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Már Miskolcon próbázik az első Skoda!
Sikeresen járta be csü-
törtökön a miskolci 
villamospályát a kedden haj-
nalban a városba érkezett 
első új Skoda villamos, így a 
pénteki villamosváró bulit 
követően várhatóan hivata-
losan is megkezdődik a sze-
relvény 10 ezer kilométeres 
próbafutása.

Több mint 100 érdeklődő várta 
Miskolc határában, kedd hajnal-
ban a város első új Skoda 26THU3 
típusú villamosát, mely szombat 
este indult el a pilseni gyárból. A 
villamost szállító tréler a M30-ason 
érkezett Miskolcra, az MVK telep-
helyén pedig már saját kerekein 
gurult le a kamionról. A járművet 
a város és az MVK részéről Kri-
za Ákos, Miskolc polgármestere, 
Devecz Miklós, az MVK Zrt. ve-
zérigazgatója és Szőnyi Péter pro-
jektigazgató fogadta.

– Szépen indult Miskolcon a jú-
lius, otthonról hazaérkezett villa-

mosunk első prototípusa, és szé-
pen is fog végződni, hiszen július 
végén jön a második is – mondta 
Devecz Miklós.

Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere emlékeztetett, Pilsenben 

körülbelül egy hónapja már volt 
módja kipróbálni a másik, már el-
készült prototípust, és örömmel 
látta, hogy az ottaniak is csodál-
kozva bámulták a szerelvényt, gyö-
nyörködtek benne.

– Bízom benne, hogy a miskol-
ciak is így fogják nézni a próbaki-
lométerek alatt, sőt, még ebben az 
évben utazhatnak is rajta – tette 
hozzá a városvezető.

» folytatás a 3. oldalon

Közel a miskolciakhoz

Ezen a héten is folytatódtak a lakossági fórumok Miskolcon, me-
lyeknek az a céljuk, hogy a lehető legtöbb lakossal kapcsolatba kerül-
jenek a hivatal, a közlekedési vállalat és a közrenddel foglalkozó szer-
vezetek képviselői, és így a gondokra megoldásokat tudjanak találni.

» részletek a 8. oldalon

Korszerűbbek lesznek
Egy sikeres pályázatnak köszönhetően szinte teljes körűen felújítják, 
korszerűsítik a miskolci családok átmeneti otthonát az Avason. A 
Szimbiózis Alapítvány úgynevezett „Kitagoló – Ház” megvalósításá-
ra nyert csaknem 18 millió forintos támogatást. » részletek az 5. oldalon

Már itt készül a válogatott
Hétfőn megkezdte a felkészülést 
a magyar válogatott az augusztus 
15-én kezdődő, miskolci U18-as 
B csoportos női kosárlabda Eu-
rópa-bajnokságra. A nemzetközi 
viadalok egyik helyszínén, a Ge-
nerali Arénában Peresztegi Nagy 
Ákos vezetésével komoly munka 
folyik – hogy minél megalapo-
zottabbak legyenek nagy terveik.  
» részletek a 9. oldalon

Még bővül a Fészekrakó-ügy

Nemzetközi körözés alapján fogták 
el nemrégiben, egy lengyelorszá-
gi repülőtéren a Fészekrakó-csalás-
sorozat két újabb gyanúsítottját. K. 
Roland és O. György jelenleg Mis-
kolcon van előzetes letartóztatás-

ban, várhatóan ősszel állnak bíró-
ság elé, amikor folytatódik a több 
száz gyanúsítottat felvonultató ügy 
tárgyalása – tudtuk meg Martossy 
Györgytől, a megyei főügyészség 
szóvivőjétől.      » cikkünk a 3. oldalon

EdzőmEccsEk, 
Edzőtábor
a dvtk felkészülési mérkőzésein 
már az újonnan szerződtetett lab-
darúgók is szerepet kaptak.  
sport | 9. oldal

többlépcsős
avasi program
elkészült az avas-észak teljes re-
konstrukciójának többlépcsős, 
több évre tervezett programja.  
a város | 5. oldal

múzEumi tag 
lEtt a galéria
július 1-jétől a Miskolci galéria a 
Herman ottó Múzeum tagintéz-
ményeként működik tovább.  
a város | 4. oldal

A Fonóra hangolva

Belvárosi invitálóval kezdődött 
pénteken délután a felkészülés a 
XVII. Borsodi Fonó Folkfesztiválra, 
amelyet szombaton és vasárnap 
rendeznek meg a jól megszokott 
helyszínen, a diósgyőri várban. 

Igazi fesztiválhangulat készülő-
dik hétvégén a diósgyőri várban. 
A „városi betyárok” fesztiválja 
szombaton és vasárnap mutatja 
be 17. alkalommal a Kárpát-me-
dence népművészetét, autenti-

kus népzenei világát, néptáncait, 
s a népzenei alapokból táplálko-
zó, világzenei produkciókat. 

A Borsodi Fonó a számos ze-
nei csemege mellett népi kismes-
terség-bemutatók, gasztronómiai 
különlegességeket és természete-
sen gyermekprogramokat is kí-
nál. „Kísérőként” a Diósgyőri 
Kézműves Alkotóházban is vál-
tozatos programokat szerveznek.

K. J. | fotó: F. K. Cs.
» részletes program a 11. oldalon

A helyiek és a vendégek boltja
Ünnepélyes keretek között nyi-
tották meg péntek délelőtt a mis-
kolciak és a turisták előtt a Mis-
kolc Bolt, a belvárosban a Capri 
helyén. 

Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere elmondta, a Miskolc Bolt az 
országban is egyedülálló, még-
pedig azért, mert helyi, Miskol-
con és a környékén készült ter-
mékeket árusítanak, így a helyi 
vállalkozásokat, s ezáltal a helyi 
gazdaságot is erősítik. A Miskolc 
Bolt ugyanis mintegy 50 he-
lyi és kistérségi termelővel, kéz-

művessel kötött szerződést, ami 
példa nélküli az országban. 

» folytatás a 3. oldalon

Selyemréti átadó
Bejárással és vízi bemutatóval tar-
kított ünnepélyes megnyitón ad-

ták át hétfőn a Selyemréti Strand-
fürdőt hat medencével, több mint 

2000 négyzetméter vízfelülettel, 
hatalmas megújult zöldfelülettel, 

sportpályákkal és egyéb létesítmé-
nyekkel.. A nagyközönség előtt 

akkor nem nyíltak meg a meden-
cék. Hét közben folyamatosak 

voltak a mintavételek, ha minden 
vizsgálati eredmény rendben lesz, 
akkor indulhat a terheléses próba-
üzem, tehát meg lehet megnyitni 

a fürdőt – ez akár pár napon belül 
megtörténhet. 

» cikkünk a 3. oldalon

Díjcsökkenés
A rezsicsökkentés részeként a kö-
telezően igénybe veendő kémény-
seprő-ipari közszolgáltatás díjai is 
csökkentek július 1-jétől. 

» cikkünk az 5. oldalon

HirdeTés

Első próbaútján villamosrajongók és véletlenül arra járók is kísérték | fotó: mocsári L.
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» Katona Ferenc és Nánási-Kocsis Norbert (Fidesz) | 
az 1. és a 10. számú önkormányzati választási körzet képviselője lakossá-
gi fórumot tart július 8-án, hétfőn délután 5 órától a Selyemréti Közösségi 
Házban (Bajcsy-Zs. u. 33.). Téma: közösségi közlekedés, menetrendi válto-
zások és tervezetek. Vendég: Devecz Miklós, az MVK Zrt. vezérigazgatója.

» Szabó Sándor (KDNP) | a 11. számú választási körzet önkormányzati képvi-
selője lakossági fórumot tart július 9-én, kedden délután 5 órától a Jókai Mór Reformá-
tus Általános Iskolában (Pallós u. 1.). Téma: közösségi közlekedés, menetrendi változá-
sok és tervezetek. Vendég: Devecz Miklós, az MVK Zrt. vezérigazgatója. 

» Zsiga Marcell és Kiss János (Fidesz) | a 14. és a 12. szá-
mú választási körzet önkormányzati képviselője lakossági fórumot tart jú-
lius 10-én, szerdán délután 5 órától a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában 
(Zoltán u. 5.). Téma: közösségi közlekedés, menetrendi változások és terve-
zetek. Vendég: Devecz Miklós, az MVK Zrt. vezérigazgatója.

» Eperjesi Erika (Fidesz) és Molnár Péter (KDNP) | a 8. 
és a 9. számú választási körzet önkormányzati képviselője lakossági fóru-
mot tart július 11-én, csütörtökön délután 5 órától a Vörösmarty Mihály Ka-
tolikus Általános Iskolában (Mádai Lajos u. 2.). Téma: közösségi közlekedés, 
menetrendi változások és tervezetek. Vendég: Devecz Miklós, az MVK Zrt. vezérigazgatója.

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

Gyertyagyújtás. Július 8-án 
temetik Horn Gyulát, Magyar-
ország volt miniszterelnökét. 
Azoknak, akik szeretnék kegye-
letüket leróni, de a temetésre 
nem tudnak Budapestre utazni, 
gyertyagyújtással egybekötött 
megemlékezést szerveznek Mis-
kolcon az MSZP Corvin utcai 

székháza elé hétfőn délután 4 
órai kezdettel.

Jogsegély. Ingyenes jogtanácsadás 
lesz július 9-én, kedden délután 4–6 
óra között Miskolcon a Corvin u. 
9. szám alatt. Előzetes bejelentkezés 
szükséges az 504-904-es telefonon, 
vagy személyesen a helyszínen.

röviden ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
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június 29. | szombat

Gyémántdiplomások. Hat-
van éve végzett mérnökeinek ado-
mányozott gyémántoklevelet, az 
ötven éve végzett mérnököknek pe-
dig aranyoklevelet a Miskolci Egye-
tem Gépészmérnöki és Informati-
kai Kara a Díszaulában megtartott 
díszoklevél-átadó nyilvános ünnepi 
egyetemi szenátusülésen.

július 1. | hétfő

Digitálisan tanultak. Ünnepé-
lyes keretek között zárta idei tanévét 
a digitális középiskola a Földes Fe-
renc Gimnáziumban. Ez már a he-
tedik érettségiző évfolyam volt, és a 
mostani ötvenegy végzőssel három-
száznegyvenkilenc felnőtt tanuló 
szerzett érettségit ennek a számí-
tógépes oktatási formának köszön-
hetően. A digitális középiskola egy 
ingyenes, esti tagozatos, úgyneve-
zett e-learning iskola, ami azt je-
lenti, hogy a diákok számítógépen, 
interneten keresztül tanulnak, kom-
munikálnak a tanárokkal, és az ad-
minisztrációs feladatokat is a háló-
zaton végzik el. 

Roma gyerektábor. Elindult Ti-
szalúcra a miskolci Cigány Nemze-
tiségi Önkormányzat Esélynövelő 
nyári táborának első turnusa. Hal-
mozottan hátrányos helyzetű roma 
és nem roma gyerekek öt napig kö-
zösen szórakozhatnak és tanulhat-
nak többek között a kultúrák közti 
különbségekről és a toleranciáról, in-
gyenesen. Összesen negyvenhat, hal-
mozottan hátrányos helyzetű, 10–14 

éves roma és nem roma gyerek, és ti-
zennégy felnőtt nyaralhat öt napon 
keresztül Tiszalúcon.

július 3. | szerda

Angolul tanulnak. Amerikai ven-
dégekkel tart ingyenes, egyhetes nyá-
ri angoltábort a Nyitott Ajtó Baptista 
Általános Iskola és Óvoda a Vasgyár-
ban és Lyukó-völgyben. A hátrányos 

helyzetű roma és nem roma általá-
nos iskolások megtanulhatják az an-
gol nyelv alapjait, és emellett a jézusi 
igét is megismerhetik.

július 4. | csütörtök

Roma Mátrix-találkozó. Kilenc 
ország szociális szereplői vendéges-
kednek Miskolcon, hogy tapaszta-
latot cseréljenek, és hatásos tervet 

dolgozzanak ki saját országuk ro-
maintegrációs feladataira. Az eu-
rópai uniós finanszírozású Roma 
Mátrix Projektben tíz ország húsz 
partnerszervezete vesz részt. Miskol-
con megtekintették az itteni szociá-
lis munka eredményeit, meglátogat-
ták a Gyermekvárost és a Számozott 
utcákat is, közben pedig egyeztették 
szociális munkaterveiket.

Zöldhomlokzatok:  
még három pályázati hét

A hónap végéig még lehet jelent-
kezni az önkormányzat által meg-
hirdetett, a Miskolc legszebb zöld 
homlokzata elnevezésű, figye-
lemfelhívó lakossági pályázatra. 
Addig a tavasszal telepített növé-
nyek már szépen növekednek.

A lakossági pályázatot május-
ban hirdette meg a városháza 
azzal a céllal, hogy megtalálja és 
díjazza a város legszebb, növény-
zettel befuttatott épületeit, tűzfa-
lait, támfalait. Az önkormányzat 
ezzel is szeretné ráirányítani a fi-
gyelmet a függőleges felületek 
zöldítésében rejlő lehetőségek-
re, és elismerni azoknak a mis-
kolciaknak a tevékenységét, akik 
önszorgalomból, szépérzéküktől 
vezérelve, a környezetük irán-
ti felelősségvállalásból gazdagít-
ják zöld felületekkel városunkat.

