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Rezsicsökkentés: olcsóbb víz- és szemétdíj
Miskolcon is csökken több 
közszolgáltatás díja. Ahogy 
arról korábban beszámol-
tunk, a rezsicsökkentés érin-
ti a szemétszállítás díját, de 
emellett a MIVÍZ Kft. által 
nyújtott szolgáltatásokat is. 

Az erre vonatkozó törvény alapján 
a lakosság részére kiállított számlá-
ban meghatározott közszolgáltatási 
díj csökken 10 százalékkal, mond-
ta el érdeklődésünkre Molnár Atti-
la, az AVE Miskolc Kft. ügyvezető-
je. A kormány a csökkentést nem a 
most érvényben lévő díjhoz mérten 
állapította meg, hanem a 2012. ápri-
lis 14. napján alkalmazott díj legfel-
jebb 4,2 százalékkal megemelt ösz-
szegét vette alapul, és ehhez képest 
érvényesíti a 10 százalékos csökken-
tést. A július 1-jétől kezdődő szám-
lázási időszaktól kezdődően így 
mintegy 25 százalékkal kell majd 
kevesebbet fizetni a szemétszállítá-
sért Miskolcon. Ez a hulladéktároló 
edényzet, vagyis a kukák bérleti dí-

ját nem érinti, hiszen az nem része a 
közszolgáltatásnak.

Az AVE Miskolc Kft. eddig alkal-
mazott gyakorlata szerint, az elvég-
zett szolgáltatás után, utólag készíti 
el és küldi meg a számlát a közszol-

gáltatást igénybe vevő ingatlantulaj-
donos, bérlő, használó részére, ezért 
a június végén kibocsátott és meg-
küldött számlák még a II. negyed-
évben elvégzett szolgáltatás – áp-
rilis, május, június hónap – díját 

tartalmazzák. A rezsicsökkentés ha-
tása – tételesen kimutatva – a kö-
vetkező, harmadik negyedévre vo-
natkozó számlában jelenik meg, a 
törvényi előírásoknak megfelelően. 

» folytatás a 3. oldalon

Pénteken villamosünnep! 
Nagyszabású ünnepséggel kö-

szönti Miskolc július 5-én, jövő 
pénteken az első új Skoda villa-
most. Este hét órától rendhagyó 
„villamosváró ünnep” kezdődik 
a Városház téren A jármű foga-
dására az MVK Zrt. már meg-

kezdte az előkészületeket, ennek 
részeként leszerelik július 3-áig a 
megállókban található fageren-

dákat.  » részletek a 3. oldalon

Ismét házhoz ment a hivatal

A helyi problémák feltérképezése és megoldása – ezzel a céllal indí-
tották el nemrégiben a Hivatal házhoz megy című fórumsorozatot. A 
keddi, második állomáson, Diósgyőrben elsősorban a közösségi köz-
lekedéssel kapcsolatban merültek fel problémák, észrevételek. A fóru-
mon Miskolc polgármestere, a helyi országgyűlési és önkormányzati 
képviselők, valamint a városüzemeltetési cégek vezetői, munkatársai 
voltak jelen az Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központban.

» részletek a 3. oldalon Kisebb gondokat okozott a vihar
Megáradt patakok, elöntött utak, 
kidőlt fák, letört ágak – többségé-
ben ilyen károkat okozott Mis-
kolcon és a megyében a hétfő 
este nagy erejű széllel és hirtelen 
jött, jelentős mennyiségű csapa-
dékkal érkezett vihar. Rövid idő 
alatt átlagban mintegy 50 milli-
méter csapadék hullott le Mis-

kolcon és környékén. A város 
csatornahálózata nehezen bir-
kózott meg ezzel a mennyiség-
gel, a villamospálya mellett szinte 
végig vízben állt a külső sáv, ami 
lassította a közúti közlekedést. A 
vihar meghozta a lehűlést is, ked-
den több mint 10 oC-kal volt hű-
vösebb.                                          (fotó: J. Á)

próbázók 
sorjáznak
a héten három új igazolással bő-
vült a dvtk labdarúgócsapatá-
nak kerete.  
sport | 5. oldal

Ismét lesz 
fonó a várban
népzene, világzene, jazz és rockze-
ne szerepel a Xvii. borsodi Fonó 
Folkfesztivál programjában.  
a város | 5. oldal

az a dIvízIóba 
kerülés a cél
Miskolcon vívhatja ki a magyar 
női U–18-as kosárlabda-válogatott 
az a divízióba kerülést.  
sport | 5. oldal

„A szolgálatukra nagy szükség van”

A Miskolci Rendészeti Szakközép-
iskola idén ünnepli alapításának 
20. évfordulóját. A csütörtöki ju-
bileumi ünnepségen Pintér Sán-
dor belügyminiszter és Papp Ká-
roly országos rendőrfőkapitány 
előtt tették le az esküt az első évfo-
lyamos tanulók, és bocsátották ki 
a végzősöket. 

A Miskolci Rendészeti Szak-
középiskola alakuló terén sora-
kozott fel az a 420 végzős is, aki 
péntektől már 11 rendőr-főkapi-
tányságon teljesít szolgálatot. Az 
ünnepségen – más rendőri ve-
zetőkön kívül – részt vett Pintér 
Sándor belügyminiszter, Papp 
Károly vezérőrnagy, országos 
rendőrfőkapitány is. Pintér Sán-

dor kijelentette, a rendőrök, a 
most végzettek szolgálatára nagy 
szüksége van az országnak.

– Rendet akarunk! Csak a tör-
vényes rend keretein belül fej-
lődhet az ország gyorsan, és 
zárkózhat fel Európa vezető or-
szágaihoz. Ezen cél elérése érde-
kében hoztunk új, szigorú törvé-
nyeket, emeltük meg ismét 3500 
fővel a rendőri létszámot, tettük 
hatékonyabbá a rendőrséget, va-
lamint szerveztük át a magyar 
rendőri irányítást és vezénylést – 
sorolta Pintér Sándor. 

Az elmúlt két évtized legfonto-
sabb eseményeit pedig egy isko-
latörténeti kiállításban foglalták 
össze, melyet szintén csütörtö-
kön nyitottak meg.   K. I. | fotó: m. L.

Balog: nagy erők kellenek itt!
Pénteken megkapták diplomájukat 
a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtu-
dományi, a Gépészmérnöki és Infor-
matikai, az Egészségügyi Karán, va-
lamint a Bartók Béla Zeneművészeti 
Intézetében végzett hallgatók is. 

Balog Zoltán, az emberi erőforrá-
sok minisztere is részt vett és kö-
szöntőt mondott a tanévzáró ün-
nepi egyetemi szenátusi ülésén. A 
miniszter elmondta, nem virtuá-
lis, hanem „hús-vér” egyetemet és 
oktatást akarnak Miskolcon is, az 
egyetem több száz éves hagyomá-
nyait nem szabad elfelejteni, ahogy 
Észak-Magyarországot sem. Ki-
emelte, a régió jövője összefügg a 
felsőoktatási intézményével.

– Egy ország sorsa ott dől el, ahol 
a legnehezebb, éppen ezért ide kell 

koncentrálni, itt van szükség a leg-
nagyobb erőkre – mondta, majd 
megköszönte a több évtizedes 
munkát a leköszönő rektornak. El-
mondta azt is, versenyképes, haté-
kony, fenntartható felsőoktatást sze-
retnének Miskolcon is. 

» részletek a minap.hu-n

Új hét, új szakasz 
A Déryné utca és a Kazinczy utca között, ahol az el-
múlt héten az Operafesztivál rendezvényei miatt ab-
bahagyták a felújítást, a hét elején visszatértek a mun-
kások, de folyamatosan dolgoznak a Szentpáli és a 
Kazinczy utca között is. A munka jelenleg a Cent-
rum előtt a legintenzívebb, ahol a szökőkút új lép-
csője eddig elkészült része műkőborításának lerakása 
után megkezdik a terület utolsó, még nem meg-
újult részének átépítését is. Az új, Miskolc-címeres 
csatornafedlapok júliusi érkezése után több, nagyobb 
szakaszt is átadhatnak, és bár a padok csak ezt köve-
tően, a szeméttároló edények azonban már hamarabb 
kikerülhetnek a főutcára. (fotó: J. Á.)

Kár a strandon
A Selyemréti Strandfürdő terüle-
tén is károkat okozott a hétfő esti vi-
har. A föld felázott, és a medencék 
fugázása is megsérült. A város ve-
zetése ezért úgy döntött, hogy a vi-
har okozta károk miatt július 1-jén 
a Selyemréti Strandfürdőt sajtóese-
mény formájában adják át. Magas 
színvonalú és biztonságos élmény-
fürdőt szeretnének a miskolciaknak 
nyújtani, ezért a Selyemréti strand 
a nagyközönség előtt akkor nyí-
lik meg, amikor valamennyi, vihar 
okozta kárt kijavították, és a tökéle-
tes vízminőséget garantálni tudják. 

» cikkünk a 3. oldalon



a város lapja

MiNap

2013. június 29. | 26. hét | X. évfolyam 25. szám

2  krónika / hirdetés

» Kovács Józsefné Budai Mária (Fidesz) | a 13. számú önkormányzati 
választókörzet képviselője lakossági fórumot tart július 2-án, kedden délután 5 órától a 
Hunyadi Mátyás Általános Iskolában. A rendezvényen részt vesz: Devecz Miklós, az MVK 
Zrt. vezérigazgatója, Vincze Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészet vezetője, Kovács 
László, a Miskolci Önkormányzati Rendészet osztályvezetője, Csordás László, a polgármesteri hivatal 
beruházási és városüzemeltetési osztályának vezetőhelyettese, Majoros Flórián alezredes, a Miskolci 
Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályának vezetője.

» Csöbör Katalin (Fidesz) | országgyűlési képviselő lakossági fórumot tart jú-
lius 3-án, szerdán délután 5 órától az Avasi Gimnáziumban az avasi 5-ös, 6-os, 7-es vá-
lasztási körzet lakóinak. Téma: változások a közösségi közlekedés területén. Vendég: 
Devecz Miklós vezérigazgató, MVK Zrt.

