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Miskolc jól állta az első idei hőségriadót
Erős belépővel érkezett meg 
a nyár június közepére, hétfő 
déltől másodfokú hőségri-
asztást rendelt el péntek éjfé-
lig az országos tiszti főorvos. 

A polgármesteri hivatal megren-
delése alapján a Városgazda Kft. 
locsolóautói vizet permeteztek az 
aszfaltra és a burkolatra a város 
számos részén. Keddtől – amed-
dig indokolt – az MVK Zrt. méri 
a villamossín hőmérsékletét léze-
res hőmérővel. Amint a villamos-
sín 50 oC feletti hőmérsékletet mu-
tat, locsolással hűtik a síneket. Az 
MVK Zrt. Neoplan autóbuszain a 
klímaszűrők cseréje és a rendszer-
ben lévő gáz mennyiségének ellen-
őrzése megtörtént, ahol szükséges 
volt, ott az utántöltés és szervizelés 
is lezajlott. A klímaberendezések 
már 24 Celsius-fok felett működ-
nek a klimatizált buszokon – tájé-
koztatott Pásztor Imre, a Miskolc 
Holding Zrt. kommunikációs ve-
zetője.

Városszerte több ivókútból enyhít-
hetik szomjukat a városlakók a hét 
elejétől. Az MVK Zrt. munkatársai 

a nagy melegre való tekintettel, a 
kora délután folyamán vizet is osz-
tottak az utasoknak, az Újgyőri fő-

tér, Villanyrendőr, Városház tér és 
Búza tér végállomáson és megál-
lókban.                          (fotó: Juhász Á.)

Ülésezett a város közgyűlése

A nyári szünet előtti, utolsó rendes ülését tartotta csütörtökön Mis-
kolc közgyűlése. A sürgősségi előterjesztésekkel együtt negyvennél 
is több téma került napirendre. Szó volt egyebek mellett Miskolc 
sportirányításának átszervezéséről, városi, vagyonvédelmi cég létre-
hozásáról, telekadó bevezetéséről, Miskolc településképi védelméről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, a város esélyegyenlő-
ségi tervének, valamint zajcsökkentési, intézkedési tervének elfoga-
dásáról.                                                                        » részletek az 5. oldalon

Diákok az Avas Szállóért
Miskolci szakközépiskolások 

is részt vesznek az Avas Szálló 
homlokzatának nyáron kez-
dődő felújításán. Az önkor-

mányzat részéről egyértelmű 
a szándék: ez a tanulóknak is 

nagyszerű lehetőség volna, 
hiszen a nyári gyakorlatuk 

során elvégzett munkájuknak 
gyakorlati haszna is volna.

 » részletek a 4. oldalon Záruló operaünnep
Ősbemutatók, Ezrek operája és 
új népoperák keresése jellemez-
te leginkább a Bartók Plusz Opera-
fesztivált Miskolcon, amely szom-
baton még új művekkel, vasárnap 
pedig zárógálával várja az érdek-
lődő közönséget.

Tizenharmadik alkalommal 
rendezték meg – ismét sikerrel 
– Miskolcon az operafesztivált, 
ami tavaly Bartók Plusz Ope-
rafesztivál néven indult új útra, 
Kesselyák Gergely igazgatásával. 
Az új irány a népopera, a kortárs 
operák keresése, hiszen a feszti-
váligazgató elképzelése szerint az 
opera mindenkié.

» folytatás a 4. oldalon

Az írásunk 
mi vAgyunk
ahogyan nincs két egyforma em-
ber, úgy nincs két egyforma írás-
kép sem.  
életmód | 7. oldal

kiürülnek 
A „fészkek”
több tucat „fészekrakós” lakást el-
hagytak lakóik a hatósági ellenőr-
zéseknek köszönhetően.  
helyzet-kép | 8. oldal

fidesz: mArAdt 
A vezetés
Megerősítette pozíciójában az el-
nököt és az alelnököket a Miskolci 
Fidesz szervezete.  
krónika | 2. oldal

Próbajátékosok a DVTK-nál

A kedd reggeli edzésen csat-
lakozott a DVTK keretéhez 
egy brazil középhátvéd, Willi-
am Alves, akivel – miután át-
esik az ilyenkor szokásos orvo-
si vizsgálatokon – szerződést 
köthet a DVTK. Szerda délután 
egy cseh próbajátékos futott ki 
a Diósgyőri Stadion gyepére. 
A 25 esztendős középhátvéd, 
Radek Dejmek (képünkön bal-
ra) 13 alkalommal játszott ha-
zája utánpótlás-válogatottjában, 
kölcsönben játszott Belgium-
ban is. Esetleges szerződtetésé-
ről később születik döntés, akár-
csak Marcel Höttecke (jobbra), 

a Borussia Dortmund és az 
Union Berlin korábbi kapusá-
nak diósgyőri kontraktusáról. A 
rendkívül jó felépítésű kapus a 
csütörtök délutáni edzésen már 
szerelést is öltött. Sajtóhírek sze-
rint Senad Husic, a bosnyák első 
osztályú Zvijezda Gradacac 23 
esztendős balhátvédje 3 évre a 
DVTK-hoz szerződhet, és az 
MTK-tól érkező, 24 éves közép-
pályás, Nikházi Márk neve is fel-
merült. Ezt azonban a DVTK hi-
vatalosan nem erősítette meg, a 
bosnyák játékos viszont megér-
kezett a péntek délutáni edzésre. 

» cikkünk a 9. oldalon

Mélyül a garázs
A terület rendezését és a résfalazást 
végzi kedd óta a kivitelező a Patak 
utcai mélygarázs területén, a munka 
a jövő héttől lesz igazán látványos. A 
parkolót novemberben adhatják át.

A kivitelezés azután folytatódhat, 
hogy aláírták a pótmunkákkal kap-
csolatos vállalkozói szerződést. Pe-
recsenyi Attila, a Régió Park Kft. 
ügyvezetője kedden elmondta, a 
résfalazási pótmunka azért szüksé-
ges, hogy biztonságosan meg tud-
ják építeni az alapokat és a szerkeze-
tet. A kivitelezés mintegy 30 nap, ezt 
követően kezdődnek a földmunkák 
és a tényleges mélygarázsépítés. 

» folytatás a 3. oldalon

Tesztelik a gázüzemű buszt

Gazdaságos és környezetkímélő – 
egy átlagos dízelüzemű buszhoz 
képest ez a két legfőbb pozitív tu-
lajdonsága annak a gázüzemű jár-

műnek, melyet több hazai nagy-
város után péntektől négy napig 
Miskolcon tesztelnek. 

» cikkünk a 3. oldalon

Finisben a Selyemréti-fürdőfejlesztés
Vízzel telt meg az elmúlt hétvégén 
az új csúszdamedence és hamaro-
san feltölthetik a többit is a Selyem-
réti Strandfürdőben, ahol lassan fi-
nisbe ér a munka, több helyen már 
nyírták is az új füvet, ahol majdan 
napozhatunk, és jól halad az új be-
járatok, büfék, öltözők felújítása is.

Az elkövetkezendő hetekben 
parkosított zöld területté alakul 
még az is, ahol most munkagépek 
dolgoznak, illetve kialakítanak há-
rom strandröplabdapályát is, olya-
nokat, melyeken akár nemzetközi 
mérkőzéseket is lehet majd játsza-
ni, de lesz strandfocipálya is.

» cikkünk a 3. oldalon
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» Gazdusné Pankucsi Katalin (Fidesz) | a 16. számú önkormányzati vá-
lasztókörzet képviselője lakossági fórumot tart június 25-én, kedden délután fél 6-tól a 
Komlóstetői Általános Iskolában. A rendezvényen részt vesz Devecz Miklós, az MVK Zrt. 
vezérigazgatója, aki a közösségi közlekedésben bevezetett és tervezett változásokról ad 
tájékoztatást; Kovács László, a rendészeti szerv osztályvezetője, Csordás László, a városüzemeltetési 
osztály vezetőhelyettese és Soltész Csaba, a Vasgyári Rendőrőrs parancsnoka.

» Gonda Géza és Nehéz Károly (Fidesz) | a 3. és 4. sz. önkor-
mányzati választókörzet képviselője lakossági fórumot tart június 26-án, szer-
dán délután 5 órától a Gárdonyi Géza Művelődési Házban (Hejőcsaba, Sütő Já-
nos u.). Téma a Görömbölyt, Hejőcsabát, Tapolcát és az Avast (Szentgyörgy és 
Sályi utca) érintő közlekedés áttekintése. A fórumon részt vesz Devecz Miklós, az MVK Zrt. vezérigazgató-
ja is, aki a közösségi közlekedésben bevezetett és tervezett változásokról ad tájékoztatást.

lakossági Fórum ››››››››››››››››››››››››››››››››

» Parlagfű-mentesítési nap. A me-
gyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatósága a nemzetközi parlagfű naphoz 
kapcsolódó megyei rendezvénysorozat kereté-
ben június 26-án 10 órától parlagfű-mentesí-
tési napot tart a Blaskovics u. 24. szám alatt az 
érintett hatóságok részvételével, melyre várja 
az érdeklődőket.

» A nyári diákmunka elősegíté-
séért. A Nemzetgazdasági Minisztérium a 
nyári diákmunka elősegítése céljából munka-
erő-piaci programot indított. Ennek keretében 

az önkormányzatok és önkormányzati intéz-
mények legkorábban július 1-jétől legfeljebb 
2 hónap időtartamra nappali tagozatos tanu-
lói jogviszonyban lévő 16 és 25 év közötti fi-
atalokat foglalkoztathatnak munkaviszony 
keretében (teljes vagy részmunkaidőben) bér-
költség-támogatással, mely nem haladhatja 
meg személyenként a havi 100 ezer forintot. A 
foglalkoztatáshoz kapcsolódóan nem terheli a 
munkáltatót szociális hozzájárulási adófizeté-
si kötelezettség. Részletes tájékoztatást a járá-
si munkaügyi kirendeltségek adnak.

kormányhivatali hírek ›››››››››››››››››››››››››››››››››
» Július 1.: szünet. Július 1-je a köz-
tisztviselők napja, ezért azon a hétfőn szünetel 
az okmányirodai ügyintézés. A Miskolci Járási 
Hivatal kéri az ügyfeleket, hogy az időpontfog-
lalásnál ezt vegyék figyelembe. 

» Többet ad az MVK. Az operafesztivál 
rendezvényeire, illetve a hétvégén még várha-
tó nagy hőségre való tekintettel most vasárnap 
szombati menetrend szerint, tehát gyakrabban 
járnak Miskolcon az autóbuszok és a villamosok.

» Tiszai-fejlesztés. A Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci 

út 45.) részére a Miskolc, Tiszai pályaudvar fej-
lesztéséhez az Észak-magyarországi Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fe-
lügyelőség a környezetvédelmi engedélyt 
2025. június 30-áig megadta. A határozat tel-
jes szövege 2013. július 5-éig megtekinthető 
az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen 
(Mindszent tér 4.), valamint a polgármesteri 
hivatal Építési és Környezetvédelmi Hatósági 
Osztályán (Városház tér 8., III. udvar földszint) 
ügyfélfogadási időben.

közérdekű hírek ›››››››››››››››››››››››››››››››››
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június 15. | szombat

Plakátok vakvezetőkről. A Ba-
ráthegyi Vakvezető Kutya Iskola ál-
tal meghirdetett, „Tervezz plakátot a 
vakvezető kutyákról” elnevezésű pla-
kátpályázat alkotásaiból nyílt kiállítás 
a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtárban. A rendhagyó tárlatot 
Mezősi Tamás (Baráthegyi Vakveze-
tő Kutya Iskola) és Majó Márk Gá-
bor (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Család, Esélyteremtési és Önkéntes 
Ház) nyitotta meg. A kiállítás egy tel-
jes hónapig lesz látható Miskolcon, ezt 
követően útnak indul, július 20-ától 
Székesfehérváron várja az érdeklő-
dőket.

A Hangerilla nyert. A tizennégy 
résztvevő közül a Hangerilla lett a 
győztese az 1. Helynekem Helyfogla-
ló Zenei Tehetségkutató Fesztiválnak, 
mely az országos Hangfoglaló Ma-
gyarország verseny területi döntője is 
volt egyben. Így ők a fővárosi döntőn 
is bizonyíthatnak. 

POSzT: díj Lovas Rozinak. Újra 
képviseltette magát a Miskolci Nem-
zeti Színház az országos színházi ta-
lálkozón, a POSzT-on. A verseny-
programban kapott helyet A vágy 
villamosa, s a Stella Dubois-t alakító 
Lovas Rozi elnyerte a Legjobb 30 év 
alatti színésznőnek járó elismerést.

június 17. | hétfő

Növelve a kkv-k esélyeit. Emelke-
dett a Széchenyi Kártya Program fej-
lesztési hiteleinek kamattámogatása, 
még több magyarországi cég juthat 
hitelhez a programban. A részletekről 
a BOKIK, a Vállalkozók és Munkálta-
tók Országos Szövetségének Megyei 
Szervezete és a KAVOSZ Zrt. hétfői 
rendezvényén tájékoztatták a vállal-
kozókat.

június 18. | kedd

Sportért emelt szót. Nem támo-
gatták a miskolci országgyűlési kép-
viselők az atlétikai rekortánt és a sa-
lakmotort támogató javaslatát a 
Parlamentben, tette szóvá sajtótájé-
koztatóján Varga László. A szocialis-
ta országgyűlési képviselő módosító 

javaslata összesen 300 millió forin-
tot csoportosított volna át a debrece-
ni stadion-beruházástól.

június 19. | szerda

Kevesebb adót fizettünk. Több 
mint 72 milliárd forint adót fizettek 
be a megye adózói júniusig, ez öt szá-
zalékkal kevesebb, mint tavaly ugyan-
ilyenkor. A feldolgozott adóbevallások 
száma viszont nőtt, a legtöbben még 
mindig papíron nyújtják be bevallá-
saikat. Az adóhatóság megyei ügyfél-
szolgálatain az ügyintézési idő tavaly-
hoz képest a felére csökkent, átlagosan 
13 percet kellett várniuk az adózók-
nak, minderről az adóigazgatóság tá-
jékoztatóján számoltak be.

Az úthibák javítását sürgették. 
Több miskolci útszakasz is baleset-
veszélyes – jelentették ki a miskol-
ci szocialisták a Bogáncs utcán tar-
tott sajtótájékoztatón. Gúr Nándor, 
Varga László országgyűlési és Fe-
dor Vilmos önkormányzati kép-
viselő szerint több út veszélyesen 
rossz állapotú és kritizálták a városi 
utak kátyúzásának ütemezését is. 
Az MSZP képviselői nyitott kapu-
kat döngetnek – írta reagálásában 
a polgármesteri hivatal. A Város-
gazda Kft. kátyúzási menetrendjé-
ben ugyanis a 25. hétre a következő 
utcák nagyobb kátyúinak kijavítá-

sa szerepel: József utca, Miklós utca, 
Károly utca, Zoltán utca és Bogáncs 
utca. A Miskolci Déli Ipari Parkhoz 
vezető Bogáncs utca állapotának 
romlását az utóbbi időben a MIDIP 
fejlesztése és az Agrokultúra 7000 
négyzetméteres fóliasátrának építé-
se miatt megnövekedett teherforga-
lom okozta.

Sokallják a közérdekű adatkérés 
díját. Megemelte a közérdekű adat-
szolgáltatás díját a miskolci városháza. 
Jakab Péter, jobbikos önkormányzati 
képviselő sajtótájékoztatóján ezt „sú-
lyosan megadóztató” és ezzel a „nép-
képviseletet korlátozó” lépésnek ne-
vezte. Jakab szerint a városvezetés így 
akarja korlátozni képviselői munkáját 
és az átláthatóságot. A miskolci város-
háza az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról 
szóló törvény idevonatkozó rendel-
kezésére hívta fel a figyelmet az el-
hangzottakkal kapcsolatban, ez ren-
delkezik ugyanis a felmerült költség 
mértékéig terjedően költségtérítés 
megállapításáról. A hivatal csak a tör-
vény szellemében jár el.

június 20. | csütörtök

Elismerés a Bükk Mentőcsoport-
nak. Személyesen köszönte meg 
Miskolcon a Bükk Mentőcsoport-
nak és a Hunor Hivatásos Kataszt-

rófavédelmi Mentőszervezet megyei 
tagjainak az árvízi védekezésnél ta-
núsított helytállását Tóth Ferenc tűz-
oltó dandártábornok, országos pol-
gári védelmi főfelügyelő. Demeter 
Ervin, a megyei védelmi bizottság el-
nöke és Lipták Attila megyei kataszt-
rófavédelmi igazgató is méltatta a 
csapat tevékenységét.

június 21. | péntek

Színes diplomák. Megyei színes-
diploma-átadó ünnepséget rende-
zett pénteken a Pedagógusok Szak-
szervezetének megyei szervezete a 
népkerti Vigadóban. Az ünnepségen 
Papp Zsolt, a Humán Főosztály ve-
zetője, Hegedűs László, a sárospata-
ki Comenius Tanítóképző Főisko-
lai Kar dékánja és Bodolay Zoltán, a 
szakszervezet megyei elnöke méltat-
ta a pedagógusi pályát és a megjelen-
teket, majd az 50, 60, 65, 70 éve végzett 
pedagógusok kaptak arany, gyémánt, 
vas és rubin diplomát.

Kézműves záróforduló. Az Ezüst-
Fürtök kulturális sorozat utolsó 
fordulója a kézművességről szólt. 
Az induló nyugdíjasok Petőfi-té-
mában készített műveit pénteken 
értékelte a szakértő zsűri, a legsi-
keresebb alkotásokat pedig hétfő-
től tekinthetik meg az érdeklődők 
a Városházán.