A Miskolc legszebb zöld 
homlokzata pályázatra eddig 
beérkezett pályamunkák leg-
többje a tavasszal virágzó kú-
szónövényekkel befuttatott fe-
lületeket mutatja be. A koranyár 
a futórózsák, a trombitafolyon-
dár virágzásának ideje, de most 
teljesednek ki a tavasszal elül-
tetett kúszónövények is. A sa-
ját zöldfelületük kialakítására 
büszke tulajdonosok ezek fotói-
val még indulhatnak a pályáza-
ton, amelynek beadási határide-
je július 31.

A pályázati kiírás és a jelent-
kezési lap letölthető a városhá-
za honlapjáról (www.miskolc.
hu), a Miskolci Városfejlesztési 
Kft. honlapjáról (www.varos fej-
lesz tes.mis kolc.hu), valamint a 
www.minap.hu portál Pályáza-
tok menüpontjából is.

Régió Park: költöznek!
A Régió Park Miskolc Parkolá-
si Kft. a gyorsabb, korszerűbb, 
valamint hatékonyabb kiszolgá-
lás érdekében az ügyfélszolgála-
tát az Arany János utca 37. szám 
alól a Széchenyi utca 20. szám 
alá költözteti, az újonnan meg-
nyílt Miskolc Bolt közelébe. 

A miskolci parkolási cég ügy-
feleinek azt javasolja, hogy ügy-

intézéskor az Európa téri mély-
garázsban parkoljanak.

A költözés idején, azaz júli-
us 8–10. között, ideiglenesen a 
Széchenyi utca 60. szám alatti 
MIK ügyfélszolgálaton tarta-
nak ügyeletet 8–16 óra között, 
ezt követően pedig a megszo-
kott rend szerint a Széchenyi 
u. 20. szám. alatt.

Véleményezték az igazgatói pályázatokat
Miskolcon tíz oktatási, nevelési in-
tézmény magasabb vezetői munka-
körét hirdették meg, a beérkezett 
pályázatokat véleményezték, s meg-
születtek a támogatási javaslatok is.

Szabó Máté, a miskolci polgármes-
teri hivatal kommunikációs tanács-
adója arról tájékoztatott, Miskolc 
város jegyzője átruházott hatás-
körben véleményezési joggal élve, 
a beérkezett vezetői programok át-
tanulmányozása után mind a tíz 

intézménynél támogat pályázót a 
magasabb vezetői megbízatásra. A 
jegyző a szakmai életutak, a vezetői 
tapasztalat, valamint a megfogal-
mazott fejlesztési tervek figyelem-
bevételével hozta meg döntését.

A Bartók Béla Zeneművésze-
ti Szakközépiskolánál Fejér Zsolt 
György, a Földes Ferenc Gimnázi-
umnál Nagymáthé Sarolta, a Her-
man Ottó Gimnáziumnál Mada-
rász Péter, az Egressy Béni – Erkel 
Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Mű-

vészeti Iskola esetén Mócz Ferenc, 
az Arany János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
ménynél Klemmné Lőrincz Ildikó, 
a 21. Számú Általános Iskola ese-
tén Vucskó Zsuzsanna, a Karacs Te-
réz Középiskolai Leánykollégium-
nál Pósalakyné Miskolczi Csilla, az 
Éltes Mátyás Óvoda, Általános Is-
kola és Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézménynél 
Görgényi Adrienn, a Szabó Lőrinc 
Általános Iskolánál Mikitáné Új-

jobbágy Erzsébet, míg a Bulgárföl-
di Általános Iskola esetén Takácsné 
Mohr Rita pályázatát támogatják.

Az emberi erőforrások minisz-
tere az idén lejárt közoktatási in-
tézményvezetői megbízások miatt 
országszerte 520 helyen hirdetett 
igazgatói pályázatot, ezeket a kiírás 
közzétételétől számított 30 napon 
belül lehetett benyújtani az illeté-
kes tankerülethez. A kiírások nagy 
része – így a miskolciak is – május-
ban jelent meg. A szakértői bizott-
ság július 31-éig bírálja el azokat. Az 
intézményvezetőket a miniszter ne-
vezi ki, megbízatásuk öt évre szól.

Jubilált az idősek otthona
Ünnepséggel emlékeztek csütörtökön az Aranykor 
Idősek Otthona fennállásának 10. évfordulójára az 
otthon kertjében. A zenés-táncos, verses előadások-
kal tarkított jubileumon a régió több, szépkorúakkal 
foglalkozó intézménye is részt vett.

Többek között Debrecenből, Bőcsről, Egerből és 
természetesen a miskolci tagintézményekből ér-
keztek szépkorúak az Aranykor Idősek Otthoná-
nak jubileumi ünnepségére.

Füleki Tímea intézményvezető hangsúlyozta: Tíz 
év egy intézmény életében nem nagy idő, ám az ott 
élők, dolgozók számára jelentős.

Miskolc városvezetésének részéről Kiss Gábor 
alpolgármester elmondta, a városban a civil szer-
vezetek, az otthonok és az egyház megosztja a 
szépkorúak gondozásának feladatait.

– Meggyőződésem, hogy nincs jövője annak a 
nemzetnek, amely nem becsüli múltját, s az idős 
embereket. Mindenki számára fontos, hogy nagy-
szülők mellett nőhessen fel, hiszen az idősek böl-
csessége, életútja tiszteletre méltó – mondta Kiss 
Gábor.

Seresné Horváth Zsuzsanna, a terület önkor-
mányzati képviselője köszöntője után Sebestyén 

László országgyűlési képviselő szavait tolmácsol-
ta: komoly és megfeszített munka áll a háttérben, 
amely révén az intézményben élők otthonosan 
érezhetik magukat.

– Mindent meg fogok tenni azért, hogy a szoci-
ális területen dolgozók munkáját jobban elismer-
jük – olvasta Sebestyén László gondolatait Seresné 
Horváth Zsuzsanna.

Az önkormányzati képviselő és az intézmény ve-
zetője a köszöntőket követően emléklapokat adott 
át azoknak, akik már tíz éve élnek s dolgoznak az 
Aranykor Idősek Otthonában.

K. J. | fotó: Mocsári L.

Félreértés a szemétdíj körül
Az MSZP állítása szerint nemhogy 
csökkenne, de emelkedik a szemét-
szállítás díja Miskolcon. Molnár At-
tila, az AVE Miskolc Kft. ügyvezetője 
visszautasította a vádat.

Varga László MSZP-s országgyűlé-
si képviselő arról beszélt csütörtö-
kön, hogy szerinte csak PR-fogás a 
rezsicsökkentés. Több miskolci la-
kos ugyanis arról tájékoztatta őket, 
hogy szemétdíjemelésről kaptak 
értesítést. Bemutatott egy levelet is, 
amelyet egy MÁV-telepen élő ka-
pott a MÁV ingatlankezelő cégé-
től, ebben januártól visszamenőleg 
szemétdíjemelésről írnak. Az eme-

lés a képviselő szerint több mint 
negyven százalékos, tehát egyálta-
lán nem lehet tíz százalékos csök-
kenésről beszélni.

Molnár Attila, az AVE Miskolc 
Kft. ügyvezetője határozottan le-
szögezte: a cég a törvényi kötele-
zettségnek megfelelően csökken-
ti a szemétszállítási díjat, szó sincs 
újabb emelésről. A konkrét esetben 
a MÁV Ingatlankezelő Zrt. a 2013 
januárjától érvényes díjnövekedést 
valamiért nem vette figyelembe, azt 
csak most, utólag érvényesítette, és 
ezt a különbözetet kéri a lakóktól az 
elmúlt hónapokra. Július 1-jétől ter-
mészetesen már nem. 

Víz után áram
Illegális áramvételezőket kötöt-
tek le a napokban a szolgáltatás-
ról Lyukóban, a Jobbik közreműkö-
désével. 

Az akció részleteit Jakab Péter, a 
párt önkormányzati képviselője is-
mertette szerdai sajtótájékoztatóján.

– Tűrhetetlen, hogy amíg a mis-
kolciak „vért izzadnak” azért, hogy 
kifizessék a villanyszámlát, addig 

egyre többen gondolják úgy, ala-
nyi jogon jár ez a szolgáltatás is. A 
párt úgy döntött, megmutatja, ho-
gyan lehet egyszerűen véget vetni 
az áramlopásnak – fogalmazott.

Elmondta, a szóban forgó ingat-
lan esetében ránézésre is látható 
volt, hogy illegális áramvételezésről 
van szó, ez alapján tettek bejelentést 
a szolgáltatónál. A leválasztást kez-
deményezésükre az ÉMÁSZ szak-
embere végezte rendőri jelenléttel, 
az akcióról videofelvétel is készült.

Villamos: az MSZP nem ünnepel
Bár az első új villamos érkezésé-
nek örülni kell, a sok közbeszerzés, 
illetve azok módja miatt nincs ok 
ünnepre – jelentette ki Gúr Nán-
dor, az MSZP megyei elnöke. Kri-
za Ákos polgármester erre úgy re-
agált: savanyú a szőlő…

Gúr Nándor kijelentette, minden 
olyasminek – így a villamosok 
megérkezésének is – örülni kell, 
ami Miskolc fejlődését szolgálja.

– A fejlesztést szolgáló projek-
tek előkészítetlenségét, átgondo-
latlanságát viszont már aggályos-
nak tartjuk – mondta a megyei 
elnök.

Gúr Nándor felemlegette azt 
is, a villamost csak a negyedik 
közbeszerzés után sikerült besze-
rezni, jelentős csúszással az ere-
deti tervhez képest.

– Ráadásul egy országos hír-
portál cikkében közbeszerzési 
szakértő jelentette ki, hogy a vé-
gül nyertes tender jogszerűtlen és 
szakszerűtlen volt – mondta Gúr 
Nándor.

Az elhangzottakra Kriza Ákos 
polgármester reagált, aki közle-
ményében hangsúlyozta: a mis-

kolci önkormányzat, akárcsak az 
MVK Zrt., mindenkor tisztelet-
ben tartja a Közbeszerzési Dön-
tőbizottság (KDB) döntését, és 
aszerint jár el minden esetben. 
Így történt a villamosbeszerzési 
eljárás folyamán is, megfelelve 
mindenkor a hatályos közbeszer-
zési jognak.

A Zöld Nyíl Projekt negyedik, 
utolsó járműtenderében 2011. 
november 24-én hirdettek ered-
ményt másodszor. Így a mosta-
ni, Fideszes városvezetés érdeme, 
hogy Miskolcnak végre sikerült 
31 darab világszínvonalú villa-
most vásárolnia.

– Több év állt a szocialista vá-
rosvezetés rendelkezésére, hogy 
a 31 darab új villamos vásárlá-
sának közbeszerzését elvégez-
zék. Nekik nem sikerült ez sem. 
A Zöld Nyíl projektnek épp az 
egyik legfontosabb elemét nem 
tudták végigvinni – írta a pol-
gármester, hozzátéve: a miskol-
ci MSZP-nek és Gúr Nándornak 
tehát továbbra sincs sem erkölcsi, 
sem szakmai alapja kritikát meg-
fogalmazni a jelenleg zajló beru-
házásokkal kapcsolatban. 
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Selyemréti átadó – hamarosan 
kezdődhet a nagyüzem!

Simicskó István sportért és ifjú-
ságért felelős államtitkár, Csöbör 
Katalin és Sebestyén László or-
szággyűlési képviselő, valamint 
Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere adta át a megújult és kibő-
vült Selyemréti Strandfürdőt hét-
főn délután. Mint elhangzott, az 
„augusztushúsz” az utolsó simítá-
sokat követően rövidesen a nagy-
közönség előtt is megnyílik.

Kriza Ákos polgármester hang-
súlyozta, a Selyemréti Strand- és 
Élményfürdő fejlesztésének be-
fejezése egy újabb, nagyon ko-
moly lépés az élhető Miskolc 
megteremtésében.

– Egy ilyen komplexum elen-
gedhetetlen egy élhető városban, 
a fejlesztés Miskolcon is elkészült 
és már csak néhány nap, hogy a 
nagyközönség is igénybe vegye 
mindezt – mondta. 

A fejlesztés előzményeiről 
szólva elmondta, 2010-ben kész 
terveket és elnyert pályázatot 
örökölt az önkormányzat, azon-
ban 500 millió forint hiányzott 
a fejlesztéshez, melynek előte-
remtése egy évbe került. Ez alatt 
új közbeszerzést indítottak el, 
amelyen az első kivitelező el is 
kezdett dolgozni, ám háromne-
gyed év után saját bevallása sze-
rint is 120 napos késésben volt. 
Kriza Ákos hangsúlyozta, kisebb 
problémák, csúszások most is 
voltak, a kivitelező három-négy 

héttel ezelőtt jelezte, hogy elkép-
zelhető, hogy nem lesznek kész a 
stranddal, azonban az átadó idő-
pontjából nem engedett.

– Magamra vállalom ezt, 
hogy nem engedtem további 
csúszást, időponttologatást, a ki-
vitelező megfeszített munkájá-
val, valamint önkéntesek, Hol-
ding munkatársak, tagvállalati 
vezetők, dolgozók összefogásá-
val végül át tudtuk ma adni a 
strandot, le tudtuk zárni a fej-
lesztést. Igaz, vannak még hi-
ányosságok, de ez néhány nap 
múlva elkészül, és a huhogókat 
kivéve minden miskolci boldog 
lesz, hogy nem kell más városba 
menni, ha élményfürdőbe akar 
menni – tette hozzá.