» Benczés Miklós (Fidesz) | a 15. számú önkormányzati választókörzet 
(Lyukó-völgy, számozott utcák, Görögszőlő, Szarkahegy) képviselője lakossági fóru-
mot tart július 4-én, csütörtökön délután 5 órától, a Római Katolikus Általános Iskolá-
ban (Fadrusz J. 7.). Téma: változások a közösségi közlekedés területén. Vendég: Devecz 
Miklós, az MVK Zrt. vezérigazgatója, Soltész Csaba, a Vasgyári Rendőrőrs parancsnoka, Vincze Csaba, 
az önkormányzati rendészet vezetője, a Miskolci Rendőrkapitányság képviselője. Meghívott vendég: 
Sebestyén László országgyűlési képviselő.

Fórum – a hivatal házhoz megy ››››››››››››

» Ellenőrzések. A Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal július 1. és au-
gusztus 31. között nyári szezonális élelmi-
szerlánc-biztonsági ellenőrzést rendelt el. 
Célterületei: ifjúsági és gyermektáborok ét-

keztetése, vendéglátó létesítmények, nagy 
tömegeket megmozgató rendezvényeken 
történő élelmiszer-forgalmazás, fagylalt-
előállítás és -forgalmazás, szezonális zöld-
ség-gyümölcs.

Kormányhivatali híreK ›››››››››››››››››››››››››››››››››

» Fogadóórák. A polgármesteri hiva-
tal referensei júliusban is tartanak fogadó-
órát hétfőnként 8–10 óra között, a Bűnmeg-
előzési Centrumban. Július 8-án Emődiné 
Csapó Barbara egyházügyi, 7-én Takács Gá-
bor társadalmi felzárkózási, 22-én Soltész Dá-
vid közterület-felügyeleti, 29-én Vassné Papp 
Nóra közrendvédelmi referens várja az érdek-
lődőket.

» Lezárt sétány. Lezárta a miskolctapol-
cai Pazár sétányt a miskolci ivóvízbázis javítá-
sát célzó beruházást végző MI-DU-HI Konzorci-
um. A kivitelezés végéig, 2014. április 30-áig 

sem gépjárművel, sem gyalogosan nem lehet 
közlekedni az útszakaszon.

» Véleményezhető tervek. Mis-
kolc önkormányzata a város Településszer-
kezeti Tervének és Építési Szabályzatának 
módosítását kezdeményezi Lyukó-völgy te-
rületére. A készülő tervekhez június 27-
étől július 17-éig vélemények adhatók, 
amiket írásban kell eljuttatni Rostás Lász-
ló főépítésznek a polgármesteri hivatal-
ba (3525 Miskolc, Városház tér 8.) vagy a 
partnersegiegyeztetes@miskolcph.hu e-mail 
címre.

KözérdeKű híreK ›››››››››››››››››››››››››››››››››
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június 24. | hétfő

Tragikus emlék. A hatvanegy évvel 
ezelőtt kitelepített miskolciakra emlé-
keztek az önkormányzat és a Horto-
bágyi Kényszermunkatáborokba El-
hurcoltak Egyesületének képviselői. 

Három pályázat. Felbontották a 
Miskolci Egyetem rektori posztjá-
ra beérkezett anyagokat. A pályázók: 
Barkai László, az Egészségügyi Kar; 
Illés Béla, a Gépészmérnöki és Infor-
matikai Kar, Torma András, az Ál-
lam- és Jogtudományi Kar dékánja.

június 25. | kedd

Bokor utca, Hideg sor. Az Avas ed-
dig nem ellenőrzött területén foly-

tatódott a Miskolci Önkormányzati 
Rendészet ellenőrzéssorozata. A te-
rületen leggyakrabban áramlopás-
sal, ingatlanok befoglalásával, illegá-
lis szemétlerakással és az állattartási 
szabályok megszegésével találkoznak. 

Majd’ egy évszázad. Az otthon la-
kói, munkatársai mellett a polgármes-
teri hivatal és a terület önkormányza-
ti képviselője és fia is köszöntötte a 95 
éves Nácsa Istvánné Erzsike nénit, az 
Őszi Napsugár Otthonban. 

A régió fejlesztéséért. Kétéves, 
többoldalú együttműködés indult a 
Miskolci Egyetem, az egri Eszterházy 
Károly Főiskola és a gyöngyösi Károly 

Róbert Főiskola között. A munka leg-
főbb célja régiónk felzárkóztatása. 

június 26. | szerda

A kábítószer csak buborék. Egész 
napos programsorozattal, kerekasz-
tal-beszélgetéssel, mécsesgyújtással, 
kreatív foglalkozással és közös bu-
borékfújással, azaz „Bubi-bulival” kí-
vánták felhívni a figyelmet civil szer-
vezetek a kábítószer-fogyasztás és 
-kereskedelem problémájára a kábító-
szer-ellenes világnap alkalmából. 

június 27. | csütörtök

Ifjúságvédelem. A Tiszáninneni 
Református Egyházkerület kétéves, 
77 millió forint EU-s támogatásból 

megvalósult ifjúságvédelmi program-
jának részeként többek között létre-
jött 1 ifjúsági klub, 120 ifjúságneve-
lő szeminárium, 650 oktatási képzés 
és fejlesztés, 9100 segítő beszélgetés, és  
13 500 regisztrált látogató egy tárlaton.

Erdei fejlesztések. Felavatták és új-
raszentelték a megújult lillafüredi 
Patrona Hungariae szobrot az Észak-
erdő Zrt. idei közjóléti fejlesztéseként. 

Időtálló barátság. „1000 éves len-
gyel–magyar barátság” címmel rajz-
kiállítás nyílt a Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskolában, az Avasi Hagyo-
mányőrzők Egyesülete szervezésé-
ben. Itt adták át a pályázat díjait is.

Hasznos tudnivalók a fűtési költségmegosztásról
Tájékoztatjuk tisztelt Felhasználó-
inkat, hogy május 15-ét követően 
megtörtént a költségmegosztóval 
felszerelt lakásoknál a költségmeg-
osztók leolvasása.

A költségmegosztók fenntartása, ada-
tainak leolvasása és azok alapján a díj-
megosztási arányok meghatározása, 
valamint a díjfizetői reklamációk ren-
dezése a közös képviselő (lakóközös-
ség) feladata.

A radiátorokra felszerelt fűtési költ-
ségosztók digitális kijelzésű egy-
ségek, nemcsak a radiátor felüle-
ti hőmérsékletét, hanem a helyiség 
hőmérsékletét is figyelik. Segítsé-
gükkel a hőközpontban mért közös 
hőfelhasználás arányosan elosztható 
az egyes radiátorokra, ill. lakásokra. Így 
a fűtési költségmegosztó olyan eszköz, 
amely a lakóközösségeket abban segí-
ti, hogy a közös fűtési számlát az egyes 
lakások tényleges fogyasztásának ará-
nyában oszthassák fel.

A fűtéskorszerűsítés révén átala-
kított belső fűtési rendszer, a beépí-
tett új eszközökkel együtt a társashá-
zak tulajdona. A költségmegosztók 
üzemeltetése, adatainak leolvasása 
és feldolgozása a társasházak felada-
ta, amelyet arra szakosodott cégek 
(például: TECHEM Kft., Gáti Magyar-

ország Kft., ISTA Kft.) révén valósíta-
nak meg.

A költségosztók leolvasását, ki-
értékelését és a hőköltség-elszámo-
lásokat a társasházi közösségekkel 
szerződést kötő, költségmegosztás-
sal foglalkozó cég végzi. 

A társasház képviselője a leolvasott 
és kiértékelt adatokat átadja a lakók 

részére. A lakóközösség képviselője – 
igény szerint – köteles biztosítani a díj-
fizető részére a díjmegosztási arányok 
számításába való betekintést.

A díjmegosztási arányok utóla-
gosan csak számítási hiba esetén, 
a lakóközösség képviselőjének a 
távhőszolgáltatóhoz írásban történt 
bejelentésére módosíthatók, melyről a 

díjfizetőket a lakóközösség képviselője 
köteles tájékoztatni.

Jelenleg a költségmegosztók adatai-
nak leolvasása és kiértékelése éven-
te egyszer, a fűtési idényt követően 
történik. A fűtési idény hónapjaiban a 
díjfizetők a MIHŐ Kft.-vel, az erre vo-
natkozó megállapodás szerinti hő-
mennyiségek alapján kapják a fűtési 
számlát.

Az elmúlt napokban több díjfize-
tő is jelezte, hogy a költségmegosztók 
fűtési idényt követő kiértékelése nem 
minden épület esetében tartalmazza a 
2011. szeptember 1-jétől hatályos kor-
rekciós tényezőket. A költségmegosz-
tást végző vállalkozások tájékoztatá-
sa alapján csak azoknál az épületeknél 
alkalmazzák a korrekciós tényezőket, 
ahol a 2011/2012-es fűtési idénytől 
kezdődően ezt az elszámolási módot 
választották, illetve azoknál az épü-
leteknél, ahol a korábban megkötött 
szerződést már módosították.

Felhívjuk tisztelt Felhasználóink fi-
gyelmét arra, hogy a MIHŐ Kft. ügy-
félszolgálatán nem tudnak felvi-
lágosítást adni a hőfelhasználási 
arányokkal és a korrekciós tényezők-
kel kapcsolatban. Az ilyen irányú pa-
naszokkal minden esetben a közös 
képviselőt, illetve a költségmegosz-
tást végző céget keressék meg.

A MIHŐ Kft. az előző évek tapaszta-
latai alapján egyeztetést folytatott a 
TECHEM Kft.-vel, a Gáti Magyarország 
Kft.-vel és az ISTA Kft.-vel a Miskolcon 
költségmegosztást legnagyobb szám-
ban végző cégekkel annak érdekében, 
hogy közös ügyfélszolgálati irodát mű-
ködtessenek 2013. július 15. és augusz-
tus 15. között.

A három cég közül a TECHEM Kft. vál-
lalta, hogy a MIHŐ Kft. Miskolc, Szemere 
u. 5. sz. alatt lévő ügyfélszolgálati irodá-
jában az alábbi napokon és időpontok-
ban lehetőséget biztosít a felhasználók 
tájékoztatására a hozzá tartozó költség-
megosztásokkal kapcsolatban:

A fentiek alapján, amennyiben a tisz-
telt Felhasználóinknak a költségosztás 
elszámolásával kapcsolatban problé-
mája van, úgy felvilágosításért a lakó-
közösség képviselőjét, illetve a saját 
költségosztó cégét keresse, mivel ők 
tudnak pontos felvilágosítást adni.