Fidesz: megerősítették  
pozíciójukban a vezetést
Tisztújító közgyűlést tartott júni-
us 19-én a Miskolci Fidesz Szer-
vezet, melyen megerősítették 
pozíciójukban az elnököt és az al-
elnököket.

A szervezet közleményben tu-
datta, hogy a városi Fidesz-tag-
ság Sebestyén László országgyű-
lési képviselőt választotta ismét a 
Miskolci Fidesz Szervezet elnö-
kének. Alelnököknek választot-
ták Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselőt, Nagy Kálmán ország-
gyűlési képviselőt és Zsiga Mar-
cell országgyűlési képviselőt.

Az újraválasztott városi el-
nök első nyilatkozatában megkö-
szönte azt a bizalmat, amit a mis-
kolci Fidesz-tagság az elnökség 
irányában tanúsított.

– Meggyőző fölénnyel válasz-
tottak újra elnöknek, és ugyanígy 
nagy szavazati aránnyal nyertek 
az alelnökök. Ezt eddigi mun-
kánk eredményének kell tekinte-
nünk. Célunk, hogy tovább foly-
tassuk az elkezdett munkát.

Terveikről szólva kiemelte, 
hogy 2014-ben három komoly, 
az ország sorsát alapvetően be-
folyásoló választás is lesz, hiszen 
a parlamenti és önkormányzati 
mellett Európa parlamenti kép-
viselőket is választunk – és min-
dent meg fognak tenni azért, 
hogy mindhármat megnyerjék.

– Elkezdtünk egy olyan mun-
kát, aminek eredményeként az 

ország kikerült a mély gödörből. 
Évek óta 3 százalék alatt tartjuk 
a költségvetési hiányt, így feláll-
hattunk az európai szégyenpad-
ról. Az elmúlt három évben 
el kellett takarítani a romokat, 
amit a szocialista vezetés maga 
után hagyott, csökkenteni kellett 
az adóssághányadot, amit örö-
költünk. Most már látni a fényt 
az alagút végén – nyilatkozta. 
Majd hozzátette: eljött a gazda-
sági fellendülés időszaka, ami rö-
vid időn belül nemcsak a muta-
tókban jelentkezik majd, hanem 
érezhető is lesz, jelentős előrelé-
pés történt a munkahelyterem-
tésben, és eltökélt szándékuk a 
rezsicsökkentés folytatása is.

– Úgy gondolom, bármennyi-
re is kritizálják és félremagyaráz-
zák az ellenzéki erők vagy erőt-
lenségek a tetteinket, nem tudják 
még egyszer félrevezetni a vá-
lasztópolgárokat – zárta nyilat-
kozatát Sebestyén László.

Ismét házhoz megy a hivatal
A Hivatal házhoz megy elnevezé-
sű sorozat következő fórumát jú-
nius 24-én, hétfőn délután 5 órá-
tól tartják Diósgyőrben, az Ady 
Endre Kulturális és Szabadidő 
Központban. 

A fórumon Kriza Ákos polgár-
mester, Sebestyén László or-
szággyűlési képviselő, Kovács 

László, Seresné Horváth Zsu-
zsanna és Soós Attila önkor-
mányzati képviselő várja a la-
kosság észrevételeit. 

A fórumon részt vesz Devecz 
Miklós, az MVK Zrt. vezérigaz-
gatója is, aki a közösségi közle-
kedésben bevezetett és tervezett 
változásokról ad tájékoztatást a 
megjelenteknek.

Salamander és diplomaátadó
Fáklyás felvonulással vettek búcsút a várostól és 
a campustól a Miskolci Egyetem végzős hallga-
tói szerdán este. A valétálókat Kiss Gábor alpol-
gármester és Patkó Gyula rektor köszöntötte, a 
hallgatók nevében pedig a bányász valétaelnök 
búcsúzott a Városház téren. A Miskolci Egyetem 
2013 júniusában a 278. tanévét zárja, hiszen jog-
elődjét, a Bányászati Akadémiát 1735-ben, Sel-
mecbányán alapították.

Pénteken pedig már a diplomaátadó ünnepségek 
is megkezdődtek: az Állam- és Jogtudományi Kar, a 
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet, a Gépészmér-
nöki és Informatikai Kar, valamint az Egészségügyi 
Kar végzős hallgatói vették át oklevelüket.

(fotó: M. L.)

Polgárőrség – együtt egymásért
Csóra György, az Országos Polgár-
őr Szövetség elnökhelyettese tartott 
előadást a városi önkormányzat által 
szervezett bűnmegelőzési sorozat 
második előadásán, június 19-én.

Csóra György a polgárőrség 
munkáját bemutatva elmondta: 
egyik fontos feladatuk a lakosok 
személyének és javainak védel-
me, az állami és önkormányza-
ti vagyon megóvása. Bemutat-
ta a Szomszédok Egymásért 

 Mozgalom  társadalmi bűnmeg-
előzési prog ramját, amelynek cél-
ja a lakóközösségben előfordu-
ló bűncselek mények meg előzése, 
korlátozása, a biztonságosabb 
életkörülmények kialakítása. 

Alföldi Attila, az önkormány-
zat közbiztonsági referense a 
tűzesetek tanulságairól tartott 
előadást. Az előadássorozat jú-
liusban, augusztusban folytató-
dik, akkor a közterület-felügye-
lők munkája lesz a téma.

Két új aljegyző
Miskolc önkormányzatának aljegy-
zői munkaköre ez év májusában 
megüresedett. A jegyzői javaslat 
alapján két új aljegyző lépett hiva-
talba, közölte kedden a városháza. 

A városháza tájékoztatása szerint a 
pályáztatási eljárás eredményekép-
pen, a jogszabályi előírások, illetve 
a szakmai életútjuk alapján, két al-
jegyzői munkakör betöltésére szü-
letett jegyzői javaslat. Ennek alap-
ján Batta Angéla, a Jegyzői Kabinet 
főosztályvezetője és Miklós Béláné, 
a Hatósági Főosztály főosztályveze-
tője kapta meg Kriza Ákos polgár-
mestertől az aljegyzői kinevezést. 

Miskolc új aljegyzői jelenlegi 
munkakörük ellátása mellett töltik 
be tisztségüket.

A szennyvízből is lehet energia
Olyan erőművet állítottak üzem-
be nemrégiben a MIVÍZ Kft. miskol-
ci szennyvíztelepén, amely a szenny-
vízből állít elő energiát. Ezzel egy, 
mintegy 2000 négyzetméter hasz-
nos alapterületű irodaház éves ener-
giaszükségletét sikerül fedezni, rá-
adásul teljesen zöld energiával.

Üzembe állítottak a MIVÍZ Kft. 
miskolci szennyvíztelepén is egy 
olyan erőművet, amely a Blue 
Stream Mobil Kft. több mint egy-
éves fejlesztésének, üzemelési, ter-
vezési és gyártási tapasztalatainak 
köszönhetően született meg – így a 
magyar cég erőművével a szenny-
vízből energiát nyernek.

Ezzel az erőművel megvalósul 
a szennyvíz hasznosítása, hiszen 

abból állít elő energiát. A MIVÍZ 
Kft. szennyvíztisztító telepén ezzel 
Magyarországon eddig egyedül-
álló projekt vette kezdetét: a tisz-
tított szennyvíz – áthaladva a gé-
pen – energiát termel, mielőtt az a 
Sajó folyóba távozik. Üszögh Lajos, 
a MIVÍZ Kft. ügyvezetője a pro-
jekttel kapcsolatban elmondta: a 
szennyvíztelepen található, mint-
egy 2000 négyzetméter hasznos 
alapterületű irodaház éves energia-
szükségletét fedezi az erőmű, rá-
adásul teljesen zöld energiával.

Kriza Ákos polgármester is üd-
vözölte az újabb, városi tulajdonú 
cégnél történt zöld, megtérülő be-
ruházást, hiszen ezzel a MIVÍZ Kft. 
és Miskolc újra megmutatta kör-
nyezettudatosságát.

– Miskolc környezetbarát vá-
rossá válik, hiszen Magyarorszá-
gon nálunk parkolhatnak ingyen 
az elektromos autók, mi vagyunk a 
geotermikus energiát legnagyobb 
mértékben használó magyar vá-
ros, de elég csak a biomassza-fűtő-
műre vagy a hulladékból képződő 
gázok energetikai célú felhaszná-
lására utalnom – mondta Miskolc 
polgármestere. – Mostantól pedig 
a szennyvízből nyert árammal iro-
dák világítását, számítógépek, la-
borműszerek működését biztosít-
juk – tette hozzá Kriza Ákos.

Elhangzott, a jó gazdasági-be-
ruházási mutatóknak köszönhető-
en a szennyvízből energiát előállí-
tó erőmű beruházásának költségei 
4-5 év alatt térülnek meg, környe-
zeti hatása viszont azonnali ered-
mény.
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Erősítik a brit–magyar  
üzleti kapcsolatokat 
Elsősorban a gazdasági lehetősé-
gek, a megye és Miskolc, valamint 
Nagy-Britannia közötti kereske-
delmi és üzleti kapcsolatok élén-
kítése volt a célja Jonathan Knott, 
Nagy-Britannia magyarországi 
nagykövetének csütörtöki, mis-
kolci látogatásának.

Országjáró körútjának keretében 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben – Miskolcon és Szendrőlá-
don – tett látogatást csütörtökön 
Jonathan Knott. Nagy-Britan-
nia magyarországi nagykövete 
délelőtt Miskolcon előbb meg-
beszéléseket folytatott a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara (BOKIK) 
képviselőivel, majd Kriza Ákos-
sal, Miskolc polgármesterével ta-
lálkozott. A látogatás célja a me-
gye és Nagy-Britannia közötti 
kereskedelmi és üzleti kapcsola-
tok élénkítése, a kiaknázatlan le-
hetőségek feltérképezése, a brit–
magyar üzleti és kereskedelmi 
vállalkozások, cégek együttmű-
ködésének elősegítése volt.

– Egyik célkitűzésünk az, hogy 
Magyarországon és az Észak-
magyarországi régióban is olyan 
cégeket találjunk, melyeket érde-
kel a brit cégekkel történő együtt-
működés – mondta Jonathan 
Knott a BOKIK székházban tar-
tott előadásában. – A régió ter-
jeszkedni kívánó, innovációkat, 
üzleti lehetőségeket kereső vál-
lalatait szeretnénk egy adatbá-
zisban összefogni, és összehoz-
ni őket brit cégekkel – ismertette 
a nagykövet, hozzátéve, ezért azt 
kérik, hogy a cégek vegyék fel ve-
lük a kapcsolatot, és segítenek ne-
kik továbblépni ezeken a terüle-
teken.

– Olyan területekről van szó, 
ahol az innováció, az új megoldá-
sok, a kreativitás, illetve a webes 
technológiák, a csúcstechnológi-
ák számítanak, de ez nemcsak in-
ternetalapú tevékenységeket, ha-
nem akár a mezőgazdaságot, az 
orvostechnikai eszközöket is je-
lentheti – tette hozzá.

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke 
az első lépésnek nevezte a látoga-
tást, mely a brit–magyar kapcso-
latoknak új lendületet adhat. „A 
kamarán nem fog múlni” – tet-
te hozzá –, hogy „tudásunkkal és 
tapasztalatunkkal elősegítsük a 
kapcsolatok kiépítését”.

A BOKIK-ban tett látogatás 
után a nagykövet Kriza Ákossal, 
Miskolc polgármesterével talál-
kozott, akivel szintén a különbö-
ző brit cégek által kínált keres-
kedelmi és üzleti lehetőségekről 
beszélgetett.

Miskolci programja után 
Szendrőládra látogatott a nagy-
követ, ahol a Bhim Rao Egyesület 
Kulturális Központjában meg-
nyitotta az Európai Roma Rend-
védelmi Bajtársi Közhasznú 
Egyesület (FAERLEO) lakossági 
fórumát, valamint ellátogatott a 
Bhim Rao Egyesület gombater-
mesztő üzemébe is.

Kujan I. | fotó: Juhász Á.

Novemberre lehet kész  
a Patak utcai mélygarázs
A terület rendezését és a résfala-
zást végzi kedd óta a kivitelező a 
Patak utcai mélygarázs területén, 
a munka a jövő héttől lesz igazán 
látványos. A parkolót november-
ben adhatják át.

» folytatás az 1. oldalról
Komáromi Gyula, a munkát 
közbeszerzési eljáráson elnyert 
Adeptus-H Zrt. vezérigazgatója 
szerdán a helyszínen tájékoztat-
ta a sajtót a beruházás újraindu-
lásának menetrendjéről. Mint 
mondta, kedd reggeltől a terü-
let rendezését és a munkákhoz 
szükséges közművek újbóli rá-
kötését végzik, de elkezdődött 
már a korábban részben elké-
szült résfal bontása és az új ki-
alakításának előkészítése is. 

– Az alvállalkozókkal már ko-
rábban felvettük a kapcsolatot, 
akik a napokban ismét megkez-
dik gépeikkel a felvonulást, vár-

hatóan jövő hétre már igazán lát-
ványos lesz a munka – mondta.

Mint hozzátette, a réselés so-
rán folyamatosan figyelni fog-
ják, hogy a talajvíz szivárog-e, 
és amennyiben szükséges, úgy 
vasbeton réteggel szigetelik el a 
majdani mélygarázst a víztől.

– A munkákra a szerződés alá-
írásától kezdve 5 hónap áll ren-
delkezésre, vagyis november 18–
19-e körül kell majd átadnunk a 
mélygarázst – mondta Komá-
romi Gyula. A munkák koráb-
ban körülbelül 500 millió forint-
ba kerültek, a réselésből adódó 
mélyítés 65 millió forint, az op-
cionális munkák pedig körülbe-
lül 33 millió forintba kerülnek 
(ezekre természetesen nem biz-
tos, hogy szükség lesz) – mondta 
Komáromi Gyula. Hozzátette, át-
csoportosításokkal ebből a plusz-
költségből 54 millió elszámolha-
tó a projekten belül. T. Á. | fotó: J. Á.

Finisben a Selyemréti-fürdőfejlesztés
Vízzel telt meg az elmúlt hét-
végén az új csúszdameden-
ce és hamarosan feltölthetik a 
többit is a Selyemréti Strand-
fürdőben, ahol lassan finisbe 
ér a munka, több helyen már 
nyírták is az új füvet, ahol 
majdan napozhatunk, és jól 
halad az új bejáratok, büfék, 
öltözők felújítása is.

Bodnár László, a Miskolci Turiszti-
kai Kft. főmérnöke érdeklődésünk-
re megerősítette, valóban vízzel töl-
tötték meg a csúszdamedencét, és 
további pozitív hírekkel is tudott 
szolgálni.

– Az elmúlt időszakban már igen 
látványossá vált az építkezés, a par-

kosítás, napról napra „készebb” ál-
lapotba kerülnek a medencék és a 
mellette lévő területek is – mondta. 
– A gyermek-, a tan-, a dögönyöző- 
és az ülőmedence is 98 százalékos 
készültségben van már, ezeket a na-

pokban fogjuk tesztelni, azaz vízzel 
feltölteni – mondta még a hét elején 
Bodnár László. 

A főmérnök elmondta azt is – és 
erről egyébként többször beszámol-
tunk mi is – hogy az unió által tá-

mogatott és mintegy egymilliárd 
forintba kerülő fejlesztésen felül a 
Miskolci Turisztikai Kft. önerős be-
ruházásként felújítja a nyári öltöző-
épületet, ahol lesz női és férfiöltöző, 
megmarad a régi pavilonos öltöző-
sor is, és két új büfével, egy lángo-
sossal, egy fagylaltozóval és egy ká-
vézóval nyitnak július elején. Ezen 
felül újból megnyílik a nyári be-
járat, és egy új, téli-nyári bejárat 
is létesül, parkkal a főépület mel-
lett. Megújul a szaunatér is, ami egy 
infraszaunával, merülődézsával, 
merülőzuhannyal és pihenőtérrel is 
bővül.                 Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

Az időskori aktivitás megőrzése a cél 
Az idősödő népesség életminősé-
gének javítása, a fizikai és a szel-
lemi aktivitás lehetőség szerinti 
legjobb minőségének megőrzé-
se a célkitűzése annak a nemzet-
közi projektnek, melynek hazai 
zárórendezvényét szerdán tartották 
a városházán. Kiemelt szerepet ka-
pott ugyanakkor a program során az 
idősek munkaerő-piaci aktivitásá-
nak megőrzése is.

Az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap és Magyarország társ-
finanszírozásával megvalósuló, 
Miskolc önkormányzatának rész-
vételével zajló Generations pro-
jekt „Időskorúak munkaerő-pia-
ci reintegrációjának lehetőségei” 
című, hazai zárórendezvényét tar-
tották meg szerdán. A projekt – 
melyben Miskolc két éve, 2011. jú-
nius 1-jétől vesz részt – célkitűzése 
az idősödő népesség életminősé-
gének javítása, a fizikai és a szelle-

mi aktivitás lehetőség szerinti leg-
jobb minőségének megőrzése.

Zsiga Marcell alpolgármester, a 
Miskolci Idősügyi Tanács elnöke a 
szerdai konferencián emlékeztetett, 
Miskolc tavaly elnyerte az Idősbarát 
önkormányzat díjat, köszönhetően 
annak a tevékeny munkának, amit 
az idősekért végez az önkormány-
zat és a Miskolci Idősügyi Tanács. 
Ezért is volt számukra fontos – tet-
te hozzá –, hogy részt vegyenek egy 
nemzetközi projektben, ahol olasz, 
svéd, lengyel és francia partnerszer-
vezetekkel együtt tudnak gondol-
kodni az idősek jövőjéről.

