervezők a megnövekvő késő 
esti belvárosi forgalom és a szabad-

téri rendezvények miatt a miskol-
ciak megértését, türelmét kérik.

Fesztiválterasz, -villamos, 
-kedvezmény…
– A színháznál, az árkádok 
alatt fesztiválterasz lesz, ahol 
gasztrokulturális programokat ren-
dezünk – ismertette Seres Ildikó 
színművész, a programok szervező-
je. – A színházi előadások előtt egy 
órával érkeznek majd a rendezők, 
szerzők, akikkel beszélgetünk, de 
lesz 16-án, vasárnap vacsora fehér-
ben. Az Erzsébet téren borfesztivál 
és kézműves vásár várja a közönsé-
get. Igazi kulturális központtá válik 
a fesztiválterasz péntektől – mond-
ta Seres Ildikó.

A fesztivál ideje alatt ismét jár 
az Operafesztivál zenés villamosa, 
az MVK hétvégén a késő délutáni, 
esti órákban, míg hétköznap reg-
gel és este 6 óra között közlekedteti 
különleges járatát.

A City-Partner Miskolc – Mis-
kolc Belvárosi Gazdaságfejlesz-
tő Klaszter akcióval kapcsolódik 
az idei Operafesztiválhoz: annak, 
aki fesztiváli belépőjeggyel rendel-
kezik, különböző kedvezményeket 
biztosítanak az akcióban résztve-
vő klasztertagok június 14–23. kö-
zött. Ehhez annyi szükséges, hogy 
az, aki rendelkezik az operafesztivá-
li előadások bármelyikére szóló be-
lépővel, őrizze meg, illetve mutas-
sa be azt a megjelölt üzletekben. Az 
akcióban részt vesznek éttermek, 
könyváruházak, divatáruüzletek, de 
utazási iroda és kiállítóhely is ked-
vezményt kínál a fesztivál közönsé-
gének. A klaszter tagjai, illetve segít-
ségükkel a helyi értékek képviselői 
ismét hangulatos faházakban kínál-
ják majd a helyi kézműves és nép-
művészeti termékeket 10 napon át.

Tiszta forrásból
Egy speciális, a helyi értékekre épí-
tő koncertet is rendeznek a feszti-
vál keretében. A miskolci vízköz-
mű-szolgáltatás 100. születésnapja 
alkalmából június 18-án, kedden 
a Kossuth utcai református temp-
lomban. 

– A koncert címe Tiszta forrás-
ból. Ez egyrészt az „ünnepeltre”, a 
mai MIVÍZ-re emlékeztet, és cé-
lunk ezúton is felhívni a lakosság 
figyelmét a bükki forrásvíz tiszta-
ságára – mondta Rácsok Izabel-
la, a cég kommunikációs referen-
se. – Ugyanakkor érvényes ez az 
előadókra, a Fazekas Gyermekkar-
ra és a Fazekas Kicsinyek Kórusá-
ra, akik tisztán csengő hangjukkal 
juttatják el hozzánk a bartóki tisz-
ta forrásból is merítő művészetet.

K. J. | fotó: Mocsári L.

Operabemutató előtt, 
operettpremier után

Alig egy héttel ezelőtt mutatták 
be a Miskolci Nemzeti Színház 
Nyári színházában a Lili bárónő 
című operettet, amely szeptem-
berben szerepel majd a teátrum 
premiereinek sorában. A köny-
nyed, vidám operett címszerepét 
Eperjesi Erika, a Miskolci Nem-
zeti Színház operaénekese ját-
szotta, aki már az operafesztivál-
ra készül.

A Nyári színházban mutatták be 
június 6-án Huszka Jenő, a ma-
gyar operett műfajának XIX. 
századi kiemelkedő alakja és 
Martos Ferenc szövegíró közös 
operettjét, a Lili bárónőt, ame-
lyet a premiert követően még 
háromszor láthatott a közönség.

Eperjesi Erika operaénekes 
a címszerepet játszotta. Mint 
mondta, nagyon élvezte a pró-
bákat és az előadásokat, hiszen 
mindegyik más és más volt.

– Nagy siker volt a Lili báró-
nő, hiszen már ki volt éhezve a 
közönség egy vidám és önfeledt 
nagyoperettre. Az operett köny-
nyű műfajnak tűnik a közön-
ség soraiban ülve, ám koránt-
sem az, hiszen az énekesi feladat 
mellett színészileg is helyt kell 
állni, s táncolni is kell. Techni-
kailag ugyanolyan felkészültsé-
get igényel, mint egy operasze-
rep eléneklése, ám az operettben 
prózai részek is vannak, így ne-
hezebb – árulta el a művésznő, 
hozzátéve, hogy szereti a kihívá-
sokat, az új feladatokat, hiszen 

véleménye szerint minden elő-
adás, minden fellépés premi-
er, az aktuális közönség minden 
esetben százszázalékos teljesít-
ményt érdemel.

A Lili bárónőt alakító opera-
énekes – ugyan hatéves kora óta 
énekel, s képezi folyamatosan a 
hangját – minden premier előtt 
érzi az úgynevezett „premierlá-
zat”. Mint kiemelte, a bemutató 
is hatalmas siker volt számára, 
de a vasárnapi, utolsó előadást 
is nagyon élvezte, hiszen akkor 
már mindenki felszabadultan, 
önfeledten szerepelt.

Huszka Jenő operettjét leg-
közelebb szeptemberben, az új 
évadban tűzi műsorra a miskol-
ci nemzeti teátrum, ám Eperjesi 
Erika hangját korábban is élvez-
heti a közönség, hiszen kezdő-
dik az operafesztivál, s az énekes 
már javában próbál.

– Az operaíró-pályázat egyik 
versenyművében, Szilágyi Mik-
lós és Horváth György Ostrom 
című operájában játszom majd 
Eszter szerepét. Ez egy újabb 
kihívás, hiszen modern a zene, 
ritmikailag is érdekes hangzás-
világ jellemzi. Nagyon izgalmas 
feladat ez számomra. A szerep-
lés mellett mindenképpen meg 
fogom nézni a Traviatát, a kü-
lön felvonásokat és a teljes ope-
rát is, hiszen ez a kedvencem, 
remélem, egyszer lesz alkal-
mam énekelni benne, hiszen 
csodálatos – tette hozzá.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Megtámadták a döntést, még 
nem kezdődhet a vár felújítása
A közbeszerzési eljárás lezárását 
követően június 11-ére tervezte 
a diósgyőri vár felújításáról szó-
ló kivitelezési szerződés aláírását 
Miskolc önkormányzata. Ezt kö-
vetően már másnap átadták vol-
na a munkaterületet, és megkez-
dődhetett volna a felújítás. Az 
egyik ajánlattevő cég azonban – 
sérelmezve a döntést – jogorvos-
lati eljárást indított.

E cég ajánlatának vizsgálatakor 
a Közbeszerző Szervezet több 
érvénytelenségi okot talált, mely 
alapján ajánlatukat érvénytelen-
nek nyilvánította, tudatta közle-
ményben a városháza.

Az eljárási szabályok alapján 
három lehetséges forgatókönyv 
vázolható, írja a közleményben 
Szabó Máté kommunikációs ta-
nácsadó.

Az egyik lehetőség, hogy ha 
a kérelmet benyújtó cég nem fi-
zeti be az igazságszolgáltatási dí-
jat a Közbeszerzési Döntőbizott-

ságnak, akkor a szerződést meg 
lehet kötni a nyertessel, ez legké-
sőbb a 24. hét – tehát e hét – vé-
géig kiderül. Ebben az esetben 
az aláírást követően már más-
nap kezdődhet a munka.

Ha a kérelmet tárgyalja és el-
utasítja a döntőbizottság, akkor 
leghamarabb július végén, leg-
később augusztus végén lehet 
megkötni a kivitelezési szerző-
dést, ez a másik eshetőség.

A harmadik eset, hogy a dön-
tőbizottság helyt ad a kérelem-
nek, akkor a jogorvoslati eljárás 
és a szerződéskötés időtartama 
minimum 50–55 nap (augusz-
tus közepe), maximum 80–85 
nap (szeptember közepe). Ekkor 
azonban újra felmerül a kocká-
zat, hogy a döntést megtámadják. 

Szabó Máté leszögezi: a nyári 
szezonra tervezett rendezvények 
legjobb esetben július végéig, 
legrosszabb esetben szeptember 
elejéig-közepéig megtarthatók a 
diósgyőri várban.

Formabontó tárlatok, rendhagyó programok 
Idén is érdekes, formabontó progra-
mok, rendhagyó tárlatvezetések és 
kiállítások várják az érdeklődőket a 
Múzeumok éjszakáján, június 22-én, 
és lesz Miskolci Fröccsfesztivál is.

A Múzeumok éjszakáját éppen 
10 éve rendezik meg Magyaror-
szágon. Miskolc 2006-ban csat-
lakozott az azóta hagyománnyá 
vált, rengeteg érdeklődőt vonzó 
programkavalkádhoz.

Kiss Gábor, Miskolc alpolgár-
mestere az eseményt beharango-
zó sajtótájékoztatón méltatta azt az 
együttműködést, a közös munkát, 
ami a városi kulturális intézmények 
között kialakult az elmúlt években. 

Az alpolgármester hangsúlyozta, 
bár a rendezvény maga formabon-
tó megoldásokkal tálalja a kulturá-
lis értékeket, amiket az intézmények 
őriznek, a közönség felé való nyitás-
ra mindenképpen szükség van a 
mai, felgyorsult világban.

– A Múzeumok éjszakájának és 
a hozzá hasonló rendezvényeknek 
közvetlen hozadéka, hogy aki ilyen-
kor ellátogat a múzeumi progra-
mokra, az később is visszatér majd 
oda – hangsúlyozta Kiss Gábor.

Idén a Miskolci Nemzeti Szín-
ház és a II. Rákóczi Ferenc Városi 
és Megyei Könyvtár is csatlakozott 
a Herman Ottó Múzeum és a Mis-
kolci Galéria programjaihoz.

Pusztai Tamás múzeumigazga-
tó elmondta, mindhárom miskolci 
épületükben – egy közös jeggyel – 
várják az érdeklődőket. Mindenhol 
lesznek „nagy dobások”. A Herman 
Ottó Emlékházban például gyer-
tyafényes tárlatvezetés, a Görgey ut-
cán a dínóvadász Ősi Attila előadá-
sa, amelyen eredeti dínócsontokat 
is láthatunk, illetve a Miskolci Je-
gesmedvék csapatának rendkívü-
li tárlatvezetése és  divatbemutatója 
erdélyi magyar népviseletekből – 
mondta Pusztai Tamás. A papszeri 
öreg iskolaépület kuriózuma pedig, 
hogy – csak a Múzeumok éjszaká-
ján – látható lesz Munkácsy Mihály: 
Bujdosó betyár című festménye. A 

VIII. Fröccsfesztivál is itt várja majd 
a látogatókat

A Miskolci Galériában Múzeu-
mi „látványKÉPség” címmel lesz-
nek programok, de a fülünkre is 
számítanak: Flach Antal csemba-
lóművész 810-szer kísérli meg el-
játszani Erix Satie Vexations című 
művét. Este tizenegykor pedig mú-
zeumi fáklyás séta indul, melynek 
célja és útvonala – a szervezők szán-
dékai szerint – egyelőre meglepetés. 
Nem marad ki azonban a Miskol-
ci Nemzeti Színház sem, ahonnan 
biztosított lesz az átjárás a színész-
múzeumba is.  

Tajthy Á.
» részletes programok a 11. oldalon

Új szobrok díszíthetik a lillafüredi függőkertet
Kilencállomásos, tematikus sétányt 
alakítanak ki a Lillafüredi függőker-
tek a turizmus szolgálatában című 
projekt keretében, melynek része-
ként több új köztéri alkotás díszíte-
né a teraszokat – erről is dönt a vá-
rosi közgyűlés soron következő, jövő 
csütörtöki ülésén.

A közgyűlési előterjesztés kifej-
ti, hogy az új sétány kapcsolódik 
a korábban kialakított Lillafüred 
tanösvény vonalához, s amellett, 
hogy a költészetről, költőkről, sze-
relemről szól, bemutatja a termé-
szeti jelenségeket és a mestersége-
sen épített környezet elemeit is.

A tematikus sétány Szobrászat 
teraszára Varga Éva szobrászmű-
vész alkotását, egy egész alakos 
Herman Ottó-szobrot helyezné-
nek ki, az Ifjúság teraszának ke-

resztelt területen pedig figurális 
elemek lennének, amelyeket Ben-
cze Gábor szobrászművész és Ká-
dár Gabriella keramikus készít el.