Tisztelettel: MIHŐ Kft.

» 2013. július 16. (kedd)  9.00 – 15.30 óráig

» 2013. július 18. (csütörtök)  9.00 – 15.30 óráig

» 2013. július 30. (kedd)  9.00 – 15.30 óráig

» 2013. augusztus 01. (csütörtök)  9.00 – 15.30 óráig

» 2013. augusztus 06. (kedd)  9.00 – 15.30 óráig

» 2013. augusztus 8. (csütörtök)  9.00 – 15.30 óráig

HIrdETéS

Nem indul eljárás Magyarország ellen
Olyan kompromisszumos módosító javaslatot szavazott meg kedden Stras-
bourgban az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlése Magyarországgal 
kapcsolatban, amely a megfigyelési (monitoring) eljárás hivatalos megindí-
tása helyett csupán azt mondja ki, hogy „szoros figyelemmel kísérik” a hely-
zet alakulását. A vitában felszólalt Csöbör Katalin országgyűlési képviselő is, 
aki többek közt arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar kormány már be is 
nyújtott a parlamentnek olyan módosítási javaslatokat, amelyek a Velencei 
Bizottság álláspontjának figyelembe vételét célozzák.

Az eredeti előterjesztés annyira ag-
gályosnak minősítette a jogállami-
ság magyarországi helyzetét, hogy 
– EU-tagország vonatkozásában 
mindeddig példátlan módon – hi-
vatalos megfigyelési eljárás megin-
dítását kezdeményezte. Különböző 
országokhoz tartozó és különbö-
ző pártállású képviselők azonban 
olyan módosító indítványt adtak be 
– és végül fogadtattak el 135 szava-
zattal, 88 ellenében, 6 tartózkodás 

mellett –, amely ehelyett csupán a 
további magyarországi fejlemények 
szoros figyelemmel kísérését, majd 
– időhatár nélkül – a Magyaror-
szágnak tett javaslatok megvalósítá-
sának áttekintését helyezi kilátásba. 
Az egész előterjesztés végszavazása-
kor 149-en voksoltak igennel, 38-an 
nemmel, 24-en pedig tartózkodtak.

Csöbör Katalin a magyar küldött-
ség új tagjaként a vitában néhány as-
pektusra hívta fel a figyelmet. 

– Magyarország polgárainak 
döntő többsége értetlenül áll az or-
szágunkat érő kritika előtt, hiszen 
mindennapjainkban korántsem 
szembesülnek azokkal a rossz ér-
telmezésből, vagy politikai indítta-
tásból megfogalmazott helyzettel, 
amelyeket a jelentés határozat-ter-
vezeti része tartalmaz – mondta 
az országgyűlési képviselő. – Meg 
kell állapítani, hogy a kétharma-
dos többséggel rendelkező magyar 
kormány intézkedéseit sokszor el-
fogultan ítélik meg. Ráadásul olyan 
országról van szó, amely végigélte 
1956 kataklizmáját, és példát muta-
tott mindenkinek hősiességből. 

A képviselő úgy fogalmazott: 
nem ártana, ha minden, Európa ta-
nácsi ország önértékelést tartana, 
hiszen a Magyarországgal szem-

ben megfogalmazott vádak közül 
néhányat bizony minden ország 
esetében meg lehet fogalmazni. 

– Nem lehet szó nélkül elmen-
ni amellett sem, hogy a határozati 
javaslat nem veszi figyelembe azt, 
hogy a kormány az Európa taná-
csi szakértők és a Velencei Bizott-
ság megjegyzései alapján többször 
módosította a magyarországi tör-
vényi szabályozást. Az együttmű-
ködési készség továbbra is fennáll, 
s a kormány már benyújtotta a par-
lamentnek a legutóbbi Velencei bi-
zottsági állásfoglalás szerinti törvé-
nyi és alkotmányi módosításokat 
– mondta Csöbör Katalin. – Ha jól 
tudom, a monitoring-mechaniz-
mus feladata a figyelemfelhívás, és 
nem a tetemre hívás. Márpedig a 
jelenlegi határozati javaslat szöve-
ge fenyegető, egyoldalú, pontatlan, 
és ezért elfogadhatatlan számunk-
ra – zárta szavait a képviselő.
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Viharkár késlelteti 
a selyemréti nyitást

A Selyemréti Strandfürdő terü-
letén is károkat okozott a hétfő 
esti vihar. Ezért az a döntés szüle-
tett, hogy a július 1-jei átadás saj-
tóesemény lesz, a fürdőzők előtt 
csak minden kár kijavítása után 
nyílhat meg a fürdő. 

A selyemréti új medencéknél 
tartott keddi bejáráson Czinkné 
Sztán Anikó, a Miskolci Turisz-
tikai Kft. ügyvezetője elmond-
ta, a hétfő esti vihart követően 
több kárt is észleltek a munka-
területen.

– A munkaterület teljesen fel-
ázott, egy része még annak a te-
rületnek is vízben áll, ahol a 
napokban terítették le a gyep-
szőnyeget. Ezt a részt fel kell 
bontani, és a területre humuszt, 
valamint földet kell hordani, 
hogy feltöltsük. De ahhoz, hogy 
mindezt elvégezzük, szikkadnia 
kell a területnek, mert jelenleg 
nemhogy munkagéppel, de még 

száraz lábbal sem lehet rálépni a 
területre – mondta.

Hozzátette, a nagymedencé-
ben is olyan hibákat észleltek, 
mely hétfőn napközben még 
nem mutatkozott – erről jegy-
zőkönyv is tanúskodik. 

– A medence lépcsőinél a fu-
gázásban találtunk viszony-
lag nagy lyukakat, szinte min-
den lépcsőn, vélhetően az esővíz 
mosta ki ezt is. Az érintett sza-
kaszokat most újra kell fugázni, 
aminek a technológiai kiírás sze-
rint három napos száradási időre 
van szüksége, és csak azt követő-
en indulhat a medencék próba-
üzeme – mondta az ügyvezető.

Czinkné Sztán Anikó el-
mondta, a bejárást követő-
en reggel a kivitelezővel, a MIK 
Zrt.-vel és a műszaki ellenőr-
zéssel egy rendkívüli megbeszé-
lést tartottak, ahol átütemezték a 
még hátralévő tennivalókat.

T. Á. | fotó: Juhász Á.

Ünnep – hétfőn hivatali szünet!
Július 1-je köztisztviselői nap és 
Semmelweis-nap. A köztisztvise-
lőket és egészségügyi dolgozó-
kat pénteken köszöntötték és ju-
talmazták ez alkalomból, a hétfő 
pedig munkaszüneti nap a szá-
mukra.

Július 1. köztisztviselői nap, ami 
egyben munkaszüneti nap is 
a köztisztviselőknek Magyar-
országon. Ezért ezen a napon 
szünetel az ügyintézés a hiva-
talokban. Így hétfőn zárva tart 
a kormányhivatalok ügyfél-
szolgálata (okmányirodák, kor-
mányablakok és a szakigazga-
tási szervek ügyfélszolgálatai), a 
Miskolci Járási Hivatal okmány-
irodája, a NAV megyei adóigaz-
gatóságának miskolci központi 
ügyfélszolgálata és megyei ki-
rendeltségei. Nincs ügyfélfo-
gadás a városi polgármesteri 
hivatalban sem. A Hatósági Fő-
osztály viszont ügyeletet tart ha-
lotti anyakönyvezés ügyekben a 

Petőfi u. 1–3. szám alatt, 8–15 
óra között.

Július 1-je Semmelweis-nap, 
tehát egészségügyi ünnep is. 
Ezért hétfőn a szakrendelések is 
szünetelnek, és az ügyeleteseken 
kívül a gyógyszertárak is zárva 
tartanak.

Pénteken ünnepséget rendez-
tek és elismeréseket adtak át a 
polgármesteri hivatal (képünk 
itt készült), a Kormányhivatal, a 
MISEK és a megyei kórház dol-
gozóinak is.

Diósgyőri vár: minimum 30 nap
Elkezdődött a diósgyőri vár kivitele-
zésének közbeszerzésére vonatko-
zó jogorvoslati eljárás, ami azt jelen-
ti, hogy még minimum 30 napot kell 
várni a szerződés megkötésére, illet-
ve a munka megkezdésére. 

Amint arról beszámoltunk, júni-
us 11-ére tervezték a vár felújítá-
sáról szóló kivitelezési szerződés 
aláírását, azonban az egyik aján-
lattevő cég jogorvoslati eljárást in-
dított.

A városháza szerdán azt kö-
zölte szerkesztőségünkkel, hogy 

elkezdődött a diósgyőri vár kivi-
telezésének közbeszerzésére vo-
natkozó jogorvoslati eljárás. Ha 
a kérelmet elutasítja a döntőbi-
zottság, akkor minimum 30, ma-
ximum 60 nappal kell számol-
ni, mire megköthető a szerződés. 
Amennyiben helyt adnak a ké-
relemnek, akkor minimum 42-
45 nap, maximum 72-75 nap, itt 
azonban újra felmerül a kocká-
zat, hogy a döntést megtámad-
ják – foglalta össze a lehetősége-
ket Szabó Máté kommunikációs 
tanácsadó.

Fogászat: 
ügyelet máshol
Június 29-e, szombattól a fo-
gászati ügyelet új helyen, a 
Miskolc, Szentgyörgy utca 25. 
szám alatt lévő Egészségház-
ban működik tovább.

A fogászati ügyelet – ahogy 
eddig – munkaszüneti na-
pokon, heti pihenőnapokon 
és ünnepnapokon látja el a 
betegeket. Megváltozott vi-
szont az ügyelet telefonszá-
ma, szombattól a 46/303-098 
számon érhető el!

Az önkormányzat a költ-
séghatékony és minőségi 
szolgáltatások biztosítására 
törekszik, ezt figyelembe vé-
telével költözik át a fogásza-
ti ügyelet a Miskolc, Csabai 
kapu 9–11. szám alól az ava-
si Egészségházba.

Villamosünnep köszönti az első új Skodát 
Nagyszabású ünnepséggel 
köszönti Miskolc július 5-én, 
jövő pénteken az első új 
Skoda villamost. A jármű fo-
gadására az MVK Zrt. már 
megkezdte az előkészülete-
ket, ennek részeként leszere-
lik július 3-áig a megállók-
ban található fagerendákat.