– Hétfőn írtam alá egy együtt-
működési megállapodást néhány 
más magyarországi önkormány-
zattal, fővárosi kerületekkel, me-
gyei jogú városokkal arról, hogy 
közösen fogunk a nemzetközi ta-
pasztalatok és a saját ötleteink alap-
ján együttműködni az idősek jö-
vőjének, mindennapjaik szebbé 

tételéért – mondta Zsiga Marcell, 
hozzátéve, szeretnék, ha Miskolcon 
aktívan élnék meg mindennapjai-
kat a szépkorúak.

Kiss Gábor, Miskolc alpolgár-
mestere ismertette, a korfa megvál-
tozott az elmúlt években, mind az 
Európai Unióban, mind hazánk-
ban. Az idősödési folyamat para-
digmaváltást kíván, és új feladatokat 
állít Miskolc városa elé is, melyek 
között az időskorú miskolciak szo-
ciális biztonságának megőrzése, az 
áldozattá válás elkerülése és meg-
akadályozása egyaránt szerepel – a 
projektben pedig az idős emberek 
munkaerőpiacon történő megtar-
tása és az aktív öregedés elősegítése 
kiemelt helyet kapott. 

– Miskolcon nagyon sok hasz-
nos kezdeményezés van, gondol-
junk csak a városunkban indult, 
és immár harmadik alkalommal 
megrendezett Szépkorúak Aka-
démiájára, amin évente több mint 

százan vesznek részt. Erős hagyo-
mányai vannak ugyanakkor az ön-
kéntességnek, tehát a város külön-
böző programjain, mint például az 
Operafesztiválon való megjelenés-
nek. Tavaly ingyenes informatikai 
képzést indítottunk, melyben di-
ákok oktatták a szépkorúakat. Az 
idősügyi szervezetek – az Idősügyi 
Tanács, a Harmadik kor egyeteme 
– és a nyugdíjas klubok nagy szere-
pet vállalnak az idősek aktivizálá-
sában, de nyilvános hirdetéseinkre 
is sokan megjelentek az informati-
kai és a sportrendezvényeinken – 
tette hozzá Kiss Gábor.

Jeneiné Rubovszky Csilla idős-
ügyi miniszteri biztos többek között 
arról is szólt a konferencián, hogy 
szeretnének a diákok, az önkénte-
sek segítségével az időseknek a fel-
olvasástól a gyógyszerkiváltáson, 
az orvoshoz való kísérésen keresz-
tül mindenben segíteni. 6 ezer köz-
foglalkoztatott-helyet teremthetnek 
ezzel, akiket egy OKJ-képzés során 
szociális gondozóvá képeznének.

Kujan I. 

Miskolcon is tesztelik a gázüzemű buszt
Gazdaságos és környezetkí-
mélő – egy átlagos dízelüze-
mű buszhoz képest ez a két 
legfőbb pozitív tulajdonsága 
annak a gázüzemű jármű-
nek, melyet több hazai nagy-
város után péntektől négy 
napig Miskolcon tesztelnek. 

A háromajtós, 12 méter hosszú, ala-
csonypadlós járművet korábban 
Sopronban, Kaposvárott és Pécsett 
is tesztelték. Az autóbusz motor-
ja 210 lóerős, hathengeres, megfe-
lel az Euro 6-os határértékeknek. A 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
tavasszal írt ki egy pályázatot, hogy 
támogassa a közösségi közlekedést 
lebonyolító cégeket a gázüzemű au-
tóbuszok beszerzésében. A pályázat 
teljes összege 1,6 milliárd forint. 

Szőnyi Péter, az MVK Zrt. pro-
jektigazgatója elmondta, a miskolci 

közlekedési cég is a pályázat része-
ként szerezne be új CNG technoló-
giával működő buszokat.

– Jelenleg egy közbeszerzési aján-
latkérési dokumentáció összeállítá-
sán dolgozunk, amelyik 75 szóló és 
opcionálisan 25 csuklós autóbusz 
beszerzését célozza meg. Az aján-
latot jövő év május-júniusi szállítás-
sal kérjük, reményeink szerint így 
decemberre minden igényelt buszt 

szállíthat nekünk az eljáráson nyer-
tes gyártó – mondta Szőnyi Péter.

Az Ivecohoz tartozó, a közel-
múltig Irisbus néven, a csehorszá-
gi Vysoké Mytoban készülő városi 
autóbusz magyarországi tesztjének 
megszervezését a Magyar Gázüze-
mű Közlekedés Klaszter Egyesület 
végezte. Domanovszky Henrik el-
nök szerint a busz legnagyobb elő-
nye, hogy gazdaságosabb fenn-

tartani és lényegesen kevesebb 
szennyezőanyagot juttat a levegőbe, 
mint egy dízelüzemű jármű.

A Miskolcon tesztelendő busz 
összesen 110 személy szállítására 
alkalmas, melyből 26 ülőhely áll az 
utasok rendelkezésre. A második aj-
tónál kialakított peronon lehetőség 
van babakocsival és kerekesszékkel 
közlekedők utazására is, le- és fel-
szállásukat pedig mechanikusan, 
vagy akár elektronikusan működ-
tethető rámpa segíti. Az utastér szel-
lőzéséről légkondicionáló, valamint 
tágas, elhúzható oldalablakok gon-
doskodnak. 

Az Iveco busza június 20–24. kö-
zött tartózkodik az MVK Zrt.-nél, 
majd Budapesten, Szegeden és Za-
laegerszegen is tesztelik. A gázüze-
mű buszt június 21-én a 67-es, 22-
én a 24-es és a 2-es, 23-án a 3A-s, 
24-én pedig újból a 24-es vonalon 
tesztelik és ingyenesen lehet majd 
kipróbálni az érdeklődőknek. Az 
utasoknak a már megszokott mó-
don kérdőívek segítségével lesz le-
hetőségük elmondani véleményü-
ket a járművel kapcsolatban. 

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L. 

Nyitásig zárás
Zárva tart a Selyemréti Strandfürdő június 21. és jú-
lius 1. között, az ÁNTSZ döntése értelmében – kö-
zölte a Polgármesteri Hivatal csütörtök délután. „Az 
ÁNTSZ ma soron kívüli bejárást tartott a Selyemréti 
Strandfürdőben, vendégek bejelentése alapján. A be-
járás után az ÁNTSZ úgy döntött, az építkezés köz-

beni üzemelést a por, zaj, valamint a pihenést zava-
ró körülmények miatt nem engedélyezi, és utasítást 
adott a Selyemréti Strandfürdő bezárására az építke-
zés befejezéséig” – írja a közlemény. A polgármesteri 
hivatal a fürdőzők megértését és türelmét kéri. A Se-
lyemréti Strandfürdő bérletesei az újranyitásig a Bar-
langfürdő szolgáltatásait vehetik igénybe.
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Ősbemutatók, Ezrek operája és új népoperák
A fentiek keresése jellemez-
te leginkább a Bartók Plusz 
Operafesztivált Miskolcon, 
amely szombaton még új 
művekkel, vasárnap pedig 
zárógálával várja az érdeklő-
dő közönséget, ám a június 
14-én kezdődött operaün-
nep újra eltelt, ismét sikerrel.

» folytatás az 1. oldalról
A nyitóelőadás előtt tartott kö-
szöntőjében Hammerstein Judit, 
az EMMI kultúrpolitikáért fele-
lős államtitkára úgy fogalmazott: a 
Bartók Plusz Közép-Európa egyik 
legjelentősebb zenei fesztiválja, 
amelynek törekvéseit a kulturá-
lis kormányzat mindig támogatás-
ra méltónak ítéli. Különösen azért, 
mert ez a fesztivál kilépett az elit 
művészet „elefántcsonttornyából”.

Nyitóbeszédében Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere azt emelte 
ki: a fesztivál hagyományainak to-
vábbgondolásával, és az új népope-
ra megtalálására tett kísérlettel egy 
olyan, a jövőbe vezető út lehetősé-
gét keresi, amelyen járva nemcsak 
egy új zenei közösségbe, hanem a 
művészet segítségével egy élhetőbb 
városba érhetünk.

Opera a téren
Kesselyák Gergely többször ki-
emelte, szeretnék, ha az egész vá-
ros a fesztivál helyszíne lenne.

– Az operát kihozzuk, s a közön-
séget kedvezményes jegyekkel csá-
bítanánk a színházi bemutatók-

ra, hiszen több ősbemutatónk is 
lesz. Szakítunk a hagyományokkal, 
nem két, párhuzamosan futó fesz-
tivál van (az utcán és a teátrum fa-
lain belül – a szerk.), hanem egy, 
ami kint és bent is várja a miskolci-
akat, s a városba érkezőket – hang-
súlyozta.

Az utcai opera, a Traviata első 
két felvonása „telt házzal” ment: a 
Szinva terasz és a népkerti szökő-
kút környéke is megtelt hétfőn és 
szerdán. A teljes opera bemutató-
ját a Tudomány és Technika Házá-
nál rendezték meg pénteken, lap-
zártánkat követően.

Alfréd szerepében László Bol-
dizsár bizonyította operaéneke-
si kvalitásait, míg Violettát Keszei 
Borbála alakította. A művésznő el-
mondta, az Ezrek operája nagyon 
izgalmas, hiszen az utca emberét 
szólítják meg, nem csupán azokat, 
akik „ki vannak hegyezve” erre a 
műfajra.

– Nagy a felelősség, hiszen min-
denki ismeri, nem csupán az opera 
iránt érzékenyebb közönség. Na-
gyon örültem Kesselyák Gergely 
felkérésének, mert éppen gondol-
koztam rajta, hogy nyáron, csak 
úgy megtanulom Alfréd szerepét – 
tette hozzá László Boldizsár.

Gasztrokultúra az utcán
A kísérőrendezvények között volt 
hagyományosan térzene, kézmű-
ves vásár, borfesztivál, görög, jazz-
est is – és újdonságként vacsora fe-
hérben, az előadások előtt pedig 
gasztrokulturális beszélgetéseket 
rendeztek, ahol a közönség köze-
lebbről is megismerhette az alko-
tókat, szereplőket. Többek között 
Selmeczi György és Vajda János is 
vendégeskedett ezen Vajda János 
két egyfelvonásosának ősbemuta-
tója előtt. A Don Perlimplin és a 
Don Cristobal iker darab. A szerző 
elmondta, Lorca művének olvasá-

sa közben merült fel benne a gon-
dolat, operát ír a történetből.

– Úgy tűnik, a két darab jól ki-
egészíti egymást. Egy tragédiáról 
és egy komédiáról van szó. Külön-
külön is előadhatók, de vannak át-
fedések, azonos szituációk, zenei 
megoldások, így együtt látni a leg-
ideálisabb. Nagyon izgatott voltam 
a bemutató előtt, mert viszonylag 
kevés idő állt rendelkezésre, de elég 
idő sosincs – mondta Vajda János.

Ugyancsak a miskolci közön-
ség láthatta először Orbán György 
Bűvölet című operáját. Az ős-
bemutatók, a Traviata és Alek-
szej Ribnyikov Juno és Avos című 
rockoperája mellett a legnagyobb 
várakozás az operaíró versenyt kí-
sérte. Vasárnap, a zárógálán mind-
három versenyművet – Szilágyi 
Miklós–Horváth György: Ostrom, 
Németh Norbert: Hazug románc, 
Girolamo Deraco: Taci – láthat-
ja a közönség. Eperjesi Erika, a 
miskolci nemzeti operaénekese az 
Ostromban Eszter szerepét játssza, 
aki a török szultán egyik ágyasa.

– Nagyon különleges zene, 
hangzásvilág, hangszerelés, hi-
szen csak fúvószenekar van a szó-
lamok alatt. Izgalmas feladat. Ez az 
első operaíró verseny, így minden-
ki kétkedve fogadhatja a műveket, 
de remélem, megszeretik a nézők 
– mondta a művésznő a szomba-
ti, első előadás előtt.

A három új operából kettőt 
szombaton láthat a közönség fel-
olvasó operaszínházi előadásban, 
vasárnap pedig mindhárom al-
kotásból felcsendülnek a legszebb 
részletek.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Diákok az Avas Szállóért

Miskolci szakközépiskolások is 
részt vesznek az Avas Szálló hom-
lokzatának nyáron kezdődő fel-
újításán. 

A megyei kormányhivatal Mis-
kolci Járási Hivatal Járási Épí-
tésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala a közelmúltban határo-
zatban egyetemlegesen kötelez-
te állagmegóvásra az Avas Szál-
ló tulajdonosait, amit azonban 
a többségi tulajdonos Multicasa 
Consulting Kft. a mai napig sem 
kezdett meg. Rostás László vá-
rosi főépítész elmondta, bár a 
jogi eljárás továbbra is folyik, 
az állagmegóvást kisebbségi tu-
lajdonosként el kell kezdenie a 
városnak, mert nem engedheti, 
hogy az az érték, amit az épület 
képvisel, elpusztuljon.

Mint arról márciusban beszá-
moltunk, a balesetveszélyes dí-
szítőelemek és a felázott vako-
lat eltávolításával kezdődött az 
Avas Szálló állagmegóvása. Ak-
kor elvégezték a tető ideigle-
nes fedését, pótolták a hiányzó 
ereszcsatornákat, OSB-lapokkal 
fedték be a földszinti nyílásokat.

Áprilisban számoltunk be ar-
ról, hogy miskolci szakközépis-
kolások – a Kós Károly Építő-
ipari, a Gábor Áron Művészeti 
és az Eötvös József Szakközépis-
kola diákjai – is részt vehetnének 
a homlokzat helyreállításában. 
Mint mondta, az önkormány-
zat részéről egyértelmű a szán-
dék: ez a tanulóknak is nagy-
szerű lehetőség volna, hiszen a 
nyári gyakorlatuk során elvég-
zett munkájuknak gyakorlati 
haszna is volna.

– Ezzel kapcsolatban az egyez-
tetések folyamatosak voltak az 
elmúlt hetekben az iskolaigaz-
gatókkal és Ragályiné Hajdú 
Zsuzsannával, a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ Mis-
kolci Tankerületének megbí-
zott vezetőjével is, akik szintén 
támogatták a kezdeményezést 

– mondta a főépítész, kiemelve, 
hogy a diákok értékteremtő gya-
korlati munkavégzését a BOKIK 
is szorgalmazza, illetve van ezt tá-
mogató kormányzati szándék is.

A felújítást a tervek szerint 
egy építőipari cég koordinálná.

– A cég biztosítaná a törvényi 
hátteret, a szakértelmet, a diákok 
munkájának szakmai felügyele-
tét, a megfelelő körülményeket a 
felújításhoz – mondta.

Mint Rostás László kiemelte, a 
munka – például a hiányzó hom-
lokzati elemek gyártásának elő-
készítése – már megkezdődött.

– A homlokzat, bár sokat szá-
radt, egyelőre még mindig ned-
ves, ez jól látható. Terveink sze-
rint nyár közepén kezdődhet 
az állványozás, és szeptember 
végére szeretnénk befejezni a 
munkát, a homlokzati elemek 
helyreállítását, és az épület vako-
lását – mondta a főépítész.

A rekonstrukcióval rende-
zettebb külsőt adna – első kör-
ben – az épület homlokzatának, 
de vannak tervek arra is, hogy, 
ugyancsak diákok bevonásával, 
megújuljon a Fehér-terem, vagy 
éppen a színházterem.

– Fontos, hogy a munkának 
nem része első körben a nyílás-
zárók behelyezése, azonban így 
nem hagynánk az épületet. Ter-
veink szerint miskolci képző-
művészeknek ajánlaná fel az ön-
kormányzat kulturális osztálya 
és a Miskolci Galéria közösen, 
hogy átmenetileg alkotásokkal 
töltsék meg az épület ablakait – 
mondta a főépítész.

Rostás László kijelentette, a vá-
rosnak elsődleges célja az, hogy 
ne csupán a homlokzat, hanem 
az egész épület megújulhasson, 
és betölthesse régi funkcióját.

– Ehhez meg kell találni a for-
rásokat, azt azonban nem hagy-
hatjuk addig sem, hogy ez az 
épület, ez a kulturális érték el-
pusztuljon – szögezte le Rostás 
László.     Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

Összefogják Miskolc régi és új értékeit
A változó kulturális térben újradefi-
niálni és összefogni Miskolc kulturá-
lis és turisztikai értékeit – ez a célja 
annak a projektnek, melyet az ok-
tóberben alakult KultMIX – Miskol-
ci Kulturális Klaszter indított el szer-
dán, annak nyitórendezvényével a 
Herman Ottó Múzeumban.

Némedi Varga Zoltán, a Miskolci 
Kulturális Központ Nonprofit Kft. 
ügyvezetője elmondta, a KultMIX 
azzal a céllal alakult meg tavaly ok-
tóberben, hogy a következő hó-
napokban megnyíló turisztikai és 
kulturális attrakciókat összefogja, 
és hozzájuk kapcsolja a már meg-
lévőket is.

– A cél az, hogy azok a szerveze-
tek, melyek ezeket az attrakciókat 
üzemeltetik, közösen gondolkoz-

zanak, egymás erősítve működje-
nek – mondta az ügyvezető.

Tóth Arnold, a Herman Ottó 
Múzeum igazgatóhelyettese örö-
mét fejezte ki, hogy az intézmény 
központi épülete ad otthont a nyi-
tórendezvénynek.