Simicskó István államtitkár 
méltatta a városvezetés mun-
káját, hangsúlyozta, fejleszteni, 
előre lépni csak egy jó közös-
ség, jó vezetéssel tud, és Miskolc 
– azzal, hogy egy ilyen fürdővel 
gyarapodott – bizonyított.

Csöbör Katalin országgyűlé-
si képviselő arról szólt, hogy a 
munka itt helyben is célba ér, el-
mondható, hogy nemcsak Ma-
gyarország, de Miskolc is jobban 
teljesít. Hozzátette: bár a térség-
re is lecsapott nagy vihar meg-
nehezítette a munkát, de emberi 
teljesítményeknek az összefogás-
nak köszönhetően sikerült eljut-
ni oda, hogy átadhatták a fürdőt. 

Tajthy Á.  | fotó: Mocsári L.

Már Miskolcon próbázik az első Skoda!
Sikeresen járta be csütör
tök éjjel  a miskolci villa
mospályát a kedden hajnal
ban a városba érkezett első új 
Skoda villamos, így a pénte
ki villamosváró bulit követő
en várhatóan hivatalosan is 
megkezdődik a szerelvény 10 
ezer kilométeres próbafutása.

» folytatás az 1. oldalról
A következő napokban aztán tesz-
tek sora várta az új villamost. Alig 
pár órás pihenés után kedden nap-
közben a cseh szakemberek, szer-
dán a katasztrófavédelem, csütör-
tökön pedig a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság szemlézte a járművet, mely 
ezt követően csütörtök éjjel a mis-
kolci villamospályán is végiggurult.

Az éjjeli pályabejárás során – 
mely alatt vágányzár volt, az utaso-
kat villamospótló buszok szállítot-
ták – az 1-es villamos útvonalán 
ment végig az új szerelvény, tesz-
teltek vele minden váltót, átszere-
lőt, vágánykapcsolatot és termé-
szetesen vizsgálták azt is, hogy 
mindenhol megfelelően el tud-e 

haladni. A Skoda mellett haladt 
folyamatosan egy Tátra is, mely-
lyel az volt az MVK célja, hogy 
lemérjék, mindenhol elfér-e egy-
más mellett a két szerelvény. A 
teszt során először láthatta a szé-
lesebb miskolci „publikum” az 
új villamost, a belvároson át-
haladva sokan futottak utána, 
fotózkodtak a járművel, de a pá-
lya teljes szakszán fokozott ér-
deklődés követte, sokan voltak 
majd’ minden megállóban, és 

nagyobb részük nem a villamos-
pótlóra várt, hanem a Skodára.

Az MVK Zrt. közlése szerint a 
projektigazgatóság, a magyar és 
cseh szakértők sikeresnek ítélték 
a bejárást, probléma nem merült 
fel, így megkezdődhet a péntek 
esti villamosváró bulit követően 
a szerelvény próbafutása.

Péntek este – lapzártánk után – 
ugyanis nagyszabású villamosváró 
ünneppel köszöntötte Miskolc az 
új szerelvényt a Városház téren. Az 

éjszakába nyúló programon felvo-
nultak a jelenleg Miskolcon lévő 
villamostípusok, így a 100-as és a 
151-es pályaszámú nosztalgiasze-
relvények (utóbbi új fényezést is ka-
pott, kifejezetten erre az alkalomra), 
de egy bécsi SGP majd egy Tátra 
villamos is befutott a térre. A jár-
műveken meglepetésekkel, érde-
kes programokkal vártak minden-
kit. A díszvendég természetesen a 
Skoda 26THU3 prototípusa volt. 
Az egész estés ünnepséget koncer-
tekkel és más programokkal, látvá-
nyosságokkal is színesítették. 

A jármű az ünnepet követően a 
miskolci vonalon összesen 10 ezer 
kilométert fut (ötezret az egyik, s 
ugyanannyit a másik irányban). 
Augusztusban aztán megkezdődik 
a harmadik prototípus gyártása is, 
ennyire van lehetőség az előzetes tí-
pusengedélynek megfelelően. A so-
rozatgyártás a végleges típusenge-
dély megszerzése után kezdődik, 
várhatóan novemberben (a típus-
engedélyt októberre várják az MVK 
és a Skoda szakemberei). 2014 feb-
ruárjától pedig 2015 februárjáig a 
maradék 29 szerelvényt is leszállít-
ják. Utasokat várhatóan december-
ben szállíthat először az új villamos.     

                    Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

Még mindig bővül a Fészekrakó-ügy vádlottjainak száma
Nemzetközi körözés alapján fogták el nemrégiben egy len
gyelországi repülőtéren a Fészekrakócsalássorozat két 
újabb gyanúsítottját. K. Roland és O. György jelenleg Mis
kolcon van előzetes letartóztatásban, várhatóan ősszel áll
nak majd bíróság elé, amikor folytatódik a több száz gyanú
sítottat felvonultató ügy tárgyalása – tudtuk meg Martossy 
Györgytől, a megyei főügyészség szóvivőjétől.

Mint elmondta, a Fészekrakó né-
ven elhíresült csalási, hamisítási 
ügyek több mint háromszáz vád-
lottja előreláthatólag tízzel egészül 
még ki. K. Roland felhajtóként a 
gyanú szerint 417 millió forinttal 
károsította meg az OTP-t, és mint-
egy 90 millióval az államot. Ő a 
csalássorozat miatt indult büntető-
eljárások közül a legnagyobb, 278 
vádlottat felvonultató ügyben érin-
tett. A másik, 79 vádlottat érintő 

ügy felhajtójaként ismert O. Györ-
gyöt is Lengyelországban fogták el. 
A két felhajtó jelenleg előzetes le-
tartóztatásban van, várhatóan ősz-
szel állnak majd a bíróság elé.

Amikor 2009 nyarán forró lett 
a lábuk alatt a talaj, először mind-
ketten Kanadába menekültek a ha-
zai igazságszolgáltatás elől. Idén 
januárban Lengyelországban ke-
rültek rendőrkézre, a nemzetközi 
körözés alapján ismerték fel őket 

egy repülőtéren, s kiadatási őrizet 
után hozták őket Magyarországra. 
Martossy György elmondta, a tör-
vényi változások lehetővé teszik, 
hogy a büntetőügy „könnyebb sú-
lyú” vádlottjai nagy részének – akik 
vevőként, eladóként voltak részesei 
a csalássorozatnak – ne legyen kö-
telező részt venni a tárgyaláson. A 
csalással, köz- és magánokirat ha-
misítással vádolt ügyvédek, érték-
becslők, banki alkalmazottak, stb. 
száma – akiknek viszont ott kell 
lenni – mintegy 25–30 fő.

Megérkeztek az első jogerős 
végzések
Kriza Ákos polgármester lapunk-
nak elmondta: a város jelenle-
gi vezetése szinte megalakulásá-
tól kezdve komoly erőfeszítéseket 
tesz a Fészekrakó-ügy megoldá-
sa érdekében – ez része volt a biz-

tonságos Miskolc megteremtésé-
re irányuló választási ígéretüknek 
is. Az elmaradt közüzemi díjak be-
hajtása céljából jogi eljárások in-
dultak, 2011 januárjától rendszeres 
hatósági ellenőrzések kezdődtek 
a közterület-felügyelet, a megyei 
kormányhivatal 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 el-
lenőrzések, „zaklatások” hatásá-
ra több mint ötven „fészekrakós” 
család elhagyta már az avasi lakó-
telepet. Idén április közepén alá-
írták a szerződést, melynek értel-
mében a miskolci önkormányzat 
tulajdonába kerültek a hátralék-

kal terhelt „fészekrakós” lakásokat 
érintő, banki követelések. A köz-
gyűlési felhatalmazás birtokában 
megvásárolt követelésállomány ér-
vényesítése megkezdődött, a Vá-
rosházára a napokban megérkezett 
az első tizenkettő jogerős végzés a 
„fészekrakók” ügyében.

– Ezek birtokában lehetőségünk 
van az adott végrehajtási eljárásban 
a követelések érvényesítésére, és a 
követelés fejében az ingatlanok át-
vételére – emelte ki Kriza Ákos. 

Nyár végén elkezdődhetnek 
a kilakoltatások
A polgármester szerint a város köz-
biztonsági problémáinak jelentős 
részénél tetten érhető a szocialisták 
által hátrahagyott Fészekrakó-ügy 
öröksége, így a biztonság erősíté-
sére irányuló intézkedések közvet-
ve vagy közvetlenül ennek a prob-

lémának a megoldását is szolgálják. 
Kriza Ákos ezzel kapcsolatban utalt 
a kamerarendszer és a közterü-
let-felügyelők létszámának bővíté-
sére, a lovas mezőőrök szolgálat-
ba állítására, majd a nemrégiben 
létrehozott városi rendészeti szerv 
tevékenységére is. Mint mondta, 
megszüntették a szociális járandó-
ságok közterületi kifizetését, s a vá-
ros komoly összeggel támogatta a 
vegyes járőrpárok elindítását, hogy 
ezzel is elősegítse a hatóság látható, 
közterületi jelenlétét. 

Miskolc polgármestere kérdé-
sünkre megerősítette: a jelenlegi 
adatok alapján reálisan fennáll an-
nak a lehetősége, hogy nyár végén 
megkezdődjenek a végrehajtások, 
kilakoltatások számos, hátralékkal 
terhelt fészekrakós lakásnál. Mint 
mondta, annyira összetett eljárá-
sokról van szó azonban, hogy erre 
konkrét ütemezést jelenleg még 
nem tudnak készíteni.

Szepesi S.

Összehozza a miskolciakat és a turistákat
Ünnepélyes keretek között nyitották 
meg péntek délelőtt a miskolciak és 
a turisták előtt a Miskolc Bolt, a bel-
városban a Capri helyén. 

» folytatás az 1. oldalról
– Miskolcban hatalmas turisztikai 
potenciál rejlik, ezt pedig csak úgy 
lehet megfelelően bemutatni, ha a 
turisztikai szolgáltatásokat a kor-
nak megfelelő színvonalra emel-
jük. Ezért hoztuk létre a Miskolc 
Boltot, ahol egy mini turisztikai 
szolgáltatási centrum jött létre – 
mondta Kriza Ákos a megnyitón. 
– Mostantól ugyanis négy szolgál-
tatás lesz egy helyen. Az érdeklő-
dők itt kaphatják meg a szükséges 
információkat, vásárolhatnak aján-
déktárgyakat, illetve leülhetnek és 
megkóstolhatják Miskolc ízeit is: 
a Miskolc Café különlegességeit, a 
Miskolc kávét és a Miskolc koktélt 
is. A boltban pedig a MiskolcPont 
kártyarendszerben gyűjtött ponto-
kat is le lehet vásárolni – ismertette 
a kínálatot a polgármester.

Mint elmondta, a rendszervál-
tás óta fejlesztések sokasága indult 

el, melyek mind a város turisztikai 
értékeit voltak hivatottak megfele-
lő színvonalon bemutatni. 

– Az elmúlt években ez a folya-
mat felgyorsult, elég csak a hétfőn 
átadott, és hamarosan megnyíló 
Selyemréti strandra, Lillafüredre 
vagy éppen Tapolcára, a fejlesz-
tések következő célpontjára gon-
dolni. Ezen fejlesztések egymásra 
épülnek, és olyan keretet biztosíta-
nak, melyek biztosítják Miskolc jö-
vőjét – tette hozzá.

Mártonné Máthé Kinga, a Ma-
gyar Turizmus Zrt. Turisztikai Ve-
zérigazgatóság belföldi igazgató-
ja méltatta Miskolcnak a turisztikai 
attrakciók fejlesztésében elért ered-
ményit, mint mondta, itt hosszú 
évek óta kiemelt figyelmet fordíta-
nak a város látogatóira, a turistákra.

– Mindig örömmel látogatok el 
olyan helyre, ahol érződik, hogy 
a vendégeket szeretettel fogadják, 
megbecsülik őket, és Miskolc ilyen 
hely – mondta. 

A Turizmus Zrt. vezetője örö-
mét fejezte ki, hogy itt a Miskolci 
Tourinform is helyet kapott.

– Biztos vagyok benne, hogy 
ezen a reprezentatív helyen még a 
korábbi éves szinten 16-17 ezer lá-
togatónál is több keresi majd fel az 
információs pontot. Ez az új iroda, 
a Miskolc Bolt példája annak, hogy 
hogyan kell fogadni a városba ér-
kező vendégeket – tette hozzá.

Czinkné Sztán Anikó, a Miskol-
ci Turisztikai Kft. ügyvezetője kö-
szönetet mondott mindenkinek, 
aki részt vett a bolt megvalósítá-
sában. Mint mondta, Miskolc Bolt 
nyitása régóta érlelődő gondolata 
volt a városvezetésnek és a Miskolc 
Holding Turisztikai cégének. 

A bolt nyitva tartása a Tourin-
form iroda működéséhez alkalmaz-
kodik a Miskolc Caféé pedig a pezs-
gő belvárosi élethez, így hétfőtől 
csütörtökig este kilencig, pénteken 
és szombaton éjjel 11-ig, vasárnap 
pedig este 8 óráig várja az érdeklő-
dőket exkluzív belső terével és Eu-
rópa téri kerthelyiségével.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

Átadó után kritika
Kész fürdőterveket adtak át a Selyemrétre vonatkozóan 2010-ben a városvezetésnek a szo-
cialisták – jelentette ki Simon Gábor, Varga László MSZP-s országgyűlési és Tompa Sándor 
önkormányzati képviselő a strand átadását és bejárását követően. Szerintük, ha nem írnak 
ki új közbeszerzést, már 2011-ben átadható lett volna az öt új medence.