Szőnyi Péter, az MVK Zrt. projekt-
igazgatója elmondta, július 29-én, 
szombaton este indul Pilsenből és 
július 2-án, éjfél után érkezik Mis-
kolcra az első Skoda 26THU3 tí-
pusú villamos.

– Az érkezés éjszakáján az ér-
deklődők számára megmutatjuk 
az új villamost, de csak néhány 
nappal később, a katasztrófavé-
delmi próbák, és a Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság szemléjét kö-
vetően, várhatóan csütörtök éjjel 
gurulhat majd ki először a miskol-
ci villamospályára, ekkor végigjár-

ja a teljes pályát, hogy ellenőrizzék 
a tesztek előtt, minden rendben 
van-e – mondta.

Zenés ünnep 
villamosbemutatóval
A tesztidőszakot megelőzően vi-
szont Miskolc hivatalosan is kö-
szönti a járművet, pénteken este hét 
órától rendhagyó „villamosváró 
ünnep” kezdődik a Városház téren. 

– Az este felvonultatjuk a téren 
az MVK összes jelenlegi villamo-
sát, így a két nosztalgiakocsit, egy 
Tátrát és egy SGP bécsi villamost 

is, amelyek meglepetésekkel érkez-
nek. A díszvendég, vagyis a Sko-
da 26THU3 akkor már a városban 
lévő prototípusa várhatóan fél 10-
kor érkezik a térre – hangsúlyozta. 

Az egész estés ünnepségen fel-
lép majd Pál Dénes és a Hooligans, 
valamint a miskolci kulturális élet 
több meghatározó szereplője is. A 
programok miatt július 5-én, este 
7 óra és éjfél között villamospótló 
autóbuszok járnak a Centrum és a 
Malomszög utca között, mégpedig 
úgy, hogy nem érintik a belvárosi 
megállókat.

Egy lépés az új villamos!
Miskolc új villamosainak fogadá-
sára már a héten elkezdett készülni 
az MVK Zrt., szerdáról csütörtök-
re virradó éjjel elsőként a Selyem-
réti mintamegállóban szerelték 
le azt a fagerendát, amely a jelen-
leg Miskolcon futó villamosok és 
a megállók közti átlépési távolsá-
got voltak hivatottak csökkenteni. 
A munka – melyet június 29. és jú-
lius 3. között a Tiszai pályaudvar és 
a Vasgyár között minden megálló-
ban elvégeznek – azért vált szüksé-
gessé, hogy a rövidesen érkező új 
miskolci villamos megkezdhesse 
próbaútját.

A gerendák leszerelését követően 
nő a megállók és a villamos közöt-
ti távolság, az MVK ezért azt kéri az 
utasoktól, hogy a szokottnál jobban 
figyeljenek a le- és felszálláskor. A 
bécsi járműveken pedig – mivel itt 
lesz a legnagyobb a táv – sárga fes-
téssel figyelmeztetnek a megválto-
zott helyzetre, és a kettes ajtónál egy 
ellenőr és egy diák is segíti az utasok 
le- és felszállását július 1-jétől.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

Házhoz ment a hivatal – középpontban a közösségi közlekedés
A helyi problémák feltérképezése 
és megoldása – ezzel a céllal indítot-
ták el nemrégiben a Hivatal házhoz 
megy című fórumsorozatot. A ked-
di, második állomáson, Diósgyőrben 
elsősorban a közösségi közlekedés-
sel kapcsolatban merültek fel problé-
mák, észrevételek.

A fórumon Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere elmondta, Diósgyőr-
ben nagyon élénk az érdeklődés a 
fórumok iránt, számos problémát 
jeleznek a lakosok, ezt korábban 
is tapasztalták. A városvezető hoz-
zátette, nekik rangsorolniuk kell a 
megoldásra váró kérdéseket.

– Van egy keret, a város elfoga-
dott költségvetése, ami alapján ezt 
meg tudjuk tenni. Idősorosan ter-
mészetesen igyekszünk mindent 
orvosolni, de a legfontosabb, a leg-
több embert érintő problémákat 
fogjuk elsőként megoldani – emel-
te ki a polgármester.

– Megnézzük, melyeknek van re-
ális esélyük van a megvalósulásra. 
Természetesen itt az önkormányzat 
anyagi lehetőségeit figyelembe véve 
kell nekünk is gondolkoznunk. A 
lakosság azt szeretné, amit mi: egy 
tökéletes, tiszta, jól működő várost 
– mondta Sebestyén László ország-
gyűlési képviselő.

Seresné Horváth Zsuzsanna ön-
kormányzati képviselő röviden 
szólt a kerület aktuális problémái-
ról, megoldandó feladatairól, így a 
nyár eleji fűnyírásról, melynek kez-
dete az időjárás miatt kissé csúszott. 
A parkok, utcabútorok rendbetéte-
le, karbantartása szintén megoldó-
dott. Kovács László önkormányzati 
képviselő elmondta, a korábbi la-
kossági fórumok sikere láttán szer-
vezték meg a mostanit.

A közösségi közlekedés volt te-
rítéken a lakossági kérdések, észre-
vételek első körében. Egy berekaljai 
lakos arra kérdezett rá, hogy miért 
Felső-Majláthra került az 5-ös, 15-
ös és a 69-es busz végállomása? Egy 
másik felszólaló a bérletpénztár el-

helyezését tette szóvá, véleményé-
hez Kovács László önkormányzati 
képviselő is csatlakozott. Volt olyan 
lakos, aki a Bölcs utcai villamos-
megálló „szellőssége” miatt szó-
lalt fel, elmondása szerint ugyanis 
esős időben oldalról beázik a meg-
álló. Egy diósgyőri hölgynek a 69-es 
busz végállomásával volt problémá-
ja, melyet a háza előtt alakítottak ki. 
Egy mozgáskorlátozott fiatalember 
az alacsonypadlós buszok kora reg-
geli és esti járatait hiányolta.

Devecz Miklós, az MVK vezér-
igazgatója a felvetődött problémák-
ra elmondta, egy olyan koncepci-
ón dolgoznak, amely a struktúrát, 
a közlekedési ágakat egy egész há-
lózatként kezeli. Ennek egyik „ele-

me” a tervezett nagy utasfelmérés. 
A jegypénztárakkal kapcsolat-
ban kiemelte, csak ott alakítanak ki 
pénztárakat, ahol az kifizetődik. Új 
megoldásokon is gondolkodnak, 
ilyen lenne a nagyobb cégekhez, 
közintézményekhez való kitelepü-
lés. A villamosjáratok sűrűségével 
kapcsolatban kiemelte, a nyári me-
netrend szerint 2 perccel sűrűbben 
járnak a villamosok az előző me-
netrendhez képest. A mozgáskor-
látozottak igényeinek felmérésére 
az őket tömörítő szervezetekkel fel 
fogják venni a kapcsolatot. 

Kriza Ákos elmondta, a 4-5 év-
vel ezelőtt elfogadottak szerint épül-
tek ki a Zöld Nyíl projekt részei, a 
felmerült problémákra válaszul je-
lenleg már nincs keret átépítésre. 
Ugyanakkor a menetrend legopti-
málisabb kialakítására kell töreked-
ni és költeni. 

Kriza Ákos a közbiztonságot és 
a „fészekrakókat” érintő válaszá-
ban ismertette, a közgyűlés dönté-
se értelmében közel 180 lakás kö-
vetelését vásárolták meg. Felhívta 
a fórum résztvevőinek figyelmét 
arra, hogy lakcím szerint jelezzék, 
ha ilyen lakásokról tudnak, hogy 
megvizsgálhassák, az a 178 lakás 
között van-e. 

Kujan I. | fotó: Juhász Á.

Rezsicsökkentés – olcsóbb víz és szemétszállítás
Miskolcon is csökken több közszol-
gáltatás díja. Ahogy arról beszámol-
tunk, a rezsicsökkentés érinti a sze-
métszállítás díját, és a MIVÍZ Kft. 
által nyújtott szolgáltatásokat is. 

» folytatás az 1. oldalról
A lakásszövetkezetek, társasházak 
részére először az augusztusban fi-
zetendő számlában, a negyedéves 
számlázási rendszerbe tartozó la-
kossági ügyfelek részére pedig a 
szeptember végén postázandó, te-
hát októberben fizetendő számlá-
ban jelenik meg a szemétszállítási 
díj csökkentése.

A földgáz-, az áram- és a táv-
hőszolgáltatás díjának 10 százalé-
kos mérséklése után, július 1-jétől 
a víz- és csatornaszolgáltatás díjai is 
csökkennek a kormány intézkedé-
seinek köszönhetően.

A MIVÍZ Kft. július 1-jétől 10 
százalékkal csökkenti lakossági dí-

jait ellátási területén, Miskolcon és 
Felsőzsolcán. Ez azt jelenti, hogy az 
idén érvényes közműves ivóvízellá-
tás és szennyvízelvezetés, valamint a 
távfűtéses lakásokban nyújtott me-
legvíz-szolgáltatás vízdíjának díj-
tételei, és a települési folyékony 
hulladék elszállításának (szenny-
vízszippantás) díjai is 10 százalékkal 
csökkennek ez év július 1-jétől – tá-
jékoztatta lapunkat Üszögh Lajos, a 
társaság ügyvezető igazgatója. 

Ebből adódóan a június 30-ai, 
illetve az azt megelőző leolvasá-
si időszakra vonatkozó szolgál-
tatásért a MIVÍZ Kft. még a díj-
csökkentés előtti áron, július 
1-jétől azonban már a 10 százalék-
kal csökkentett egységárak alap-
ján számláz. Az árváltozás napját 
(2013. július 1.) is magába fogla-
ló számlázási időszakra a fizeten-
dő díjat a MIVÍZ Kft. a felhaszná-
lás időarányos megosztásával és a 

megfelelő díjtétel alkalmazásával 
állapítja meg. A kéthavi időtartam-
ból a júniusi fogyasztás (10 nap) 
még nem tartalmazza a díjcsök-
kentést, de július 1-jétől augusztus 
19-éig már 10 százalékkal keveseb-
bet kell fizetnie a fogyasztónak.