– A múzeumban mindkettő, a 
már meglévő, hagyományos érté-
kek is jelen vannak, és a szeptem-
berben nyíló Pannon-tenger Mú-
zeum képében pedig az újonnan 
létrejövő, sok-sok látogatót vonzó 
attrakció is megjelenik – mondta 
Tóth Arnold.

Kiss Gábor alpolgármester elő-
remutatónak nevezte az együttmű-
ködést, közös gondolkodást.

– Én azt látom, hogy azok a tele-
pülések, projektek tudnak jól mű-
ködni, ahol van kurázsi, vagy mai 

szóval élve, innovatív potenciál – 
mondta Kiss Gábor. 

Az alpolgármester kiemelte, 
Miskolc számos fesztivál, rendez-
vény, országos jelentőségű kultu-
rális örökség helyszíne. A kínálatot 
tovább bővítik majd az európai uni-
ós forrásokból megvalósuló új kul-
turális turisztikai attrakciók, mint 
a Pannon-tenger Múzeuma, a di-
ósgyőri vár és Lovagi tornák tere, 
a lillafüredi függőkert, a Science 
City Tudománytechnikai Múzeum, 
vagy a kis-avasi Bor- és Pálinkaház.

– A változó kulturális térben el-
engedhetetlen, hogy Miskolc kul-
turális értékei révén még hangsú-
lyosabban kapcsolódjon be a hazai 
és nemzetközi kulturális turizmus-
ba. Feladatként többek közt ezt fo-
galmazta meg a közművelődési és 

múzeumi szervezetek együttmű-
ködéséből megalapított KultMIX 
– Miskolci Kulturális Klaszter – 
hangsúlyozta Kiss Gábor.

A társaság pályázati támogatás-
ból a kulturális attrakciókhoz kap-
csolódó szolgáltatások fejlesztését 
valósítja meg. Marketingtervek ki-
dolgozásával és megvalósításával, 
országos roadshow elindításával 
használja ki azokat a lehetőségeket, 
amelyek segítik Miskolc szellemi 
értékei, a kulturális örökségi hely-
színek ismertségének növelését a 
miskolci, az országos és a határon 
túli közönség körében. A KultMIX 
– összefogás a kulturális turisztikai 
attrakciókért Miskolcon és térségé-
ben című projekt összköltsége több 
mint 46 millió forint, a támogatás 
az Európai Unió és az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósul meg.

Tajthy Á. 

Közeleg Kamarás Máté musicalshow-ja
Több okból is különleges lesz júli-
us 6-a Kamarás Máté és rajongói szá-
mára. Életében először koncerte-
zik ugyanis a miskolci musicalénekes 
Aggteleken, a cseppkőbarlangban, 
ahová érkeznek barátai, zenészven-
dégei és japán rajongói is.

Kamarás Máté és barátai cím-
mel rendeznek különleges 
musicalshow-t az Aggteleki-csepp-
kőbarlangban, július 6-án, ahová 
érkezik Miskolc jószolgálati nagy-
követe meghívására Vágó Zsuzsi, 
Mészáros Árpád Zsolt, André Bau-
er osztrák musicalszínész és a Veréb 
Tamás, akivel 2009-ben adott utol-
jára közös koncertet Kamarás Máté 
Miskolcon. A vendégek borsodi és 
miskolci énekesek, hiszen Kamarás 
Máté számára fontos szülővárosa.

Vágó Zsuzsi is miskolci születésű. 
Mint mondta, Mátéval már sokszor 
beszéltek róla, de még sosem léptek 
fel közösen, így az aggteleki kon-
cert ebből a szempontból is külön-
leges lesz.

– Még Miskolcon, az Elizabeth-
ben láttam Mátét, majd kiderült, 
hogy az egyik barátomnak a barát-
ja, így megismerkedtünk, a West 

Side Storyban már barátként néz-
tük meg. Még nem léptünk fel 
együtt, nagyon várom. Igaz, sok 
dolgom van, de fiatal vagyok, és 
azt csinálom, amit szeretek – való-
ra vált az álmom – mondta Vágó 
Zsuzsi, majd rátért a koncertre. 
– Aggteleken éneklek szólót és du-
ettet is André Bauerrel, akit még 
nem ismerek. Én magyarul, ő pe-
dig németül, ez külön pikantériát 
ad majd az előadásnak. Természete-
sen Mátéval is lesz közös dalunk, az 
Elizabethből a Hogyha kell egy tánc 
című – tette hozzá a jelenleg az Ope-
rettszínházban 11 szerepet játszó 
énekesnő, aki négy évig tanult zon-
gorázni, s a tengeren túl is bemutat-
kozott már az István, a király című 
rockoperában Koppány lányaként, 
Réka szerepében.                          Kiss J.

„Tündérkert” médiatábor 
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0077
A Bányász Kulturális Egyesület július 22-től  28-ig díjtalan tá-
borozási lehetőséget hirdet  12–16 éves fiatalok részére!
Kirándulások, filmes-fotós-webes kreatív foglalkozások  
a projekt keretében.
Tanári kíséret, ellátás, technikai felszerelés biztosított  
a most felújított Perecesi Közösségi Házban!
Jelentkezés e-mailben vagy telefonon július 1-jéig: 
banyaszklub@freemail.hu, illetve 06-46/439-633

Hirdetés

A kábítószer 
ellen buliznak
Bubibulit rendeznek szerdán, a 
kábítószer-ellenes világnap alkal-
mából. A miskolci Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórum program-
jait a Bűnmegelőzési Centrumban, 
a Népkertben és a Szinva teraszon 
tartják meg.

Kerekasztal-beszélgetés, Btk.-
módosítások a visszaélés kapcsán, 
gyertyagyújtás a kábítószer áldo-
zatainak emlékére, buborékfújó 
flashmob és kreatív foglalkozások 
– többek között ilyen események 
várják az érdeklődőket szerdán, 
három helyszínen, a kábítószer-el-
lenes világnapon, hogy a tudatmó-
dosító szerek okozta károsodások-
ra hívják fel a figyelmet.

K. J.
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Árvízi védekezés, 
selyemréti strand
Kriza Ákos polgármester napirend 
előtt szólt az árvízi védekezésről, 
kiemelve az összefogás jelentő-
ségét, sikerét, Miskolc, a miskol-
ci cégek, önkéntesek részvételét a 
munkálatokban. 

– Jó volt hallani, hogy dicsé-
rő szóval illették a miskolciakat, 
jó volt látni a helyszínen az ösz-
szehangolt, szakértő munkát – 
hangoztatta, köszönetet mondva 
mindazoknak, akik részt vettek a 
védekezésben.

A polgármester arról is szólt, 
hogy július 1-jén kinyit a selyem-
réti strand eddig elkerített, felújí-
tás alatt álló része. Mint mondta, 
több mint hatéves munka vé-
gére sikerült most pontot ten-
ni, a strand megújult részekkel, 
szolgáltatásokkal várja a miskol-
ciakat. Kriza Ákos kiemelte, a 
pályáztatás, kivitelezés során na-
gyon szoros ellenőrzés érvénye-
sült a műszaki problémák ki-
küszöbölése érdekében, mint 
fogalmazott: „jottányit sem en-
gedhetünk a minőségből”. Mis-

kolc polgármestere valamennyi 
látogatónak azt kívánta, érezze jól 
magát a létesítményben, élvezzék 
a megújult szolgáltatásokat.

Napirend előtt emlékeztek 
meg a közelmúltban elhunyt 
Berkessy Sándor főorvosról, a 
város Pro Urbe-díjas, elismert 
közéleti személyiségéről, volt 
MSZP-s önkormányzati képvi-
selőről is, akiről Simon Gábor, a 
párt városi elnöke mondott nek-
rológot, felidézve életútja legfon-
tosabb állomásait, emberi, orvo-
si, közéleti hitvallását.             Sz. S. 

Kéményseprés, rezsicsökkentés
A kötelezően igénybe veendő ké-
ményseprő-ipari közszolgáltatás-
ról szóló rendelet módosításáról 
is tárgyalt a grémium, amely a re-
zsicsökkentéssel kapcsolatos díj-
csökkentést tartalmazta.

Pfliegler Péter alpolgármester 
szerint nemcsak 10, 20 százalé-
kos, de bizonyos kéménytípu-
soknál ennél magasabb díjcsök-
kenés is lehetséges, ez azonban 
nem okoz hasonló arányú be-
vételkiesést a feladatot ellátó cé-
geknél.

Kiss János (Fidesz) frakció-
vezető elmondta, ez a napiren-
di pont az egyik legfontosabb 
az emberek mindennapi éle-
te szempontjából, a jelek szerint 

mégsem érdekli a szocialistá-
kat – a politikus ezzel arra utalt, 
hogy a közgyűlési teremben a 
téma tárgyalásánál alig tartóz-
kodott benn ellenzéki politikus. 
Kiss János szerint a díjcsökkenés 
a rezsicsökkenés olyan dimen-
zióját nyitja meg, amely nem 
csupán a lakossági szolgáltatá-
sok tekintetében jelent komoly 
megtakarítást. Több pénz ma-
rad az emberek zsebében, ami 
számos előny jelent, az egész tár-
sadalomban érezteti a hatását. A 
rezsicsökkentési folyamat pedig 
nem áll meg, ősszel valószínűleg 
tovább csökken majd a távhő, a 
gáz ára, ami további javulást je-
lent a miskolci polgárok anyagi 
helyzetében is.

Szimfonikusok, rendészet: új vezetők
Ismét tárgyaltak a Miskolci Önkor-
mányzati Rendészet és a Miskol-
ci Szimfonikus Zenekar Nonprofit 
Kft. vezetői álláshelyéről. 

Mint ismert, az áprilisi ülésen ér-
vénytelenítették a rendészet ve-
zetői munkakörének betöltésére 
kiírt pályázatot, s új kiírását ren-
delték el. A Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar vezetői posztjára ki-
írt pályázat elbírálása is szerepelt 
már a közgyűlés előtt, miután 
Szabó Péter év elején lemondott 

a posztjáról. A márciusi ülésen a 
négy jelölt egyike sem kapott mi-
nősített többséget, így új pályáza-
tot írtak ki. 

A júniusi közgyűlés zárt ülé-
sén a Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar vezetői posztjára pályázók 
közül Horváth Ádám számára 
szavazott bizalmat a képviselő-
testület, a Miskolci Önkormány-
zati Rendészeti Szerv élére pedig 
Vincze Csabát nevezték ki, aki 
megbízással vezette a szervezetet 
az elmúlt két hónapban. 

Telekadó: aki foglalkoztat, az mentesül
A telekadóról szóló önkormány-
zati rendelet megalkotásáról is 
tárgyalt a grémium. 

Kovács László (KDNP) képvi-
selő hozzászólásában elmondta, 
meggyőződésük, hogy a jelenle-
gi, általában is pangó ingatlanpi-
ac élénkítéséért, a helyi gazdaság 
mozgásba hozásáért saját eszkö-
zeivel az önkormányzat is tehet.

Pakusza Zoltán (Jobbik) kép-
viselő kifogásolta, hogy ez a nagy 
horderejű anyag is sürgősséggel 
érkezett, nem volt idő átnézni, 
esetleg szakértőkkel konzultálni. 
Mokrai Mihály (MSZP) képvise-
lő elhibázottnak nevezte az anya-
got, mint mondta, nem készült 
róla hatástanulmány, nincs meg-
felelően előkészítve. 

Kiss János (Fidesz) frakcióve-
zető elmondta, tökéletes adóz-
tatás nincs, a jelen telekadó vi-
szont igazságos. Egy aránylag 

szűk adózói kört terhel, s egy 
nagyon tág városi kör lehet a 
haszonélvezője. Mintegy 30-40 
adózó, amelyik ebbe a körbe ke-
rülhet, de nekik is kezükben van 
a lehetőség, hogy kikerüljenek 
innen, amivel a város így is, úgy 
is nyer. Ha például valaki tény-
leges művelés alá vonja meglévő 
mezőgazdasági területét, men-
tesül az adó alól, s ezzel mun-
kahelyeket is teremthet. Akinek 
üzemi területe van, teleknagy-
ságtól függően, bizonyos számú 
munkavállaló foglalkoztatásával 
ugyancsak mentesülhet. Soós 
Attila (Fidesz) képviselő jelez-
te, egyes multinacionális tulaj-
donosok aránytalanul nagy te-
rületeket birtokolnak anélkül, 
hogy hozzájárulnának a közte-
herviseléshez, értékteremtéshez. 
Ennek esetükben is meg kell va-
lósulnia, ezt a célt is szolgálja az 
előterjesztés.                               Sz. S.

Egységes városi őrzésvédelmi rendszer
A közgyűlés egyik legfon-
tosabb napirendi pont-
ja a MiREND-Sec Miskolc 
Rendjéért Vagyonvédelmi 
Kft. megalapítására vonatko-
zó javaslat volt, az egységes 
városi őrzésvédelmi rendszer 
kialakítása érdekében. 

A városi vagyonvédelmi cég a mis-
kolci önkormányzat többségi, és 
a Valton-Sec Kft. kisebbségi tu-
lajdonában jön létre. Az indok-
lás szerint a nagy értékű városi va-
gyonelemek védelme érdekében 
az eddiginél korszerűbb, hatéko-
nyabb védelmi rendszer megte-
remtése indokolta egy olyan cég 
bevonását a feladatok ellátásába, 
amelynek széleskörű tapasztala-
tai vannak, tevékenysége referen-
ciáin keresztül ellenőrizhető. Ren-
delkezik a megfelelő forrásokkal a 
híradástechnikai berendezések be-
szerzéséhez, az Egységes Digitá-
lis Rádiórendszerhez (EDR) kap-
csolható készülékek átjárhatóságot 
biztosítanak a rendvédelmi szer-
vek között, jelentősen felgyorsítva 
az állampolgári bejelentésekre tör-

ténő reagálást, a rendkívüli helyze-
tek kezelését. 

Az új kft. kiemelt célja lesz a 
közvetlen lakossági igényeket ki-
elégíteni képes, távfelügyele-
ti járőrszolgálat működtetése is. A 
vagyonvédelem keretében biztosít-
ható a védeni rendelt ingatlanok, 
közterületi műtárgyak, tömegköz-
lekedési járművek, megállóhelyek 
folyamatos, visszatérő járőrszolgála-
ti ellenőrzése. A közvetlen lakossá-
gi kapcsolattartás keretében kiépít-
hető egy olyan jelzőrendszer, amely 
adott esetben szavatolhatja a segít-
ség gyors helyszínre irányítását.

A vagyonőrök állandó kapcsola-
tot tartanak fenn az önkormányza-
ti rendészeti szerv munkatársaival, 

amit elősegít az egységes arculat 
éppúgy, mint az egy épületben tör-
ténő elhelyezés. Ennek révén a kö-
zös eligazítások, illetve szolgálat-
irányítási rendszer bevezetése is 
megoldódhat. A Miskolci Önkor-
mányzati Rendészet új helyre, a 
Győri kapu 27. szám alá költözte-
tése folyamatban van, a vagyonvé-
delmi kft. is ezen az új helyen kezd-
heti majd meg tevékenységét.

Simon Gábor (MSZP) képvise-
lő szerint nem világosak, illetve ért-
hetőek a célok, s az sem, mi indo-
kolta egy budapesti cég bevonását, 
budapesti vezetők felkérését. Ko-
rábban azt mondták, nem kell be-
vonni magáncéget a városi közrend 
biztosításába. Átláthatatlan az új cég 

létrehozásának a folyamata. A bűn-
cselekmények szaporodása jelzi, 
nem tudják kezelni a helyzetet. 

Kiss János (Fidesz) frakcióvezető 
hangsúlyozta, éppen az MSZP bí-
zott meg annak idején egy bizton-
sági magáncéget, ami sokba került 
a városnak. Nagyon terhes öröksé-
get vettek át 2010-ben, folyamato-
san keresték, keresik az eszközöket 
a közbiztonság javítására. A város-
nak fontos vagyontárgyai vannak, 
ezek megőrzése lényeges, ha a vá-
ros többségi tulajdonú biztonsági 
cége végzi ezt, nem kerül pénzbe, 
átteszik a pénzt „az önkormányzat 
egyik zsebéből a másikba”. Elmond-
ta, nem a bűncselekmények száma 
nőtt, hanem a lezárt büntetőeljárá-
soké, ez pedig két különböző dolog.

Kovács László (KDNP) kép-
viselő jelezte, már a rendésze-
ti szerv létrehozásakor döntöttek 
arról, hogy vagyonvédelmi cégre 
is szükség van. Az MSZP kritiká-
ját nem tudja elfogadni, ők annak 
idején százmilliókat költöttek el a 
városőrségre, megfelelő eredmény 
nélkül. Kriza Ákos polgármes-
ter hangsúlyozta, nagy részben az 
MSZP által betelepített „fészekra-
kók” által elkövetett bűncselekmé-
nyek jelentek meg a statisztikában.

  Szepesi S. 

Frakciók a városi vagyonvédelmi kft. létrehozásáról 
Kiss János (Fidesz)
A Fidesz-frakció azért tá-
mogatta a közgyűlésen 
egy új, a város többsé-
gi tulajdonában lévő va-
gyonvédelmi cég létre-
hozását, mert beleillik 
abba a közbiztonsági 
programba, amit a vá-

rosvezetés 2010-től konzekvensen képvisel. A 
közbiztonsági programunk keretében vezettük 
be például a rendszeres és célzott hatósági ellen-
őrzéseket, a lovas mezőőr-szolgálatot, de bőví-
tettük a közterület-felügyelők létszámát, és szá-
mos új térfigyelő kamerát helyeztünk el. Később 
megállapodást kötöttünk a rendőrséggel, és az-
óta tíz járőrpáros lát el szolgálatot folyamatosan 
Miskolc utcáin. Miskolc volt az első nagyváros, 
amely az önkormányzati rendészetet létrehozta, 
miközben a „fészekrakó” ügyben is csak néhány 
hét választ el minket attól, hogy az első lakáso-
kat a város átvegye. A folyamat legújabb állomá-
sa, hogy a város a vagyonvédelmi rendszereket is 
fejleszteni kívánja, ez a szándék egyaránt vonat-
kozik a városi tulajdonú vagyontárgyakra és a la-
kosság értékeire is.