A kritikára Kriza Ákos polgármester úgy válaszolt: a Selyemréti Strandfürdő átépítésének 
tervezése 2007-ben (!) kezdődött. 2010-ig azonban egy kapavágás nem történt. „Mi pedig 
átadjuk” – írta,  hozzátéve: éppen a szocialisták voltak azok, akik a megkezdett projektje-
iket nem tudták befejezni.
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TERVEZTESSEN 
A MIVÍZ KFT.-VEL!

ivóvíz- és szennyvíz-bekötővezeték (58/2013. (ii.27.) Kormányrendelet, 
5. sz. melléklet követelményeinek megfelelően), valamint egyéb 
víziközmű tervek teljeskörű készítése a szükséges egyeztetésekkel, 
engedélyeztetésekkel együtt:

l  lakossági bekötővezeték (ivóvíz, 
szennyvíz, csapadékvíz) tervezése: 
34 335 Ft/csatlakozó + ÁFA

l  nem lakossági bekötővezeték 
(ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz) 
tervezése: 50 000 Ft/csatlakozó + ÁFA

l  tűzcsaptelepítési terv készítése: 
50 000 Ft /csatlakozó + ÁFA

l  nem lakossági bekötővezetékek 
(ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz) 
és tűzcsaptelepítés tervezése: 
120 000 Ft + ÁFA

l  mellékvízmérő, locsolási vízmérőhely 
kialakítás tervezése: 
15 000 Ft + ÁFA

Ügyintézés és további információk: MiVÍZ Kft., Közmű-nyilvántartás
3527 Miskolc, József A.  u.  78. tel.: 46/519-318

Ügyfélfogadás: hétfő–péntek: 8.00–11.00
durbak.beatrix@miviz.hu l www.miviz.hu

Kimozdulni a rutinból
Huszadik alkalommal nyitotta 
meg kapuit a nyári képzőművé-
szeti szabadiskola hétfőn, a Mis-
kolci galéria Alkotóházában. 

A kéthetes művészeti tábor kitű-
nő lehetőséget nyújt kezdőknek 
és haladóknak a fejlődésre, az 
eddigi rutinból való kimozdu-
lásra. Az idei szabadiskolára kö-
zel húsz – többségében középis-
kolás korú – fiatal jelentkezett.

– Először vagyok nyári mű-
vészeti iskolában, nagyon jól ér-
zem magam itt, és már most 
kijelenthetem: érdemes volt je-
lentkeznem – mondta el érdek-
lődésünkre Balázs Veronika. A 
miskolci Zrínyi Ilona Gimnázi-
um diákja elárulta, nagy tervei 
vannak a rajzzal, szeretne majd 
művészeti felsőoktatási intéz-
ményben továbbtanulni.

Miklós Gábor korábban is 
részt vett a képzőművészeti sza-
badiskolában, ma már művészeti 
főiskolára jár. Kiemelte, jó, hogy 
van ilyen lehetőség Miskolcon, 
hiszen „itt intenzívebben és töb-
bet lehet elsajátítani” a képzőmű-
vészet rejtelmeiből, mint az isko-
lai tanórák során.

A július 1-jén kezdődött, és 
egészen 12-éig tartó XX. Nyá-
ri Képzőművészeti Szabadisko-
la szakmai programja részben 
általános rajzi, tér- és tárgyáb-

rázolási módszerekkel foglalko-
zik, részben sokszorosító grafi-
kai technikákkal ismerteti meg 
az érdeklődőket.

Mint Gyenis Tibor képzőmű-
vész – aki Orosz Csaba képző-
művésszel vezeti a tábort – érdek-
lődésünkre elmondta, vegyesek a 
diákok elvárásai, van, aki képző-
művészeti vonalon akar tovább-
tanulni, és fejlődni szeretne a 
foglalkozások során, és olyan is 
van, aki érdeklődési körében, a 
rajzban keres társakat – árulta el 
a táborvezető, hozzátéve, a tábor 
résztvevői mindenképpen sokat 
tanulnak egymástól is.

A tehetséggondozó program 
folytatására tanév közben is le-
hetőség lesz a Miskolci Galéria 
tehetséggondozó szakköreiben.

Kujan I. | fotó: Mocsári L.

OrgonaPont(ok) júliusban
orgonapont koncertek névvel 
rendez orgonaesteket Miskolcon 
a Filharmónia. 

A Collegium Musicum soro-
zat közel 44 év távlatából a város 
egyik legrégebbi kulturális ren-
dezvényének tekinthető, amely 
idén egész júliusban várja az ér-
deklődő közönséget.

Július 8-án a feltörekvő or-
gonista generáció egyik legte-
hetségesebb képviselője, Kővá-
ri Péter látogat el Miskolcra, a 
Belvárosi református templom-

ba. Az est közreműködő vendé-
ge az országszerte ünnepelt fu-
volaművész, Horgas Eszter lesz, 
aki lassan négy éve nem lépett 
fel Miskolcon. A hónap közepén, 
15-én a Szent Efrém Férfikar és 
Szabó Balázs szerepel az avasi re-
formátus templomban. A soro-
zat zárásaként július 22-én szin-
tén egy miskolci orgonista, Varga 
László ad koncertet a belvárosi 
református templomban, Kakuk 
Zoltán, a Miskolci Szimfonikus 
Zenekar szólamvezető harsoná-
sa közreműködésével.

Múzeumi tagintézményként folytatja a galéria
A város közgyűlése júniusi, rendes 
ülésén döntött arról, hogy július 
1-jétől a Miskolci galéria a Herman 
ottó Múzeum tagintézményeként 
működik tovább. A galéria nevét, te-
lephelyeit, feladatait megtartja, a 
vezetői posztra azonban a napok-
ban pályázatot írnak ki – így augusz-
tus 1-jétől új irányítás alatt folytató-
dik a művészeti munka.

A galéria a Herman Ottó Múze-
um keretében működik tovább jú-
lius 1-jétől mint annak tagintéz-
ménye. Megtartja feladatait, nevét 
és telephelyeit is, és az elkövetkező 
hónapokban is a megszokott mó-
don várja látogatóit. Éliás István 
művészet- és múzeumpedagógus a 
megbízott tagintézmény-vezető. A 
galéria kinevezett vezetője a múze-
um egyik igazgatóhelyettese is lesz 
egyben, erre az intézmény ír ki pá-
lyázatot. A státus augusztus 1-jétől 

tölthető be – tudtuk meg a döntés 
részleteit a városházán.

Tóth Arnold, a Herman Ottó 
Múzeum igazgatóhelyettese el-
mondta, jelenleg még számos kér-
dést kell tisztázni, de az már bi-
zonyos, hogy a galéria minden 
feladatát megtartva a múzeum tag-
intézményeként folytatja a művé-
szeti élet formálását Miskolcon.

– Fenntartónk módosította a 
múzeum alapító okiratát. A Mis-
kolci Galériával nőtt a telephelye-
ink száma, épp úgy, ahogyan fel-
adataink száma is sokszorozódik 
az új struktúrával. A galéria hiva-
talos nevét még nem tisztáztuk, de 
a Miskolci Galéria elnevezés, aho-
gyan mindenki ismeri, megma-
rad. Épp úgy, ahogyan a miskolci 
képzőművészeti élet szervezésében 
játszott szerepe sem változik. Oly-
annyira nem, hogy a projektek is 
futnak tovább, s ami fontos, a ci-

vil élet, ami a galéria köré szer-
veződött, továbbra is megmarad 
– mondta Tóth Arnold, utalva töb-
bek között a Feledy-házra, amely-
ben a Múzsák Kertje Alapítvány 
működik, illetve arra, hogy többek 
között a múzeumpedagógiai prog-
ramok, az oktatási intézményekkel 
való kapcsolat sem változik, aho-
gyan a Miskolc megtalálása pro-
jekt is folytatódik.

A vezetői pályázat kiírási folya-
mata elkezdődött, s várhatóan a 
jövő héten már olvasható is lesz. 
A Miskolci Galéria leendő vezető-
jének személyéről július második 
felében dönthetnek, s mint a mú-
zeum igazgatóhelyettese elmond-
ta, terveik szerint augusztus 1-jétől 
már új vezetővel, a Herman Ottó 
Múzeum új tagintézményeként, de 
a régi feladatok ellátásával folytatja 
életét a Miskolci Galéria.

Kiss J.

Ezrek operája és operaíró-verseny – jövőre is
Jövőre s az azt követő évben 
is mindenkié lesz az opera 
Miskolcon, hiszen Kesselyák 
Gergely, a Bartók Plusz Ope-
rafesztivál igazgatója 2014-
re s 2015-re is meghirdette a 
Jövő kulcsa című operaíró-
versenyt.

Idén is hatalmas sikerrel zárult a 
Bartók Plusz Operafesztivál, amely 
tavaly óta megújulva tesz az opera 
műfajának népszerűsítéséért. Volt 
Jövő kulcsa, Ezrek operája, ősbe-
mutatók, koncertek s számos kísé-
rőrendezvény is a tíznapos opera-
ünnepen.

Kesselyák Gergely az operafesz-
tivál értékelésekor kiemelte, kiírtak 
egy új pályázatot a Nemzeti Kul-
turális Alapnál, amelyre az opera-
fesztivált meghívták, ez a stabilitás 
irányába hat.

– Három évre biztos hátteret ka-
punk a pályázatnak köszönhető-
en. Összköltségvetésünknek ez kis, 
de fontos részét teszi ki – mondta 
Kesselyák Gergely, aki művészeti 
vezetőként több mint elégedett, hi-
szen idén nyolc (valamilyen szin-
tű) ősbemutatón vannak túl.

– Tavaly jogosan hiányzott so-
kaknak a klasszikus opera. Ezt 
idén pótoltuk a Traviatával, ami 
az utcán várta a közönséget, de a 
Nyári színházban is volt klasszikus 
operánk. Szintén jogos hiány volt 
az igazi nemzetköziség. Ezt is pó-

toltuk: négy külföldi társulat jött a 
három hazai mellett. A vendégpro-
dukciókon túl a fesztivál – három 
előadás kivételével – mindegyik-
ben részt vett szellemi kezdemé-
nyezőként – sorolta Kesselyák 
Gergely, aki ügyvezetőként lát csu-
pán hiányosságot a marketingtevé-
kenységben. Elmondta azonban, 
hogy becslések szerint közel ki-
lencezer látogatója volt az idei ope-
raünnepnek. 

Kiss Gábor alpolgármester el-
mondta, a tizenhárom évvel ez-
előtt kezdődött operafesztiváli tör-
ténet fontos érték lett Miskolcon.

– Az új koncepció bebizonyítot-
ta, a fesztivál vezetésének alapelve 

helytálló: az operát közel kell hozni 
a város lakosságához. Idén a Travi-
ata lett Ezrek operája. A város sa-
játjának érzi a fesztivált – mond-
ta az alpolgármester, hozzátéve: a 
Bartók Plusz sokat tesz azért, hogy 
az opera műfaja felfrissüljön.

Az operafesztivál a Jövő kulcsa 
operaíró-verseny gálaestjével ért 
véget. A szavazategyenlőségre te-
kintettel a Bartók Plusz Operafesz-
tivál 2013-ban ugyan nem hirde-
tett győztest, azonban a szabályzat 
szerint minden döntőbe jutott pá-
lyaművet díjaztak. A fesztiváligaz-
gató pedig bejelentette: meghirde-
tik a 2014-es, sőt a 2015-ös évre 
vonatkozó operaíró-versenyt is. 

Kesselyák Gergely kiemelte, a kö-
vetkező operafesztivál már készü-
lőben van. Tárgyalnak Alekszej 
Ribnyikovval, Fekete Gyula is al-
kot, kifejezetten az operafesztiválra 
pedig Selmeczi György kezdett ze-
nét szerezni.

– Hazámban elmondtam, mi-
lyen a miskolci operafesztivál, s lé-
tezik ez a pályázat. A fiatal zene-
szerzők lelkesek, hogy írhassanak 
operát Miskolcra. Oroszország-
ban készülünk a Háború és béke 
című operám bemutatójára. Az 
első külföldi vendégelőadást a mis-
kolci operafesztiválra tervezzük – 
mondta Alekszej Ribnyikov, a zsű-
ri elnöke.          Kiss J. | fotó: Mocsári L.

FerencZi sándor  
egésZségügyi  

sZAkköZépiskolA 
pályázatot hirdet 

A pályázat feltételei:
l büntetlen előélet
l egészségügyi főiskolán/egyetemen szerzett diploma

Előnyt jelent:
l tanári/pedagógiai/szakoktatói végzettség
l tanítási gyakorlat

Jelentkezési határidő: 2013. július 10.

SZakokTaTói muNkaköR  
bETölTéSéRE

A pályázatokat a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskolában 
(3529 Miskolc, Szigethy M. u. 8.) kérjük leadni.

Diákmunka 
a Városházán
Negyvenkilenc diák kezdett 
nyári munka keretében dol-
gozni, alap irodai tevékenysé-
get végezni a városházán csü-
törtökön. A következő turnus 
július 22-étől, a harmadik au-
gusztus 12-étől indul. A napi 
hatórás munkáért bruttó 
73 500 forintot kapnak.