A MIVÍZ Kft. a számlalevélen té-
teles tájékoztatást ad majd a rezsi-
csökkentés mértékéről, s az így ke-
letkező megtakarítás összegéről – az 
adott számlán szereplő elszámolási 
(számlázási) időszakot tekintve, és 
összesítve is, tette hozzá az igazgató.

A díjváltozásra tekintettel a 
MIVÍZ Kft. lehetőséget biztosít a 
lakossági felhasználók számára, 
hogy július 1. és 5. között a június 
30-ai vízmérő adatokkal kapcso-
latban bejelentést tegyenek. Erről a 
MIVÍZ Kft. ügyfélszolgálatán sze-
mélyesen és telefonon, valamint a 
MIVÍZ Kft. honlapján kaphatnak 
bővebb tájékoztatást.
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4  hirdetés

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.

l  SzARvASi SzilvAnApoK  
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
l  DoBóRuSzKA – Az EgRi váRKApitány 

nyughElyE: augusztus 19. – 3000 Ft

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

www.koruTAk.hu

nyáRi
AjánlAtAinK:

Apróhirdetés
pótvizsgára felkészítést vállalok hu-
mán tárgyakból, valamint angol, né-
met nyelvből. Ár: 1300 Ft/60 perc. Tel.: 
06-20/256-7949.

lemenne sétálni a gyerekekkel, de 
egyedül nem birkózik meg a baba-
kocsival? Ebben is segíthet a Miskol-
ci Otthon Segítünk Alapítvány ingye-
nes szolgálata. Hívja a 06-30/905-8113 
számot.

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

hi-Sec és mEgA acél bizton sá gi ajtók 
már 54 900 Ft-tól, továbbá nyílászá-
rók (műanyag, fa, alumínium) cseréje 
óriási kedvezménnyel, teljeskörű ár-
nyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, web: www.
aluport.hupont.hu, bemutatóterem: 
Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: 
h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.
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Operafesztivál: jövőre is verseny
Vasárnap este, az operaíró verseny 
gálaestjével ért véget a Bartók 
Plusz Operafesztivál, amely idén 
10 napon át tette minden szem-
pontból elérhetővé az operát. 

A zárógálán az operaíró verseny 
döntőjébe jutott operák részlete-
it láthatta a közönség. Az est vé-
gén a fesztiváligazgató, Kesselyák 
Gergely bejelentette: az összesí-
tett közönségszavazatok alapján 
egy szavazatot kapott Németh 
Norbert–Győri Magda: Hazug 
románc operája; az öttagú zsűri – 
három tartózkodás mellett – egy-
egy szavazatot juttatott Szilágyi 
Miklós–Horváth György: Ost-
rom opera – Kőszeg 1532-nek, 

valamint Girolamo Deraco: Taci! 
című kompozíciójának. 

A szavazategyenlőségre te-
kintettel a Bartók Plusz Opera-
fesztivál 2013-ban nem hirdetett 
győztest. A jövő népoperáinak 
és operaszerzőinek keresése 
2014-ben tovább folytatódik. 

A záró sajtótájékoztatón töb-
bek között elhangzott: a Nemzeti 
Kulturális Alap pályázatára meg-
hívják a fesztiválokat, az opera-
fesztivál kiemelt pályázóként ke-
rült be, ez a stabilitás irányába 
hat. Három évre biztos hátteret 
kaptak ennek köszönhetően. 

– Összköltségvetésünknek ez 
kis, de fontos részét teszi ki – 
mondta Kesselyák Gergely.

Kamarás Máté és barátai
Egy hét múlva ad különleges, exk-
luzív koncertet Kamarás Máté az 
Aggteleki-cseppkőbarlangban. A 
programban helyet kaptak az éne-
kes barátai, így Veréb Tamás is.

Veréb Tamás és Kamarás Máté 
szakmai kapcsolata már több 
évre nyúlik vissza. Első közös 
fellépésük a Művészetek Házá-
ban volt. Azóta több alkalom-
mal léptek együtt színpadra, 
ám ezúttal teljesen új helyszínen 
mutatják be tehetségüket.

– Minden közös koncertünk 
fantasztikus élmény volt. Nagyon 
tisztelem Mátét, barátomnak tar-
tom, egykor még foglalkozott is 
velem. Olyan jelenség ő, aki tisz-

teletet érdemel – mondta Veréb 
Tamás, aki egy országos tehet-
ségkutató versenyben is bemu-
tatkozott a hazai közönségnek.

Mint mondta, még nem biz-
tos, hogy Aggteleken énekel-e 
duettet Kamarás Mátéval, de a 
szintén miskolci Vágó Zsuzsival 
lesz közös dala, illetve szólóban 
is bizonyít. Veréb Tamás még 
nem énekelt a cseppkőbarlang-
ban. Nagyon várja a koncertet, 
hiszen remek lesz az akusztika. 

– Megtiszteltetés, hogy éne-
kelhetek a koncerten. Máté kül-
földön is sikeres, hiszen nagyon 
jó színész, s mellette kivételes 
énektechnikája van – tette hozzá 
Veréb Tamás.                              Kiss J.

Új Maci-szezon új edzővel
A Miskolci Jegesmedvék jégko-
rongcsapata és a létesítmény is je-
lentős változás előtt áll.

– Saját hagyományainkhoz, cél-
jainkhoz méltón szeretnénk egy 
viszonylag erős keretet összeállí-
tani. Jövő héten fogjuk név sze-
rint is bejelenteni a csapat ösz-
szetételét. Van már edzőnk, két 
kapusunk, hét hátvédünk, tizen-
két csatárunk. A tavalyi színvo-
nalat megemelve fogunk remél-
hetőleg teljesíteni – mondta Egri 
István, a Jegesmedvék elnöke a 
szezonnyitó tájékoztatón.

Hétfőn ugyanis bejelentették, 
hogy a Jegesmedvék megegyez-

tek a csapat új vezetőedzőjével, 
Travis Younggal. A 30 éves ka-
nadai edző augusztus 1-jén kez-
di meg a munkát új csapatával 
Miskolcon.

A következő szezonban a Ma-
cikat erősíti Hajós Roland is a 
Sapa Fehérvárból. 

Az eseményen elhangzott, 
hogy az MJSZ elfogadta a klub 
TAO-s pályázatát, így egy 178 
millió forintos önrész biztosítá-
sa mellett 911 millió forint lehí-
vása válik lehetővé. A szezon leg-
nagyobb volumenű fejlesztése a 
kettes jégpálya befedése lesz, ami 
még több jégidőt, és így sportolá-
si lehetőséget jelent majd.

Európa legjobbja Gercsák Szabina!
Gercsák Szabina, a HELL Mis-
kolci Judo Club válogatott ver-
senyzője a 63 kg-os súlycso-
portban grúz, ukrán és lengyel 
ellenfelein egyaránt ippon győ-
zelemmel jutott túl az észtor-
szági Tallinnban, június 21. és 
23. között megrendezett Judo If-
júsági Európa-bajnokságon. A 
döntőben a holland Mullenberg 

várta, de ő sem tudott sokáig el-
lenállni a lendületesen és szel-
lemesen judózó Szabinának, a 
mérkőzés negyedik percében ő 
is ipponnal szenvedett vereséget. 

Így 2013 ifjúsági Európa-baj-
noka 63 kg-ban Gercsák Szabi-
na lett. Megérdemelten, hiszen 
ebben az évben minden ifjúsági 
Európa-kupát megnyert.

Népzenével fonják be a diósgyőri várat
Július első hétvégéjén több 
mint húsz koncerttel, há-
romszáz fellépővel, népi kis-
mesterség-bemutatókkal és 
gasztronómiai különlegessé-
gekkel várja látogatóit a di-
ósgyőri vár, a XVII. Borsodi 
Fonó Folkfesztivál. 

Bár a fesztivál hivatalosan július 
6-án, szombaton kezdődik, az ér-
deklődők már pénteken belekós-
tolhatnak a programokba, hiszen 
ingyenes koncerteket hallhatnak a 
belvárosban a Szent István téren. 

Szombaton pedig már a várban 
zajlik a fesztivál programja, ahol 
reggel 10 órától egészen délután 5 
óráig a gyerekeké lesz a terep a Ma-
nó-Fonóban. A Fügedi Márta Nép-
művészeti Egyesület kézműves ját-
szóháza, a Borókás népi játékpark 

hagyományőrző játékai és fa kör-
hintája mellett gyerekkoncert és 
-táncház várja a legkisebbeket. 

A fesztiválozókat délután 5 órá-
tól a Magyarvista Social Club-
koncert, majd Szinvavölgyi 
néptáncgála várja. Fellép Ferenczi 
György és a Rackajam, különleges 
ízt hoz a kínálatba a kubai születé-
sű Elsa Valle, aki olyan legendákkal 

is szerepelt már együtt, mint Al Di 
Meola, Santana vagy a Buena Vista 
Social Club zenészei. Elsa tradicio-
nális kubai stílusú énekhangjának 
zenei kíséretként megágyaz majd 
a Rumba Caliente zenekar, amely 
egy távoli, egzotikus ritmusvilág-
ba repíti el a közönséget. A várako-
zások szerint telt ház várja a Csík 
zenekar közel kétórás koncertjét, 

végül Sebő Ferenc és együttese fel-
lépésével zárul a szombat este.

Vasárnap hagyományosan a fi-
ataloké a terep: a Városi Betyárok 
Napja Harcsa Veronika fellépésé-
vel indul, majd Herczku Ágnes és 
Nikola Parov ad ízelítőt a balká-
ni és a magyar ritmusokból, dalla-
mokból. A keményebb hangzások 
világából érkezik a Kowalsky meg 
a Vega, vendégként az egykori Su-
hancos-rapper FankaDelivel. Ke-
rekes Band-lemezbemutató, majd 
az első számú underground díva, 
Péterfy Bori koncertje lesz az est 
meghatározó eseménye. Végül a 
Cimbaliband bulija búcsúztatja a 
Borsodi Fonót.

A fesztivál ideje alatt magyar 
népművészeti skanzen és gasztro-
nómiai kínálat várja a vendégeket, 
ahol munka közben lehet majd lát-
ni a népi mesterségek képviselőit, és 
a magyaros konyha ételeiből is jókat 
lehet majd lakmározni egy kis hazai 
bor vagy pálinka kíséretében.

Június 29. | szombat » Labdarúgás: Előkészületi mérkőzés, DVSC-TEVA – DVTK. Debre-
cen, 19.00. » Amerikaifutball: BAFC-kupa, Miskolc Renegades – Budapest Eagles. Ifipálya, 14.00.