Simon Gábor 
(MSZP)
Kriza Ákosnak van mi-
ért szégyenkeznie: ren-
det ígért, közben elsza-
badult a bűnözés. Két 
éve alatt, ámokfutá-
suknak köszönhetően 
4000 bűncselekmény-

nyel több következett be városunkban, mint a 
korábbi időszakban. Fejetlenül kapkodnak, a 
legújabb ötletük, hogy őrző-védő céget kell ala-
pítani, mert az eddigi erőlködéseik hatástala-
nok. Skandalum, hogy ezt az új céget is teljesen 
ingyen átjátsszák egy budapesti vállalkozásnak, 
és nem tudtak találni egyetlen miskolci szak-
embert sem a cég vezetésére. Joggal merül fel 
a kérdés: kinek az anyagi érdekeit képviseli a vá-
rosvezetés? Hogy fordulhat elő, hogy sokadszor 
nem bízik a miskolciak tudásában, szakértelmé-
ben? A kampányban nem ezt ígérték! Akkor azt 
mondták, hogy a miskolci cégekre fognak tá-
maszkodni és csökkentik a munkanélküliséget. 
Most pedig ország-világ láthatja, hogy a város 
őrzésvédelmi feladatainak mutyiszagú átjátszá-
sa nem a miskolciak érdekében történik.

Molnár Péter 
(KDNP)
2010-re a miskolci la-
kosok bizalmukat vesz-
tették a két cikluson át 
a várost rosszul vezető 
MSZP-vel szemben. De 
a közbiztonságba vetett 
hitüket is elvesztették. 

Ezen akart és akar változtatni a Fidesz – KDNP ve-
zette önkormányzat. Számunkra az egyik legfon-
tosabb az, hogy minden miskolci biztonságban 
érezhesse magát. Ezért fordítunk a költségvetés-
ben többet a közbiztonságra, ezért hoztuk létre 
korábban az önkormányzati rendészeti szervet. A 
júniusi közgyűlésen egy új, többségében városi 
vagyonvédelmi kft. alapítására került sor. A cél az, 
hogy Miskolc és a városi cégek vagyona bizton-
ságban legyen. Egy egységes, remélhetőleg jól 
működő rendszer van kialakulóban Miskolcon. 
Az az elvárás, hogy felgyorsuljanak az állampol-
gári bejelentésekre történő reagálások. A Miskol-
ci Önkormányzati Rendészet diszpécserszolgá-
latával együttesen létesítendő 24 órás ügyeleti 
szolgálat képes lesz a bejelentések azonnali véte-
lére és a gyors reagálásra.

» Napirenden szerepelt az iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnői, valamint területi 
védőnői körzetek átszervezése is. Az ellátottak létszámának csökkenése, a körzetek létszámará-
nyának változása 2013-ban ismét szükségessé tette a körzetek felülvizsgálatát.

» Együttesen tárgyalták a Miskolc településképét, védelmét érintő napirendi ponto-
kat. Ezek között szerepelt Miskolc zajcsökkentési intézkedési tervének elfogadása, Miskolc Tele-
pülésszerkezeti Tervéről (TszT) és Építési Szabályzatáról (MÉSZ) szóló önkormányzati rendelet mó-
dosítása, valamint a város településképi védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

» Összevontan tárgyaltak pályázatokkal kapcsolatos napirendeket: a Miskolc Vá-
rosi Sportiskola Kft. 2013–14. évi társaságiadó-támogatásból finanszírozandó létesítményfejlesztés-
re és tárgyieszköz-beszerzésre, valamint a vízi-, kézi-, kosárlabda-szakosztály utánpótlás-nevelésre 
irányuló pályázatához önerő biztosítását, illetve a Nagy-Avas 400. szám előtti pincebeszakadás hely-
reállítására vonatkozó vis maior pályázathoz szükséges önrész biztosítására benyújtandó javaslatot.

» Elfogadta a közgyűlés Miskolc Esélyegyenlőségi Programját, s döntöttek pályázat be-
nyújtásáról az Operafesztivál 2014–2016. évi programjainak támogatására és a települési önkor-
mányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatására a Herman Ottó Múze-
um új állandó kiállítása megvalósításának érdekében. 

döntöttek még ›››››››››››››››››››››››

A városi sportirányítás átszervezése
Napirenden szerepelt Miskolc sport-
irányításának átszervezése is. A kép-
viselő-testület áprilisban döntött a 
Miskolci Sportholding Kft. megala-
pításáról, egyben utasította, hogy 
készítsen részletes javaslatot a vá-
rosi sportigazgatás átszervezésére. 

A kft. elvégezte a szükséges átvi-
lágításokat, elemzéseket, és ezek 
alapján elkészítette a 2013–2015. 
évre vonatkozó stratégiai tervét. 
Az elemzés rögzíti, hogy jelenleg 
hiányzik az önkormányzati tulaj-
donú sportcélú ingatlanok haszno-
sításának koordinációja, ennek ki-
küszöbölésére tesz javaslatot. 

A tervezet egy új jogi irányítá-
si modell kialakítását is javasol-
ja. Ennek lényege, hogy az önkor-
mányzat az MVSI-ben, valamint a 
szabadidőközpontban meglévő üz-
letrészeit tőkeemeléssel a sporthol-
dingba apportálja. Így az érdemi 
tulajdonosi többség a sportholding 
kezébe kerül, amely ez által közvet-

lenül gyakorolni tudja a taggyűlése-
ken keresztül az elvi sportirányítást. 

A Fidesz- és a KDNP-frakció 
hozzászólói hangsúlyozták, a kon-
cepció a szervezeti és finanszírozá-
si kérdések mellett a sportingatla-
nok, a sportvagyon, azaz a miskolci 
egészségvagyon gyarapításával fog-
lalkozik. Úttörő munkáról van szó, 
a célkitűzések az élhető város meg-
teremtéséről is szólnak. A miskol-
ci sport komoly támogatásokban 
részesült az elmúlt időszakban, a 
fejlesztések folytatódnak, a sport-
létesítmények működtetésének ösz-
szehangolásával optimálisabban le-
het hasznosítani rendelkezésre álló 
területeket, ingatlanokat.

Az ellenzéki hozzászólók alap-
vetően egyetértettek az elkészült 
anyaggal, hiányosságként fogal-
mazták meg egyebek mellett, hogy 
sok helyen „megáll” a helyzetér-
tékelésnél, illetve nem tartalmaz 
határidőt, amikorra a költségeket 
meg lehetne határozni.                Sz. S. 
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Apróhirdetés
Kisgyermekes szülő és most költöztek új lakásukba? Nem ismer senkit, aki segíthet 
eligazodni a környéken? Ebben is segíthet a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány in-
gyenes szolgálata. Hívja a 06-30/905-8113 számot.

Sürgősen eladó a Vasgyári piacon saját üzlethelyiség, 20 m2-es, jó helyen lévő, átte-
kinthető bolt, áron alul. Bármilyen kereskedésre alkalmas, akár dohányárusításra is. 
Érd.: 06-20/2938-456, 46/347-180.

Hi-Sec és MEGA acél bizton sá gi ajtók már 54 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók (mű-
anyag, fa, alumínium) cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, web: www.aluport.hupont.hu, bemutatóte-
rem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

GyAKorló ápoló (oKJ: 5272301) 

képzési idő:  4 félév

EGéSzSéGüGyi ASSziSztEnS (oKJ: 5472001)  
képzési idő:  4 félév

Jelentkezési határidő: 2013. 08. 31.

A Szent Benedek Gimnázium SzKi  
és Kollégium Miskolci tagintézménye 

a 2013/2014-es tanévben az alábbi,  
érettségire épülő szakképzéseket indítja:

Érdeklődni És jelentkezni: 

3533 Miskolc, Kabar u. 12.
06-30/398-9827, 06-46/530-340  

sztbenedek.miskolc.titkarsag@gmail.com

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.

Akció 2013. 06. 22-től 2013. 06. 28-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
Silan öblítő 1 l   499 Ft
Veet szőrtelenítő krém, 100 ml, 9990 Ft/l 1250 Ft 999 Ft
Ariel mosópor, 4 kg, 825 Ft/kg 3499 Ft  3299 Ft
Trinát mf. zománc, fehér, 1 l   2199 Ft
Trikolor kerítéslazúr, 5 l, 580 Ft/l  2899 Ft

SZENT JÁNOS 
GYÓGYSZERTÁR 
l gyógyszerek l tápszerek l kötszerek 

l homeopátiás szerek l gyógykozmetikumok 
l vitaminok l teák 

l egyéb termékek gazdag választékával 
várja ügyfeleit hétfőtől péntekig 7–19 h-ig,
szombaton 7–14 h-ig, vasárnap 7–12 h-ig

www.szentjanosmiskolc.novodata.hu

Miskolc,
Búza tér 14.

Telefon:
06-46/564-564
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Az írásunk mi magunk vagyunk
Az ember írásképe 25-30 
éves korára alakul ki, sze-
mélyisége ekkorra érik meg. 
Ahogyan nincs két egyfor-
ma ember, nincs két egy-
forma íráskép sem. A gra-
fológia tudománya pedig 
többek között abban segít 
sokat, hogy többet megtud-
junk magunkról, egészsé-
günkről.

A grafológia az a szakterület, amely 
az íráskép alapján ad személyiség-
leírást, de használják többek kö-
zött pedagógiai célokra, történelmi 
alakok megismerésére, munkaerő-
kereséskor. Galambos Eszter ok-
leveles grafológus hangsúlyozta: a 
grafológia inkább áll közel a pszi-
chológia tudományához, mint az 
ezotériához. Egy-egy betű, jel sem 
mérvadó, a szakemberek számos 
tényezőt figyelembe vesznek.

– A legfontosabb, hogy egy jel 
nem jel. A betűk mellett a teljes írás-
képet vizsgáljuk, összetett módon. 

Kézzel írva 8-12 sor, megszólítás, 
aláírás szükséges hozzá – mondta. 
Számít például a betűk mérete, ösz-
szekapcsolódása, a folyóírás, a so-
rok, betűk közti távolság, s a mar-
gók mellett az, hol helyezkedik el a 
megszólítás, az aláírás.

Megállapítható, hogy nyitott 
(extrovertált), vagy zárkózott (int-
rovertált) személyiségről van szó. 
Kiderül a társasági viszonyokhoz 
való hozzáállás, s ugyan a grafológia 
nem tud betegségeket megállapíta-
ni, de előjeleket igen. Ha valakinek 
tartósan változik az írásképe, akkor 

érdemes szakemberhez fordulni, 
hiszen a szakértő vizsgálat segíthet.

A grafológus példaként felhoz-
ta a diszlexiát, diszgráfiát – a gye-
rekeknek nincs kifejlett írásképük, 
ezért náluk rajzelemzés is járul a 
vizsgálathoz. A stressz következ-
tében kapkodó lehet az íráskép, 
ereszkedőek a sorok, túl szélesek a 
margók, vagy gyenge a nyomaték – 
többek között.

– A vesekő például abból vehe-
tő észre, hogy az ovál betűk (o-a) 
egyes részei mennyire vastagok, 
van-e bennük törés – tette hozzá 
Galambos Eszter.

A pszichológiával kapcsolatban 
kiemelte, három zóna van az írás-
ban. Alsó, középső és felső. Az alsó 
az anyagi, szexuális életről ad fel-
világosítást, a középső zóna a gya-
korlati életről tájékoztat, a felső pe-
dig az úgynevezett szellemi zóna.

– A duktor, vagyis az író ember 
életvezetése is kiderül, de a szemé-
lyiségelemzéskor nem csupán egy 
írást nézünk meg – hangsúlyozta.

Néhány példát említve kiemelte, 
a bal margó a múlthoz, a jobb a jö-
vőhöz való viszonyt mutatja. Elő-
fordul, hogy nem folyóírással, ha-
nem scriptírással ír az ember. Ha 
nem műszaki érdeklődésű sze-
mélyről van szó, akár jelentheti azt 
is, hogy titkolózik, önmagát nem 
adja ki, de ehhez is számos másik 
jelet is meg kell vizsgálni. A grafo-
lógia összetett tudomány, vannak 
azonban betűk, amelyekből már a 
laikus is következtethet egy-két do-
logra. A lényeg azonban a domi-
nancia, egy-egy betű, jel még nem 
árulkodó.

K. J. | fotó: Juhász Á.

Történelmi recept 
Egyre szélesebb körben ismerik 
és fogyasztják a történelmi recept 
alapján készült Miskolczi Kolbá-
szokat. Ez nemcsak helyi termék-
ként lehet érdekes, hanem ét-
rendi szempontból is, ugyanis 
paprikamentes, és az átlagos kol-
bászoknál magasabb a hústar-
talma.

A Miskolci Agrokoltúra Kft. 
által forgalmazott, Miskolczi 
Ínyenc és a Miskolczi Ínyenc sü-
tőkolbász elnevezésű termékek 
már 22 városi intézmény kony-
háin is jelen vannak, a „közép-
kori hot-dog” pedig a turisták 
körében hódít. 

A Lovász Emese régész ku-
tatásai alapján készült kolbász-
recept a hajdani pálos és ben-
cés szerzetesektől származik. A 
sertéshús és szalonna keveré-
két a kolostorkertekben termelt 
zöldfűszerekkel – kakukkfűvel, 
borsikával, majorannával –, va-
lamint fokhagymával ízesítették, 
a paprikát azonban akkoriban 
még nem ismerték.

Zsóka Roland, a Miskolci 
Közintézmény Működtető Köz-
pont élelmezési igazgatója ér-
deklődésünkre elmondta: ezek 
a termékek prémium kategóri-
ás kolbásznak számítanak, hús-
tartalmuk eléri a 80 százalékot, 
míg a normál kolbászoknál ez 
70 százalék, a többi szalonna. 
Minőségéhez képest, az ár-érték 
arányt tekintve megfizethető, 
ráadásul helyi, miskolci termék, 
amely gasztronómiai színfoltot 
jelent a helyi konyhákon. 

Zsóka Roland szerint egyál-
talán nem arról van szó, hogy a 
„hagyományos” kolbászokat ez-
zel kiszorítanák a miskolci in-
tézmények konyháiról – ez egy 
plusz szolgáltatás, különleges 
ízvilággal, hangulattal. Amikor 
az étlapra kerül, egy szöveges is-
mertetőt is ki szoktak tenni, a re-
cept történeti múltjáról. 

– Ezeket a termékeket nagyon 
széles körben fel lehet használni 
a konyhákon – a többi kolbász-
féleséghez hasonlóan – akár 
uzsonnára, tízóraira, vagy ebéd-
hez. A füstölt miskolci kolbász 
lila hagymával, friss kenyér-
rel kitűnő csemege akár regge-
lire is, megfőzve pedig ideális 
feltét rakott krumplihoz, babfő-
zelékhez. A sütőkolbász 160 oC-
on nyolc percig sütve az ideális, 
ez is ajánlott főzelékféléhez, il-
letve gyakorlatilag a Miskolczi 
Ínyenc sütőkolbászhoz hoztak 
létre egy paradicsomos, tésztás, 
bazsalikomos köretet, ami kitű-
nő, mediterrán hangulatú cse-
mege ilyenkor nyáron – mond-
ta el az igazgató.  

Szepesi S. 

Az állatoknak 
is kánikula van
A gazdák feladata elviselhe-
tőbbé tenni a hőséget a házi-
állatok számára. Ha nem biz-
tosítjuk nekik a megfelelő 
körülményeket a kánikula el-
viseléséhez, könnyen hőgu-
tát kaphatnak, és elpusztul-
hatnak.

» Kertes házakban lehet kö-
vetni a Miskolci Állatkert 
és Kultúrparkban is alkal-
mazott módszert: ott hűsí-
tő vízpermettel locsolják az 
állatokat, illetve dagonyát ké-
szítenek nekik földbe vájt tek-
nőbe, ahol kedvükre hűthetik 
le magukat. 

» A környezetet is igyekeznek 
időszakos locsolással hűvö-
sen tartani, hogy a természe-
tes hűsölőhelyeket is ki tudják 
használni az állatok.

» Az már a lakásban tartott 
állatokra is érvényes, hogy 
külön hideg ételeket nem 
kapnak, mert akárcsak az em-
berek, ők is könnyen megfáz-
hatnak. 

» Az állatoknak is több folya-
dékra van szükségük ilyen-
kor, így folyamatosan, és a 
megszokottnál több hűs ivó-
vizet kell biztosítanunk a szá-
mukra.

» Állatvédő egyesületek arra 
is felhívják a figyelmet, hogy 
mozgásra ilyenkor is szüksé-
gük van az állatoknak, még 
ha kevesebbre is, tehát vi-
gyük sétálni a kutyánkat, de 
a legmelegebb órákat kerülve, 
kora délelőttre vagy késő dél-
utánra időzítve.

» A legmelegebb órákban a 
háziállatok is visszavonulnak 
egy hűvösebb helyre, a mi fel-
adatunk ezt biztosítani nekik. 
Szűkítsük mozgásterüket (ki-
kötéssel, kerítéssel) úgy, hogy 
ott csak tűző nap legyen, ne 
hagyjuk őket a napon álló ko-
csiban még rövid időre sem. 