A 16 és 25 év közötti nap-
pali tagozatos tanulóknak re-
gisztrálniuk kell a Munkaügyi 
Központban. Ehhez szükséges 
diákigazolvány vagy iskolalá-
togatási igazolás. Adószám is 
szükséges a foglalkoztatáshoz!

A jelentkezéseket a 
simonne@miskolcph.hu cím-
re kell elküldeni a név, születé-
si idő, elérhetőség, munkavég-
zés idejének megadásával.



Korszerűbb lesz az átmeneti otthon is
Egy sikeres pályázatnak köszönhetően szinte teljes körűen 
felújítják, korszerűsítik a miskolci családok átmeneti ottho-
nát az Avason. A Szimbiózis Alapítvány úgynevezett „Kita-
goló – Ház” megvalósítására nyert csaknem 18 millió forin-
tos támogatást. Az intézményi fejlesztést is magában foglaló 
projekt keretében fogyatékkal élő fiatalokat segítenek hozzá 
az önálló életvitelhez. 

A Magyar Ökumenikus Segély-
szervezet által működtetett átme-
neti otthonban válás, kilakolta-
tás vagy más hasonló események 
miatt krízishelyzetbe került csalá-
doknak nyújtanak segítséget, hogy 
megelőzzék a gyermekek állami 
gondozásba vételét. Rácsok Ba-
lázs szociális fejlesztési igazgató el-
mondása szerint foglalkoztatnak 
jogászt, pszichológust, segítenek 
az álláskeresésben, számos mó-
don támogatják a nehéz helyzetbe 
került embereket. Több százszoros 
a túljelentkezés az intézménybe, a 
motivációs levél és az illetékes csa-
ládsegítő intézmény ajánlása mel-

lett az a legfontosabb, hogy lássák: 
az érintettek valóban akarnak és 
próbálnak segíteni magukon. 

A feladat nagyon összetett, sok-
szor szabályosan bújtatni kell a 
szétesett házasságból menekü-
lő nőket, gyerekeket az agresz-
szív férjek elől. A jelenlegi épületbe 
2000-ben költöztek be, akkor tel-
jesen felújították, most viszont is-
mét szükségessé vált a rekonstruk-
ció. A Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program pályázatán el-
nyert 110 millió forintból bővítik, 
modernizálják az épületet. Kicse-
rélik a nyílászárókat, a szigetelése-
ket, a gipszkarton falakat, új mos-

dókat, zuhanyozókat alakítanak ki. 
A beruházás a tervek szerint szep-
temberben indul, és mintegy más-
fél évig tart majd. 

Jakubinyi László, a Szimbiózis 
Alapítvány elnöke arról tájékoz-
tatott: a százszázalékos támogatá-
sú „Kitagoló – Ház” projekt kere-
tében két új egyágyas, fürdőszobás 
apartmanrésszel, fejlesztő- és tré-
ningszobával bővítik az alapítvány 
Forgács utcai habilitációs központ-
ját. A program – az érintettek ellá-
tási feltételeinek, életminőségének 
javításán túl – olyan önálló életvi-
teli törekvések megvalósítását is le-
hetővé teszi, melyek eredménye-
ként az ellátottak felkészülhetnek 
a támogatott lakhatási életformá-
ba történő kitagolódásra. A cél-
csoportot elsősorban értelmileg 
akadályozott, és autizmussal élő fi-
atal felnőttek jelentik – nyilatkozta 
Jakubinyi László.

Alapvető dolgok elsajátításáról 
van szó: a mosogatószerek hasz-
nálatáról, az ételek elkészítéséről, 
az önálló tisztálkodásról, internet-

használatról és hasonlókról. A kli-
enseknek, hozzátartozóknak és 
szakembereknek olyan funkcio-
nális tér áll majd rendelkezésükre, 
ahol élesben kipróbálhatják, tesz-
telhetik az érintettek önállóságát, 
azt, hogy maradéktalanul fel van-
nak-e készülve a támogatott lak-
hatás igénybevételére. A három-
hat hónapos képzési program után 
ugyanis az ellátottak bérlakásokba 
költözhetnének, gyakorlatilag ön-
álló életvitellel.

Szepesi S. | fotó: Juhász Á. 

Ötleteket, tanácsokat adtak a kis várostörténészek
Miskolc elhanyagolt köztereire, 
szobraira, szökőkútjaira, épületei-
re szeretnék felhívni a városatyák fi-
gyelmét a korábban véget ért város-
történeti vetélkedő döntős csapatai. 
Két társaság maketten is bemutatta, 
hogyan újítanák meg, és ezeket is át-
adták a városvezetésnek.

A tíz héten át tartó írásbeli fordu-
lók legjobb általános iskolás, illet-
ve középiskolás csapatai kerülhettek 
a várostörténeti vetélkedő szóbe-
li döntőjébe. Fodor Zoltán önkor-
mányzati képviselő, a verseny ötlet-
gazdája emlékeztetett, hogy ennek 
egyik feladata volt egy elhanyagolt, 
felújítandó közterületi látványosság 
megismertetése – és a dolgozatban 
arról is kellett írni, milyen javaslata-
ik vannak megújítására. 

Írtak többek között a Kálvária-
kápolnáról és környékéről, illet-
ve a Gömöri pályaudvarról is. Az 
első két helyezett általános isko-

lás csapat ezen felül, önszorgalom-
ból makettet is készített az általuk 
választott városi látványosságról, 
pontosabban annak felújított és 
megtisztított víziójáról. Így készült 
el az egyik makett a Győri kapu-
ban található Emberpár szobor-
ról, a másik pedig a Hunyadi utcá-
val szemben lévő szökőkutas Dísz 
térről.

– A „kis tanulmányok” ötletet 
adnak a városvezetőknek – mond-
ta Lencsés Ágnes, a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskolát képviselő első 
és második helyezett csapat felké-
szítő tanára. – A gyerekek szeretik 
Miskolcot, szeretnek itt élni, szeret-
nék, hogy élhetőbb legyen a váro-
suk – mondta el a tanárnő, hogy di-
ákjai miért készítették a maketteket.

A gyerekek megerősítették: azért 
választották épp ezeket a helyeket, 
mert közel vannak a lakóhelyük-
höz, és nap mint nap látják azokat 
iskolába menet – a látvány pedig 
elszomorítja őket.

A városvezetés részéről Kiss Gá-
bor alpolgármester vette át a dol-
gozatokat, és egyúttal megragad-
ta az alkalmat, hogy gratuláljon a 
már győztes versenyzőknek.

– Alapvetően nyitott szemmel 
kell járnunk városunkban, oda 
kell figyelnünk Miskolc elhanya-
golt értékeire is – mondta az alpol-
gármester, örömét fejezve ki, hogy 
íme, van néhány fiatal, akik figyel-
nek, és készek tenni is a városért. 
Megígérte, hogy továbbítani fogja 
a munkákat a város főépítészéhez, 
akivel együtt átnézik majd azokat, 
és bár szűkös a költségvetés, de 
megpróbálják megvalósítani a ja-
vaslatokat.

K. Cs. | fotó: J. Á.
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A kéményseprés díja is 
csökkent
A kötelezően igénybe veendő ké-
ményseprő-ipari közszolgáltatás 
díjai is csökkentek július 1-jétől. Ez 
Miskolcon a kémény típusától füg-
gően 10 és 76 százalék közé tehe-
tő a korábbi díjakhoz képest. Ha-
sonló a díjcsökkenés mértéke a 
megyében is.

A kéményseprő-ipari közszol-
gáltatás a központi szabályozá-
son keresztül idén január 1-jétől 
új szakmai alapokra helyeződött, 
ami a díjképzés módszerét és az 
önkormányzati rendeletalkotást 
is érintette. A jogszabályok telje-
sen új alapokra helyezték az égés-
termék-elvezetők osztályozását 
és nyilvántartási egységét. 

A kormányrendeletben min-
den égéstermék-elvezető típus-
hoz és egyéb kapcsolódó tevé-
kenységhez hozzárendelték a 
szükséges munkaráfordítás mér-
tékét. A kéménytípusok beso-
rolásával egy időben az egyes 
munkanemekhez tartozó részle-
tes munkaidőalapot állapítottak 
meg, azért, hogy az ország vala-
mennyi részén azonos mértékkel 
legyen elszámolható az elvégzett 
közszolgáltatás.

Július 1-jével feleződött a ké-
ményseprő-ipari közszolgáltatás 
egy egységnyi munkaráfordítá-
sának az ára. A kémények ellen-
őrzésekor az egységnyi ráfordítás 
eddig négyezer forint volt, a mó-
dosítás után kétezer forint lett.

A kéményellenőrzés tartalma 
nem változott: műszaki felülvizs-
gálatból és az összekötő elemek 
ellenőrzéséből, tisztításából áll. 
Az átlagos munkaráfordítás nem 
több egy egységnél.

A miskolci közgyűlés legutób-
bi ülésén a kötelezően igény-
be veendő kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló rendelet 
módosításáról is tárgyalt, ez a re-

zsicsökkentéssel kapcsolatos díj-
csökkentést tartalmazta.

A változás a város lakossága 
számára a kémény típusától füg-
gően 10 és 76 százalék közé te-
hető a jelenlegi díjakhoz képest. 
Hasonló a díjcsökkenés mértéke 
a megyében is.

Szakmai forrásokból meg-
tudtuk, Miskolcon jellemző-
en három kéménytípus érin-
tett a díjcsökkentésben, mivel 
ezek fordulnak elő a legnagyobb 
számban. Az úgynevezett nyílt 
égésterű gáztüzeléshez tartozó 
kéményből nagyjából 30 ezer ta-
lálható a város közigazgatási te-
rületén, a díjcsökkenés mértéke 
ezeknél körülbelül 30 százalékos. 
Itt évente kéményenként 700-
1000 forint lehet a megtakarítás.

Nyílt égésterű, vegyes tüzelésű 
kályhákhoz, kazánokhoz tartozó 
kéményekből mintegy nyolcezer 
van Miskolcon. A díjcsökkenés 
ezeknél mintegy 25 százalékos, 
az éves megtakarítás pedig ezer 
forint körül lesz kéményenként. 
A nagyobb épületekhez, intéz-
ményekhez tartozó központi ké-
ményeknél a 70-80 százalékot is 
eléri a csökkentés, több ezer fo-
rintos megtakarítást eredmé-
nyezve évente.

Mint ismeretes, ősszel továb-
bi 10-20 százalékkal csökkenhet 
a gáz és az elektromos áram ára - 
még a fűtési szezon kezdete előtt, 
Németh Szilárd rezsicsökkenté-
sért felelős országgyűlési biztos 
elmondása szerint.                  Sz. S.

Péter és Pált ünnepelték 
a Szentpéteri kapuban

Második alkalommal rendezték 
meg a Péter-Pál-napi mulatsá-
got szombaton, a Szentpéteri ka-
puban, idén a Kassai úti Rónai Fe-
renc Általános Iskolában. 

A Nánási-Kocsis Norbert ön-
kormányzati képviselő által ki-
talált és fővédnöksége alatt álló 
rendezvény idei fellépői között 
a körzet amatőr együttesei mel-
lett egy igazi sztárvendég, Zséda 
is szerepelt.

Mint Nánási-Kocsis Norbert 
köszöntőjében reményét fejezte 
ki, hogy hagyományt tudnak te-
remteni, és a jövőben is meg tud-
ják majd rendezni a mulatságokat.

– Úgy gondolom, hogy ez a 
közel 10 ezer fős városrész meg-
érdemel egy saját rendezvényt. 
Méretében és színvonalában ko-
rábban nem volt még ilyen, eny-
nyi lakost megmozgató rendez-
vény a körzetben – mondta.

Csöbör Katalin országgyűlé-
si képviselő is azt hangsúlyozta: 
fontos, hogy a közösségek ösz-
szetartsanak. 

A kulturális és zenés műsorok 
mellett kirakodóvásár, kézmű-
ves termékek bemutatója is szí-
nesítette a programot, de voltak 
gyermekfoglalkoztatók és egész-
ségügyi szűrés is.

K. I. | fotó: F. K. Cs.

Többlépcsős rekonstrukciós terv az Avason
Az egykori miskolci borvi-
dék egykori központja, az 
Avas-domb megmentésé-
ért dolgozó, tudósokból, épí-
tészekből álló csoport elké-
szítette az Avas-észak teljes 
rekonstrukciójának több-
lépcsős, több évre tervezett 
programját, amely egység-
ben kezeli a terület egészét. 

Sajtótájékoztató keretében mutatta 
be az eddig elvégzett munka ered-
ményét és beszélt a jövőbeli tervek-
ről az Avas Munkabizottság szer-
dán a városházán.

Pfliegler Péter alpolgármester 
arról beszélt, nem tudták, mi az 
oka az Avas északi oldalán a folya-
matos csúszásoknak, leszakadá-
soknak, ezért vágtak bele a felmé-
rő munkába, melynek segítségével 
a jövőben megelőzhető lehet egy 
partfalcsúszás, vagy, ha még-
is előfordul, akkor jobban kezel-
hető. A most következő legfonto-
sabb konkrét lépések közül hármat 
emelt ki Pfliegler Péter: a csurgó vi-
zek és a szennyvíz korszerű elveze-

tésének biztosítását, a már meg-
lévő, illetve a jövőben épülő utak 
biztonságossá tételét, illetve egy 
tervezett zöldítési programot. 