Varga Éva terve szerint az élet-
nagyságú Herman Ottó-figu-
ra bronzból készül, s az idősödő, 
bölcs, országszerte becsült tudóst 
ábrázolja, illetve a természettudo-
mányos munkájához nélkülözhe-
tetlen csendet és figyelmet, vala-
mint a természethez való meghitt 
viszonyát a kezéből kireppenő 
madarak szimbolizálják majd. A 
kompozíció egy természetes kiala-
kítású szikladarabon ül majd.

A Kádár Gabriella által terve-
zett figurális elem egy tündér-
szerű kislány egy kövön, lépcsőn 
vagy fatönkön ülve, életnagyság-
ban, színezett kerámiából, ám 
a természetbe mégis belesimul-

va, és egy kerámiatábla, amelyen 
Wass Albert egy idézete olvasha-
tó: „Háromféle ember él a világon: 
a rontó-ember, a gyűjtő-ember és 
a látó-ember. Te látó-ember leszel, 
ugye?”. Bencze Gábor kőszobrász 
alkotásait sóskúti vorzug kőből ké-
szíti – a tervek szerint többek kö-
zött életnagyságnál nagyobb szar-

vasbogarak, csigacsalád és egy gyík 
lesz nyers sziklára faragva.

Az alkotások kihelyezése a Di-
ósgyőr – Lillafüred komplex kul-
turális és ökoturisztikai fejlesztése 
elnevezésű projekt része, amelyhez 
több mint kétmilliárd forint, vissza 
nem térítendő támogatást nyert el 
a város.                                             K. J.

Az első ősbemutató: Orbán György Bűvölet című operája
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Ülést tart a közgyűlés
Júniusi, rendes ülését tartja jövő 
hét csütörtökön Miskolc közgyű-
lése. Az eddigi tájékoztatás sze-
rint tizennégy napirendi pontról 
tárgyalnak majd, ez azonban vél-
hetően most is jó néhány sürgős-
ségi indítvánnyal kiegészül majd. 

Tárgyalnak egyebek mellett a 
városi önkormányzat és a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok 
között létrejött együttműködési 
megállapodások módosításáról, 
a közgyűlés II. félévi munkater-
vének megállapításáról, Mis-
kolc zajcsökkentési intézkedési 
tervének elfogadásáról, köztéri 
képzőművészeti alkotások kihe-
lyezéséről, az iskola- és ifjúság-
egészségügyi védőnői, valamint 
területi védőnői körzetek átszer-
vezéséről.

Napirendre kerül a Miskol-
ci Nemzeti Színház Nonpro-

fit Kft., a Miskolci Csodama-
lom Bábszínház Nonprofit Kft., 
a Miskolci Szimfonikus Zenekar 
Nonprofit Kft., valamint a Mis-
kolc Városi Szabadidőközpont 
Nonprofit Kft. ingatlanhaszná-
lati szerződésének módosítá-
sa, Miskolc sportirányításának 
átszervezése, valamint pályá-
zat benyújtása az Államreform 
Operatív Program keretében 
megvalósuló „Szervezetfejlesz-
tés konvergencia-régiókban 
lévő önkormányzatok számára” 
című felhíváshoz kapcsolódóan. 

Zárt ülésen tárgyalnak Mis-
kolc művészeti és tudományos 
ösztöndíjainak adományozásá-
ról, az Önkormányzati Rendé-
szet, valamint a Miskolci Szim-
fonikus Zenekar Nonprofit Kft. 
vezetői munkaköreire kiírt pá-
lyázatok elbírálásáról, vezetői ál-
láshely betöltéséről.                Sz. S.

Testvérvárosi megállapodás 
a közgyűlés előtt 
Miskolc és a törökországi Kayseri 
testvérvárosi megállapodásának 
jóváhagyása is szerepel a városi 
képviselő-testület júniusi ülésé-
nek napirendjén. 

A Török Köztársaság közép-
ső területén fekvő Kayseri mo-
dern iparváros, az ország hato-
dik legnagyobb települése, 1,2 
millió lakossal. Saját nemzetkö-
zi repülőtérrel, számos kulturális 
intézménnyel, négy egyetemmel 
rendelkezik, melyek közül a leg-
nagyobb Ereiyes Egyetem előd-
intézményét 1206-ban alapítot-
ták, az iskola partnerintézményi 
megállapodást kötött a Miskolci 
Egyetemmel.

Miskolc és Kayseri 2012 őszé-
től tárgyalásokat folytat a testvér-
városi együttműködés létrehozá-
sáról, Magyarország isztambuli 
főkonzuljának ajánlására került 
sor a személyes kapcsolatfelvé-
telre a két város vezetése között. 
A szakemberek folyamatosan 
egyeztettek a testvérvárosi együtt-
működés lehetséges szakmai tar-
talmáról, kölcsönös előnyeiről, 
a gazdasági kapcsolatokon túl-
menően a kulturális, oktatá-
si együttműködés jelentőségére 
is hangsúlyt helyezve. Mint arról 
beszámoltunk, május 21–22-én 
Mehmet Özhaseki kayseri főpol-
gármester vezetésével török dele-
gáció látogatott Miskolcra.     Sz. S. 

Zene, tánc, szórakozás – 
tizedszer is Csaba-napok

Igazi kulturális kavalkádban le-
hetett része annak, aki kilátoga-
tott a szombaton immár tizedszer 
megrendezett Csaba-napokra a 
Gárdonyi Géza Művelődési Ház 
parkjában. A programban szere-
pel mazsorett-felvonulás, gyer-
mekműsor, és táncegyüttesek is 
felléptek.

A Csaba-napokat 2003. óta rend-
szeresen megtartják, ezzel a ha-
gyománnyal idén sem kíván-
tak szakítani, hangsúlyozta Kiss 
Ákosné Gonda Erika, a Gárdonyi 
Géza Művelődési Ház vezetője.

Délelőtt 10-kor órakor a Csa-
ba vezér utca – Sütő János utca 
között mazsorettek felvonulásá-
val vette kezdetét a program, a 

megnyitón Csöbör Katalin or-
szággyűlési képviselő mondott 
köszöntőt.

Gonda Géza, a terület önkor-
mányzati képviselője azt hang-
súlyozta, a Csaba-napok ösz-
szefogó, közösséget összetartó 
és fejlesztő, a közösségtudatot 
erősítő rendezvény. Ez az ösz-
szetartó erő olyan szempont-
ból is érvényesül, hogy kicsik és 
nagyok egyaránt megtalálhat-
ták szórakozásukat. Hiszen volt 
gyermekműsor, nótaverseny, 
operettműsor, bábszínház, de 
kaszkadőrbemutató is. A prog-
ramot olyan népszerű zeneka-
rok zárták, mint a Miskolci Illés 
Emlékzenekar és a Reflex.

T.  Á. | fotó: J. Á.

Irodahelyiség a lyukói rendőröknek
Térítésmentesen adja a 
rendőrség használatába az 
önkormányzat a Lyukó-
völgyi körzeti megbízotti 
csoport működéséhez szük-
séges irodahelyiséget, ha ezt 
a városi közgyűlés is jóvá-
hagyja jövő heti ülésén. 

Az előterjesztés szerint az elmúlt 
évek során egyre erősebb társa-
dalmi elvárás jelentkezett az állan-
dó rendőri jelenlét iránt Lyukó-
völgyben. Ilyen módon ugyanis a 
hatóság késedelem nélkül reagál-
hat a lakosságot érintő bűncselek-
ményekre, s így orvosolhatja, vagy 
legalábbis kezelni tudja a közbiz-
tonsággal kapcsolatos helyi gon-
dokat.

A célok megvalósítása érdeké-
ben szoros együttműködés alakult 
ki az önkormányzat és a megyei 
rendőr-főkapitányság között, má-
jus 28-án pedig átadták a Vasgyá-

ri Rendőrőrs Lyukó-völgyi, körzeti 
megbízott csoportjának új székhe-
lyét a Lyukói Közösségi Házban. 
Ezzel megvalósult az állandó rend-
őri jelenlét a területen, négy rend-

őr gyakorlatilag 24 órás ügyeletben 
fogadja a helyszínen a lakossági be-
jelentéseket, emellett járőrözési fel-
adatokat is ellát. 

Az önkormányzat egy 12 négy-
zetméteres irodahelyiséget adott 
ehhez a rendőrség használatába, 
amiről szándéknyilatkozatot írtak 
alá. 

Az önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodásáról szóló ren-
delet szerint az önkormányzati va-
gyon ingyenes vagy kedvezményes 
hasznosításáról a közgyűlés dönt-
het, ezért a grémiumnak a júniusi 
ülésén arról kell határoznia, hogy 
térítésmentesen használatba adja-e 
a Lyukó-völgyi Körzeti Megbízotti 
Csoport részére a Lyukói Közössé-
gi Házban található irodahelyisé-
get, ez év július 1-jétől 2018. júni-
us 30-áig.

Sz. S. 

Süteménysütő verseny 
és juniális Berekalján
Hastánc- és breaktáncbemutató, sü-
teménysütő verseny és zenés szín-
padi programok – ilyenekben is ré-
sze lehetett annak, aki kilátogatott 
szombaton a Berekaljai Juniálisra a 
Honfoglalás parkba.

Bartha György, a térség önkor-
mányzati képviselője, a rendez-
vény egyik támogatója elmondta, 
a juniálist a városrészben 2001 óta, 
egy rövid időszakot kivéve, folya-
matosan megrendezik.

– Igaz, eleinte nyárbúcsúzta-
tó volt ez a program és a koráb-
bi Móra Ferenc Általános Iskola 
udvarán, aztán később lett belő-
le nyárköszöntő juniális. A hely-

szín pedig lakossági kérésre került 
át a Honfoglalás parkba, bizonyára 
nem véletlen, hiszen maga a park 
is a helyiek összefogásával létesült 
– mondta Bartha György.

A most először megrendezett 
süteménysütő versennyel azokat 
is szerették volna „megmozgatni”, 
akik a kulturális programokon és 
különböző fellépők előadásain kí-
vül másra is vágynak. A versenyen 
első három helyezett részesült díja-
zásban. Nem mindennapi lehetőség 
ugyanakkor, hogy a verseny nyerte-
sének süteményét a rendezvényt tá-
mogató cukrászda meghatározott 
ideig árusítani fogja.

T. Á. | fotó: J. Á.

Zökkenőmentes volt az ügyeleti átállás
Június 1-jétől másik cég üze-
melteti az orvosi ügyeletet 
Miskolcon, a huszonnégy 
órás rendszer, a központi 
irányítás és a több orvos jól 
„vizsgázik”.

Ahogy arról korábban beszámol-
tunk, június 1-jétől a felnőtt házior-
vosi ügyelet összevontan, egy telep-
helyen működik, napi 24 órában, az 
Országos Mentőszolgálattal és a MI-
SEK sürgősségi osztályával szorosan 
együttműködve. A felnőtt- és a gye-
rekügyeletet is (utóbbit továbbra is a 
GYEK-ben) a Prehospital Med Kft. 
üzemelteti, melynek ügyvezetője, 
Zsúdel Tamás azt mondja, zökke-
nőmentes volt az átállás.

Az eltelt idő tapasztalatai alapján 
elmondható, hogy napközben nincs 
nagy betegforgalom, jellemzően 
5-10 közötti az esetek száma, ezek 
nagy része hívás, vagyis az orvos 
megy ki a beteghez, az ambulanciát 
hétköznap kevesen keresik fel. 

Este, éjjel átlagosnak mondható a 
forgalmuk, hétvégén a felnőtt ügye-
leten viszont nagyobb a leterheltség, 
ami elsősorban hívásokban jelent-
kezik. Ezért már a most követke-
ző hétvégétől úgy állítják be a rend-
szert, hogy a hétvégén három orvos 

ügyel majd, kettő lesz a kiszálló és 
egy folyamatosan az ambulancián 
látja el a beérkező betegeket. 

Az Országos Mentőszolgálattal 
közös diszpécserszolgálat és men-
tésirányítási rendszer is jól műkö-
dik, egy-két eset volt eddig, amikor a 
diszpécser más döntést is hozhatott 
volna, de Zsúdel Tamás szerint ez 
nem jelentős, és ennyi még abszolút 
belefér egy frissen indult rendszerbe. 