» Ha valamilyen akvárium-
ban vagy ketrecben tartunk 
állatot otthon, azt helyezzük 
árnyékba, mert az üvegház-
hatás végzetes lehet számuk-
ra. Díszhalaink vizét is fi-
gyeljük, és tartsuk megfelelő 
hőmérsékleten.

» ovál betűk (o-a):  Saját magunkhoz 
való viszony. Ha az ékezet többnyire belefúró-
dik a betűbe, akkor jellemzően önmarcangoló 
emberről beszélhetünk, aki kritikai érzékét sok 
esetben magára vetíti ki.

» z betű: Az iskolában zászlós módját tanul-
juk meg. Sosem húztuk át. Aki áthúzza a z betűt, 
az valószínűleg nem ismeri el főnökét.

» g betű: Az alsó zónában elhelyezkedő 
hurokrész zártsága az ösztönökkel, anyagiak-
kal való elégedettséget jelzi, ha nyitott a hu-

rok, valami gond van az alsó zóna által szim-
bolizált területeken.

» m betű: A társas viszonyt modellezi. Az 
árkádos forma zárkózott személyiséget, ellen-
kező írása nyitottságot sugall. Ha hurkok van-
nak az m betűben, az fejlett diplomáciai kész-
ségekre enged következtetni. 

» t betű: Az álló betűk, mint a t is, akara-
ti tényező. Ha balra dől, a múlt sérelmei között 
lehetnek feldolgozatlan pontok, az illető dacos 
személyiség.

LAKOssÁGi FeLHÍVÁs
ezúton felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Növényvédő és Kártevőirtó Kft.
2013. júniuS 26 – júliuS 4. Közötti időintErvAlluMbAn

Miskolc város közterületein lévő vadgesztenye- és platánfák 
növényvédelmi permetezését végzi, időjárás függvényében. 

Kérjük a lakosság türelmét, valamint fokozott figyelmét és óvatosságát!  
Felhasználásra kerülő szerek:

vadgesztenyefák permetezése: MirAgE 45 EC: dózis: 0,3 l/ha, 
MoSpilAn Sg: dózis: 0,4 kg/ha, diMilin 25 Wp: dózis: 0,5 kg/ha, 

SilWEt: dózis: 0,15 l/ha, CSöpp Mix: dózis: 3 l/ha
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 30 nap. 

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap. 
Méhveszélyességi kategóriája: NEM veszélyes. 

Vízi  élőlények veszélyességi kategóriája: KIFEJEZETTEN veszélyes
platánfák permetezése: dECiS MEgA: dózis: 0,3 l/ha, 

diMilin 25 Wp: dózis: 0,5 kg/ha, MirAgE 45 EC: dózis: 0,3 l/ha, 
SilWEt: dózis: 0,15 l/ha, MoSpilAn Sg: dózis: 0,4 kg/ha, 

CSöpp Mix: dózis: 3 l/ha 
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 30 nap. 

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap. 
Méhveszélyességi kategóriája: MÉRSÉKELTEN veszélyes. 

Vízi élőlények veszélyességi kategóriája: KIFEJEZETTEN veszélyes

Továbbá kérjük, hogy jelezzék felénk azt is, ha a permetezendő díszfák 10 m-es körzetében érő 
gyümölcsfa, ill. zöldségfélék (kerítésen belül is) találhatók. 

Amennyiben a növényvédelmi permetezéssel kapcsolatban bárminemű kérdésük adódna, 
információt a 70/324-5395 telefonszámon kérhetnek. 
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Rugalmas, pontosan tudja, hogy mit szeretne elérni. A munkahelyén 
komoly feladatokkal bízhatják meg, és meg is van a képessége ahhoz, hogy sikerrel vegye az akadályo-
kat. Magánéletében egyedül érezheti magát, akkor is, ha kapcsolatban él. Tegyen azért, hogy újra egy-

másra találjanak! A szinglik most nagyon vágynak egy hűséges társra.

BiKa (04. 21–05. 21.) Sok mindent elérhet, főleg a munkahelyén léphet nagyot előre. Az vi-
szont gátolhatja, hogy túl szigorú önmagával szemben. Készüljön arra, hogy idővel csökken a munka-
bírása. Magánéletében arra lenne szüksége, hogy ápolja baráti kapcsolatait. Kedvese is igényelné a tö-

rődést, vigye el egy új helyre, szervezzen egy igazán romantikus estét!

iKreK (05. 22–06. 21.) A munkája megkívánja a figyelmet, szinte az egész napját a felada-
tainak szenteli. Az energikusságával nincs is gond, viszont az idejét nehezebben tudja beosztani. Alig 
marad ideje közös családi programokra. Egy a párjával most második nászút lehetne. Ha erre nincs le-

hetősége, az is segíthet, ha hétköznap esténként közösen vacsoráznak.

ráK (06. 22–07. 22.) Nagy tehetséget mutat arra, hogy munkatársaival hatékonyan működ-
jön együtt, nemcsak szakmailag, hanem emberileg is rá tud hangolódni a többiekre. Ne csodálkozzon 
tehát, ha megosztják önnel a problémáikat. A munkahelyi feszített tempó után viszont nehéz az átál-

lás a pihenésre. Hallgasson kellemes zenét, ne sajnálja az időt a lazításra!

oroszlán (07. 23–08. 23.) Fontos, hogy tisztában legyen a munkája értékével: hiába 
sok a fizetése, ha egyáltalán nem érdekli, amit csinál. Igyekezzen a kettőt egyensúlyba hozni! Ne ag-
gódjon, ha azt tapasztalja, hogy a körülmények naponta változnak, reagáljon nyugodtan, hamarosan 

elmúlnak a viharfelhők. Most alkalma nyílhat arra, hogy egy kisebb utazást tegyen.

szűz (08. 24–09. 23.) Munkakapcsolatai fontosak lesznek a napokban, ám ezt beárnyékol-
hatja, hogy csak a saját véleményét tartja jónak, és azt megpróbálja rákényszeríteni a többiekre is. Ez a 
magánéletében sincs másként, ráadásul előfordulhat, hogy a kedvesét okolja a feszültségekért. 

Amúgy is bonyolult párkapcsolata még tovább bonyolódhat.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Sokat dolgozik, de örömmel tölti el a munkája. Tudja ugyan, 
hogy pihenésre is szüksége lenne, de nem veszi komolyan a szervezete jelzéseit. Úgy gondolja, hogy 
majd akkor lazít, amikor nem lesz ennyi munkája. Kedvesével is alig látják egymást, ezen változtatnia 

kell! A munkasikerek nem kárpótolnak mindenért, nehogy elveszítse párját.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Lassabban reagál mindenre, a munkája sem olyan gördülé-
keny, mint szeretné, és a munkatársakkal is nehezére esik együttműködni. Magánéletében viszont 
örömteli időszak várható, sok érdekes programmal. Kedvesének szüksége lehet gyengédségre, némi 

romantikára. Kishitűsége miatt elszalaszthat egy kellemes kapcsolatot, szerelmet.

nyilas (11. 23–12. 21.) Bombaformában van a héten! Erős érzéki kisugárzása mellett 
szellemes és kedves társalgó. Ezért ér könnyen célba, esetleg ott is, ahol nem akar. Arra ügyeljen, hogy 
szavait halálosan komolyan vehetik. A munkahelyén, szokásával ellentétben, keresetlen formában 

mondja el véleményét, ebből sok vita származhat – konkrét eredmény nélkül.

BaK (12. 22–01. 20.) Könnyen összevész még azokkal is, akiket nagyon szeret. Saját magát is 
meglepik az érzések, melyek hatalmukba kerítik. Vállalkozása az ígéretes kezdet után megtorpanni 
látszik, a külső körülmények egyik napról a másikra megváltozhatnak. Sokat gondolkodik a pénzügye-

in. Ha változtatni szeretne, várja meg, hogy kiforrják magukat a lehetőségek.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Előfordulhat, hogy bántó megjegyzésekkel illetik, vagy nyíltan 
megkritizálják a munkáját. Valójában nem a teljesítményével, hanem a népszerűségével van a baj. Ne 
hagyja, hogy bűnbakká váljon, tisztázza a helyzetet! Nem kell nagyon keresgélnie azt, akinek az olda-

lán boldog lehet, legjobb barátai vagy közvetlen kollégái között fog rátalálni.

HalaK (02. 20–03. 20.) Cserbenhagyja a realitásérzéke, ezért nagy lendülettel veti magát 
egy erejét meghaladó feladatba, vagy bonyolódik egy önhöz méltatlan szerelmi kapcsolatba. A figyel-
meztető szavakat meg sem hallja. Még a legegyszerűbb egyeztetnivalókat sem hajlandó megbeszélni 

a munkatársaival. Ennek a fáradtság az oka, érdemes figyelnie a teste jelzéseire.

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.

Kiürülnek a „fészkek” az Avason
Több tucat „fészekrakós” lakást elhagytak az utóbbi időben 
lakóik a megszaporodott hatósági ellenőrzéseknek köszön-
hetően. Nemrégiben aláírták a szerződést is, melynek értel-
mében a miskolci önkormányzat tulajdonába kerültek az 
ilyen, hátralékkal terhelt lakásokat érintő banki követelések. 
A szükséges jogi eljárásokat követően a város így megsze-
rezheti az érintett ingatlanok tulajdonjogát, és elindíthatja a 
kilakoltatásokat.

Ismert, a kedvezményes lakástá-
mogatási rendelet lehetősé geivel 
visszaélve, 2005 és 2010 között 
százával költöztettek be a város 
egyes területeire – főleg az ava-
si városrészbe – olyan családo-
kat, akik életvitelükkel pokollá 
tették környezetük életét, lelak-
ták a saját, és mindezzel elérték-
telenítették a környező ingatla-
nokat. Összeférhetetlen életvitelű, 
deklasszált családok kerültek be 
konszolidált lépcsőházakba, lakó-
közösségekbe, milliós tartozáso-

kat halmozva fel. Sok „fészekrakó” 
egyáltalán nem fizetett közüzemi 
díjakat, közös költséget, rongálta 
a közösség értékeit, az elmaradá-
sok sok esetben milliós összegek-
re rúgnak. 

A rengeteg panasz ellenére érde-
mi intézkedések korábban alig tör-
téntek, az érintettek ugyanis rendre 
figyelmen kívül hagyták a hatósá-
gi felszólításokat. Mivel szinte egy-
általán nem rendelkeztek jövede-
lemmel, a bírságok érvényesítésére 
sem volt lehetőség.

Ellenőrzések, elhagyott  
lakások
2011 januárjától rendszeres ható-
sági ellenőrzések kezdődtek, a köz-
terület-felügyelet, a megyei kor-
mányhivatal népegészségügyi 
szakigazgatási szerve, a szociális 
osztály és a közüzemi szolgáltatók 
munkatársainak részvételével. Az 
akciók keretében kiemelten vizs-
gálták, vizsgálják a lakcím-bejelen-
tési kötelezettséget, a díjhátraléko-
kat, a közegészségügyi, együttélési 
szabályok betartását. 

A hatósági ellenőrzések, zaklatá-
sok hatására több mint ötven „fé-
szekrakós” család elhagyta már az 
avasi lakótelepet. Több ilyen ingat-
lant végigjártunk, mivel tulajdono-
saik ismeretlen helyen tartózkod-
tak, felnyitásukhoz rendőri jelenlét 
kellett.

Volt olyan elhagyott lakás, ahol 
bokáig érő víz fogadta a hatósá-
got, mivel a leszerelt (és valószínű-
leg értékesített) csapok, mosoga-
tók helye folyamatosan szivárgott. 
Máshol még most is gázolni lehe-
tett a csótánytetemekben, mivel a 
körülményekre való tekintettel, ro-
varirtást kellett elrendelni. Egy la-
kásban a jelek szerint korábban 
manuálisan végezték a lakók az ir-
tást, kilapított csótány- és poloska-
tetemekkel dekorálva a tapétát. A 
padlószőnyeget pedig széttaposott 
csikkekkel – de ez még szinte üdítő 
élmény volt a rendszeresített toa-
lett pár méteres körzetében talál-
ható nyomokhoz képest.

Megvette a város  
a követeléseket
Április közepén aláírták a szer-
ződést, melynek értelmében a 

miskolci önkormányzat tulajdo-
nába kerültek a hátralékkal ter-
helt „fészekrakós” lakásokat érin-
tő banki követelések. Kriza Ákos 
polgármester elmondta, a város je-
lenlegi vezetésének megalakulásá-
tól kezdve eltökélt szándéka, hogy 
rendezze azt a súlyos problémát, 
amelyet a beköltöztetett „fészek-
rakók” jelentenek egyes városré-
szekben – leginkább az Avason – s 
visszaadja az érintett miskolciak-
nak a korábbi nyugodt, biztonsá-
gos lakókörnyezetet. Ennek érde-
kében indították el a rendszeres, 
hatósági ellenőrzéseket, most pe-
dig aláírták azt a szerződést, mely-
nek értelmében a város tulajdoná-
ba kerültek az érintett lakásokat 
terhelő banki követelések. Ez na-
gyon fontos mérföldkő a „fészek-
rakókkal” vívott harcban.

Kiss János, az önkormányzat 
Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsá-
gi Bizottságának elnöke kiemel-
te, alapos felmérések, környezet-
tanulmányok alapján választották 
ki a szóban forgó, csaknem két-
száz, problémás lakást. Sorozatos 
tárgyalások után az önkormány-

zat vételi ajánlatot tett az OTP-
csoport két tagjának, hogy a „fé-
szekrakókkal” szemben fennálló 
követeléseiket a nyilvántartási ér-
ték 35 százalékán megvenné a vá-
ros. Az OTP-csoport elfogadta az 
ajánlatot. Kiss János hangsúlyozta, 
a jogi eljárások, illetve a végrehajtás 
során a városnak lehetősége nyílik, 
hogy megszerezze az érintett in-
gatlanok tulajdonjogát, s akár már 
ősszel elindíthatják a kilakoltatáso-

kat. Kiemelte azt is: a kilakoltatott 
„fészekrakók” további elhelyezését 
illetően az önkormányzatnak sem-
miféle jogszabályi kötelezettsége 
nincs, s az sem fordulhat elő, hogy 
esetleg a város más pontjain buk-
kanjanak majd fel, további problé-
mákat okozva. 

– Minden eshetőségre megvan 
a forgatókönyvünk – hangoztatta a 
bizottsági elnök.

Szepesi S.

MÁLTA: : jún. 28., júl. 2., 5., apartman, önellátás  . . . 45 900 Ft/fő

BULGÁRIA: jún. 30., 2* reggeli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 900 Ft/fő

TENERIFFE: jún. 28., 2* reggeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 900 Ft/fő

TUNÉZIA/DJERBA: jún. 27., 3* félpanzió . . . . . . . . . . 58 900 Ft/fő

SZENTPÉTERVÁR: júl. 10., 2* reggeli . . . . . . . . . . . . . .  89 900 Ft/fő
Külön fizetendő: reptéri illeték: Málta: 27 900 Ft, Bulgária: 24 900 Ft, Teneriffe: 35 000 Ft, Tunézia: 34 900 Ft,  

Szentpétervár: 65 000 Ft, orosz vízumdíj: 14 900 Ft, stornó- és utasbiztosítás, kerozin pótdíj (kivéve Szentpétervár)

Apróhirdetés
Masszázs: frissítő-lazító-re laxá ló svéd masszázs igényes masszőr-
hölgytől Miskolcon! Tel.: 06-30/904-8020 .
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Június 22. | szombat » Úszósport: a Magyar úszás napja. Szinkronúszás, vízilabda, ba-
baúszás, úszás, búvárbemutató. Kemény Dénes Városi Sportuszoda, 10.00

Június 23. | vasárnap » Szabadidősport: Széchenyi-emléktúra. Miskolc-Lillafüred, 
Herman Ottó Emlékház, 8.00. » Lövészet: Megyei sportlövő bajnokság. Egyetemváros, 9.00.

Június 29. | szombat » Labdarúgás: Előkészületi mérkőzés: DVSC-TEVA – DVTK. Deb-
recen, 19.00 » Amerikaifutball: BAFC Kupa. Miskolc Renegades – Budapest Eagles. Miskolc, Jó-
zsef utcai sporttelep, 14.00.

sportműsor ››››››››››››››››››››››››››››

A jövő labdajátékos 
olimpikonjai küzdöttek

Négy sportág, 68 csapat, közel 
1000 sportoló – június 16–19. kö-
zött több miskolci sport- és tor-
nacsarnokban, valamint a DVTK 
műfüves pályáin pattogott a lab-
da, hiszen Miskolc adott otthont a 
Diákolimpia III. korcsoportos Lab-
dajáték Országos Döntőnek.

A Miskolc Városi Diáksport 
Szövetség nyerte el az országos 
döntő rendezési jogát. A 10-12 
éves diáksportolók kézilabda, 
kosárlabda és röplabda (8-8 le-
ány- és fiúcsapat), valamint lab-
darúgás (20 fiú csapat) sport-
ágban mérték össze tudásukat, 
hogy eldöntsék, melyik az or-
szág legjobb együttese az adott 
korosztályban.

Az országos döntő vasárnapi 
ünnepélyes megnyitóján Zsiga 
Marcell, sportért is felelős alpol-
gármester és Sebestyén Lász-
ló országgyűlési képviselő nem-
csak jó versenyzést kívánt, de azt 
is, érezzék otthon magukat Mis-
kolcon. Gedó György olimpi-
ai bajnok ökölvívó pedig kije-
lentette: nem változott a város 
sportszeretete, olyan, mint évti-
zedekkel ezelőtt.