Július 3. | szerda » Labdarúgás: Előkészületi, DVTK – Ganz Metan. Diósgyőr, 18.00.

Július 6. | szombat » Labdarúgás: Előkészületi mérkőzés, DVTK – Mezőkövesd-Zsóry. 
Diósgyőr, 18.00. » Sportlövészet: MVK Kupa II. forduló. Miskolc, MVK-lőtér, 9.00. » Vitorlá-
zás: Csoda Kupa. Mályi tó, 10.00.

Július 7. | vasárnap » Vitorlázás: Csoda Kupa. Mályi tó, 9.00.

SportműSor ›››››››››››››››››››››››

Női U–18-as kosárlabda Eb: az A divízióba kerülés a cél
Miskolcon vívhatja ki a magyar női U–18-as kosárlabda-válogatott az A divízió-
ba kerülést az augusztus 15–25. között megrendezendő Európa-bajnokságon. 
Az első csoportkörben a lett, a román és a skót válogatottal kell megküzdenie 
a továbbjutásért a magyar csapatnak, melyben miskolci lányok is szerepelnek.

Zsiga Marcell, sportért is felelős al-
polgármester, valamint Bodnár Pé-
ter, a Magyar Kosárlabda Szövetség 
(MKOSZ) főtitkára tartott szerdán 
sajtótájékoztatót az augusztusi Eu-
rópa-bajnoksággal kapcsolatban. 

A magyar szövetség főtitkára el-
mondta, Miskolcot mint rendező 
várost már jól ismerte a Nemzetkö-
zi Kosárlabda Szövetség (FIBA), hi-
szen a 2011-es U–18-as, illetve a ta-

valyi U–16-os Eb-t is nagy sikerrel 
és mindenki számára megelégedés-
sel rendezték meg, és a csapat is az 
elvárásoknak megfelelően szerepelt.

– Célunk, hogy az U–18-as csa-
pat Peresztegi Nagy Ákos szövet-
ségi kapitány vezetésével az A diví-
zióba kerüljön. Nem lesz egyszerű, 
hiszen a torna első három csapata 
jut fel a legjobbak közé – ismertet-
te a főtitkár. Hozzátette: kettő 5 csa-

patos és kettő 4 csapatos csoportot 
alakítottak ki. 

Az MKOSZ 95 millió forint-
tal, Miskolc pedig 5 millió fo-
rinttal járult hozzá a torna meg-
rendezéséhez. Zsiga Marcell 
alpolgármester elmondta, a sport 
és az idegenforgalom szempontjá-
ból egyaránt érdemes megrendezni 
egy ilyen eseményt, hiszen komoly 
bevétele keletkezik a városnak és a 
városi vendéglátóiparban dolgo-
zóknak, a kulturális életben és a tu-
risztikában érdekelt feleknek.

– Fontos ugyanakkor az, hogy 
a miskolci fiatalok lássák, hová le-

het eljutni, ha valaki szorgosan jár 
edzésre. A válogatott keretében 
miskolci lányok is vannak, nekik is 
tudunk majd szurkolni a torna so-
rán – tette hozzá Zsiga Marcell.

A tornán Magyarország mellett 
Ausztria, Belgium, Bosznia-Her-
cegovina, Bulgária, Dánia, Észt-
ország, Finnország, Németország, 
Izrael, Lettország, Litvánia, Norvé-
gia, Lengyelország, Románia, Skó-
cia, Svájc és Ukrajna vesz részt. Az 
Európa-bajnokságot augusztus 15–
25. között rendezik meg a Genera-
li Arénában és az Egyetemi körcsar-
nokban.                                              K. I. 

Új vezető – megújuló arculat a szimfonikusoknál
Fordulópontot jelentett a 49. évad a 
Miskolci Szimfonikus Zenekar életé-
ben. Különleges koncertek, bérletes 
előadások, műfaji kalandozás – töb-
bek között ez jellemezte a szimfoni-
kusok évadát, amelyet kedden zárt a 
zenekar székházában.

Változásokkal teli évadot zárt a Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar. Az első 
meghatározó pillanat az volt, ami-
kor 2012 októberében lemondott 

Szabó Péter, aki 5 éven át vezette az 
együttest. Új igazgatót a közgyűlés 
június végén, rendes ülésén válasz-
tott – Horváth Ádám miskolci szü-
letésű operaénekes, zenei producer, 
a Magyar Állami Operaház egykori 
miniszteri biztosa vezeti a miskolci 
szimfonikusokat, július 1-jétől.

A művészeti vezető, Kovács Lász-
ló tájékoztatása szerint körülbelül 
30 ezer fizető vendége volt az évad-
ban a Miskolci Szimfonikus Zene-

karnak, amelyet 65 koncerttel ér-
tek el.

A zenekarból nyugdíjba vonul 
Davidov Szergej oboista, aki 30 
éve tagja a zenekarnak, Kispál Er-
zsébet és Siklósi Éva hegedűmű-
vész. 25 éve zenél az együttesnél 
Nemes Gabriella hegedűművész. 
Az Évad Zenésze pedig a jubileum 
előtti évadban Novák András kla-
rinétos lett. A Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar következő évadában 

jubilál. Az 50. évadot egy fesztivál-
lal, s a megszokott minőséggel ün-
neplik majd.

– Jobban játszani nem tudunk, 
azt sem ígérjük, hogy hívunk ven-
dégművészeket, hiszen eddig is így 
tettünk, de novemberben tartjuk 
ünnepi koncertünket, s lesz szep-
temberben egy négynapos fesztivá-
lunk is – tette hozzá Kovács László.

A jubileumi évadot ezentúl a ze-
nekar új arculattal köszönti.

sport
Megerősített védelem, új próbázók
A héten három új igazolással bővült a DVTK labda-
rúgócsapatának kerete. William Alves, Senad Husić 
és Nikházi Márk mellett ugyanakkor Tomislav 
Szivics is aláírta szerződését, miközben a csapathoz 
folyamatosan érkeznek a próbajátékosok. Szom-
baton pedig már az első edzőmeccset is lejátssza a 
diósgyőri csapat.

Amiről korábban csak feltételes módban be-
szélhettünk, a héten bizonyossá vált: három új 
labdarúgóval kötött szerződést a DVTK csapa-
ta. A múlt héten érkezett William Alves, Senad 
Husić, valamint Nikházi Márk – az ilyenkor 
szokásos orvosi vizsgálatokon átesve – aláírta 
szerződését a diósgyőri klubhoz, csakúgy, mint 
Tomislav Szivics edző.

A 27 éves brazil középső védő, William Alves 
a Palmeirasban nevelkedett, megfordult a japán 
élvonalban is, de a legtöbb mérkőzését a szerb 
első osztályban játszotta. Senad Husić, a bos-
nyák első osztályú Zvijezda Gradacac 23 esz-
tendős balhátvédje korábban az U21-es válo-
gatottban is pályára lépett. Az MTK csapatából 
érkező, ’89-es születésű Nikházi Márk vasárnap 

este jött Miskolcra, hétfőn volt az első jelenése a 
diósgyőri stadionban.

Közben folyamatosan érkeznek labdarúgók 
próbajátékra a csapathoz. A kapusposztra két 
új aspiráns érkezett, előbb Marko Šimić, a Di-
namo Zagrebben nevelkedett, sokszoros után-
pótlás-válogatott játékos. A 194 centiméter ma-
gas, 27 éves hálóőr pályafutása nagy részét a 

Croatia Sesvete csapatában töltötte, legutolsó 
csapata az iráni Sanat Naft Abadan volt. Eset-
leges szerződtetéséről később születik döntés. 
Csakúgy, mint a szintén kapusposztra érkezett 
Marko Dmitrović esetében. A ’92-es születésű 
szabadkai hálóőr a Crvena Zvezda akadémiá-
ján járta végig a korosztályos együtteseket, majd 
2010 júliusában aláírta profi szerződését. Bár az 
élvonalban nem mutatkozhatott be, rendszere-
sen játszott a szerb korosztályos válogatottak-
ban, többek közt Tomislav Szivics is többször 
behívta az U19-es keretbe. Esetleges leigazolá-
sáról később születik döntés.

A mezőnyjátékosok közül még nem ejtettünk 
szót a lehetséges „új spanyolról”, Adrian Pavon 
Leiváról. A 24 éves, egykor a Sevilla csapatában 
is megfordult középpályás próbajátékon szere-
pel Miskolcon. Esetleges leigazolásáról később 
születhet döntés.

Szombaton már a felkészülési mérkőzések 
sorát is megkezdi a DVTK csapata. Este 7 órá-
tól a DVSC-TEVA látja vendégül a diósgyőri 
csapatot, majd előbb július 3-án, szerdán este 6 
órától a román 1. osztályú Gaz Metan Medias, 
aztán július 6-án, szombaton szintén 6 órától a 
Mezőkövesd lesz a DVTK vendége.

Kujan I. | fotó: Juhász Á.
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TapéTák megújulT válaszTékkal,  
kedvező áron kaphatók!

„Jedlik Ányos” TIT
3530 Miskolc, Széchenyi u. 14.

Tel.: 06-46/504-871
Fax: 06-46/504-872

E-mail: info@jedlik-tit.hu
Web: www.jedlik-tit.hu

The European Language Certificates
Az Európai Nyelvvizsga Bizonyítvány

Nyári intenzív nyelvtanfolyamok
a TIT-ben!!!

angol, német közép (B2), felső (C1) 
szinten

2013. július   1. – július 5.
2013. július   8. – július 12.
2013. július 15. – július 19.
2013. július 22. – július 26.

2013. július 29. – augusztus 2.
2013. augusztus 5. – augusztus 9.

Legközelebbi nyelvvizsga:  
2013. augusztus 10.

Jelentkezési határidő:  
2013. július 8.

Nyilvántartási szám: 05-0050-06;  
Intézmény akkr. lsz: AL-1886;

Program akkreditációs lsz.  
angol: PLB-2248; német: PLB-2247

„Egészséges, mint a makk,  
nincs is nála boldogabb!”
(Csukás István)

Az egészség a teljes testi, lelki és szociális 
jól-lét állapota, és nem csupán a betegség 
vagy fogyatékosság hiánya (WHO). Az em-
berek nagy része addig nem értékeli azt, 
amije van, amíg annak hiányát meg nem ta-
pasztalja. Ezért fontos tenni az egészségért 
addig, amíg a betegség fizikális formában is 
meg nem jelenik.