A tapasztalatokat folyamatosan 
egyeztetik, elemzik az OMSZ-el 
közösen, hogy minél jobban mű-
ködő legyen a rendszer. Az ügyve-
zető szerint még egy-két hónapnak 
el kell telnie, hogy minden össze-
csiszolódjon, legyen megfelelő ta-
pasztalat a működésről. 

A jobb megközelítés érdekében 
egyébként a felnőtt ügyeletnél meg-
nyitották a régi Bottyán János utcai 
kaput is, így nem kell körbemenni a 
kórház területén a gyalogosan érke-
zőknek.                  H. I. | fotó: Mocsári L.

Közösségépítő családi nap 
Komlóstetőn

Harmadik alkalommal rendez-
tek múlt szombaton családi na-
pot Komlóstetőn. Az egész napos 
programon a helyi óvodák és is-
kolák diákjainak műsorai mellett 
színes zenés és sportprogramok 
vártak mindenkit, de sütésre, fő-
zésre is volt lehetőség a közösség-
építő rendezvényen.

Gazdusné Pankucsi Katalin, a 
terület önkormányzati képvise-
lője elmondta, a harmadik al-
kalommal megrendezett csalá-
di nap lényege, hogy a helyiek, 
a komlóstetői családok együtt 
tölthessenek egy napot, fejlőd-
jön a városrész közössége.

– A hétköznapokban nagyon 
kevés idő van arra, hogy együtt 

kapcsolódjanak ki a helybéliek, 
igény viszont van rá, ezt bizo-
nyítja legalábbis az, hogy most 
is nagyon sokan, gyerekek, szü-
lők, nagyszülők jöttek ki a ren-
dezvényre, és töltötték együtt a 
szombatot – mondta a képviselő.

A piknikező, sütő, főző csa-
ládokat egész nap zenés és 
sportprogramok várták. Mű-
sort adtak a Szeder úti ovisok, a 
komlóstetői általános iskolások, 
a Szinvavölgyi és a Komlóstetői 
néptáncosok, de volt Etka-jóga, 
szertorna akrobatika, majorette-
bemutató, és műsort adott 
egyebek mellett a Steel City 
Drummers csapata és a Miskolc 
Dixieland Band is.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.
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Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA acél bizton sá gi ajtók 
már 54 900 Ft-tól, továbbá nyílászá-
rók (műanyag, fa, alumínium) cseréje 
óriási kedvezménnyel, teljeskörű ár-
nyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, web: www.
aluport.hupont.hu, bemutatóterem: 
Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: 
h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

Kerékpár-javítási folyamat  
optimalizálása a TS Hungaria Kft.-nél

Ünnepélyes zárórendez
vé nyen mutatták be szer
dán, Miskolcon a TS Hunga
ria Kft. eddigi legnagyobb, a 
kerékpárjavítási folyamat 
optimalizálására irányuló 
beruházását. A „Vasúti ke
rékpárgyártó és javító au
tomata gépsor kifejleszté
se” pályázati projekt uniós 
támogatások felhasználásá
val valósult meg.  

A meghívott vendégeket, üzle-
ti partnereket elsőként Wolf-
gang Artner ügyvezető igazgató 
köszöntötte, aki bevezetőjében 
egyebek mellett kihangsúlyoz-
ta: cégük a magyarországi piac 
egyik legjelentősebb szereplő-
je a vasúti teherkocsi-javítás, 
korszerűsítés, tervezés és gyár-
tás területén. A társaság ren-
delkezik mindazokkal a minő-

ségbiztosítási tanúsításokkal, 
melyek a hazai és nemzetközi 
piacokon való részvétel feltét-
elei. Piaci pozícióik megőrzé-
se, illetve erősítése érdekében 
folyamatos technológiai és ter-
mékfejlesztési tevékenységet 
végeznek, a piaci igényeknek 
és a nemzetközi előírásoknak 
megfelelően.

Bene Lajos, a cég magyar ügy-
vezetője a helyszínen, a gyártó-
csarnokban tájékoztatott a be-
ruházásokról. Mint elhangzott, 
a fejlesztés egyik legfontosabb 
célja a vasúti biztonság foko-
zása a legmodernebb automata 
gépek, zárt informatikai rend-
szer alkalmazásával, melyek 
segítségével kiszűrhetők az 

emberi tényezők. A beruházás 
révén mintegy 40%-kal növek-
szik a gyártósor termelékeny-
sége, így a beruházás várható-
an három év alatt megtérül. A 
beruházás során cél volt, hogy 
minél több magyar beszállító 
kapjon lehetőséget a szüksé-
ges berendezések szállítására, 
illetve az építészeti, épületgé-
pészeti munkák kivitelezésére. 

– A beruházás a 2009-ben 
indított, új, komplex ultrahan-
gos kerékpárvizsgáló rendszer 
kifejlesztésének szerves foly-
tatása.. A ma átadásra kerülő 
beruházás tárgya egy új csúcs-
technológiai szintre emelt vas-
úti kerékpárgyártó és -javító 
gépsor kifejlesztése, mely egy 
műhelybe integrálódik. A rend-
szer teljesen automatizált, me-
lyet egy e célra kifejlesztett IT 
rendszer működtet. Ennek lé-

nyege, hogy javítás folyamán 
a vonalkódos rendszernek kö-
szönhetően a kerékpárok nyo-
mon követhetőek lesznek, s a 
szükséges javítási szintek meg-
határozása után, a megfele-
lő megmunkáló, illetve vizsgá-
ló állomásokra kerülnek, egy 
továbbító rendszer segítségé-
vel. A gépek elvégzik a szüksé-
ges megmunkálási feladatot, 
melyet a szoftver folyamatosan 
rögzít és dokumentál – mondta 
el Bene Lajos. 

Mint megtudtuk, a beruhá-
zás mintegy másfél milliárd fo-

rintba került, amelyet uniós 
támogatásból és saját források-
ból finanszíroztak. A TS Hun-
gária Kft. jelenleg 320 saját és 
35 bérmunkást foglalkoztat – 
a fejlesztésnek köszönhetően 
mintegy 30 fős létszámbővítés-
re nyílik lehetőség. A napokban 
három műszakos munkarend 
bevezetéséről döntöttek, amely 
csaknem megháromszorozza a 
cég éves kapacitását. 

Legnagyobb megrendelőjük 
a Rail Cargo Hungaria Zrt., de 
dolgoznak osztrák, német és iz-
raeli piacra is. 

június 22.,  
szombat, 18–02-ig

Miskolci Egyetem  
Uni-Hotel parkjában
www.uni-hotel.hu

2. Szent Iván-  
éji varázs
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Megállíthatatlan. Tovább nőtt a mobilnet-elő-
fizetések száma Magyarországon áprilisban. Az 
NMHH adatai szerint 3,4 milliót tartottak szá-
mon, ami 50 ezerrel több, mint márciusban. Az 
aktív, tényleges forgalmat bonyolító mobilnet-
kapcsolatok száma 2,53 millió volt áprilisban, ami 
30 ezerrel haladta meg az egy hónappal korábbit. 

Fél perc, és kész. Akár 20-30 másodperc is ele-
gendő lehet egy telefon feltöltéséhez egy kalifor-
niai tini fejlesztésének köszönhetően. Speciális 
nanostruktúrát használt a saját szuperkonden-
zátora fejlesztéséhez, amely egységenként több 

energia tárolására alkalmas, és mivel pici, könnye-
dén beszerelhető lehet egy mobiltelefonba, vagy 
bármilyen, akkumulátorral rendelkező eszközbe.

Mindenkinek új a Facebook. Tavaly de-
cember óta fokozatosan vezetik be a profilos 
újítást a felhasználóknál. Az új profiloldalon a 
bejegyzések és életesemények a jobb oldalon, 
minden más – névjegy-összefoglaló, ismerő-
sök listája stb. – pedig a bal oldalon látható. Az 
idővonal mellett változott a névjegy is, itt szaka-
szokba rendezve, átláthatóbb formában kaphat-
nak képet ismerőseink a minket érdeklő filmek-

ről, könyvekről és egyéb dolgokról. Hamarosan 
mindenkihez elér a teljesen megújított főolda-
li üzenőfal is.

Betiltották. A washingtoni bíróság kimond-
ta, hogy az Apple és az AT&T amerikai mobil-
szolgáltató megsértette a Samsung szabadalmait 
az iPhone és az iPad egyes verzióinál, és ezért az 
érintett termékekre importtilalmat vetett ki. Mivel 
ezeket a készülékeket Kínában gyártják, az, hogy 
nem lehet őket az USA-ba importálni, nagyjából 
a kereskedelemből való kivonással egyenértékű. A 
már eladott telefonokat nem érinti a döntés. 

Tech-hírek ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Okostelefonokra költözik Miskolc
Még júniusban elin-
dul Miskolc új turisztikai 
applikáció ja, melynek, ha 
úgy tetszik, mintegy beveze-
tője az Operafesztivál önálló 
– IOS és Androidos készülé-
ken futtatható – mobilalkal-
mazása, melyben a fesztivál 
minden programja napra és 
helyszínre lebontva elérhető.

Nagy Júlia, a MIDMAR Nonprofit 
Kft. ügyvezetője elmondta, a mis-
kolci turisztikai mobil applikáció 
fejlesztése – melynek megvalósí-
tására pályázaton nyert pénzt a cég 
– három lépcsőben valósul meg, 
elsőként, még júniusban a szolgál-
tatói adatokat és a városi esemény-
naptárt érhetik el a felhasználók.

– Már ez a szolgáltatás is többet 
nyújt, mint a térképes, úgynevezett 
POI-funkciók, hiszen a szolgál-
tatókról jóval bővebb informáci-
ók érhetőek el, mindenkiről önál-
ló fotótárral, s az eseménynaptár is 
integráltan jelenik meg, amelyben 
helyszínre és időpontra is keres-
hetnek majd a felhasználók, négy 
nyelven – sorolja Nagy Júlia.

Városnézés, túrák,  
látnivalók okosan
Második lépcsőben – tervezetten 
a nyár végére – városnéző és bük-
ki sétákat töltenek fel, így a vendé-

gek önállóan, idegenvezető nélkül is 
komplex idegenvezetést kaphatnak.

– Az applikáció segítségé-
vel különböző témák alapján jár-
hatják be önállóan a várost, az 
okostelefonjuk pedig mindig a 
megfelelő helyen szólal meg és 
mutatja be az adott műemléket, 
látnivalót, mindezt pedig magyar 
és angol nyelven is elérhetik – te-
szi hozzá.

Harmadik lépcsőként, a tervek 
szerint még ebben az évben, 36 tu-
risztikai objektumhoz (műemlék, 
látnivaló, történelmi érdekesség) 
készülnek el azok az informáci-
ós táblák, amelyek révén a vendé-
gek röviden megismerkedhetnek 
az adott látnivalóval. A táblán elhe-
lyeznek egy QR-kódot, amelyet le-
fotózva az adott látnivalóról bővebb 
információt is kaphat a vendég.

Az applikáció egyszeri letöltés 
után offline is működik, ami el-
sősorban a külföldieknek lehet 
nagyon fontos, hiszen nem kell 
folyamatosan fizetniük az inter-
net-használatért. Ugyanakkor, ha 
WiFi-közelbe ér a használó, akkor 
meg is oszthatja az élményeit, hi-
szen azonnali Facebook-os meg-
osztási lehetőséget is kínál az app-
likáció. 

A MIDMAR tervei szerint – to-
kaji és mátrai példákhoz hasonló-
an – hamarosan a bükki túraút-
vonalak is elérhetővé válnának, ez 
lehetőséget biztosít arra, hogy a 
vendégek már előre megtervezzék 
a túraútjukat, s utána a maguk által 
összeállított túrautat offline funk-
cióban is használják (hiszen a he-
gyek között nem igazán van mo-
bilinternet-térerő).

Programok, szállásfoglalás
Az applikáció lehetőséget biztosít 
önálló rendezvényprogram köz-
zétételre is. Erre az első példa az 
Operafesztivál, amelynek alkal-
mazása már az Android és IOS ké-
szülékeken is elérhető, s amelynek 
programjait a fesztiválszervezők 
töltötték fel, a szállások, vendéglá-
tóegységek, látnivalók adatai azon-
ban már a MIDMAR adatbázisá-
ból veszik az adatokat. Mint Nagy 
Júlia hozzáteszi, a rendezvényszer-
vezőktől függően akár más, mis-
kolci rendezvénynek is lehet majd 
hasonló alkalmazása.