Hétfőn aztán kezdetét vette a 
verseny. A röplabdázók küzdel-
meiben részt vett a Soós Zoltán 
edzette Diósgyőri Szent Ferenc 
Római Katolikus Általános Is-
kola fiúgárdája is. Itt a verseny 
már kedden befejeződött, a leg-
jobb csapatok érmeit Szekeres 
Pál adta át a Herman Ottó Gim-
názium tornacsarnokában. A 
sportért felelős helyettes állam-
titkár szerint a jövő felnőtt olim-
pikonjai kerülhetnek ki a fia-
tal sportolók közül. Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere házigaz-
daként szólt a fiatalokhoz: „Mis-
kolc visszavár mindannyiótokat. 

Ez egy sportszerető város, támo-
gatjuk úgy a diák-, mint a ver-
senysportot, és mindenképpen 
húzóágazatként képzeljük el”.

Szerdán labdarúgással, kézi-
labdával és kosárlabdával zárult 
a Diákolimpia. A fiatal labdarú-
góknak – közel 280-an voltak – 
többek között Dunai Antal, egy-
kori válogatott futballista és a 
DVTK focistái adtak át a díjakat.

A Generali Arénában tar-
tott kézilabda-díjátadón Daragó 
Lászlóné, a Magyar Diáksport 
Szövetség alelnöke kiemel-
te, nagyon értékes három na-
pot töltöttek el Miskolcon a fia-
tal sportolók, és reméli, tanultak 
egymás szép megoldásaiból, ak-
cióiból.

A döntőbe jutott csapatok 
mások mellett Papp Zsolttól, a 
polgármesteri hivatal humán 
főosztályának vezetőjétől, és Ve-
tési Ivántól, a Magyar Kézilab-
da Szövetség elnökétől vehették 
át díjaikat.

A kosárlabdaverseny miskolci 
sikert is hozott: a miskolci Fráter 
György Katolikus Gimnázium 
és Kollégium csapata – Stefánné 
Hegedűs Zsuzsanna vezetésével 
–, az ötödik helyet szerezte meg.

Az Avasi Gimnázium tor-
natermében megtartott ered-
ményhirdetésen Szaniszló 
Sándor, a Magyar Diáksport 
Szövetség Kosárlabda Munka-
bizottságának vezetője kiemel-
te, kitartásukért is dicséret ille-
ti a fiatalokat, hiszen a rettentő 
hőségben is helyt álltak. És az 
biztató a jövőre nézve, hogy na-
gyon sok ügyes, technikás, jó 
dobó- és mozgáskészségű fiatalt 
látott a pályán. A verseny ered-
ményei a minap.hu-n olvasha-
tók.

S. P., K. I., K. Cs. | fotó: Mocsári L.

» Vereséggel zártak. Utolsó alapszakaszi bajnokiját játszotta vasárnap Békéscsabán a 
Miskolc Steelers amerikaifutball-együttese. Az Acélcsapat a második negyedet leszámítva nem 
tudott ellenfele fölé kerekedni, így vereséggel zárt. Békéscsaba Raptors – Miskolc Steelers: 35–18.

» Döntetlen az idényzárón. Szombaton hazai környezetben játszotta idei utolsó baj-
noki mérkőzését a Miskolc Városi Sportiskola férfi vízilabdacsapata. A Szolnoki Dózsa elleni össze-
csapás 12–12-es döntetlennel zárult.

» U20-as vb Miskolcon! Miskolc adhat otthont az idei U-20-as jégkorong-világbajnok-
ságnak. A tornán – melyet december 15–21. között rendeznek – Magyarország válogatottja mel-
lett Horvátország, Románia, Hollandia, Litvánia és Észtország legjobbjai vesznek részt.

» Bekavart a szélcsend. Második alkalommal rendezte meg a Justitia VSE a Honlap.hu 
kupa elnevezésű vitorlásversenyt Hejőkeresztúrban. A tervezett öt futamból csupán kettőt tudtak 
megtartani, szombaton egyáltalán nem indultak el a hajók az öbölből. Eredmények a minap.hu-n.

röviden ››››››››››››››››››››››››››››

Nekivágott a szezonnak a DVTK
Megtartotta első foglalko-
zását Tomiszlav Szivics, a 
DVTK megbízott vezető-
edzője. A hétfő délelőtti rö-
vid labdás tréningen tizen-
egyen vettek részt, a többiek 
a jövő hét elején csatlakoz-
nak. A héten megérkezett az 
első várható igazolás híre is.

Gohér Gergő, Vági András, Ba-
csa Patrik, Rudolf Gergely, Elek 
Ákos, Takács Péter, Vadász Vik-
tor, a sérüléséből felépült Csirszki 
Martin, a Soroksárról érkező pró-
bajátékos, Bodnár Richárd, a köl-
csönből visszatérő Ivan Radoš, 
Hornyák Marcell és Bogáti Péter, 
valamint Ribánszki László jelent 
meg a rendhagyó módon a klub-
házban kezdődő foglalkozáson. 
Utóbbi kettő a hírek szerint nem 
Diósgyőrben folytatja pályafutá-
sát (Bogáti sérüléssel is bajlódik), 
így ők nem öltöztek át az első nyá-
ri edzésre.

– Hihetetlen amatőrizmus 
van itt – kezdte mondanivalóját 
Tomiszlav Szivics a tőle megszo-
kott vehemenciával, majd segítője, 
Srđan Zirojević vette át a szót, vi-
deóval szemléltetve, milyen tesztek 
várnak a labdarúgókra, mekkora 
fejlődés várható el. Elhangzott, a 
felmérések alapján egyénileg ala-

kítják ki a terhelést, s minden hé-
ten újramérik a futballisták teljesít-
ményét.

– Nem szórakozni jöttünk, ha-
nem dolgozni – hangsúlyozta a 
szabadkai születésű szakvezető, 
majd követte őt a 11 labdarúgó és 
a már említett segítője mellett Vla-
dimir Radenković és Bene Ferenc 
másodedző. Az edzés rövid labdás 
gyakorlásból állt.

A levezető játék után nyilatko-
zott Tomiszlav Szivics a sajtó mun-
katársainak.

– Nagyon sok munka vár még 
ránk. Ez bevezető hét, amikor fel-
térképezem a terepet, letesztelem 
a labdarúgókat, lemérjük, hol tar-
tunk. Jövő hétfőn kezdődik az iga-

zi alapozás, a többiekkel kiegészül-
ve. Fontosak a felmérések, mert 
rövid az időnk a bajnokság kez-
detéig. Tudnunk kell, milyen ter-
helést kaphatnak az egyes játéko-
sok, mert ha túl sokat kérünk, az 
sem jó. Megvan, hogy kit, milyen 
posztra igazolnánk, Dudás Hunor 
ügyvezető úr pedig tárgyal a ki-
szemeltekkel. Várjuk a többieket – 
összegzett a szakember.

A héten meg is érkezett az első 
várható igazolás híre. A kedd reg-
geli edzésen kettővel bővült a 
DVTK kerete, Michal Hanek csat-
lakozott társaihoz és befutott a bra-
zil középhátvéd, William Alves is. 
William Alves már be is kapcsoló-
dott a DVTK edzésébe, és ameny-

nyiben átesik az ilyenkor szokásos 
orvosi vizsgálatokon, szerződést 
köt vele a DVTK. Kádár Tamás 
szerződéshosszabbítása után így a 
brazil középhátvéd lesz a DVTK 
első nyári igazolása. Később próba-
játékosok is érkeztek (lásd 1. oldal).

A sérüléséből felépülő Csirszki 
Martin boldog volt az első foglal-
kozást követően.

– Nagyon jól érzem magam, a 
lábammal és a lelkemmel is min-
den a legnagyobb rendben van. Jó 
volt újra a társakkal edzeni. Két-
három héten belül elmúlik a félsz, 
és ugyanúgy megyek majd bele 
a párharcokba, mint korábban – 
mondta a saját nevelésű labdarúgó.

A tréningről igazoltan hiányzott 
az egy hét plusz szabadságot kapó 
Kádár Tamás (ő végigjátszotta a 
Kuvait elleni barátságos válogatott 
mérkőzést) és Francisco Gallardo (a 
spanyol Andalúzia válogatottjában 
lépett pályára), mellettük Tisza Ti-
bor és Nagy Tamás is később csat-
lakozik a kerethez. Mohamadou 
Abdouraman hazautazott rehabi-
litációjának folytatására, július ele-
jén tér vissza, l’Imam Seydi pedig 
Spanyolországban kezelteti koráb-
bi sérülését. Tajti Norbert meghosz-
szabbította szabadságát, Ambrusics 
Róbert pedig iskolai elfoglaltsága 
miatt nem volt jelen.

A DVTK az első felkészülési 
mérkőzését június 29-én, szom-
baton a DVSC ellen játssza Debre-
cenben.           Soós P. | fotó: Juhász. Á.

Formálódik a Jegesmedvék kerete
Folyamatosan dolgozik a csapat 
megerősítésén a Miskolci Jegesmed-
vék vezetősége, a tavaly is a Macik-
kal küzdő jégkorongozók mellett új 
játékosok is csatlakoztak a kerethez.

A tavalyi keretből a menedzsment 
már megállapodott a folytatásról 
Gyenes Dáviddal, Láda Balázzsal, 
Orosz Szilveszterrel, Budai Ro-
landdal, Szilágyi Leventével, Vla-
dimir Dubekkel, Rafaj Attilával, 
Ritó Lászlóval, Miskolczi Márkkal, 
Tóth Adriánnal és Popovics Pat-
rikkal, illetve korábban aláírt Juraj 
Faith is.

Az említetteken kívül más, ma-
gyar játékosok is elkötelezték ma-
gukat szóban a közös folytatás 
mellett, de szerződést kötött a Ma-

cikkal a kanadai légió első tag-
ja is. A 24 éves Matt Boyle a kana-
dai egyetemi ligákban edződött, ez 
lesz az első évada Európában, és a 
kanadai szakemberek szerint ki-
tűnő, kifejezetten védekező típu-
sú hátvéd.

Ugyancsak sárga-fekete mezt húz 
magára a magyar U20-as válogatott 
két tehetséges játékosa: Vojtkó Má-
tyás 20 éves védő, korábban játszott 
az Újpestben, a tavalyi szezonban a 
szlovák U–20-as bajnokságban sze-
repelt. Fliszár Zalán 19 éves csatár, 
az előző szezonban az Újpest-Vasas 
közös csapatában, a szlovák U–20-
as bajnokságban 20 mérkőzésen 41 
pontot (29 gól, 12 assziszt) ért el, a 
világbajnokságon pedig öt mecs-
csen 4 pont (1 gól és 3 assziszt) volt 

a „termése”. A Jegesmedvék vezeté-
se tovább folytatja a tárgyalásokat a 
korábbi és új kiszemeltekkel. A fel-
nőtt csapattal kezdi meg a felkészü-
lést három saját nevelésű játékos is: 
Godó Dániel, Szeszák Martin és 
Üveges Gábor.

A Macik a jeges felkészülést au-
gusztus elején kezdik meg, és a 
hónap második felében összesen 
nyolc, igen keménynek ígérkező 
mérkőzést vívnak majd. Augusz-
tus 16–18. között a lengyelországi 
Sanokba utazik a csapat, ahol ní-
vós nemzetközi tornán vesz részt. 
Egy héttel később a Macik történe-
tük első hazai felkészülési tornáját 
rendezik meg. Augusztus 23–25-ig 
a Miskolci Kupán jégre lép a Sapa 
Fehérvár, a HK Sanok és a szlovák 

extraliga 2006-os bajnoka, a Zsol-
na, hivatalos nevén MsHK Žilina. 
Végül pedig kétszer mérkőznek 
meg a szlovák 1. liga tavalyi baj-
nokával, a Bártfával, azaz a HC 46 
Bardejovval, amely a bajnoki győ-
zelem után csak az osztályozón bu-
kott el, így nem jutott az Extraligá-
ba.

Azonban nem kell augusztusig 
várni annak, aki találkozni akar 
velük: a Múzeumok éjszakáján a 
Herman Ottó Múzeum Görgey 
utcai épületében viselet-bemutatót 
és tárlatvezetést is tartanak a csa-
pat tagjai.

A csapattal, egészen pontosan 
Gyenes Dáviddal kapcsolatos a hír, 
hogy a klub nemzetközi kapus-
táborba küldi őt június végén, az 
olaszországi Asiagóba, ahol Dušan 
Sidor keze alatt pallérozódhat a te-
hetséges kapus.

Szép ajándék, ígéretes jövő Violának
Az elmúlt hét vége felé Portugáliá-
ra figyelt a kontinens kajakos-ke-
nus tábora. Monterno-o-Velho adott 
ugyanis otthont az idei Európa-baj-
nokságnak. Számunkra mindenkép-
pen örömteli, hogy a felnőttek me-
zőnyében miskolci sportoló is vízre 
szállhatott: Viola Viktor, a Diósgyő-
ri Kajak-kenu Sport Club versenyző-
je tagja volt a magyar C–4-es egy-
ségnek.

Az alakulat tagjai mindenképpen 
többet vártak maguktól – derült ki 
utólag a beszélgetésekből. Mi taga-
dás: ugyan beverekedték magukat a 
döntőbe, de ott a hetedik, vagyis az 
utolsó helyen érkeztek célba.

– Mi lehetett a gond? – érdek-
lődtünk a huszadik évét még be 
sem töltött Viola Viktornál.
– Az, hogy rákerültünk a fehér-

oroszok farvizére, és ez nagyon la-
bilissá tette a hajónkat, ráadásul ők 
rettenetesen bekezdtek, képtelenség 
volt tartani velük a lépést. Mind-

ez azonban érthető, ugyanis öt éve 
uralják a számot, és minden vala-
mirevaló versenyt ők nyertek meg.

– Ön volt a kvartett legfiatalabb 
tagja. Hogyan kerül be valaki 
egy ilyen négyesbe?
– Jól kell szerepelni a válogató-

kon. Nekem ez sikerült, az egyiken 
hetedik lettem, és noha tisztában 
vagyok azzal, hogy vannak nálam 
jobbak, egy kicsit elkezdhettem bi-
zakodni. Éreztem, hogy nagy lesz a 
tülekedés, de végül nekem szavaz-
tak bizalmat a szakemberek.

– Milyen elképzeléssel utaztak 
Portugáliába?
– Úgy gondoltuk, ha lesz egy kis 

szerencsénk, akkor akár egy érmet 
is elcsíphetünk. Nem tagadom, csa-
lódottak voltunk.

– A búslakodásra azonban nincs 
sok idő, hiszen közelegnek az 
újabb versenyek. Hogyan néz ki 
az idei programja?
– Hamarosan jön az U23-as vi-

lágbajnokság, majd a felnőtt világ-

bajnokság. Igaz, ezekre előbb ki kell 
harcolni a részvételi jogot, csak utá-
na lehet esélyeket latolgatni. Hét-
főn pihentem, kedden már lemen-
tem a Csorba-telepi tónál található 
diósgyőri vízitelepre, de mivel meg-

fáztam, nem edzettem. Szerdától 
azonban belevetettem magamat a 
munka sűrűjébe.

Slisz Béla, a DKKSC elnöke azt 
hangsúlyozta: óriási dolog, hogy 
Viola Viktor kikerült az Európa-
bajnokságra.

– Nem is tudom, mikor volt 
utoljára képviselőnk a felnőttek 
mezőnyében. Egyesben és páros-
ban is jól teljesít, utóbbiban Bodo-
nyi Andrással repítik a hajót. Nem 
titok, jobb eredményt vártunk a 
négyestől, de elkövettek egy hibát 
és ezt világklasszisokkal szemben 
nem lehet büntetlenül megtenni. 
Szereplése mindenképpen húzó-
erőt jelenthet a miskolci fiatalok 
számára is, ugyanis sikerei láttán 
többen vehetnek a kezükbe lapá-
tot. Várják még rangos viadalok 
ebben az esztendőben, szerintem 
nagyon sok örömöt fog szerezni a 
sportág hazai táborának! Bemu-
tatkozása biztató volt, és fogjuk fel 
egyfajta ajándéknak, az igazi nagy 
eredményeket az elkövetkezendő 
években érheti majd el.

Doros L.

Folyamatosan edz a csapat – balról a harmadik  (félig háttal) William Alves
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Június 22. | szombat
BartókPlusz Miskolci Operafesztivál

11.00 | Szente Béla: Rigócsőr király – báb-
előadás. Csodamalom Bábszínház.
11.00 | Operaíró verseny. Felolvasó „operaszín-
ház”.  I. Kamaraszínház.
14.30 | Versenyen kívül – Dobos Attila: Az 
ember tragédiája. Felolvasó „operaszínház”. III. 
Kamaraszínház.
19.00 | Operaíró verseny. Felolvasó „operaszín-
ház”. II. Kamaraszínház.
21.00 | Légyott – pÉN + TEk 13 (ingye-
nes). A Bartók Plusz irodalmi sorozata. Déry-
né kert.

17.45–01.00 | 2. Szent Iván-éji varázs. Egye-
temváros, Uni-Hotel park.

20.00 | III. miskolci Slam poetry. A bajnokság 
folytatódik. Helynekem.

Június 23. | vasárnap
BartókPlusz Miskolci Operafesztivál

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

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

Június 25. | kedd
10.30 | Paprika Jancsi kalandjai. A Vaga Banda 

társulat előadása. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár.

13.45 | Nagyi, mesélj még! Mesedélután Gál 
Halász Anna íróval. II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár.