A legfontosabbnak Miskolc fő-
építésze is a vízelvezetést nevezte, 
emellett megemlítette, hogy össze-
állítanak egy gyakorlati kéziköny-
vet. Ez tartalmazza majd azokat 
az építészeti elemeket, amelyeket 
meg akarnak óvni, de azt is, mit 
kell egy pincetulajdonosnak ten-
ni, hogy óvja az Avast, hogyan kell 
elvezetnie a vizet a telkéről, milyen 
anyagokat használhat felújításnál, 

stb. Rostás László hozzátette, tel-
jes növényzetcserére van szükség, 
ugyanis a jelenlegi nagy lombko-
ronás növényekbe könnyen bele 
tud kapaszkodni a szél, és, ha viha-
ros, akkor képes így nagyobb föld-
darabokat is kifordítani.

Szeretnének kijelölni olyan pon-
tokat, ahol állandó jelenlét lehet, 
akár egy borozó képében is. Így 
van is miért felmenni, és tájékozta-
tó pontként is szolgálhatnak. Az el-
képzelések szerint nagyobb súlyú 
gépkocsikat nem engednének fel. 
Tervben van viszont, hogy lovas fo-

gat közlekedjen és szállítsa a kiláto-
gatókat, ehhez keresik a megfelelő 
vállalkozókat. Szeretnék visszahoz-
ni az életet az Avas oldalába, de csak 
lépésenként, nem egyszerre, nagy 
nekifutással, azt ugyanis a terület 
sem viselné el.

Kozák Miklós, a Debreceni Egye-
tem Ásvány- és Földtani Tanszék 
docense a különböző geológiai és 
geodéziai vizsgálatok eredményei-
ről tartott vetítéses előadást, mutat-
ta be a fúrások és több pince felmé-
rése alapján kapott eredményeket. 
Beszélt arról, hogy alapprobléma 
a túl sok pince, a geológiai ismere-
tek hiánya, a több helyen pincéket is 
érintő repedések, így a víz megjele-
nése is. Bizonyos helyeken olyan ta-
lajt, kőzetet találtak, amelyhez nem 
lehet akárhogy hozzányúlni. Ahogy 
a docens mondta, fontos kérdésekre 
kaptak választ, például arra, hogy a 
horganyzott támfal nem megoldás. 
Azonban véleménye szerint a nega-
tív eredmények is jók, hiszen ezek 
segítségével elindulhatnak a megol-
dásokat keresve egy másik irányba. 
Vertikális rendszer segítségével egy 
3D modell is készült, melyet szintén 
bemutattak, és ami segíti az átlátha-
tóbb munkát. 

H. I. | fotó: F. Kaderják Csilla
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Iveco márkakereskedés és szer-
viz, Mercedes, Renault, MAN, Vol-
vo javítására szakosodott szerviz és 
Schmitz Cargobull pótkocsik szak-
szervize, valamint alkatrészszaküz-
let keretében tevékenykedik a Truck 
Italia Kft. Június 28-án 20 éves jubi-
leumi partin köszönte meg ügyfeleinek a sok-
éves hűséget és bizalmat. 

Az ünnepségen jelen volt dr. Zsiga Marcell, Mis-
kolc alpolgármestere, Sándor Attila, a BOKIK Gép-
jármű Kereskedelmi Osztályának elnöke, Bok-
ros József, a FUVOSZ Borsod megyei társelnöke, 
Gyöngyösi István, az Iveco Area menedzsere és 
Kasztrainer Péter, az IVECO Magyarország értéke-
sítési vezetője. A tulajdonosi kört képviselte Ta-
kács János, Takácsné Kelemen Zsuzsa, Takács Ildi-
kó és Dudás Attila. 

Takács Ildikó ügyvezető igazgató kiemelte, 
hogy tisztában vannak a fuvarozók nehéz helyze-
tével, ezért szolgáltatásaik körét és minőségét, va-
lamint nyitva tartásukat úgy alakítják, hogy ügy-
feleik fuvarfeladataikat zökkenőmentesebben 
elláthassák. Az, hogy a Truck Italia Kft. megérhet-
te a 20. születésnapját, kis és nagy partnereinek 
egyaránt köszönheti, hiszen az Iveco haszongép-
jármű-értékesítés palettáján a 3,5 t – 7,5 t-ig Iveco 
Daily, 7,5 t – 18 t-ig az Iveco Eurocargo és 18 t fölött 
az Iveco Stralis és Trakker is megtalálható. 

Az ünnepségen Dudás Attila, a Truck 
Italia Kft. kereskedelmi vezetője bemu-
tatta a „2013 év kamionja” címet elnyert 
Iveco Hy-Wayt.  A Kft. ügyfelei nemcsak 
Iveco típusú haszongépjárművekkel ren-
delkeznek, így a szerviz fontosnak tartja 
minden márka szakszerű javítását.

Schmitz Cargobull Kft. partnereként Wabco és 
Knorr elektronika javítását, cseréjét és programozá-
sát is végzik. A diagnosztikai rendszer kiépítése és 
fejlettsége, a célszerszámok megléte szakszerűbbé, 
pontosabbá és gyorsabbá teszi a haszongépjármű-
vek itt történő javítását. A futóművek beállítását 24 
t-ig korszerű műszerrel végzik, a műszaki vizsgázta-
tást pedig személygépkocsin, haszon- és lassújár-
művön. Az analóg és digitális tachográfok illesztése, 
hitelesítése is megoldott a telephelyen, a kamion-
mosás kefés és gőzborotvás mosóval történik.

A Truck Italia Kft. alkatrészüzlete az Iveco gyári al-
katrészek piacán vezető helyet foglal el Magyaror-
szágon, a Truck Savaria csoport tagjaként nagymér-
tékű alkatrész-kedvezménnyel rendelkezik, amelyet 
a vevői számára érvényesít. Az alkatrészszaküzlet 
minden márkájú haszongépjármű számára ajánl al-
katrészeket.

Fontos információ a haszongépjárművekkel ren-
delkezők számára, hogy a Truck Italia Kft. haszon-
gépjármű szervize a javításokat az ügyfél számára 
elkészített, ügyféllel leegyeztetett, korrekt árajánlat 
alapján végzi. 

Nyitva tartás: h–p 7–17 óráig, hétvégén ügyeleti rendszerben  
javítás és alkatrész kiszolgálás.

EléRhETőSégEK: 
értékesítés: 30/945-0611, szerviz: 30/637-5701, 46/413-140,  

alkatrész: 30/976-0772, 46/506-993.
Cím: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. hrsz.4433/19.

A Truck Italia Kft. 20 éve partnere  
a fuvarozó vállalkozásoknak
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Kezd belefáradni a hétköznapok monoton munkavégzésébe, pedig a 
munkabírásával eddig nem volt probléma. Kevésbé hatékonyan teljesít a kimerültsége miatt. A jól 
megérdemelt szabadságát még nem tudja kivenni, de a pihenés jól fog esni majd az őszi napsütésben 

is. Ne hanyagolja el kedvesét, egy kis figyelmesség sokat jelenthet kapcsolatukban.

BiKa (04. 21–05. 21.) Céltudatosan, tele energiával halad előre a munkahelyén, és el is ér 
szinte mindent, amit kitűzött maga elé. Sikereit komoly anyagi elismerés is övezi. Csak arra figyeljen 
oda, hogy minél kevesebben károsodjanak az élre törése miatt. Magánélete is jól alakul, kapcsolatuk 

elmélyülhet és kiteljesedhet, csak a régen őrzött sérelmein kellene már túllépnie.

iKreK (05. 22–06. 21.) Alaposabb munkavégzésre alkalmas időszak következik, megfontol-
tan, átgondoltan intézi feladatait. Felettesei értékelik, hogy komolyabb kihívásoknak is eleget tud ten-
ni, így gyakorlatilag bármit önre bízhatnak. Igazán megérdemeli már a pihenést, ha hosszabb utazást 

tervez, a következő napok alkalmasak lehetnek az indulásra. 

ráK (06. 22–07. 22.) Munkahelyi kapcsolataira nem árt odafigyelni, ápolni, hiszen a támo-
gatás mindig jól jön. A kapott szívességeket időnként viszonozni is illik. Családja ön mellett áll, és segí-
tene mindenben. Mutassa ki nekik, hogy jól esik a törődésük. Töltsön több időt gyermekeivel, szervez-

zenek közös programokat. Legyen velük figyelmesebb.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Tele van energiával, rohamtempót diktál a munkahelyén is. 
Bár új feladatokhoz kell alkalmazkodnia, itt a lehetőség, hogy megmutassa, mit tud. Magánélete már 
nem alakul ilyen gördülékenyen, a feszült pillanatokból viták robbanhatnak ki. Párja hajlana a komp-

romisszumokra, de valamiért Ön alapból negatívan áll hozzá, így a veszekedés garantált.

szűz (08. 24–09. 23.) Arra törekszik, hogy a legjobb legyen, és ehhez hihetetlen akaraterő-
vel rendelkezik. Állandóan keresi az új kihívásokat. A folyamatos pozitív visszajelzések bizonyítják, hogy 
jó munkaerő. Itt az idő egy kis romantikára, párjával keressenek alkalmat arra, hogy közelebb kerülje-

nek egymáshoz, akár csak a közösen elvégzett háztartási teendők során.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Hátránya is van annak, hogy rendkívül gyorsan dolgozik, mivel 
hatékonyan, rövid időn belül megoldja feladatait, így a szabadságon levő kollégák helyettesítése is 
önre marad. Ne vállaljon el mindent, próbáljon meg az egyensúlyra törekedni. Magánéletében vidám 

napjai következnek, önfeledt szórakozásban lesz része családjával.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Ne gondolja, hogy főnöke nincs tisztában azzal, hogy az elvég-
zett többletmunkákért több fizetés jár. Nem kötelező elvégezni a pluszfeladatokat, diplomatikusan 
utalhat rá, hogy tisztában van a munkája értékével. Kikapcsolódásra, romantikára vágyik, itt az ideje 

egy kettesben eltöltött nyaralásnak, ilyenkor újjászülethetnek a szerelmek.

nyilas (11. 23–12. 21.) Sikerült megszilárdítani a helyét a munkahelyén. A több munká-
val arányosan több jövedelemre tesz szert, vagy most könnyebben talál kiegészítő pénzforrásokat. Ott-
hon rengeteg a teendője, úgy érzi, minden családtagja önre hagyja a házimunkát. Mihamarabb tisz-

tázza a helyzetet, mert csak még jobban feltorlódnak a teendői, ha csendben sztrájkol.

BaK (12. 22–01. 20.) Ha kapkodva végzi munkáját, hamarabb hibázhat. Gyorsan szeretne túl 
lenni a feladatain, de arra vigyázzon, ne legyen felületes. Ha elrontja, kezdheti elölről, és a főnöke sem 
fogja megdicsérni. Magánéletében a baráti kapcsolatai kerülnek előtérbe, ideje rájuk is időt szakítani. 

Szervezzen egy kerti partyt, süssenek együtt valami finomat. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Munkahelyén egy kicsit taktikáznia kell, de ösztöneire hagyat-
kozhat most is, és meg fogja találni a helyes utat. Feletteseit is sikerül megnyernie magának. Otthon 
többet vitáznak, főleg a pénzügyek miatt. Próbáljon meg kompromisszumot kötni kedvesével, ha kö-

zösen mennek vásárolni. Lehet, a nyaralás kapcsán is veszekedni fognak.

HalaK (02. 20–03. 20.) Diplomáciai érzéke fejlődésnek indul, hajlandó azokkal a kollégák-
kal is kedvesen viselkedni, akiket nehezen bír elviselni. Tudja, hogy nem engedheti meg magának, hogy 
az érzelmei irányítsák. Régi barátok bukkannak fel a múltból, ideje már beülni valahová, és egy jót be-

szélgetni, mivel nemcsak meghallgatják, de tanácsokat is adnak önnek. 

Ismeri Ön  
az Oscar-díjas filmeket?

Most induló négyrészes rejtvényünkben díjnyertes filmek címeit 
rejtettük el. A megfejtéseket együtt, egy levélben legkésőbb július 
25-e 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 felajánlásában 
baseballsapkát és bögrét, illetve Velencéről szóló könyvet sor-
solunk ki. 

Folytatódott a fórumsorozat: közel a miskolciakhoz
Ezen a héten is folytatódtak 
a lakossági fórumok Miskol-
con, melyeknek az a céljuk, 
hogy a lehető legtöbb lakos-
sal kapcsolatba kerüljenek a 
hivatal, a közlekedési válla-
lat és a közrenddel foglalko-
zó szervezetek képviselői, és 
így a gondokra megoldáso-
kat tudjanak találni.

Két fórumsorozat fut párhuzamo-
san a városban – hangzott el több 
helyszínen. Az egyik a közlekedési 
és közbiztonsági témájú, míg a má-
sik az úgynevezett „Házhoz megy a 
hivatal”, amikor a polgármesteri hi-
vatal osztályainak képviselői is jelen 
vannak, és bármilyen típusú kér-
désre választ adnak. Arról is tájé-
koztatták a fórum résztvevőit, hogy 
kérdéseikre írásban is választ kap-

nak a fórum után, ezért kérik a fel-
szólalók nevét, címét.

Járatcsatlakozásokat kértek
Kedden, a Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskolában a 13. választókerület 
lakosai számára tartottak fórumot, 
amit Kovács Józsefné Budai Má-
ria önkormányzati képviselő szer-
vezett, és az MVK Zrt., az önkor-
mányzati rendészet, a rendőrség és 
a városüzemeltetési osztály munka-
társai voltak jelen.