– Nagyon fontos kiemelni, hogy 
ennek csak a jól márkázott, ismert 
nagyrendezvények esetében van 
igazi haszna, ahol sok helyszínen 
sokféle program várja a vendége-
ket, illetve hosszabb ideig tart. A 
Miskolc applikáción belül ugyan-
akkor egy-egy kisebb vagy kevés-
bé márkázott vagy ismert rendez-
vény is kaphat önálló megjelenést 
– mondta az ügyvezető.

Az alkalmazásból várhatóan jú-
lius közepére, a www.hellomiskolc.
hu oldalról azonban már a hónap-
ban elérhetővé válnak a TDM-tag 
turisztikai szolgáltatók.

– A szolgáltatók ettől kezdve sa-
ját maguk állíthatják be, hogy mi-
kor van vagy nincs szabad kapacitá-
suk, a rendszerben időpontfüggően 
jelennek meg a szabad kapacitással 
rendelkező szolgáltatók – hangsú-
lyozza Nagy Júlia.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

Akció 2013. 06. 15-től 2013. 06. 21-ig
 Régi ár: Új ár:
Air Wick freshm. készülék kpl. 2199 Ft 1599 Ft
Air Wick freshm. utántöltő 1099 Ft 899 Ft
Calgon vízlágyító 500 g, 1398 Ft/kg 879 Ft 699 Ft
Dosia gél, kapszula, 12 db-os, 67 Ft/db 999 Ft 799 Ft
Coccolino öblítő, 1 l 569 Ft 499 Ft
Veet szőrtelenítő krém, 100 ml, 9990 Ft/l 1250 Ft 999 Ft
Flóraszept foly. fertőtlenítő 1 l 469 Ft 399 Ft
Domestos fertőtlenítő 750 ml, 520 Ft/l 469 Ft 399 Ft
Cif folyékony súroló 360 g, 803 Ft/kg 339 Ft 289 Ft
Ariel mosópor, 4 kg, 825 Ft/kg 3499 Ft  3299 Ft

„Csorba György Komplex Természet- 
tudományos Laboratóriumi Központ”
TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0050

Tiszáninneni Református Egyházkerület, Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon
Cím: 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2. Tel: 46/ 507-667
Honlap: www.levay.tirek.hu l www.ujszechenyiterv.gov.hu

Megkezdődtek a természettudományos laboratóriu-
mok beruházási munkálatai a Lévay József Református 
Gimnázium és Diákotthon falai közt!
A Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartásában 
működő Lévay József Református Gimnázium és Diákott-
hon 315 250 000 Ft támogatásban részesült az Új Széchenyi 
Terv keretében a Csorba György Laboratóriumi Központ ki-
alakításához. Június során elkezdődtek a projekt kivitelezé-

si munkálatai. A tervek szerint a meglévő kémiai előadóból 
két darab, egyenként 18 fő befogadására alkalmas laboratóri-
umot alakítanak ki, a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel 
(szertár, vegyszerraktár, tanári szoba, várakozó helyiség), és 
akadálymentesítésre is sor kerül egy külső személyfelvonó 
építésével. A fejlesztésektől azt várják, hogy emelkedik a ter-
mészettudományos tárgyak oktatásának színvonala, és több 
diák kedveli meg újra a természettudományos tárgyakat.

           Alliance Française de Miskolc
TANULJ NÁLUNK FRANCIÁUL

ANYANYeLVi tANÁrOKKAL NYÁrON is
96 és 48 órÁs tANFOLYAMOK 

2013. július 1-jétől július 26-ig és augusztus 5-től augusztus 16-ig
érdeklődni: Miskolc, Kossuth u. 11. l (46)509-530 l miskolc@af.org.hu
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Pénzügyeit tekintve egyértelműen kedvező időszak következik, de vi-
gyázzon, nem feltétlenül kell rögtön elkölteni a jól megérdemelt keresetét. Partnerével nézeteltérései 
lehetnek e téren, ráadásul nehéz időszakhoz érkezhet kapcsolatuk. Vigyázzon, rosszindulatú pletykák 

célpontjává válhat. Idegfeszültsége miatt balesetveszélybe is kerülhet.

BiKa (04. 21–05. 21.) Üzleti út van kilátásban, de lehetőség szerint ne vezessen, vagy leg-
alább kösse be magát. Különösen hosszabb út esetén nem árt az óvatosság. Akár egyedül él, akár nem, 
lelkileg megterhelő napokat élhet át, megújulásra lenne szüksége. Szeretne egy kicsit elvonulni a világ 

elől. Próbáljon többet mozogni, esetleg reggelenként járjon futni. 

iKreK (05. 22–06. 21.) Végre jó kedvvel jár be munkahelyére, mivel olyan kollégákkal dol-
gozhat, akiknek kedveli a társaságát. Ezt most még a folyamatos morgásával sem tudja elrontani. Ma-
gánéletében egy régebbi probléma ismét felmerülhet, de most sikerül végleges megoldást találnia. 

Kedvesével könnyen vitába szállhat, fontos dolgokat szeretne tisztázni. 

ráK (06. 22–07. 22.) Kicsit jobban kellene a pénzügyeire figyelni, ezzel sok kis felesleges 
pénzköltéstől kímélné meg magát. Hitelt semmiképp ne vegyen már fel, lehetőség szerint próbálja a 
meglévő adósságait is csökkenteni. Otthon komoly döntés előtt áll, meglehetősen közeli határidővel. 

Akár párjáról, akár gyermekéről van szó, ne tétovázzon sokat.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Kiválóan tud csapatban dolgozni, bár néha nagyon szeret-
né a dolgokat inkább egyedül megoldani. Bizonyos pozíciókban viszont ez lehetetlen. Kilátásban egy 
könnyű kis nyári kaland, de hamar rájön, nem erre vágyik, biztos kapcsolatát nem kockáztatja. Környe-

zetében jótékonykodik, régi viszályokat rendezhet, kollégák lelkét ápolja.

szűz (08. 24–09. 23.) A szokásosnál is konokabb, ebből adódhatnak is gondjai. Ne legyen 
követelőző. Munkájában viszont kifejezetten hasznos a kitartása, feltehetőleg felettesei is értékelni 
fogják. Még szabadságra sem készül, pedig családja szívesen venné már a társaságát. Ebből kisebb fe-

szültség is adódhat, de egyszer majd közösen élvezik munkája gyümölcsét. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Bevételei kicsit korlátozva vannak. Talán ezért is érzi hiábavaló-
nak a törekvéseit, mivel a tervei nehézkesen valósulnak meg. Ne adja fel, bízzon a jövőben! Magánéle-
tében ellentmondásos időszak következik, hajlamosabb lehet a vitákra, veszekedésekre. Kedvese 

meglepetésére most élesebben kikelhet magából. 

sKorpió (10. 24–11. 22.) Úgy érzi, összecsapnak a hullámok a feje felett, akadnak gond-
jai bőven a következő napokban. Próbálja valakivel megbeszélni a problémáit, már az is jó, ha egy jó ba-
rát meghallgatja. Először saját belső harmóniáját kellene megteremteni, utána a külvilág rendje is hely-

re fog állni. Rövid időn belül jobb időszak következik. 

nyilas (11. 23–12. 21.) Nagy tervei vannak, bár ezek egyelőre megmaradnak a tervezés 
szintjén. De optimizmusa töretlen. Hivatásában nem árt egy kis hírverés, próbálja meg magát jobban 
menedzselni, a jó reklám most biztos siker. Ne hanyagolja el családját sem, utazzon el kedvesével egy 

pár napra, ha megteheti. De ne költekezzen, ne flörtöljön meggondolatlanul. 

BaK (12. 22–01. 20.) Itt az ideje szemléletet váltani, az egészségére is jó hatással lenne a po-
zitív gondolkodás. Munkájában most a visszafogottság jellemzi, inkább a háttérből irányítja a dolgo-
kat. Kapcsolatait jól tudja hasznosítani, tervei jó úton haladnak. Párkapcsolatára viszont ráférne egy jó 

alapos beszélgetés, hogy a problémákat felszínre hozzák, tisztázzák.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Riválisaival szemben lépéselőnyre tehet szert. Ha hajlandó élni 
a lehetőségekkel, karrierjében is jelentős előrelépések várják. Bátran fogadja el barátai és kollégái tá-
mogatását. Hivatása kerül előtérbe, magánéletében most változásra vágyna. Inkább a könnyű, felüle-

tes kalandokat részesíti előnyben, elege van a bonyolult kapcsolatokból.

HalaK (02. 20–03. 20.) Jobbnál jobb lehetőségekre van kilátás, ne hagyja veszni azokat, 
vagy ami szintén előfordulhat, hogy más aratja le a babérokat. Hivatásában töretlenül halad előre, érzi, 
most már kezd megtérülni befektetett energiája. Tervezi a nyaralását, de annak még nem jött el az ide-

je. Az estéit tegye szabaddá, egy kis lazítás jót tesz feszült idegrendszerének. 

Ismeri Ön Miskolc  
új testvérvárosát?

Ismeri Ön Miskolc új testvérvárosát, Kayserit? Most induló négyrészes 
rejtvényünkben a török testvérvárossal kapcsolatos neveket, helyeket 
rejtettük el a megfejtésekben. A megfejtéseket együtt, egy levélben 
legkésőbb június 26-a éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs 
Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: 
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között a Szerviz Iroda fel-
ajánlásában baseballsapkát és bögrét sorsolunk ki.

Házhoz ment a hivatal – városüzemeltetés, szemétszállítás, játszóterek
Megismerni a helyi problé-
mákat, és mielőbb hathatós 
megoldásokat találni azokra 
– ez a célja annak a fórum-
sorozatnak, amelynek első 
állomása a 13. számú válasz-
tókörzet volt.

» folytatás az 1. oldalról
Kovács Józsefné Budai Mária, a te-
rület önkormányzati képviselője 
eredményesnek ítélte a hétfői ese-
ményt, hiszen szép számmal jelen-
tek meg az érintettek, és nagyon 
sok problémáról informálódott a 
városvezetés, a városüzemeltetés-
ben érintett osztályok és tagvál-
lalatok képviselői. A gondokat az 
anyagi lehetőségek függvényében 
mielőbb meg is fogják oldani.

A fórumon a város első embe-
rén és a terület képviselőjén túl je-
len voltak a városüzemeltetésben 
érintett osztályok és cégek kép-
viselői, így Molnár Attila, az AVE 
Miskolc Kft. ügyvezetője, Vincze 

Csaba, a Miskolci Önkormányza-
ti Rendészet megbízott vezetője, 
Csordás László, a polgármesteri hi-
vatal városüzemeltetési és beruhá-
zási osztályának vezetőhelyettese, 
Barsi Béla, a MIK Zrt. műsza-
ki igazgatója és Kottman Dezső, a 
MIK Zrt. létesítmény-üzemeltetési 
irodavezetője is.

Vízelvezetés,  
játszótér-karbantartás
A legtöbb panasz a térség csapa-
dékvíz-elvezetésére, a közterüle-
tek és utak állapotára, a játszóterek 
karbantartására volt, de fontos té-
maként került elő a szemétszállítás 
és a szelektív hulladékgyűjtés vál-
tozása. Mint elhangzott, a vízelve-
zetéssel a legtöbb probléma a Sze-
pesi Pál utca környékén van, ahol 
nagyobb esőzésekkor a közeli tár-
sasházakhoz folyik be a víz, ami a 
domboldalról folyamatosan hordja 
le a földet az utcára. Csordás Lász-
ló osztályvezető-helyettes elmond-
ta, a problémáról tudnak és a terve-
zést is megkezdték, bíznak benne, 
hogy a jövő évben megoldódhat.

A játszóterekkel kapcsolatban 
volt olyan képviselő, aki azok bő-
vítését, újak létesítését kérte, de a 
karbantartásra, vagyis annak hi-
ányára is érkezett panasz. A felve-
tésekre Csordás László elmondta, 
folyamatosan figyelik a pályázati 
lehetőségeket, és ha van ilyen, úgy 
szeretnének városszerte több új ját-
szóparkot kialakítani. Kriza Ákos 
polgármester leszögezte, a gyere-
kek biztonsága a legfontosabb, így 
a játszóterek karbantartását ki-
emelt kérdésként kell kezelni, úgy, 
hogy azok elsőbbséget élvezzenek.

Kátyúzás, fűnyírás,  
városüzemeltetés
Az utak és a közterületek állapotá-
val kapcsolatos panaszok már ko-
rábban, levélben beérkeztek a vá-
roshoz, így ezekre Kriza Ákos 
azonnal reagált. Mint mondta, a te-
rületen járva ő is tapasztalta, mek-
kora gondot okoz autósoknak, ke-
rékpárosoknak és gyalogosoknak 
egyaránt a fák gallyazásának hiá-
nya.