Június 27. | csütörtök
08.00–10.00, 15.00–17.00 | Kreatív ötlet-

börze és tanfolyam pedagógusoknak, szü-
lőknek. Júniusi téma: házi kedvenc, vagyis PET 
(palack). Petőfi Sándor Könyvtár.

14.00 | Miskolci nyugdíjasok ünnepi műsora  
a körképnél. Az 1848/49-es forradalom ese-
ményeire emlékezve. Deák Ferenc tér, erdé-
lyi körkép.

Június 28. | péntek
21.00 | NextTapes-koncert. Helynekem.

Június 29. | szombat
16.00–21.00 | Péter-Pál napi mulatság. A dal- 

és operettslágerekből álló összeállítás után Zséda-
koncert. Szentpéteri kapu.

21.00 | Egy Másik Zenekar-koncert. Helynekem.

kiállítás:
» Úton. A világban, építészetben, Szentírásban. Török Fe-

renc, Kossuth-díjas építész kiállítása. Megtekinthető 
július 17-ig. Kós-ház.

» A cirill ábécé. Bolgár művészek grafikai kiállítá-
sa. Megtekinthető június 30-ig. MKK Ady Műve-
lődési Ház.

» Demagóg Aranykor. Gyöngyösi Gábor kiállítá-
sa. Helynekem.

» további programok: minap.hu
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Június 24. | 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 25. | 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 26. | 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 27. | 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 28. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.25 Egy kávé mellett 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

Június 29. | 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 30. | 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 Egészségper-
cek (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.30–07.00 Képújság.

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

progrAmAjánló ››››››››››››››››››››
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).

Június 27–Július 3. | 15.15 Úgy hívlak: Amore; feliratos olasz romantikus 
vígjáték | 12 | (Béke-terem) | 15.30 A vadászat; feliratos dán film | 16 | (Urá-
nia-terem) | 17.30 Sötétségben – Star Trek; amerikai sci-fi akciófilm | 12 | 
(Béke-terem) | 17.45 (Uránia-terem), 19.45 (Béke-terem) Szarajevó gyerme-
kei; bosnyák–francia–német–török film | 12 | 20.00 Az acélember; ameri-
kai–kanadai fantasztikus akciófilm | 12 | (Uránia-terem).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
Az acélember (MB premier, digitális 
3D) | 12 | 12.00 (szo–v), 14.45, 17.30, 
20.15 – 21.45 (p–szo)
Az acélember (MB premier) | 12 | 
10.45 (szo–v), 13.30, 16.15, 19.00
Z világháború (MB premier előtt) | 
16 | 20.00 (sze)
Utórengés (F) | 18 | 13.00
Szemfényvesztők (MB) | 12 | 11.15 
(szo–v), 13.30, 15.45, 18.00 – 20.15 
(kivéve sze), 20.30 (sze), 22.30 (p–szo)
Gyakornokok (MB) | 12 | 10.30 
(szo–v), 15.00, 17.30, 20.00 – 22.30 
(p–szo)
A föld után (MB) | 12 | 10.15 (szo–v), 
13.15, 15.30, 17.45 – 20.00 (kivéve 
sze), 20.15 (sze), 22.15 (p–szo)

Halálos iramban 6. (MB) | 16 | 14.30, 
17.00, 19.30 – 22.00 (p–szo)
A zöld urai (MB digitális 3D) | 6 | 
11.30 (szo–v), 13.50, 16.00
A zöld urai (MB) | 6 | 12.30 (szo–v)
A nagy Gatsby (MB digitális 3D) | 12 
| 20.30
Zambézia (MB) | 6 | 10.00 (szo–v)
Vasember 3. (MB digitális 3D) | 12 | 
18.00
Croodék (MB digitális 3D) | 6 | 11.00 
(szo–v)
Másnaposok 3. (MB) | 16 | 10.00, 
12.15 (szo–v), 14.15, 16.30, 18.30 – 
20.30 (kivéve sze), 22.25 (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 20–26. ››››››››››››››

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

» A felsőzsolcai Keresztelő Szent János születése plébániatemplom búcsúját 
vasárnap, 23-án, a 11 órai szentmise keretében ünneplik, amelyet Szarvas Péter esperes, a Szent 
Anna-templom plébánosa mutat be.

» Ugyancsak vasárnap, 15 órától mutatják be a minorita templomban a Fráter György 
Katolikus Gimnázium tanévzáró szentmiséjét.

» Június 28-án, pénteken, az este 6 órai szentmisén Kelemen Didák boldoggá avatásá-
ért imádkoznak a minorita templomban.

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 elő-

adása: Dinoszauruszok és egyéb őshüllők Ma-
gyarországról (belépőjegy: 300 Ft, amely felmu-
tatása 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 (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 könyvtárlátogatást tartanak 

vezetéssel a Lévay József Muzeális Könyvtárban, be-
mutatva a gyűjtemény különleges értékeit.

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. Gyermekfoglal-

kozás.
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 Rákóczi-udvarban. Vendég: Bán András mű-
kritikus.

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, uta-
zás a mozdonyvezető szemével, kerékpársüly-
lyesztő használata, működése, járművek emelése, 
mozdonyfordító koronggal történő ismerkedés, pró-
bakör, utazás kerti kisvasúttal, fűtőházi múzeumvo-
nat 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 te-

rületi igazgatóság – MÁV Gépészet között, a Tiszai 
pu. érintésével.

– CNG (sűrített földgázüzemű) tesztbusz: 2-es autóbusz 
vonalán, Búza tér és a Herman Ottó Múzeum között.

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

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

WWW.KORUTAK.HU

Nyári
AJáNlATAiNK:

Akció! Akció!
ÚJABB, NAGYSZABÁSÚ, 5 NAPiG TARTó  

Akció JÚNiUS 19–23-iG  
VALAMENNYi cOOP ÜZLETÜNkBEN!

kristálycukor 1 kg  259 Ft
cOOP búza finomliszt 1 kg  129 Ft
Naposkert étolaj 1 l  369 Ft
UHT tej 1,5 % 1 l  159 Ft
cOOP ásványvíz, szénsavas, -mentes 1,5 l  49 Ft

Egységár: 33 Ft/l

A MELEG NYÁRi NAPOkON FOGYASSZA  
AkcióS HÛSÍTÔiNkET JÚNiUS 20-TóL JÚLiUS 1-iG:

Big Milk csokoládé jégkrém 1 l  549 Ft 
Minden nap ice tea citrom-, ôszibarack íz 1,5 l  89 Ft

Egységár: 59 Ft/l

Fanta narancs 2 x 2 l PET  649 Ft
plusz ajándék karkötôs üvegpohár

Egységár: 162 Ft/l

kERESSE AZ AkcióS Pick TERMékEiNkET  
JÚNiUS 20-TóL JÚLiUS 1-iG:

Pick sertéspárizsi 1 kg  1499 Ft
Pick diákcsemege, körcímkés 1 kg 
(cOOP ABc, Szuper)  1999 Ft
Pick chilis, zöldfûszeres párizsi 1 kg 
(cOOP ABc, Szuper)  1699 Ft
Herz csemege vastagkolbász, szeletelt vg. 70 g 
cOOP Szuper  339 Ft

Egységár: 4843 Ft/kg

Herz classic Budapest csemege szalámi 1 kg  3699 Ft

Legyen ezentúl is rendszeres vásárlója cOOP üzleteinknek!

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésü-
ket ked vezményes áron a 
Miskolci Naplóban hét-
köznap 8.00 és 16.00 óra 
között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc,  
Széchenyi u. 40.
Tel.: 46/501-420
Fax.: 46/501-428
E-mail:  
hirdetes@miprodukt.hu
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68 éve, 1945. június 17-én a 
DVTK-stadion tornatermében 
volt a diósgyőri női kosárlabdacsa-
pat első nyilvános mérkőzése. Ez a 
diósgyőri kosárlabdasport kezdete. 
Az első NB I-es mérkőzést 1946. 
szeptember 29-én játszotta a csa-
pat.

99 éve, 1904. június 19-én (74 
éves korában) halt meg Kulcsár 
Károly, a Kereskedelmi és Iparka-
mara szakosztályelnöke, 1884-től 
az Ipartestület elnöke. Az 1848-
49-es szabadságharc katonája a 
mindszenti evangélikus temető-
ben nyugszik.

494 éve, 1519. június 20-án II. 
Lajos király (1516–1526) nyílt pa-
rancsot ad – a miskolciak kérésé-
re – a diósgyőri várnagynak, hogy 
a borkilenced-fizetőket ne zaklas-
sák, de ha valaki ezt az adót önként 
nem fizeti be, valamennyi bora el-
kobozható.

Hétforduló ›››››››

Graffiti helyett 
festmény 

Igényes gyermekrajzok, festmé-
nyek díszítik a jövőben Miskol-

con a Jókai utcai aluljárót. A falak 
rendbetétele május végén kez-
dődött, június első hétvégéjén 

már alkotásokkal is gazdagodott. 
A sok szempontból egyedülál-

ló és példaértékű munka a hétvé-
gén folytatódott. Mindezt Szabó 

Sándor, a terület önkormány-
zati képviselője kezdeményez-

te, aki fejlesztési alapjából finan-
szírozta. Hiszen a falakat rendre 
graffitikkel csúfították el, s arra 

gondoltak, hogy a gyermekek raj-
zait jobban tiszteletben tartják 

majd a rongálók, mint az üres fal-
felületeket. (fotó: F. Kaderják Cs.)

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

Utazás előtt, alatt, után... helyett? – 
Horvátország
A Panemex Kiadó gondozásában olyan 
útikönyvek jelentek meg, amelyek utazás 
előtt, alatt és utána is izgalmas informáci-
ókkal szolgálnak – talán utazás helyett is 
hasznos lehet. A sorozat egyik kötete Hor-
vátország szépségeit veszi sorra. A gazda-
gon illusztrált útikalauz gyakorlatiassága 
miatt megbízható útitárs. Térképek, fény-
képek díszítik, de alaprajzokat, kereszt-
metszeteket is megmutat a főbb látnivalók-
ról. A helyi termékek, hagyományos ételek 
sem hiányoznak, s a horvát ízek mellett pi-

acok, strandok, fesztiválok, túra- és sétaútvonalak is bőven olvasha-
tók. Egy turistának pedig szállodára, étteremre is szüksége lehet, így 
ebből is óriási választékot kínál a kötet.

Utazás előtt, alatt, után... helyett? – 
Olaszország
A Panemex Kiadó útikalauz-sorozatá-
ból nem hiányzik az Olaszországot kö-
tetbe foglaló rész sem. Az átdolgozott ki-
adás szakértő útmutatókkal, gyakorlati 
tanácsokkal segíti Olaszország minél jobb 
megismerését. Történelmi, kulturális hát-
térbe ágyazva egy egész ország. A tizen-
öt régió, illetve Róma, Firenze és Velence 
térképekkel és illusztrációkkal szemlélte-
tett látnivalóit külön fejezetek ismertetik. 
Minden rész bevezetője a helyi építészet és 
konyhaművészet jellegzetességeit tárgyalja. 
Az „Amire az utazóknak szüksége van” a szállodákról és éttermek-
ről ad részletes információt, míg a „Közérdekű tudnivalók” a közle-
kedéstől a személyi biztonságig mindenre kiterjedő gyakorlati taná-
csokkal szolgál.

Akkor és most… A kép a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca déli ol-
daláról mutatja a Selyemrét két emblematikus épületét 1952-ben. A 
templomnak 1938-ra, a Szent István-évre kellett volna elkészülni, de 
csak 1943. szeptember 13-án szentelték fel. A késés és a környezet mi-
att vasútvidéki templomnak nevezték az ott lakók. A Hevesy Sándor 
tervezte templom belső festésével 1955-ben végeztek, s a freskón lát-
juk térdelő királyunkat, amint a koronát felkínálja a Szűzanyának. (A 
freskón Árpád-házi szenteket és történelmi személyiségeket ábrázolt 
az alkotó, Kontuly Béla.) A kép nagyobb részét a Petőfi kollégium ural-
ja, melyet Selyemréti kollégiumként először a műszaki egyetem hall-
gatói vehettek birtokba 1951 őszén. „Miskolc egyik legszebb épülete 
a háromemeletes selyemréti kollégium” – adta hírül a miskolci sajtó.
(Dobrossy István képe és szövege, Mocsári László fotója)

„A képzőművészet végtelen”
Gyöngyösi Gábor fest-
ményeiből nyílt kiállítás a 
miskolci romkocsmában. 
A Miskolc Televízió vágó-
ja ugyanis szabadidejében 
fest – többek között.

Az igazi elkötelezettségre nincs 
magyarázat, egyszerűen csak 
történik az emberrel. Gyöngyö-
si Gábor sem választotta a mű-
vészlétet, sokkal inkább született 
arra. Már óvodás korában rajzol-
ni kezdett, s szülei támogatták is 
képzőművészeti elhivatottságát.

– Mióta az eszemet tudom, 
rajzolok. Szüleim folyamatosan 
erősítettek ebben a tevékeny-
ségben, sok pozitív visszajelzést 
kaptam. Középiskolában is mű-
vészeti irányba indultam, kerá-
mia szakon végeztem, majd kö-
vetkezett egy év elektronikus 
grafika, aztán az egri főiskola, 
a rajz–vizuális kommunikáció 
szak. A főiskolán találkoztam 
olyan művészekkel, akiket mes-
tereimnek tekintek, akikre ma is 
felnézek – mondta a festő, vágó, 
akire olyan alkotók voltak hatás-
sal, mint Bukta Imre, Földi Pé-

ter, Borgó, azaz György Csaba 
vagy éppen Nagy B. István.

Művészeti szemléletét is mes-
tereitől tanulta: a modern kép-
zőművészeti világban az alkotók 
általában sosem egy művészeti 
irányzattal foglalkoznak. Gábor 
a videografikában és a festészet-
ben találta meg azt, ami a legin-
kább közel áll a szívéhez, főállás-
ban azonban vágóként dolgozik.

– Édesapám személyisége 
sokban meghatározta az alko-
táshoz való hozzáállásom, hi-
szen ehhez sok idő, türelem kell 
és folyamatos önképzés. A kép-
zőművészet a végtelen lehetősé-
gek tárháza – tette hozzá.

Kiss J. | fotó: Tom Kato

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. 

közérdekű ›››››››››››››››››››››››››››››››

El Camino – Az út
Időutazás a közép-
korba Tolvaly Ferenc-
cel. Másféle Spanyol-
országot láthat a néző 
vele, mint amit eddig 
megszokott. Az út tel-
jes legendáriumának 
bemutatása mellett 
művészettörténeti ér-
dekességek leírása fo-
nódik egybe a vándor testi-lelki-spirituális útjával és álmaival. Hite-
les középkori hangulat és ismeretek találkoznak egy tipikusan XXI. 
századi ember kétségeivel, vívódásaival és végül magára találásával.

magyar–német dokumentumfilm, korhatár nélkül 
Művészetek Háza, Béke-terem; június 20–26., 
17.30

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

Névadó – Balassi Bálint
Hejőcsabán a Csaba vezér 
útból északnyugati irány-
ban nyíló utcánk. A Pes-
ti útról ezen keresztül 
lehet megközelíteni az 
egykor önálló település 
centrumát.

A névadó főleg a ma-
gyar nyelvű szerelmi 
költészet megteremtője, a 
magyar irodalom klassziku-
sa. Családja, rokonsága a magyar 
történelem jeles személyiségeihez 
(Bocskai István, Dobó István, Bá-
thory István, Wesselényi Ferenc) 
köti, bárói rangú apja a zólyomi 
vár kapitánya volt. Így fia is bejár-
ta Európát, kedvelte a vitézi, vég-
vári életet. Első fordítását 1572-

ben Krakkóban nyomtatták 
ki. Gazdag érzelmi életé-
nek termékei az úgyne-
vezett bókoló versek. 
Egerben, majd Érsek-
újváron is lovaskapi-
tányként szolgált. 

A katonáskodás mel-
lett foglalkozott bor- és 

lókereskedelemmel, halá-
la is összefügg harctéri virtus-

kodásával. (1554–1594 között élt. 
A török ellen vívott „hosszú hábo-
rú” idején Esztergomnál ágyúgo-
lyó roncsolta mindkét lábát. Vér-
mérgezés miatt halt meg. A Liptó 
vármegyei Hibbe település családi 
sírboltjában nyugszik.)

D. I.

Yorkie-k a Népkertben. Ezúttal a Népkertben találkoztak 
a miskolci yorkshire terrierek és gazdáik, hogy egy kellemes, nyári 
délutánt töltsenek el egymás társaságában, szombaton. A yorkshire 
terrier (röviden: yorkie) az egyik legkisebb méretű és igen népszerű 
terrier. Kedvencként masnit, ékszert szoktak sűrű szőrébe kötni, pe-
dig egyáltalán nem átlagos „öleb”, nagyon jó jelzőkutya.   (fotó: F. K. Cs.)

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…
Az 1848-as szabadságharc élő 
honvédei által létrehozott Hadas-
tyán Egylet 25 éves évfordulójának 
ünnepéről írta a Borsodmegyei La-
pok 1898. június 17-ei száma: „Az 
egyleti tagok a mindszenti római 
katolikus templomba mennek a di-
ósgyőri vasgyár zenekara kísérete 
mellett. Ennek végeztével díszköz-
gyűlés lesz a városháza nagyter-
mében, ahol jubilális érmek kiosz-
tására is sor kerül, majd vacsora a 
Vigadóban”.             Dobrossy István

www.alexandra.hu

Alexandra Könyvesbolt
3525 Miskolc, Széchenyi út 33.

Tel.: 46/505-231