Életünk nagy részét töltjük a munkahelyünkön, 
éppen ezért fontos, hogy ott is nagyobb stressz
terhelés alatt is tudjuk alkalmazni az egészség 
megőrzését segítő technikákat, módszereket.
Vállalatunk, a Mirelite Mirsa Zrt. számára fontos 
a dolgozók egészsége, ezért dolgozói igényfelmé
rés alapján átfogó foglalkozásokat valósítottunk 
meg az egészségmegőrzéssel kapcsolatosan az 
alábbi témakörökben:

–  Az egészséges táplálkozás, illetve energia
egyensúly megtartása és visszaállítása 

–  A lelki egészség védelmére/megőrzésére 
irányuló egészségfejlesztési és megelőzési 
programok

–  Dohányzásmegelőzés és dohányzásról 
való leszokást támogató programok

–  A lakosság rendszeres testmozgását előse
gítő szabadidős programok

–  Egészségügyi állapotfelmérés

A programok során előadások keretében történt 
az ismeretátadás, csoportos foglalkozások során 
lehetőség nyílt személyes egyéni konzultációra. 
Játékos formában, csapatsportok keretében vet
tük rá dolgozóinkat az intenzívebb mozgásra, a 
mozgás iránti vágy kialakítására.
A programok megvalósítására 9 992 226 Ft tá
mogatást nyertünk az Új Széchenyi Terv kereté
ben a TÁMOP 6.1.2/1 pályázati kiírásból.



Zenei fesztiválok keretezik a nyarat
Zemplén és zene – így lehetne ösz-
szefoglalni a nyár két nagy fesztivál-
jának a kínálatát és hangulatát. A 
Hegyalja Fesztivál szombaton véget 
ér, de még ez az egy nap is vonzó le-
het. A Zempléni Fesztivál augusztus 
9. és 19. között várja a zene és a tá-
jak, műemlékek szerelmeseit. 

A megye, sőt a régió legnagyobb 
könnyűzenei fesztiválja a Hegyal-
ja Fesztivál. A tavaly elindított fej-
lesztéseknek köszönhetően a fesz-
tivál teljes területe, beléptető- és 
rendezvénycsarnoka is átalakult. 
A 2012-ben több mint 80 ezer lá-
togatót vonzó fesztivál összesen 
11 programhelyszínnel várta idén 
a látogatókat a 23 hektáros feszti-
válterületen. Akár még most is ér-
demes útra kelni, hiszen a szom-
bati programban is olyan nevek 
szerepelnek, mint a Paddy and 
the Rats, a Nevergreen, az Anima 
Sound System, a Punnany Massif, 
a Quimby, az Edda Művek, a 
Akkezdetphiai vagy épp a Scooter. 

A zempléni térség 19 települé-
sén 36 helyszínen 45 esemény várja 
a közönséget a 22. Zempléni Feszti-
válon. Az augusztus 9. és 19. közöt-
ti eseménysorozat megrendezéséhez 
az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának vezetője külön támogatást 
adott. A Fesztiválminősítési prog-
ram által „Kiváló Minősítésű Mű-
vészeti Fesztivál” kategóriába sorolt 

rendezvény különleges vonzereje a 
műfaji és területi sokszínűségben 
rejlik, hiszen Sárospatak, Sátoralja-
újhely, Szerencs, Tokaj és több más 
zempléni település legszebb műem-
léki és szabadtéri helyszínein rangos 
komolyzenei programok, színházi és 
táncelőadások, jazzkoncertek, kirán-
dulások, kiállítások, gasztronómiai 
programok várják a közönséget. 

A kedvelt kiránduló koncertek-
kel a látogatók eljuthatnak a leg-
eldugottabb falvakig, várakig, fel-
fedezhetik a legkisebb települések 
– a nagyközönség előtt sokszor is-
meretlen – értékeit: kis temploma-
it, műemlékeit. Az eseményekhez 
kapcsolódóan a résztvevő telepü-
léseknek lehetőségük van megmu-
tatni hagyományaikat, szokásaikat 
és a látogatók közel húsz pincé-
szet, köztük a Fesztivál borszállí-
tó címét 2008 óta folyamatosan el-
nyerő Tokaj Renaissance Egyesület 
tagjainak kiváló borait is megkós-
tolhatják. 

A XXII. Zempléni Fesztivál 
programját hagyományosan nagy 
komolyzenei koncertek keretezik 
– fellép többek között a Budafoki 
Dohnányi Zenekar, a Liszt Ferenc 
Kamarazenekar, Jandó Jenő. Kü-
lönleges zenei csemegét ígér a Raj-
kó zenekar és Radics Gigi közös 
koncertje, illetve a Dohnányi zene-
kar vetítéssel egybekötött Filmslá-
gerek koncertje, az est sztárvendé-
ge a világhírű hegedűvirtuóz, Roby 
Lakatos lesz. 

H. I.

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.

Július 5. | péntek 
14.00 | XVII. Borsodi Fonó Folkfesztivál. Belváro-

si invitáló. Szent István tér.
  14.00 | Szöktető zenekar.
  14.45 | de Krekkel (NL).
  15.30 | Kiss Kata zenekar koncertje.
  20.00 | Pakulár együttes koncertje. 

Helynekem.

  22.00 | Magyar Jazz Quartet Népdalszínház. 
Helynekem.

Július 6. | szombat
10.00 | XVII. Borsodi Fonó Folkfesztivál. Diós-

győri vár.
  10.00–17.00 | Manó-fonó gyermekprog-

ramok. (Benne 11.00: a csíkszeredai Role zene-
kar koncertje.)

  17.00 | Számadó zenekar-koncert.
  17.00 | Mesterek órája.
  17.00 | Magyarvista Social Club- 

koncert.
  18.00 | Szirmai Zoltán, Buri Jenő.

  18.00 | Szinvavölgyi Néptáncgála, kísér a 
Tényleg zenekar, vendég: de Krekkel.

  19.00 | Mesterek órája.
  19.30 | Néptánccsődület. Magyar táncház.
  20.00 | Ferenczi György és a Rackajam-

koncert.
  21.15 | Elsa Valle & Rumba Caliente-koncert
  22.15 | Csík zenekar-koncert.
  23.30 | Sebő együttes-koncert.

Július 7. | vasárnap 
08.00 | Miskolczi Vásár. Belváros.
16.00 | XVII. Borsodi Fonó Folkfesztivál. City 

Betyar’s Day. Diósgyőri vár.

  16.00 | Agyagbanda.
  17.00 | Mesterek órája.
  17.30 | Agyagbanda.
  18.00 | Harcsa Veronika + Gyémánt Bálint duó.
  19.00 | Szirmai Zoltán, Buri Jenő.
  19.00 | Herczku Ágnes, Nikola Parov és a Ban-

da koncert.
  19.00 | Mesterek órája.
  20.00 | Kowalsky meg a Vega feat. Fankadeli-

koncert.
  21.00 | Kerekes Band-koncert.
  22.15 | Péterfy Bori & Love Band-koncert.
  23.15 | Cimbaliband-koncert.
  00.30 | Moldvai táncház.
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Július 1. | hétfő 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 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.25 Honvéd7 19.40 Vigyázz, kész, biztonság! 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 
Képújság.

Július 2. | 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.

Július 3. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 
18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Épí-tech 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabad-
egyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

Július 4. | 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.

Július 5. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 
18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 
Kukkantó 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

Július 6. | 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.

Július 7. | 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 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).

Július 4–10. | 15.15 Aglaja; magyar–lengyel–román film | 16 | (Béke-terem) 
| 15.30, 17.45 Gru 2; amerikai animációs film | 6 | (Uránia-terem) | 17.30 Az 
igaz szerelem receptje; feliratos svéd romantikus vígjáték | 12 | (Béke-te-
rem) | 19.45 A lány és a költő; feliratos olasz–francia film | 12 | (Béke-terem) | 
20.00 Életrevalók; francia vígjáték | 12 | (Uránia-terem).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
Z világháború (MB premier, digitá-
lis 3D) | 16 | 11.15, 15.45, 20.15 – 18.00 
(kivéve h), 22.30 (p–szo)
Z világháború (MB premier) | 16 | 
13.30 – 18.00 (h)
Szörny egyetem (MB premier, digi-
tális 3D) | 6 | 11.00, 13.15, 15.30, 17.45, 
20.00 – 22.15 (p–szo)
Szörny egyetem (MB premier) | 6 | 
10.00, 12.15, 14.30, 16.45, 19.00
Az acélember (MB digitális 3D) | 12 | 
12.00, 14.45, 17.30, 20.15 – 22.00 (p–
szo)
Az acélember (MB) | 12 | 10.45, 13.30, 
16.30

Szemfényvesztők (MB) | 12 | 17.15, 
19.45 – 21.15 (p–szo)
Gyakornokok (MB) | 12 | 12.30, 17.00, 
19.30 – 22.00 (p–szo)
A föld után (MB) | 12 | 19.30 – 21.30 
(p–szo)
Halálos iramban 6. (MB) | 16 | 11.30, 
16.00
A zöld urai (MB digitális 3D) | 6 | 
10.45, 15.15
A zöld urai (MB) | 6 | 13.00
Másnaposok 3. (MB) | 16 | 14.00, 
18.30, 20.30 – 22.30 (p–szo)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül., pr – premier. A 13 óra előtti kez-
dési időpontok szombatra és vasárnapra, a 21 óra utáni-
ak csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – június 27–július 3. ››››››››››

» Vasárnap, 30-án lesz a mindszenti templom Péter-Pál búcsúja. Az ünnepi szentmi-
se délelőtt 10 órakor kezdődik, melyet Tarjányi Zoltán budapesti teológiai professzor mutat be, s 
mond szentbeszédet. A szentmise után körmenet kezdődik. Emiatt a fél 12 órai szentmise ezen a 
napon elmarad. A búcsú előtti lelkigyakorlat keretében szombaton, 29-én az este fél 7 órai szent-
misén P. Pehm G. Antal ferences kistestvér mond szentbeszédet.

» A Zárdakápolnában a nyári hónapokban vasárnaponként a reggeli szentmisék elma-
radnak, csak délután 5 órától lesz szentmise.