– Sajnos, az utóbbi évekig eb-
ben az ügyben is egy rossz felfo-
gással dolgozott a városüzemel-
tetés, csak azt végezték el, amire 
megrendelés érkezett. Mostanra 
ez megoldódott, hatékonyabb for-
mában kezdett dolgozni a hivatal 
üzemeltetésért felelős osztálya és a 
Városgazda is, a tőlük kapott infor-
mációk szerint a következő hónap 
végére minden gallyazás megtörté-
nik – mondta.

A kátyúzással kapcsolatban el-
mondta, a város az évben a koráb-
binál lényegesen nagyobb forrást 
különített el erre, tíznél több csapat 
dolgozik folyamatosan az úthibák 

eltüntetésén. A polgármester azt 
kérte, ha egy javított útszakaszon 
további hibát találnak, azt jelezzék 
a városnak, és soron kívül fogják 
javítani. A fűnyírással kapcsolat-
ban is sok panasz érkezik – foly-
tatta Kriza Ákos – azonban a rend-
kívül esős május is közrejátszott a 
jelenlegi állapotok kialakulásában. 
Mint mondta, a Városgazda kate-
góriákra osztotta a területeket, és 
a főutaknál, frekventált területeken 
kezdte a nyírást, de hamarosan el-
érnek mindenhová – addig még 
egy kis türelmet kérnek. A cég jár-
műkapacitásának függvényében a 
lehető leghamarabb el fogják szál-
lítani a lenyírt füvet is.

Problémaként merült fel a köz-
biztonság helyzete is, egyik vologdai 
lakó, egy, a városrészben műkö-
dő garázsboltra panaszkodott, ami 
a mellette lévő garázsban „egy kvá-
zi illegális kocsmát”üzemeltet. Vin-
cze Csaba, az önkormányzati ren-
dészet vezetője elmondta, a járőrök 
a továbbiakban kiemelten fogják fi-
gyelni a területet, és amennyiben a 
működés illegális, a jogsértő álla-
pot megszüntetését sürgetni fogják. 
Kriza Ákos polgármester hozzátet-
te, a városvezetés komplex progra-
mot indít a közbiztonság további ja-
vítására, és ennek kidolgozásában 
számít a lakóközösségek tapaszta-
lataira is.

Változó hulladékgyűjtés,  
szelektivitás
A szemétszállítással kapcsolatban 
érkezett pozitív és negatív hoz-
zászólás is, de legtöbben inkább 
segítséget kértek, informálódni 
próbáltak a változásokkal kapcso-
latban. Volt, aki a szemétszállító 

kocsik pontos érkezéséről szólt és 
volt olyan is, aki arról, hogy a tár-
sasháznak problémát okoz kifizet-
ni a szemétgyűjtőt, ami ráadásul 
nincs is kihasználva, mert sok az 
üres lakás. 

Molnár Attila, a szemétszállítási 
cég ügyvezetője leszögezte, az AVE 
Miskolc Kft. nem törvényalkotó, 
csupán annak végrehajtója.

– Arra nekünk nincs módunk, 
hogy mindenhol összeszedjük a tá-
rolók környezetében szétszórt sze-
metet. Különösen igaz ez a szelek-
tív gyűjtők esetén, ahol sok esetben 
kommunális, kerti, vagy építkezé-
si hulladékot is leraknak – mond-
ta Molnár Attila, hozzátéve, hogy 
utóbbi két hulladéktípust a miskol-
ciak lakcímkártya felmutatásával a 
város három – Lorántffy, Bogáncs 
utcai és Sajószigeti úti – hulladék-
udvarában is el tudják helyezni.

A szelektív hulladékgyűjtéssel 
kapcsolatban kiemelte, bár a vá-
rosvezetéssel egyeztetve lehető-
vé tették, hogy az a társasház, mely 
vállalja ezt a fajta gyűjtést, csök-

kentheti a kukák űrtartalmát, ez-
által a szemétszállítás díját is, ezzel 
mindeddig minimális számú la-
kóközösség élt. A megjelentek erre 
úgy reagáltak, hogy azért, mert 
nem megoldott a zsákok ürítése, 
hozzátéve, hogy a szelektív gyűjtő-
szigeteknél is gyakori probléma az, 
hogy hamar megtelik, főként a két 
PET-palackos tároló. Molnár At-
tila elmondta, a szelektív szigete-
ken megtelt szelektív gyűjtőkről a 
46/508-782-es számon értesíthe-
tik a szolgáltatót, mely a bejelen-
tést követően négy órán belül ürí-
ti azokat.

Szó volt a rezsicsökkentésről is. 
Molnár Attila ismét hangsúlyoz-
ta, hogy július 1-jétől – a törvé-
nyi szabályozásnak megfelelően 
– Miskolcon is csökken a szemét-
szállítás díja, ez a magánházak 
esetén már a júliusi számlában is 
megjelenik, azonban a társasházak 
negyedévente kapnak számlát, így 
az ő esetükben szeptemberben lesz 
érezhető a díjcsökkenés.

Tajthy Á. | fotó: F. Kaderják Cs.

BULGÁRIA: jún. 25., 3* hotel, reggeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79 900 Ft/fő

TUNÉZIA: jún. 25., 3* hotel, all inclusive  . . . . . . . . . . . . . . .  79 900 Ft/fő

TÖRÖK RIVIÉRA: jún. 21., 3* hotel, all inclusive . . . . . . . .  99 900 Ft/fő

EGYIPTOM – JORDÁNIA: jún. 22., 4* hotel, félpanzió .  120 000 Ft/fő

TENERIFFE: jún. 21., 2* hotel, reggeli . . . . . . . . . . . . . . . . .  119 900 Ft/fő

Apróhirdetés
Egyedül neveli kicsi gyermekét? Nincs egy szabad perce sem? Ebben is se-
gíthet a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány ingyenes szolgálata. Hívja a 06-
30/905-8113 számot.
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Június 15. | szombat » Vízilabda: OB I/B. MVSI – Szolnoki Dózsa. Kemény Dénes Városi 

Sportuszoda, 10.00 » Tájfutás. Megyei középtávú bajnokság. Bükk hegység, 10.00 » Vitorlá-
zás: Honlap.hu kupa. Hejőkeresztúr, 11.00.

Június 16. | vasárnap » Vitorlázás: Honlap.hu kupa. Hejőkeresztúr, 11.00.

sportműsor ››››››

Eredményekben gazdag 
évet zárt az MVSI

A Herman Ottó Gimnázium torna-
csarnokában rendezte évzáróját 
a Miskolc Városi Sportiskola, mely 
az ünnepségen a szakosztályok 
legkiemelkedőbb eredményt el-
ért sportolóit díjazta.

Az MVSI a tavalyi siker után 
idén is országos első helyen 
végzett az 500 feletti létszámot 
foglalkoztató, egyesületi típu-
sú sportiskolák rangsorában, a 
2012-es eredmények alapján.

A Miskolc Városi Sportiskola 
Nonprofit Kft. ügyvezető igaz-
gatói tisztjét március elsejétől 
betöltő Szabó László hangsú-
lyozta, idén is eredményekben 
gazdag évet zár a sportiskola, 
ezt bizonyítja a Sportiskolák Or-
szágos Szövetségének díjkiosz-

tóján megkapott elismerés is, 
melyet a szolnoki és a debrece-
ni intézmény előtt szerzett meg 
az MVSI. A május 30-ai, a buda-
pesti Magyar Sportok Házában 
rendezett gálán az elmúlt há-
rom évhez hasonlóan ezúttal is 
voltak egyéni miskolci díjazot-
tak. Bodonyi András világbaj-
nok kenus harmadszor vehet-
te át a „Magyarország Legjobb 
Sportiskolás Kenusa” címet, míg 
a magyar válogatott Dubei De-
bóra a Kosárlabdázók Legjobb-
ja kitüntetést mondhatja immár 
magáénak.

A Miskolc Városi Sportisko-
la 2012/2013-as, szakosztályon-
kénti díjazottainak listáját a mi-
nap.hu-n közöljük.

Soós P. | fotó: Mocsári L.

Több mint ötszázan 
a maratoni hétvégén

Szombaton a 21. Bükki Hegyi 
Maraton – Kisgyörgy Ádám Em-
lékverseny elnevezésű hegyifutó 
viadalt, vasárnap pedig a II. 
Kondenzgyík Maraton Miskolc 
névre keresztelt hegyikerékpá-
ros országos rangsoroló versenyt 
rendezték a Bükk erdei útjain.

A korábbi esőzések miatt sá-
ros terepen rendezett marato-
ni hétvégén sokan vettek részt, 
a futószámokra több mint há-
romszázan neveztek. A maraton 
győztese Karlowitz-Juhász Ta-
más lett. A miskolci futó el-
mondta, arra koncentrált, hogy 
egyenletes tempóban haladjon 
végig, és titkon abban remény-
kedett, négy órán belül ma-
rad. Ez sikerült is neki, hiszen 

3:58.50-nél lépett át a célszala-
gon.

– Ügyeltem arra, hogy ne fus-
sam ki magam az elején, egyen-
letes, egyórás köröket teljesítsek. 
Az utolsó körben, főleg a vé-
gén, kicsit nyomni kellett, hogy 
meglegyen. Már a bemelegítés-
nél érezni lehetett, hogy magas 
a páratartalom, meleg volt, esze-
rint osztottam be az erőmet, és 
vigyáztam arra, hogy ne csúsz-
szak el, nehogy megsérüljek – 
árulta el az aranyérmes.

Vasárnap másodszor ren-
dezték meg a Kondenzgyík 
Maratont, melyen mintegy 250-
en pattantak nyeregbe.

Az eredmények a minap.hu-n 
olvashatók.

S. P. | fotó: Juhász Á.

Taroltak Zamośćban
A lengyelországi Zamośćban ren-
dezték a 19. Nemzetközi Gyermek- 
és Ifjúsági Sportfesztivált, négy 
sportágban, négy ország – a magya-
rok és a házigazdák mellett Ukrajna 
és Szlovákia – részvételével.

Az MVSI atlétái két arany- és öt 
bronzérmet szereztek, a miskolci já-
tékosokat is a soraiban tudó megyei 
kézilabda- és röplabda-válogatott 

pedig megnyerte a tornát. A ma-
gyarok első alkalommal hozták el 
az összetett első helyért járó trófeát.

Világi Marcell a távolugrást és a 
300 méteres síkfutást is megnyerte 
– utóbbit 38,37 másodperces egyé-
ni csúccsal. Edőcs Fanni távolugrás-
ban, Bódis Brigitta és Dari Leven-
te súlylökésben, Száva Péter pedig 
1000 méteren lett harmadik.       S. P.

» MVSI-vereség. A múlt hét csütörtö-
ki, debreceni döntetlen (11–11 a DEAC ellen) 
után 10–8-as vereséget szenvedtek szomba-
ton a Miskolc Városi Sportiskola férfi vízilabdá-
sai a Szegedi Vízipóló Suli otthonában.

» Ovifoci-évzáró. Évzárót tartottak a 
diósgyőri műfüves labdarúgópályákon az ovi-
foci program első évfolyamában résztvevők-
nek. Az első évben 170 óvodás ismerkedett 
meg a sportág alapjaival, jövőre pedig két-
száznál is több gyermeket tanítanak majd a 

DVTK edzői. A jövőben elindítanák az iskolák-
ban is sulifoci-programjukat, később pedig az 
egyházi óvodákat és oktatási intézményeket is 
megkeresik a kezdeményezéssel.

» Egerben tornáztak. Június 7–9. kö-
zött Egerben rendezték az Agria International 
Floorball Cup 2013-at, melyre a Miskolci Sza-
badidőközpont Floorball SE is meghívást ka-
pott. A miskolciak szombaton egy-egy győze-
lemmel és vereséggel a második helyen zárták 
a kupát.

röviden ››››››››››››››››››››››››››››

Kijavítanák hibáikat, tovább építkeznének
A szezon végeztével és a hét-
főn kezdődő felkészülési 
időszak előtt Dudás Hunor 
ügyvezető igazgató értékel-
te szerkesztőségünknek a 
DVTK elmúlt időszakát, s 
beszélt a jövőről is.