– Úgy gondolom, a fórumsoro-
zat nagyon jó kezdeményezés, és 
tapasztalataim szerint a lakosság 
részéről élénk az érdeklődés. Na-
gyon sok jó ötletet hallottam ko-
rábban magam is, és ami kritikát 
megfogalmaznak, azt megpróbál-
juk gyorsan orvosolni – emelte 
ki Sebestyén László országgyűlési 
képviselő.

Devecz Miklós, az MVK vezér-
igazgatója elmondta, személyesen is 
szeretné megismerni a választókör-
zet lakóinak közösségi közlekedés-

sel kapcsolatos problémáit és észre-
vételeit. 

– Türelmet szeretnénk kérni. 
Rövidesen egész Miskolcot átfogó 
utasszámlálás kezdődik, majd úgy-
nevezett háztartásfelvételt is tar-
tunk, melynek során kérdezőbizto-
sok véletlenszerűen csöngetnek be 
családokhoz. 

A lakosok közül többen a jára-
tok csatlakozásával kapcsolatban 
fogalmaztak meg észrevételt, volt, 
aki a 18-as buszjárat visszaállításá-
ról érdeklődött, és volt, aki a Búza 
téri 11-es végállomásának fedetté 
tételét kérte. 

Devecz Miklós a csatlakozási 
problémákhoz annyit fűzött hozzá, 
hogy a nyári és az őszi menetrend 
kialakításánál is nagy hangsúlyt 
fektetnek ezek biztosítására. A vá-
ros nagyobb foglalkoztatóihoz is el-
mennek, hogy felmérjék a dolgozók 
igényeit. A Búza téri 11-es buszvég-
állomás lefedése a hely szűkössége 
miatt nem megoldható, azonban itt 
is jelezték a buszvezetőknek, hogy 
ha lehet, álljanak be korábban a 
megállóba, hogy hamarabb fel tud-
janak szállni az utasok. 

A közrend, közbiztonság kap-
csán szóba került a szeméttárolók 
feltörése, a játszótéri kutyafuttatás, 
és többen is panaszkodtak a kisebb 
betörések, lopások miatt. Ugyanak-
kor sokan elmondták: örömmel lát-
ják a gyalogos járőröket.

Hiányolt járatok és útvonalak
Nem lehet átszállás nélkül eljut-
ni az Avasról a belvárosba – je-
lentették ki azon a lakossági fó-
rumon, melyet Csöbör Katalin 
országgyűlési képviselő tartott az 
MVK képviselőivel szerdán az 

Avasi Gimnáziumban. A megje-
lentek szinte minden, 2007-ben 
megszüntetett vonalat hiányoltak, 
a meglévők közül pedig egyedül a 
35-össel kapcsolatban nem hang-
zott el panasz.

Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő elmondta, fontosnak tart-
ja, hogy az Avason élők is elmond-
hassák a véleményüket az MVK 
nagy menetrend-átalakítása előtt. 
Hozzátette, szeretne a közeljövőben 
a fiatalok – egyetemisták, középis-
kolások – számára is hasonló fóru-
mot tartani.

Devecz Miklós, az MVK Zrt. ve-
zérigazgatója megjegyezte, úgy lát-
ja, hogy talán az Avas az egyetlen 
hely, ahol teljesen egymásnak el-
lentmondó információk, kérések 
hangoztak el, fogalmazódtak meg 
a közösségi közlekedéssel kapcso-
latban. Elmondta, bár a változás-
hoz adatok kellenek, és addig türel-
met kér, azért a járművek tisztasága 
és karbantartása ügyében már tör-
téntek intézkedések, fokozottab-
ban figyelnek ezekre.

Csöbör Katalin érdeklődött: a Ti-
szai pályaudvari végállomást tud-
ja-e majd használni az új villamos, 
hiszen azt az előző, szocialista város-
vezetés kifelejtette a Zöld Nyíl pro-
jektből. Devecz Miklós elmondta, 
a villamos a következő napokban 
a Selyemrét és Felső-Majláth között 
fog próbázni.

– A Tiszai pályaudvar környéké-
nek átalakítása később, a 2014–2020 
közti uniós költségvetési időszak-
ban történik majd meg. Azonban 
október elején kicseréljük a vágá-
nyokat a hurokban, illetve új váltót 
is beszerelünk – hangsúlyozta a ve-
zérigazgató.

Lyukói problémák 
Csütörtökön Benczés Miklós ön-
kormányzati képviselő körzeté-
vel kapcsolatos közösségi közle-
kedési és közbiztonsági kérdéseket 
vártak a lakosságtól a fórumso-
rozat következő állomásán. Itt az 
MVK Zrt., a rendőrség, és az ön-
kormányzati rendészet munkatár-
sai jelentek meg.

A 16-os járattal kapcsolatban az 
utasok nagy számát és a biztonsá-
got illetően is kritikát fogalmaztak 
meg a résztvevők. De több megál-
ló állapota, a fedett beállók hiánya 
is téma volt. Elhangzott, az Újgyőri 
Piac és a Lyukó-völgyi megálló be-
állója is helyreállítás alatt áll, az 
Újgyőri Főtéren nem lehet fedett 
beállót építeni, de ott van utasváró. 
Az MVK és a rendőrség munka-
társai is ígéretet tettek a sűrűbb el-
lenőrzésekre a 16-oson.

Közbiztonsági kérdések, problé-
mák kapcsán elsősorban a betöré-
sek nagy száma miatt panaszkod-
tak a fórum résztvevői, kérték, hogy 
gyakrabban ellenőrizzék: a lyukói 
házakban kik és milyen alapon lak-
nak. A megnyílt körzeti megbízot-
ti irodát pozitívan értékelték, ahogy 

azt is, hogy megnőtt a rendőri jelen-
lét, melynek vannak eredményei, 
kérték ennek az erősítését.

Papp Richárd, a Miskolci Rend-
őrkapitányság vezetőhelyettese el-
mondta, nem utópia, hogy civil 
rendőr legyen a buszon, ahogy 
az sem, hogy egyenruhás. A város 
komoly összegeket fordít annak 
a támogatására, hogy rendőrök 
több járőrfeladatot láthassanak el, 
így nincs akadálya annak, hogy a 
jelzett időpontokban rendőröket 
küldjenek a 16-os járatra. A ké-
szenlétiek és a nyomozók is segí-
tenek az éjszakai portyázásokban 
is. A betörések jó felét sikerül is 
megoldani, az elmúlt két hétben 
tizenöt betörés ügyét göngyölítet-
ték fel. A rablások esetében még 
jobb a felderítési mutató, közel 
hetven százalékos.

Bencés Miklós elmondta, a kör-
zeti megbízotti iroda Sebestyén 
László támogatásával azért jött lét-
re, hogy gyorsan tudjanak reagál-
ni a bejelentésekre. Szeretnék az ott 
szolgálatot teljesítő rendőrök szá-
mát emelni, az országgyűlési képvi-
selő azon dolgozik, hogy a jelenlegi 
kettő után legalább tíz legyen.

3525 Miskolc, Nagy Imre u. 17.   Tel.: 46/412-142     
facebook/vilaglatoutazas

VÁR A TENGER, NAPFÉNY, BARCELONA...!!!

SPANYOLORSZÁG – COSTA BRAVA
Főszezonban is csak  

64 900 Ft/fő
utazással, szállással, félpanzióval

07. 21–31., 11 nap/8 éjszaka

MINDEN,  AMI UTAZÁS – EGY HELYEN!
www.vilaglatoutazas.hu, www.vilaglato.eu 
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Július 6. | szombat » Labdarúgás: előkészületi mérkőzés, Diósgyőri VTK – 
Mezőkövesd-Zsóry. Diósgyőr, 18.00. » Tenisz: Senior-Veterán Vidékbajnokság. Egyetemi pályák, 
9.00. » Sportlövészet: MVK kupa, II. forduló. MVK-lőtér, 9.00. » Vitorlázás: Csoda Kupa. 
Mályi tó, 10.00.

Július 7. | vasárnap » Tenisz: Senior-Veterán Vidékbajnokság. Egyetemi pályák, 9.00. » 
Vitorlázás: Csoda Kupa. Mályi tó, 9.00.
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Európa elsője a polgármesternél

Gercsák Szabinát fogadta hétfőn 
Kriza Ákos polgármester az irodá-
jában, hogy gratuláljon a miskolci 
sportolónak a június 23-ai, tallini 
ifjúsági judo Európa-bajnoksá-
gon megszerzett aranyérméhez. 

A találkozón a sportoló mellett 
részt vett Flórusz János edző, 
a Hell Miskolci Judo Club el-
nöke is. Kriza Ákos elmondta, 
amennyiben a lehetőségek en-
gedik, megpróbálnak segíteni 
abban, hogy további sikereket 
érhessen el a fiatal sportoló.

A ’96-os születésű Gercsák 
Szabina a beszélgetés után el-
mondta, nagyon jó érzéssel töl-
tötte el, hogy meghívást kapott 

Miskolc polgármesterétől – még 
nem volt ilyen elismerésben ré-
sze, tette hozzá. 

Rendkívül sűrű a nyári prog-
ramja is: edzések, edzőtáborok, 
két hét múlva pedig kezdődik az 
Európai Olimpiai Fesztivál Hol-
landiában. 

– Úgy gondolom, kemény 
lesz a mezőny, hiszen a hollan-
dok és az erősebb német lány 
mellett itt lesznek az osztrákok 
is – tekintett előre a sportoló.

Gercsák Szabina számos 
érme mellett több elismerést is 
kapott már – legutóbb ez évben, 
Miskolc város napján vehette át 
az Év Sportolója Díjat. 

K. I. | fotó: M. L.

Hatalmas előrelépést várnak
Az idén 12,5 milliárd forintot kap 
a kormány döntése értelmében 
tizenhat kiemelt sportág, amely 
között számos olyan szerepel, 
aminek Miskolcon is nagy hagyo-
mányai vannak.

A tizenhat érintett sportág az 
asztalitenisz, az atlétika, a bir-
kózás, az evezés, a cselgáncs, a 
kajak-kenu, a kerékpársport, a 
korcsolyasport, az ökölvívás, az 
öttusa, a röplabda, a sportlövé-
szet, a tenisz, a torna, az úszás és 
a vívás. Öt szempont, a verseny-
sport, az utánpótlás, az egye-
sületek, a sportlétesítmények 
fejlesztése és az edzők teljesít-
ményének értékelése alapján 
döntöttek a támogatásról.

Amint a listából is kiderül, 
több, a városban nagy hagyo-
mányokkal rendelkező sport-
ág is kap plusz támogatást, így 
a döntés nagymértékben befo-
lyásolhatja Miskolc egész sport-
életét. Erre természetesen visz-
szatérünk majd. Első lépésként 
azonban megnéztünk egy 
konkrét példát: a nemzetközi 
szinten is szépen teljesítő fiatalo-
kat nevelő Diósgyőri Kajak-ke-
nu Sport Clubot. 

Slisz Béla elnök első szavaival 
leszögezte: óriási dolog ez, hi-
szen köztudomású, milyen ne-
héz helyzetben vannak a szak-
osztályok. 

– Információim szerint az 
első lépcsőben az országos szö-

vetség 604 millió forintot ka-
pott. Ez nagyon jelentős összeg, 
ugyanakkor azt le kell szögezni, 
hogy teljes mértékben nem le-
het szétosztani a szakosztályok 
között. Az viszont biztos, hogy 
óriási lehetőség előtt állunk, hi-
szen rengeteg gondot meg lehet 
oldani! Számításaink szerint 13-
15 millió forint érkezhet a szám-
lánkra. Ebből vehetünk például 
egy kis buszt, ugyanis százan va-
gyunk, szinte minden hét végén 
versenyre utazunk, és állandó-
an buszokat kell bérelni, ami je-
lentős kiadást ró ránk. Különbö-
ző eszközöket is vehetünk, ilyen 
például egy korszerű motorcsó-
nak. A csónakházunkra is rá-
férne egy kiadós felújítás, mert 
nagy eső esetén beázik a teteje. 

– A döntés indoklásában szó 
esett az edzők tevékenységének 
elismeréséről is!

– Ez ugyancsak jó hír, ugyanis 
én például nyolcvanezer forin-
tért végzem a munkámat. Olyan 
versenyzőink vannak, mint a 
felnőtt válogatott Viola Viktor, 
az U23-as keretben érdekelt Bo-
donyi András, vagy a serdülő 
válogatott Koleszár Mátyás, aki 
az elmúlt hét végén járt az ifjú-
sági Európa-bajnokságon, ahol 
a magyar kajak négyessel hete-
dik lett. A támogatás pedig lehe-
tővé teszi, hogy újabb fiatalokat 
vonhassunk be a sportág mis-
kolci vérkeringésébe – mondta 
az elnök.                             Doros L.

» Ezüstös Németh. A 2. helyet sze-
rezte meg Németh Csaba a június végi, Do-
lomitokban megrendezett nemzetközi, 46 
km-es, 2520 méter szintemelkedésű te-
repfutó versenyen.

» Egy hónap, három arany. Ko-
vács Attila Gábor megnyerte a rádiós táj-
futás foxoring számának országos baj-
nokságát, méghozzá óriási különbséggel. 
A délutáni ob előtt, délelőtt megnyerte a 
gyorsasági országos bajnokságot, egy hét-
tel korábban pedig az országos egyéni tá-
jékozódási túrabajnokságon is abszolút 
első helyen végzett.