» Július 3–7. között rendezik az országos egerszalóki ifjúsági találkozót, melyre Miskolc-
ról is várják a fiatalokat.

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

HirDetés

Akció! Akció!
A meleg nyári nApokon fogyAsszA 

Akciós hûsítôinket  
június 20-tól július 1-jéig:

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!

KrÉM MinőSÉGű  
ruHáK KiáruSíTáS MiATT 

áron Alul elAdóK! 

600 FT/db
Miskolc, régiposta u. 29., a Suzuki szalon felett
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86 éve, 1927. június 24-én adták át, de nemzetközi úszóversen�-
n�el 29-én avatták fel a villan�telepi uszodát (ma: Sel�emréti fürdő), 
amel� ekkortól az MVSC 1920-ban megalakult úszószakosztál�a 
edzőhel�e is lett. A sajtó szerint ezzel Miskolc a fürdők városává vált.

72 éve, 1941. június 26-án felségjelzés nélküli repülőgépek bom-
bázták Kassát. A 3 gépből ledobott 29 bombának 32 halálos, 60 sú-
l�os, 220 könn�ebb sérült áldozata volt. Két nap múlva Mag�ar-
ország támadást indított a Szovjetunió ellen, s íg� a világháború 
részesévé vált.

132 éve, 1881. június 29-én jelent meg a Borsodmeg�ei Lapok 
című újság első száma. Hetente kétszer adták ki, a város, valamint a 
Kereskedelmi és Iparkamara fontos közgazdasági, majd később tár-
sadalmi és politikai lapja lett; 1907-ig jelent meg.

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

Perecesi n�ár
Kellemes, n�ári időben kezdő-
dött a perecesi tábor, ahol már 

az első turnusban közel kétszáz 
fiatal tölti mindennapjait fel-

üg�elet mellett, jó hangulatban. 
Augusztus 2-áig három turnus-
ban várják a város táborában a 
g�erekeket. Zömében általános 

iskolás, alsó tagozatos fiatalok 
érkeztek, de vannak nag�obbak 

is. A n�ári táborban ezúttal is 
játékos formában, közösségben 

tölthetik a g�erekek a hétközna-
pokat. Vannak, akik homokoz-
nak, mások üg�ességi feladato-

kat oldanak meg, megint mások 
csocsóval, focival vag� pihenés-

sel töltik a napot.
(fotó: Juhász Á.)

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

Robin Cook: Jótékony halál
Az emberélet nem mindenkinek drága 
– ez az alcíme a Kóma és a Láz világhí-
rű szerzője újabb, lebilincselően izgalmas 
történetének. Az Alexandra Kiadó által 
megjelentetett kötetben eg� kivételes te-
hetségű, zárkózott orvostanhallgató lán� 
n�omozni kezd tanára halála miatt. Sú-
l�os titkokkal és megválaszolatlan kérdé-
sekkel találja szembe magát. A Jótékon� 
halál a gátlástalan mohóság, az orvo-
si visszaélések és a megdöbbentő tudo-
mán�os felfedezések len�űgöző feltárása.

Robin Cook: Végzetes megoldás
Az Alexandra Kiadó gondozásában meg-
jelent Cook-kötetben épp úg�, mint a me-
sében: eg� fiatal orvos házaspár, Angela 
és David ideálisnak tűnő állásajánlatot 
kap eg� festői szépségű kisváros kórházá-
ban. A hel�, az éghajlat, a tiszta levegő a 
szinte biztos g�óg�ulást ígéri tízéves kis-
lán�uk, Nikki számára. Kezdetben betel-
jesülni látszik minden várakozás, majd 
idilli boldogságukat megzavarja a beteg-
ség és a bizon�osság, hog� ebben az idill-
ben borzalom rejtőzik.

Akkor és most… A képeslap a Sel�emrét lakótelep déli részé-
nek részletéről készült az építkezések befejezése után, 1964-ben. Az 
Ad� Endre és a Baross Gábor utca között 1952-ben n�itották meg a 
Bajcs�-Zsilinszk� Endre utcát. Az utca és a Szinva-patak közötti részt 
(a strandot és a villamosremizt kivéve) a Miskolci Tervező Vállalat 
munkatársai tervezték, és az eg�es épületeket (épülettípusokat) arab 
és római számokkal, alszámokkal jelölték. A kép bal oldalán látható 
nég�szintes, három lépcsőházas épület tömbjele IV-es, a vele szöget 
bezáró, hasonlóan nég�szintes épületé V-ös. Elérhetésüket a Szinva 
partja felől oldották meg. A két épület és a garázssor között látható utca 
azonban csak a bérházak közötti közlekedésben segített. Viszon�ítási 
pontunk az új avasi kilátó is, amel�et 1963. augusztus 20-án adtak át. 
(Sáfrány Gy. József képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

„A hangfalból egy üzenet”
Legtöbbek számára a fen-
ti idézet ismerős, hiszen 
a Skyland együttes máig 
meghatározó. Azt keve-
sebben tudják, hogy Suta 
Liquid Limbs projektje 20 
év után visszatér.

Suta, polgári nevén Batta Ró-
bert zeneóvodába járt, közép-
iskolában is zenei tanulmán�o-
kat végzett. Kezdetben dobos 
akart lenni, de végül a szinteti-
zátort választotta, s ’93-ban meg-
alapította a Liquid Limbset, ami 
’95-ben már a Prodig� hivatalos 
előzenekara volt a PeCsában, de 
később Mob� koncertje előtt is 
hangolta a tömeget. 

–  A Liquid miatt voltam 
Szücsinél a rádióban interjún, 
akkor még úg� volt, hog� a 
V-tech tagja lesz. Meghallotta, 
mil�en zenét csinálok, megtet-
szett neki és létrejött a Sk�land 
– mesélte Suta, aki mindkét for-
mációjával azonnal sikeres lett.

Az aktív zenei élet a fővá-
roshoz kötötte, de végül min-
dig hazatért a miskolci zenész. 
Tudja, karrierje miatt Buda-

pesten is be kell rendezkednie, 
de szeret Miskolcon élni.

– Szeretem ezt a várost. Itt 
tudok megn�ugodni, kreatí-
van alkotni – tette hozzá.

A Sk�landet követően The 
power néven indított el zenei 
projektet, amel�, mint kiemel-
te, most „pihen”, de a Liquid 
Limbs-hangulat visszatér.

– Régen Bat�uval (Budai Gá-
bor Dénes – a szerk.) csinál-
tuk. Linzben voltunk fellép-
ni, akkor ő még csak táncolt 
a színpadon, de később vett 
hangszereket. Most eg�edül 
csinálom. Visszatértem az ala-
pokhoz, ez az, amit igazán aka-
rok, szívből csinálok most.

Kiss J. | fotó: Juhász Á. 

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

Általános segélyhívó: 112; 24 órás felnőtt orvosi ügyelet: MISEK (Csa-
bai kapu): 46/477-104, 46/560-080; Fogorvosi ügyelet (Szentgyörgy 
u. 25.): 46/303-098; 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 ›››››››››››››››››››››››››››››››

Úgy hívlak: Amore
Alex, a 37 éves rek-
lámszakember ma-
gánélete éppen rossz 
irán�ba halad, amikor 
eg� reggel elgázol eg� 
fiatal motoros lán�t. 
Szerencsére a lán�, 
Niki – aki csak 17 éves – nem sérül meg, Alex elviszi őt kocsiján a gimná-
ziumba, s innentől kezdve minden megváltozik. A lán� életkedve, vidám-
sága és szépsége teljesen elvarázsolja Alexet, és ekkor már semmi nem áll-
hat szerelmük útjába. Még a 20 év korkülönbség sem.

feliratos olasz romantikus vígjáték, korhatár 12 év
Művészetek Háza, Béke-terem; június 27–július 3., 
15.15

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

Névadó – Csortos Gyula
Diósg�őrben, az Előheg�i 
lakótelepen keletről a Lá-
n�i, n�ugatról a Munkás 
által „közrefogott” ut-
cánk. Az utcanevek az 
1958-as térképről máig 
változatlanok.

A művészeg�éniség 
Munkácson született, pá-
l�ája Debrecenben kezdő-
dött, de „fővárosi színész” volt. 
Színpadi drámai szerepeit szen-
vedél�es átéléssel formázta meg, 
mégis inkább komikusként vált is-
mertté. Színészi karrierje alaku-
lásában sokat köszönhet Molnár 

Ferencnek, aki nag�szerű 
szerepeket írt számára. 
Életének nag�obb részét 
a Nemzeti Színház tag-
jaként töltötte színpa-
don. Több mint tíz né-
mafilmben szerepelt. 

Nag�on sok játékfilmje 
közül talán legemlékeze-

tesebb Hippolit, a lakáj sze-
repe 1931-ből. (1883–1945 között 
élt, súl�os tüdőg�ulladása és lábse-
be okozta halálát eg� szanatórium-
ban. Sírja a Kerepesi úti temetőben 
található, alakját Mikus Sándor for-
mázta meg.)                                    D. I. 

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesz tőségünk címére: 
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A  bo rí tékra írják rá:  „Mindenkit érhet jog-
eset”. E-mail címünk: info@mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tuli-
pán Péter ügyvéd írásban válaszol!

jogeset ›››››››››››

www.alexandra.hu

Alexandra Könyvesbolt
3525 Miskolc, Széchenyi út 33.

Tel.: 46/505-231

Ismeri Ön az Oscar-díjas filmeket?

Most induló négyrészes rejtvényünkben díjnyertes filmek címeit rejtet-
tük el. A megfejtéseket együtt, egy levélben legkésőbb július 25-e éj-
félig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A he-
lyes megfejtők között a Szerviz Iroda felajánlásában baseballsapkát és 
bögrét, illetve Velencéről szóló könyvet sorsolunk ki. Előző játékunk 
helyes megfejtése a következő volt: 1. Abdullah Gül, 2. Mazarca, 3. Se-
lyemút, 4. Justinianus. A szerencse Kántor Tibor (Miskolc, Szent István u.) 
és Takács Lajos (Miskolc, Középszer) olvasónknak kedvezett, akik a Szerviz 
Iroda felajánlásában baseballsapkát és bögrét nyertek. Nyereményükhöz 
gratulálunk, azt a Szerviz Irodában vehetik át (Miskolc, Mártírok u. 1.)!