– Milyen tapasztalatokkal szol-
gált az előző szezon? Az egyik 
csapatnál sem jó, ha három 
edző is irányít egy szezonon be-
lül.
– Nem így terveztük, nem sze-

rettünk volna három szakem-
bert elfogyasztani. Szerencsétlen 
szituáció volt. Azért is kötöttünk 
Tomiszlav Sziviccsel hároméves 
szerződést, mert hosszú távon ter-
vezünk vele, szerintem csak így 
van értelme. Építkezni kell, bíz-
ni az edzőben. Le lehet vonni ta-
nulságként, hogy megfontoltabb-
nak kell lennünk. Reméljük, most 
megtaláltuk a csapathoz legin-
kább illő edzőt, ami fontos, hiszen 
ha nincs meg a kémia, nem ta-
lálja meg a játékosokkal, szurko-
lókkal a kapcsolatot, lehet bármi-
lyen jó szakember, akkor nem jön 
a siker. Megalkuvás nélküli, látvá-
nyos futballt játszat Szivics, aki szi-
gorú ember hírében áll. Éppen ez 
volt az egyik probléma a szezon 
során, hogy fegyelmezetlen volt 
az együttes és mi, a klub is, hiszen 
nem követeltük eléggé a szabályok 
betartását, a fegyelmet. Ebben is 
fejlődnünk kell, hogy sikeresebb év 
legyen az előttünk álló.

– Mekkora változással indul a 
következő ciklus?
– Mindenképpen jelentőssel. 

Vissza kell utalnom három évvel 
ezelőttre. Nagyon nehéz volt ak-
kor játékost idecsalogatni, hiszen 
csak tartozásokról lehetett hallani, 
óriási presztízsveszteséggel rendel-
kezett a klub. Három év stabil gaz-
dálkodásba tellett, hogy elhiggyék, 
amit ígérünk, betartjuk. Emiatt 
extra költségbe került egy-egy já-
tékos leigazolása. Mára elterjedt, 
hogy nincsenek anyagi gondjaink, 
megbízható a klub, kifizetjük, amit 
ígérünk, és most már mi is szigo-
rúbbak lehetünk a tárgyalások so-
rán. Remélem, ez is egy új irány-

ba vezeti a DVTK-t, sokkal jobban 
el tudunk menni a prémium, a tel-
jesítmény utáni javadalmazás irá-
nyába.

– Lehet tudni valami konkrétu-
mot a közeljövőt illetően?
– Kezdjük az átigazolásokkal. 

Azon a gyakorlaton nem változtat-
nék, hogy addig nem árulok el rész-
leteket, játékosok nevét, amíg nem 
került aláírás a szerződésre. Ennek 
megvannak az okai. Nem azért te-
szünk így, hogy ne tájékoztassuk a 
szurkolókat, hanem mert így jobb 
feltételekkel tudunk tárgyalni, de a 
futballban az utolsó pillanatban is 
változhat bármi. Nem szeretnénk 
elhamarkodott nyilatkozatokat ten-

ni, hogy utána kiderüljön, nem 
mondtunk igazat. Ugyanakkor any-
nyit elárulhatok, ahogy Szivics is 
mondta, 8-10 helyen meg kell erő-
síteni a keretet. Olyan játékosokra is 
szükségünk van, akik igazi harco-
sok, s akik ezt a szellemet a pályán 
át tudják adni a csapattársaknak is. 
Ami a többit illeti, reményeink sze-
rint pár héten belül pont kerül a sta-
dionügy végére. Idén elkezdenénk, 
jövőre pedig befejeznénk a rekonst-
rukciót. Jelenleg még nincs erről 
pontos információ, de talán már e 
hónapban be tudok számolni pozi-
tív fejleményekről.

– Az utolsó mérkőzésre sikerült 
megegyezni az ultrákkal. Foly-
tatódik az együttműködés?
– Valóban volt itt egy csomó, 

amit át kellett vágni. Megértem az 
álláspontjukat, ezt el is mondtam 
a beszélgetések során, hiszen több-
ször egyeztettem velük. Ugyanak-
kor nekik is meg kell érteniük a mi-
énket, a törvények és a szabályok 
megkötik a kezünket. Talán most 
sikerült olyan megoldást találni, 
mely a jövőben is tartható lesz. Visz-
szatérve az utolsó mérkőzésre, lát-
hattuk, mennyit jelent az ultrák je-
lenléte. Kiemelném a hangulatot: jó 
érzés volt eljönni, mindenki boldog 
volt, még ha sokan meg is köny-
nyezték a spanyolok búcsúját. Ami-
kor idekerültem, talán első nyilat-
kozataim egyikében azt említettem, 
minden mérkőzést ilyennek szeret-
nék. Az én egyéni célom egy ilyen 
pozitív gondolkodás, a sikerek kö-
zös elérése.

A teljes interjú a minap.hu-n ol-
vasható.                                    J. I.–S. P.

Hirdetés
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A NÉMETH EUROTRANS KFT. FELVÉTELT HIRDET
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ

NEMZETKÖZI  GÉPJÁRMŰVEZETŐK RÉSZÉRE

Elvárások (alkalmazási feltételek):
 „CE” kategóriás jogosítvány; PÁV  alkalmassági vizsga, belföldi és nemzet-
közi árufuvarozói vizsga, (GKI); digitális tachográfkártya; betöltött 21. élet-
év; ADR küldeménydarabos vizsga előnyt jelent.

Amit nyújtunk: 
l Szeptemberben vadonatúj gépjárműpark,
l Stabil háttér, tőkeerős cég,
l Korrekt, kiszámítható bérezés,
l Egyedülálló fizetési rendszer,
l Biztos megélhetés,
l AETR-rendelet szerinti munkavégzés,
l Céges mobiltelefon,
l Ingyenes gépjárművezetői személygépkocsi-parkoló.

Jelentkezni a szenteva@gmail.com e-mail címre  
elküldött önéletrajzzal,  valamint a 06-30/222-9129-es  

telefonszámon lehet.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Széchenyi u. 40. 
Tel.: 46/501420
Fax.: 46/501428
Email: hirdetes@miprodukt.hu

Apróhirdetés
Masszázs: frissítő-lazító-re-
laxá ló svéd masszázs igényes 
masszőrhölgytől Miskolcon! 
Tel.: 06-30/904-8020 .



Június 15. | szombat
10.00 | I. Helynekem Helyfoglaló Zenei Tehet-

ségkutató Fesztivál. Helynekem.
10.00–16.00 | Az uniós fejlesztések nyílt napja. 

Lillafüredi Ökoturisztikai Központ ingyenes látogatá-
sa. Lillafüred, Erzsébet sétány 4.

BartókPlusz Operafesztivál
11.00 | Szente Béla: Rigócsőr király – bábelő-
adás. Csodamalom Bábszínház.
15.00 | Giacomo Puccini: Turandot – opera-
klub (ingyenes). Játékszín.
17.00 | Gloria… – egyházzenei hangver-
seny John Rutter műveiből (ingyenes). Mino-
rita templom.
19.00 | Orbán György: Bűvölet – opera-ősbe-
mutató. Nagyszínház.

Június 16. | vasárnap
BartókPlusz Operafesztivál

15.00 | Leo Janacek: Katja Kabanova – ope-
raklub (ingyenes). Játékszín.
21.00 | Jules Massenet: Don Quichotte – ope-
ra. Nyári Színház.

Június 17. | hétfő
17.00 | MuzsiKaland. Flach Antal csembalóművész 

a 199 éve született borsodi polihisztor, Egressy Béni 
műveit és korának zenéjét mutatja be. II. Rákóczi Fe-
renc Megyei és Városi Könyvtár.

BartókPlusz Operafesztivál
15.00 | Alban Berg: Lulu – operaklub (ingye-
nes). Játékszín.
19.30 | Ezrek operája – G. Verdi: Traviata, I. 
felvonás (ingyenes). Szinva terasz.
21.00 | Camerata Miskolc Kamarazenekar 
hangversenye. Nyári Színház.

Június 18. | kedd
BartókPlusz Operafesztivál

15.00 | Richard Strauss: Ariadne Naxos szige-
tén – operaklub (ingyenes). Játékszín.

18.00 | Promenád-koncert (ingyenes). Nyá-
ri Színház.
18.00 | Tiszta forrásból – a Fazekas Utcai Általá-
nos Iskola zenekarának és kórusainak hangver-
senye (ingyenes). Belvárosi református templom.
19.30 | Vajda János: Don Perlimplin | Don 
Cristobal – opera-ősbemutató. Nagyszínház.

Június 19. | szerda
BartókPlusz Operafesztivál

15.00 | Benjamin Britten: Szentivánéji álom 
– operaklub (ingyenes). Játékszín.
21.00 | Carl Orff: Carmina Burana – koncert. 
Nyári Színház.
21.00 | Ezrek operája – G. Verdi: Traviata, II. 
felvonás (ingyenes). Népkert.

Június 20. | csütörtök
BartókPlusz Operafesztivál

15.00 | Szergej Prokofjev: A Három narancs 
szerelmese – operaklub (ingyenes). Játékszín.
18.00 | Promenád-koncert (ingyenes). Nyá-
ri Színház.
19.30 | Alekszej Ribnyikov: Juno és Avos – 
opera. Nagyszínház.

Június 21. | péntek
BartókPlusz Operafesztivál

15.00 | Francis Poulenc: A karmeliták beszél-
getései – operaklub (ingyenes). Játékszín.
19.00 | Iván Sára: Ez történt Bécsben – ope-
rett-ősbemutató. Nagyszínház.
21.00 | Ezrek operája – G. Verdi: Traviata (in-
gyenes). Technika Háza.

18.00 | Várandósok estéje. Az est vendége: Biri Zsu-
zsa szülésznő – szonográfus. Tégel Babaszakáruház.

Június 22. | szombat
BartókPlusz Operafesztivál

11.00 | Szente Béla: Rigócsőr király – bábelő-
adás. Csodamalom Bábszínház.

11.00 | Operaíró verseny. Felolvasó „operaszín-
ház” I. Kamaraszínház.
14.30 | Versenyen kívül. Dobos Attila: Az em-
ber tragédiája – felolvasó „operaszínház” III. Kama-
raszínház.
19.00 | Operaíró verseny. Felolvasó „operaszín-
ház” II. Kamaraszínház.
21.00 | Légyott – pÉN + TEk 13 (ingyenes). 
Déryné kert.

2. Szent Iván-éji varázs. Egyetemváros, Uni-Hotel park.
17.45 | Tündérzene – Szaxofon Kvartett.
17.55 | Megnyitó.
18.00–21.00 | Térj be egy versre. Versbusz.
18.05 | Kondéros. Éjszakai főzőcske-verseny.
18.10 | Vagabanda gólyalábasok, óriásbá-
bosok élőzenés, interaktív hagyományőr-
ző előadása.
18.55 | Ritmus Táncegyüttes fellépése.
19.15 | Varázsolj szerelmet Szent Iván éjjelén. 
Színpadon Miskolc és környékének fiatal tehetségei.
20.00 | Veréb Tamás színész-énekes fellé-
pése.
20.00 | Boszorkányportya. Páfrányvirág-ke-
resés.
20.30 | Zámborszki Eszter táncművész fel-
lépése.
20.40 | Szerelmesvers-író verseny.
21.00 | Szirota Jennifer, az RTL Klub Csillag 
Születik felfedezettje.
21.30 | TOM  BOL  A  SZERELEM. Tombolasor-
solás.
21.40 | A főzőverseny eredményhirdetése.
22.00 | Megtaláljuk az Uni-Hotel tündérarcát.

23.00 | Tüzes ritmusok. Éji Zene. Fáklyaláng mel-
lett fellép a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenemű-
vészeti Intézete növendékeinek szalonzenekara.
23.15 | Hastánc és Tribal Fusion, a Miskolc 
Uni Dance Company és a Tribal-Oriental Club 
műsora.
23.30 | Sárkánylányok. Tüzes showműsor.
24.00 | Szent Iván-éji örömtűz-gyújtás. Öröm-
zene „abrak a dobra”.
01.00 | Retro show a 4 Dance Club Tánc- és 
Musical Stúdióval.

19.00 | Nyitott kapuk. Zenés nyári este Csöbör Ka-
talin országgyűlési képviselővel, zenél a Mintha ze-
nekar. Fidesz-iroda udvara, Kossuth u. 16.

20.00 | III. miskolci Slam poetry. A bajnokság foly-
tatódik. Helynekem.

Június 23. | vasárnap
16.00 | Szentivánéji bál. VOKE Vörösmarty Mihály 

Művelődési Ház.
BartókPlusz Operafesztivál

15.00 | Erich Wolfgang Korngold: A halott vá-
ros – operaklub (ingyenes). Játékszín.
18.00 | Operaíró verseny – gálaműsor. Nagy-
színház.

kiállítás:
» Tizedik Kunszt. Megtekinthető június 22-ig. Miskolci 

Galéria, Rákóczi-ház.
» Idővonal. A gondolat röpte. Ujvárossy László képző-

művész kiállítása megtekinthető június 22-ig. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

» további programok: minap.hu
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Június 17. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Honvéd7 19.40 Vigyázz, kész, biztonság! 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

Június 18. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 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 Sportközvetítés felvételről 20.30–06.00 Képújság.

Június 19. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Épí-tech 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sza-
badegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

Június 20. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kultu-
rális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

Június 21. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Egészségpercek 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

Június 22. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.30–07.00 Képújság.

Június 23. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Krónika, heti 
hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 Kilátó, közéleti 
magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.30–07.00 Képújság.

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

progrAmAjánló ››››››››››››››››››››
Június 13–19. | 15.15 Zambézia; dél-afrikai animációs vígjáték | 6 | (Béke-te-

rem) | 15.30 A zöld urai; amerikai animációs film | 6 | (Uránia-terem) | 17.30 A 
mennyországot választom; feliratos olasz életrajzi film | 12 | (Béke-terem) 
| 17.45 A.C.A.B. – Minden zsaru rohadék; feliratos olasz–francia akciófilm 
| 16 | (Uránia-terem) | 19.45 Emberrablás; feliratos dán thriller | 16 | (Béke-
terem) | 20.00 Halálos iramban 6.; amerikai akciófilm |16 | (Uránia-terem). 

Június 20–26. | 15.15 Tibetben a lélek; magyar dokumentumfilm | 12 | (Bé-
ke-terem) | 15.30 Nejem, nőm, csajom; magyar romantikus vígjáték | 16 | 
(Uránia-terem) | 17.30 El Camino – Az út; magyar–német dokumentum-
film | KN | (Béke-terem) | 17.45 (Uránia-terem), 19.45 (Béke-terem) Az acélem-
ber; amerikai–kanadai fantasztikus akciófilm | 12 | 20.00 Felhők felett; fel-
iratos, mexikói–francia–holland–német film | 18 | (Uránia-terem).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
Utórengés (F premier) | 16 | 12.15 
(szo–v), 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 – 
22.30 (p–szo)
Szemfényvesztők (MB premier) | 12 
| 11.15 (szo–v), 13.30, 15.45, 18.00, 
20.15 – 22.30 (p–szo)
Gyakornokok (MB premier) | 12 | 
10.00, 12.30 (szo–v), 15.00, 17.30, 
20.00 – 22.30 (p–szo)
A Föld után (MB) | 12 | 11.00 (szo–v), 
13.15, 15.30, 17.45, 20.00 – 22.15 (p–
szo)
Halálos iramban 6. (MB) | 16 | 12.15 
(szo–v), 14.45, 17.15, 19.45 – 22.15 
(p–szo)

A zöld urai (MB, digitális 3D) | 6 | 
11.30 (szo–v), 13.45, 16.00
A zöld urai (MB) | 6 | 10.00 (szo–v)
Sötétségben – Star Trek (MB digitá-
lis 3D) | 12 | 22.15 (p–szo)
A nagy Gatsby (MB digitális 3D) | 12 
| 14.15, 19.30
Zambézia (MB) | 6 | 10.30 (szo–v)
Vasember 3. (MB digitális 3D) | 12 | 
17.00
Croodék (MB digitális 3D) | 6 | 10.00, 
12.00 (szo–v)
Másnaposok 3. (MB) | 16 | 10.15, 
12.30 (szo–v), 14.30, 16.45, 18.00, 
19.00, 20.15 – 21.15, 22.30 (p–szo)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül., pr – premier. A 13 óra előtti kez-
dési időpontok szombatra és vasárnapra, a 21 óra utáni-
ak csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – június 13–19. ››››››››››››››

» Vasárnap, 16-án, délután 4 órakor mocorgós szentmisét mutatnak be a Mindszenti 
plébánia Millenniumi termében a kisgyermekes családoknak.

» A nyári hónapokban, egészen szeptemberig nem mutatnak be szentmisét a Kálvária 
kápolnában. Az utolsó szentmisére most vasárnap, 16-án, 10.30 órakor kerül sor.

» Jövő szombaton, 22-én, délelőtt 10 órakor kezdődik a papszentelés az egri baziliká-
ban, ahol egy papot és négy diakónust szentel Ternyák Csaba érsek. 

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

HirDetés

HirDetés

Múzeumok éjszakája – június 22.
Herman Ottó Múzeum Központi Épülete (Görgey A. u. 28.)
14.00–15.00 | „A dínóvadász”. Ősi Attila előadása: 

Dinoszauruszok és egyéb őshüllők Magyarországról 
(belépőjegy: 300 Ft, amely felmutatása érvényes a 
Múzeumok éjszakája minden programjára).

18.00–19.00 | Macik népviseletben. Erdélyi ma-
gyar népviseletek „divatbemutatója” a Miskolci Je-
gesmedvék és a Lévay József Református Gimnázi-
um tanulóinak közreműködésével.

19.00–21.00 | Gyermekfoglalkozások.
20.00–21.00 | „Jeges” képtúra. A Herman Ottó 

Múzeum Képtárában rendkívüli tárlatvezetést tarta-
nak a Miskolci Jegesmedvék.

18.00–24.00 | Folyamatos programok. Éjszakai 
barangolás a képzőművészeti raktárban; „Nincs egy 
rongyom se’…” – folyamatosan tárlatvezetés; ven-
dég a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület; ízelí-
tő a Pannon-tenger Múzeum készülő állandó kiállí-
tásából; gyermekrajz-kiállítás; a Kárpátok ásványai 
mikroszkóp alatt.

Herman Ottó Múzeum Kiállítási Épülete (Papszer 1.)
16.00–17.00 | Csiki Tamás előadása. Polgá-

rok és polgárosodás Kassán és Miskolcon a dualiz-
mus korában.

19.00–22.00 | Fényképezkedjen a Szemere Ber-
talan-kiállításban!

19.00 | Katapult kortárs irodalmi est. A cso-
port tagjai posztmodern írásaikból olvasnak fel és a 
Szemere-kiállítás tárgyaira asszociálva szabad verse-
ket rögtönöznek.

20.00 | Theremint. A legkorábbi elektronikus hang-
szer, amelyen a zenész a hangszer megérintése nél-
kül játszik.

20.00–20.30 | „Gyorstalpaló” – finn nyelvtanfo-
lyam fél órában.

21.00–22.00 | „Nyergelj, fordulj!” – az 1848–
49-es szabadságharc fegyvereinek interaktív be-
mutatója.

18.00–22.00 | Finnország képekben. Ismer-
je meg e táj szépségét egy dokumentumfilm se-
gítségével. 

18.00–22.00 | Gasztronómia – finn hagyomá-
nyos sütemények kóstolója. 

18.00–24.00 | Látható Munkácsy Mihály Bú-
suló betyár című festménye (1865); a Szeme-
re családhoz kapcsolódó eredeti dokumen-
tumok és tárgyak bemutatója; hollóházi 
porcelán festése.

VIII. Miskolci Fröccsfesztivál és Avasi Fröccstúra.
Herman Ottó Emlékház (Erzsébet sétány 33.)
18.00–24.00 | Gyertyafényes tárlatvezetés. A 

rendezvény része a „Lillafüred fényei” című, a Kohá-
szati Múzeummal közös szervezésben megvalósuló 
programsorozatnak. 

Miskolci Nemzeti Színház (Déryné utca 1.)
18.00–21.00 | Óránkénti tárlatvezetés. A Her-

man Ottó Múzeum munkatársával, Békési Gá-
borral, aki ismeri Móricz Zsigmond életét és mun-
kásságát. 

21.00 | Filmvetítés. Nézzen meg egy emlékezetes 
magyar filmet a Nagyszínház erkélyéről. 

21.00–24.00 | Móricz, gyertyafényben, olva-
sólámpával. Olvassuk fel közösen az Úri muri című 
előadásunk szövegkönyvét.

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvár Szabó Lő-
rinc Idegennyelvű Könyvtára és Lévay József Muzeális 
Könyvtára (Mindszent tér 2.)

18.00–18.30 | Cinege együttes (ált. iskolások, 
népzene).

18.30–19.00 | Kösöntyű együttes (erdélyi nép-
zene, középiskolások).

19.00–19.30 | Noname együttes (általános is-
kolások, rockzene).

19.30–20.30 | Hábetler András operaénekes.
20.30–21.30 | Miskolci Musical Színház.
21.30–22.00 | Miskolci vonósnégyes.
22.00–23.00 | Metrum All Stars együttes 

(blues-funky).
23.00–23.30 | ClaXoTon Quartet.
Minden félórában csoportos könyvtárlátogatás a Lévay 

József Muzeális Könyvtárban.

Miskolci Galéria, Rákóczi-ház (Rákóczi u. 2.)
16.00–24.00 | Eric Satie: Vexations. Flach Antal 

csembalóművész és a mű 810-szer!
17.30–18.30 | Mézes-mázas. Gyermekfoglalkozás.
18.30 | A városi rajzverseny díjazottjainak ki-

állítás-megnyitója és a Torta című képző-
művészeti pályázat eredményhirdetése, 
majd Lajhó Dorottya és Lajhó Ruben vers-
koncertje.

19.00 | Bukta Imre tárlatvezetése
19.30 | Hassler Énekegyüttes és barátai a Rákó-

czi-udvarban. Vendég: Bán András műkritikus.
20.30 | Ujvárossy László tárlatvezetése.
21.00 | Vynil Neteges Garriü performansz.
21.30 | Asztalos Zsolt és Orr Máté. A Velencei Bi-

ennále, Art Monaco’13 csillagai személyesen a Tor-
ta kiállításon.

21.50 | Ellen, de minek ellen. feLugossy Laca és 
Stark István performansza.

22.15. | Hátsó-Udvari-Bolond. Czakó Péter barátai 
és a Vaga Banda.

Rákóczi-háztól a Színészmúzeumig
16.30 | Orosz Csaba és a Vynil Csoport Légyott rá-

hangoló performansza.

Színészmúzeum (Déryné u. 3.)
17.00 | Légyott – pÉn+Tek 13. Múzeumok Éjszakája 

megnyitó ceremónia.
18.00 | Csillámvarázs. Mikita Dorka Júliával és Für-

jes Dórával
20.00–21.00 | Sanzonstaféta.
23.00 | Múzeumi fáklyás séta.

Nyári Színház előtti tér (Déryné u.)
18.00–24.00 | Éjszakai piknik. 

Fűtőház (megközelíthető: Kinizsi út 21. szám felől, vagy kü-
lönvonattal a Tiszai pályaudvarról)

12.00–22.00 | A vasút rejtett arca. Séta a 139 éves 
Miskolci Fűtőházban. Járműbemutató, virtuális uta-
zás vasúti pályákon, a mozdonyvezető szemével, ke-
rékpársüllyesztő berendezés használata, működése, 
járművek emelése, mozdonyfordító koronggal törté-
nő ismerkedés, próbakör, utazás kerti kisvasúttal, fű-
tőházi múzeumvonat megtekintése.

MVK Zrt. telephelye (Szondi u. 1.)
12.00–22.00 | Közlekedéstörténeti kiállítás lá-

togatása
12.00–16.00 | Villamos- és autóbuszjavító 

üzem látogatása. Minden egész órában.
11.30 | Közös fotózás. A telephelyen kiindulás előtt 

együtt fotózható a 100-as villamos és az IK–31.
12.00–22.00 | Ingyenes múzeumi járatok. 
– Nosztalgia 100-as villamos: Tiszai pályaudvar – LÁEV 

Dorottya utcai végállomása.
– Ikarus 31-es veterán autóbusz körjárat: MVK – MÁV 

KÖFE – MÁV Gépészet között, a Tiszai pu. érintésével.
– CNG (sűrített földgázüzemű) tesztbusz: 2-es autóbusz 

vonalán, Búza tér és a Herman Ottó Múzeum között.

Dupla Promenáddal 
szórakoztat a Miskolci 
szimfonikus Zenekar
Az idei zenei évad sem múlhat el Promenád-kon-
certek nélkül, így ebben az évben is megrendezésre 
kerülnek a hangversenyek, melyek egyben a zenei 
évad végét is jelentik. A nagy népszerűségnek ör-
vendő hangversenyt ez alkalommal is két időpont-
ban rendezi meg a zenekar; az elsőt 2013. június 18-
án 18 órakor, míg a másodikat két nappal később, 
2013. június 20-án, ugyancsak 18 órai kezdettel a 
Miskolci Nemzeti színház Nyári színházában. Az 
operafesztivál idején megtartandó hangversenyen 
Lehár, Brahms, Gounod, stolz és sosztakovics nép-
szerű műveiből csendülnek fel dallamok, melyet 
Flach Antal konferálása tesz még szórakoztatóbbá. 
A koncertre ingyenes jegyek igényelhetők a Miskol-
ci Kulturális Központ, valamint a Miskolci Nemzeti 
színház jegyirodájában, a készlet erejéig. A koncer-
teken a zenekart Kovács László vezényli.

  www.mso.hu Mindenkor Sokszínűen, Önökért!

Cím: Miskolc, Arany János u. 19., fszt. 2. Tel.: 46/344-454

www.korutak.hu

Nyári AJáNlATAiNk:
l SZilVANAp SZArVASoN SéTAHAJóZáSSAl: szeptember 14. – 4000 Ft

l  ZAkopANE: szeptember 28. – 5000 Ft l BUdApEST: augusztus 31. – 4000 Ft
l poZSoNy augusztus 17. – 7000 Ft l SElMECBáNyA augusztus 10. – 4000 Ft

l BAJMóC – ZólyoM: augusztus 10. – 5000 Ft
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306 éve, 1707. június 7-én, Óno-
don „tüzes vassal megkínozták, az-
tán fejét vették” Okolicsányi Kristóf, 
Túróc vármegyei követnek. (Előző 
napon II. Rákóczi Ferenc ország-
gyűlésén Rakovszky Gellért alis-
pánt „vágták le”.) Holttestét a legen-
da szerint az avasi temetőbe, jeltelen 
kőlap alá temették el június 9-én. 

69 éve, 1944. június 14-én (a 
deportálással egy időben) elkez-
dődött a „zsidó üzletek rende-
let szerinti hasznosítása”, vagyis az 
igénylő, rendszerhű keresztények 
közötti szétosztása.

480 éve, 1533. június 15-én le-
vélben kért tájékoztatást Oláh Mik-
lós püspök (a Németalföldön II. 
Lajos király özvegyével, Mária ki-
rálynővel tartózkodó főpap) Bor-
sod vármegye alispánjától a tapolcai 
apátság lerombolásáról. Az apátság 
minden körülmények közötti hely-
reállítását és megóvását kérte tőle.

Hétforduló ›››››››

Szeptemberig 
szabadság!

Az iskolák lezárták pénteken az 
idei tanévet, ami a kikapcsoló-

dást, a pihenést, a több mint két-
hónapos nyári szünet kezde-

tét jelenti az iskolások számára. 
És úgy tűnik, lassan az időjárás 

is észreveszi, hogy már sokat la-
poztunk a naptárban, reméljük, 
nem kell majd csalódniuk a tá-
borozóknak, nyaralóknak, ki-

rándulóknak. A pedagógusok-
nak pedig június 30-áig lesz még 

hivatalos elfoglaltságuk. Az új 
tanév szeptember elején kezdő-
dik. A következő pihenő pedig 
a szokás szerint október végén, 
november elején kezdődő őszi 

szünet lesz. (fotó: Mocsári L.)

bestseller ›››››››››››››››››››››››››››››››

Daniel Friebe–Pete 
Goding: Hegynek fel
A Geographia Kiadó gondo-
zásában megjelent Hegynek 
fel című kötet naprakész, át-
fogó és stílusos tiszteletadás a 
kerékpározás szent helyeinek 
számító dombok, hegyek előtt. 
Európa 50 legendás emelke-
dője; a sportolói hősiesség és 
a természet csodáinak zarán-
dokhelyei, amelyek felkeresé-
séről a kerékpáros sportolók és 
a rajongók egyaránt álmodoz-

nak. Az egyes útvonalakat látványos fényképekkel, térképekkel, rész-
letes profilgrafikonokkal és hasznos gyakorlati tanácsokkal bemu-
tató oldalakon Daniel Friebe lebilincselő írásából megtudható az is, 
hogy a kaptatók miért szerepelhetnek ezen a különleges listán. 

Fucskár Ágnes–Fucskár 
József Attila: Felvidék
A történelmi Magyarország 
északi területe, a ma Szlovákiá-
hoz tartozó Felvidék rendkívül 
gazdag történelmi és természe-
ti kincsekben, igazi turistapara-
dicsom. A látnivalók szinte ki-
meríthetetlen tárháza vonzotta 
ide a neves pécsi szerzőpárost, 
Fucskár Ágnest és Fucskár Jó-
zsef Attilát, akik csodás fotóik-
kal egészen élővé varázsolják 
számunkra ezt a változatos vi-
déket. Az Alexandra Kiadó gondozásában megjelent könyv segítsé-
gével bebarangolhatók az Alacsony-Tátra erdei, Krasznahorka, Dé-
vény vagy Bolondóc büszke vára, s Kassa és Lőcse kulturális kincsei.

Akkor és most… A Selyemrét-lakótelep északi részén, a 
Kőrösi Csoma Sándor utca nyugati oldalán épült úgynevezett kö-
zépmagas lakóházak sorának részlete látható az 1960–1965 között 
készült képeslapon. A kép jobb oldalán látható iskolaépület déli fa-
lának sgrafittó díszítését Seres János (1920–2004) készítette. A lakó-
házak tervei 1958-ban készültek el a Lakóterv mérnökeinek elkép-
zelései szerint. Kivitelezésük 1959–1960-ban valósult meg. Egy-egy 
épületben 32 lakást alakítottak ki, amelyek közül 25 darab 2-2,5 szo-
bás, míg 7 háromszobás. A Selyemrét északi részét (ahol 505 darab, 
különféle típusú lakóház és egy 24 tantermes iskola épült) 1967-ben 
fejezték be. (Azonosítási pont lehet a középmagas házaktól keletre 
épült Petőfi Sándor Kollégium.)
(Sáfrány Gy. József képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

Írja és éli a rockot
Hímer Bertalan, Paya 
neve nem csak a miskolci-
ak számára cseng ismerő-
sen. Az egykori, országos 
Rockinform magazin ki-
adóját, főszerkesztőjét – aki 
azóta az újabb lehetősége-
ket keresi – az Aerosmith 
énekese is ismeri.

Zenélni középiskolás korában 
kezdett, zenetörténeti érdeklő-
désének kezdete is akkorra da-
tálható, megnyert számos tehet-
ségkutatót, újságíró 1989-ben 
lett, ’92-ben saját lapot alapított 
Rockinform néven, amely orszá-
gos kiadású lett – röviden így jel-
lemezhető Hímer Bertalan, Paya. 
Ám élete sokkal több ennél. A 
magyar zeneipar legtöbb alakja 
megfordult szerkesztőségében, 
de találkozott többek között az 
AC/DC-vel, Totóval is.

– A legmeghatározóbb élmé-
nyek közé tartozik, hogy talál-
kozhattam Tátrai Tiborral, mert 
miatta kezdtem el gitározni. Ré-
vésszel nemrég sikerült újra vál-
tanunk néhány szót. Külföldiek 

közül Steven Tyler, Al Di Meola 
és Steve Vai a legemlékezete-
sebb, illetve Jim Marshall is be-
ugrott hozzánk egyszer – emlé-
kezett vissza Paya, aki 2003-ban 
többek között a Marshall-díjat is 
megkapta a magyar rockzenéért 
végzett munkája elismeréseként.

Márta (Bye)Alex is több évig 
írt Paya lapjába, ő pedig vélemé-
nyezte a Csókolom című dalt, s 
összehozta Alexet kiadójával.

Mint mondta, többször lett 
volna lehetősége elhagyni Mis-
kolcot, de sosem tette.

 – Nagyon szeretem Miskol-
cot, ezer szállal kötődöm ide, bár 
két éve igyekszem találni valami 
fix állást – tette hozzá.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

köztünk élnek ›››››››››››››››››››››››››››››››

Általános segélyhívó: 112; 24 órás felnőtt orvosi ügyelet: MISEK (Csabai 
kapu): 46/477-104, 46/560-080; Fogorvosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 
46/555-666/1270; Gyer mekorvosi ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 
76.): 46/477-104, 46/412-572. Lelkisegély 116-123. Áldozatsegítő vo-
nal: 80/225-225. MIHŐ-ügyelet: 46/379-360. MIVÍZ-ügyelet: 46/519-339. 
ÉMÁSZ-hibabejelentés: 40/42-43-44. Közterület-felügyelet: 46/502-579. 
Közlekedési lámpák meghibásodása (0–24 óra): 46/514-949. In Memo-
riam Temetkezés (halottszállítás): 46/353-909, 30/677-7958. Állategész-
ségügyi Telep (kóbor, elhullott állatok): 46/345-103, 30/339-6549. 
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A mennyországot 
választom
A mennyországot vá-
lasztom című film az 
egyik legnépszerűbb 
szent, Néri Szent Fülöp 
életéről szól, akit már 
mindenki jól ismerhet 
a Legyetek jók, ha tud-
tok című alkotásból is. 
A főhős Szent Ignác-
hoz indul azért, hogy engedélyt kérjen, hiszen Indiába akar men-
ni misszionáriusként. Néri Szent Fülöp Róma felé tartva látja a sok 
kallódó, csellengő, szegény gyereket, ezért úgy dönt, mégsem megy 
Indiába. Helyette inkább életét az ő sorsuk jobbá tételének szenteli.

olasz életrajzi film, korhatár 12 év | Művészetek 
Háza, Béke-terem; június 13–19., 17.30

filmajánló ›››››››››››››››››››››››››››››››

Névadó – Szabó Lőrinc
A Vörösmarty-városrész 
észak-déli irányú sétá-
nya,  belső főútja, ame-
lyet északon a Hadi-
rokkantak útja, délről 
a Dankó Pista és Bem 
József utca keretez.

Miskolcon született (a 
sétány egykori szülőháza 
emlékét is idézi), majd Ba-
lassagyarmatra költöztek, iskolá-
it Debrecenben végezte. Egyetemi 
tanulmányait Budapesten kezdte 
meg (a gépészmérnöki kar után a 
bölcsészettudományin folytatta), 
de nem fejezte be. Kitűnő érzéke 
a fordításhoz megalapozta Babits 
Mihályhoz való kötődését. Első 
verse 1920-ban, első kötete 1922-

ben jelent meg, ezt 1957-ig 
további kilenc követte. A 
második világháború-
ig fővárosi lapoknál, Az 
Estnél, a Pesti Naplónál 
és a Magyarországnál 
dolgozott. Műfordítói 

érdemeinek elismerésé-
ül háromszor kapott Ba-

umgarten-díjat. A háború 
után tagja lett a Magyar Írók Szö-
vetségének, 1954-ben József Atti-
la-, 1957-ben Kossuth-díjat kapott. 
1956. október 23-án Miskolcon 
tartotta szerzői estjét. (1900–1957 
között élt, emlékét Miskolcon isko-
la, könyvtár, szobor, egyetemi ku-
tatóműhely idézi. A Kerepesi úti 
temetőben nyugszik.)                  D. I. 

A mi divatunk. Divat és stílus – van, akinek fontos és van is hoz-
zá érzéke, van, akit nem is igazán érdekel. A Szemere Bertalan Szakkö-
zépiskola végzős divat- és stílustervezőinek bemutatója viszont mind-
két típusnak érdekes lehetett, hiszen nemcsak az aktuális trendekről 
szólt, hanem a tehetségükről, és persze arról, hogyan tudják kamatoz-
tatni az elmúlt három évben az iskolában tanultakat. (fotó: M. L.)

Ha jogi problémájuk, kérdé-
sük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9. A  bo rí tékra ír-
ják rá:  „Mindenkit érhet jog-
eset”. E-mail címünk: info@
mikom.hu. Dr. Strassburger 
Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
véd írásban válaszol!

jogeset ›››››››››››

100 éve írták…
A honfoglalás ezeréves évfordu-
lója a „névmagyarosítás” idősza-
ka is volt. Ezzel kapcsolatban olvas-
suk a Szabadság című napilap 1896. 
március 11-ei számában, hogy „A 
Miskolczon lakó idegen név viselő-
je olyan magyar, hogy más nyelven 
sem tud, s ha akarna, sem tudna 
más lenni, mint magyar. Így pél-
dául a Bencsik, a Domján, a Mar-
kó, a Melczer vagy a Zelenka, stb.” 
Melczer Gyula alispán, Zelenka Pál 
püspök volt.               Dobrossy István

www.alexandra.hu

Alexandra Könyvesbolt
3525 Miskolc, Széchenyi út 33.

Tel.: 46/505-231