» Baglyos Vivien két ob-
aranya. Két ugrószámban – távol- és 
magasugrásban – két aranyat gyűjtött be 
Baglyos Vivien, az MVSI atlétája a múlt 
hétvégén a Magyar Köztársaság 2013. évi 
Atlétikai Junior és Utánpótlás Bajnoksá-
gán, Nyíregyházán. 

» Tájkerékpáros sikerek. A Káld 
térségében múlt hétvégén megrende-
zett, négy ország összesített tájkerékpá-
ros kupa-futamán a Diósgyőri Tájfutó Club 
(DTC) hat sportolója állt rajthoz, akik közül 
négyen éremmel térhettek haza. Jordán 
Soma mindkét napon biztosan nyerte a 17 
év alatti kategóriát. Nagy Pongrác a legfi-
atalabbak mezőnyében összetett első lett.

röviden ›››››››

DVTK: mezőnyfölényben, stílusosan
Két felkészülési mérkőzé-
sen van túl a DVTK csapata, 
melyeken már az újonnan 
szerződtetett labdarúgók is 
szerepet kaptak, a próbajá-
tékon szereplők pedig lehe-
tőséget, hogy meggyőzzék a 
vezetést arról, érdemes őket 
szerződtetni.

A mérleg eddig: két vereség. De, 
mint Tomiszlav Szivics vezetőedző 
többször is hangsúlyozta, ilyenkor 
még kevésbé az eredmény, mint in-
kább a mutatott játék a fontos, azzal 
pedig nagyrészt elégedett lehet.

Az általa vezetett Diósgyőr első 
felkészülési mérkőzését a Debre-
cen otthonában játszotta múlt hét 
szombaton, ahol már az új piros 
mezben léptek pályára a DVTK já-
tékosai. Rudolf Gergely az első fél-
idő végén egyenlített, de a második 
játékrészben bekapott gólra már 
nem volt válasza a Diósgyőrnek, a 
végeredmény 2–1 lett.

A kezdőcsapatban helyet kapott 
a szerződését nemrégiben aláíró 
Alves és Husic, a szintén most szer-
ződtetett Nikházi Márk a szünet-
ben állt be. Kapusposzton a próba-
játékon szereplő Simic (ő azóta már 
távozott a csapattól) kezdett, akit a 
második félidőre a szintén próbá-

zó Dmitrovic váltott. A meccs kró-
nikájához hozzátartozik, hogy Mi-
chael Hanek orrtörést szenvedett, 
de a védő folytathatja a felkészü-
lést, egy ideig azonban ismét visel-
nie kell az orrvédő maszkot.

Tomiszlav Szivics vezetőedző a 
Debrecen ellen vívott felkészülé-
si mérkőzésen már látta a fejlődést 
csapatán, úgy hozzáállásban, aka-
ratban, mint futásmennyiségben 
és passzolásban.

– Jó úton vagyunk, annyi bizo-
nyos, azonban ez a meccs is meg-
mutatta, hogy 3-4 játékost iga-
zolnunk kell még – emelte ki, 
hozzátéve, stílusos focit játszó csa-
patot szeretne látni a pályán, ame-
lyik tudja, mit akar.

A héten két szerb próbajátékos 
érkezett Diósgyőrbe, Zoran Kostic 
középpályásként vethető be, míg 
Nenad Rajic kapusposzton bizo-
nyíthat a szakmai stábnak. A 180 
centiméter magas, 30 éves Zoran 
Kostic pályafutása nagy részét a 
Borac Čačak csapatában töltötte. 
Nenad Rajic a 2012/2013-as sze-
zonban a bosnyák első osztályú FK 
Leotar Trebinje csapatában védett 
11 mérkőzésen. Esetleges szerződ-
tetésükről később születik döntés.

Tomiszlav Szivics még korábban 
elárulta, szándékosan erős ellenfe-
lek elleni meccseket kért, hogy ki-
derüljenek az esetleges hibák csa-
pata játékában. Ennek megfelelően 
a következő, szerdai ellenfél a ro-

mán élvonalbeli Gaz Metan Me-
dias csapata volt. Ezúttal már hazai 
pályán mintegy kétezer néző előtt 
ismét csak több helyzetet alakított 
ki a DVTK, gólig azonban csak a 
vendégek tudtak eljutni. Már az 
első félidőben kialakult a 0–3-as 
végeredmény. Még a meccs előtt 
Gohér Gergő és Michael Hanek is 
meghosszabbította júniusban lejá-
ró szerződését a klubbal.

A mérkőzés lefújását követő-
en Tomiszlav Szivics elmondta, 
jól kezdték a találkozót, az első fél 
órában partiban voltak, az ellenfél 
azonban gyakorlatilag három hely-
zetéből három gólt lőtt.

– Minőségi erősítésre van szük-
ség, gólt, gólokat kell rúgnunk. A 
helyzetkihasználás jelentette a két 
csapat közötti különbséget, egyéb-
ként uraltuk a meccset – összeg-
zett, hozzátéve, szükségük van még 
egy befejező csatárra.

A következő felkészülési mérkő-
zést szombaton este 6 órától játsz-
szák a Mezőkövesd ellen, hazai pá-
lyán. Hétfőn pedig elindulnak a 
bükfürdői edzőtáborba. Onnan 
utaznak pénteken Szombathely-
re, ahol a Pakssal mérkőzik meg 
a címvédő diósgyőri gárda a Ki-
rály Kupa nemzetközi felkészülési 
tornán. A kupáért a Szombathelyi 
Haladás – Pasching meccs győzte-
sével játssza a döntőt a másik elő-
döntő nyertes csapata.

Kujan I. | fotó: Mocsári L.

Már Miskolcon edz a válogatott
Hétfőn megkezdte a felkészülést a 
magyar válogatott az augusztus 15-
én kezdődő, miskolci U18-as B cso-
portos női kosárlabda Európa-baj-
nokságra.

A felkészülés a Generali Arénában 
kezdődött meg. A magyarok szövet-
ségi edzője Peresztegi Nagy Ákos, a 
diósgyőriek mestere, akinek Károlyi 
Andrea és Fodor Csilla segít.

– Milyen kerettel dolgozik? – kér-
deztük Peresztegi Nagy Ákostól.
– Tizenhét fős gárdát válogat-

tam ki, de jelenleg tizennégyen 
dolgoznak Miskolcon. Hárman 
csak később tudnak bekapcsolódni 
a munkába, mert jelenleg más kor-
osztályos válogatottal készülnek a 
nemzetközi feladatokra. Böröndy 
Vivien, Dubei Debóra és Hor-
váth Bernadett az U20-as, illetve az 
U16-os válogatott rendelkezésére 
áll, így rájuk egyelőre várnunk kell.

– Hogyan alakította ki a keretet?
– Két évvel korábban már dol-

goztam ezekkel a lányokkal, akkor 

az olaszországi Európa-bajnok-
ságon vettünk részt. Az eltelt idő-
ben sokan szépen fejlődtek, má-
sok megtorpantak. Természetesen 
konzultáltam a klubok képviselői-
vel, az edzőkkel. Úgy választottam 
ki a játékosokat, hogy magassági és 
taktikai szempontok is fontos sze-
repet játszottak, miként a posztok 
is. Jelenleg négy miskolci szerepel 
a keretben, meglátjuk, mennyien 
maradnak.

– Nem panaszkodhat, lesz ideje 
összegyúrni a társaságot!
– Való igaz, szinte példátlan a 

sportág történetében, hogy hat és 
fél héten keresztül tud dolgozni 
együtt egy válogatott! Korábban az 
volt a jellemző, hogy három-négy 
napos összetartásra kerülhetett sor, 
márpedig ennyi idő alatt nem lehet 
csodát tenni. A sportág vezérkara 
felismerte a tarthatatlan helyzetet, 
ennek köszönhető, hogy jelenleg 
Miskolcon lehetünk. Az is nagyon 
sokat lendíthet rajtunk, hogy a raj-
tig tíz előkészületi mérkőzést ját-

szunk. Ezeken orvosolhatjuk a ta-
pasztalt hibákat, csiszolhatjuk a 
formánkat.

– Milyen célokat, elvárásokat 
fogalmazott meg a szövetség?
– Nem tesznek terhet a vállunk-

ra. Nem jelölték meg pontosan, mit 
kell elérni. Az a lényeg, hogy hozzuk 
a legjobbunkat, aztán majd meglát-
juk, ez mire lesz elegendő. Termé-
szetesen szeretnénk felkapaszkod-
ni a dobogóra, hiszen az első három 
helyezett együttes jut fel az A cso-
portba, és jó lenne köztük lenni. 

Doros L. | fotó: Mocsári L.

HIrdetés

Akció 2013. 07. 06-tól 2013. 07. 12-ig
 Régi ár: Új ár:
Air Wick freshm. készülék kpl. 2199 Ft 1599 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
Bref wc-tisztító gél, 750 ml, 532 Ft/l  399 Ft
Coccolino öblítő, 1 l 569 Ft 499 Ft
Silan öblítő 1 l   499 Ft
Ariel mosópor, 4 kg, 825 Ft/kg 3499 Ft  3299 Ft
Ariel mosópor 2 kg, 779 Ft/kg   1559 Ft
Trinát mf. zománc, fehér, 1 l   2199 Ft
Trikolor kerítéslazúr, 5 l, 580 Ft/l  2899 Ft



a város lapja

MiNap

2013. július 6. | 27. hét | X. évfolyam 26. szám

10  hirdetés

Akció! Akció!
cOOP ABc, cOOP SZUPER ÜZLETEiNkBEN

ORSZÁGOS Akció kEZDÔDÖTT JÚLiUS 15-iG!
cOOP trappista sajt 1 kg (cSAk JÚLiUS 5-7-iG) 1449 Ft
Bábolna ropogós csibefasírt, natúr 1 kg 799 Ft
Delfin halfilé gyf. 1 kg 999 Ft
Douwe Egberts Omnia ôr. vák. kávé class.250g   649 Ft

Egységár: 2596 Ft/kg 

Sága sajtos tavaszi pulykarolád 1 kg 1549 Ft
Sága fenséges pulykamell sonka 1 kg 2299 Ft
kotányi grill fûszerkeverék szárnyas, barbecue 30g 199 Ft

keresse az akció ideje alatt a Pick termékeket:
Pick diákcsemege 1 kg 1999 Ft
Pick mexikói csemege 1 kg 1699 Ft
Pick löncs felv. 1 kg 1299 Ft
Pick virsli tartós bélben 1 kg 1149 Ft

Tôkehúst és zöldség-gyümölcsöt árusító  
üzleteinkben július 5-7-ig:

Egész csontos karaj szûzpecsenye nélkül 1199 Ft/kg
kovászolni való uborka 1kg 249 Ft/kg

keresse ezentúl is cOOP áruházainkat  

és legyen törzsvásárlónk!

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.

Apróhirdetés
Főzzön otthon a babának, az jobb és 
olcsóbb is. Ebben is segíthet, a Miskol-
ci Otthon Segítünk Alapítvány ingye-
nes szolgálata. Hívja a 06-30/905-8113 
számot.

Ágyi poloska! Kiugróan fontos az irtá-
sa! Csótány, hangya, molylepke, poloska 
menjen a pokolba, egér, patkány utána! 
Rovarirtást vállalok HACCP programon 

belül, teljes objektumirtás esetén garan-
ciával. Hudákné Vetési Margit, 20/225-
2241; 30/473-0268; 70/506-7889.

Hi-Sec és MEGA acél bizton sá gi ajtók 
már 54 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium) cseréje óriá-
si kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolás-
technikával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.hupont.
hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áru-
ház I. emelet. Nyitva: h–p: 9–14 óráig, sz: 
9–12 óráig.



Július 6. | szombat
08.00 | Tapolcai Vitamin Nap. Miskolctapolca, Enye-

di úti autóparkoló.
10.00 | XVII. Borsodi Fonó Folkfesztivál. Diós-

győri vár.
10.00–17.00 | Manó-fonó
17.00 | Számadó zenekar koncert.
17.00 | Mesterek órája.
17.00 | Magyarvista Social Club.
18.00 | Szirmai Zoltán, Buri Jenő.
18.00 | Szinvavölgyi Néptáncgála, kísér a 
Tényleg zenekar, vendég: De Krekkel.
19.00 | Mesterek órája.
19.30 | Néptánc-csődület. Magyar táncház.
20.00 | Ferenczi György és a Rackajam koncert.
21.15 | Elsa Valle & Rumba Caliente
22.15 | Csík zenekar koncert.
23.30 | Sebő-együttes koncert.

10.00 | XVII. Borsodi Fonó. Diósgyőri Kézműves Al-
kotóház.
10.00 | Népművészeti és kézműves vásár, 
mesterségbemutatók és játszóházak
11.00 | A Holland Néptánc Együttes fellépése. 

21.00 | Alter dizsi. A Kispáltól a Punnany-ig, 
Nirvanatól a Black Keys-ig. Helynekem.

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.

19.00 | Szirmai Zoltán, Buri Jenő
19.00 | Herczku Ágnes, Nikola Parov, Banda.
19.00 | Mesterek órája.
20.00 | Kowalsky meg a Vega feat. 
21.00 | Kerekes Band koncert.
22.15 | Péterfy Bori & Love Band koncert.
23.15 | Cimbaliband koncert.
00.30 | Moldvai táncház.

10.00 | XVII. Borsodi Fonó. Diósgyőri Alkotóház.
10.00 | Népművészeti és kézműves vásár, 
mesterségbemutatók és játszóházak
11.00 | Gyermektáncház.

Július 8. | hétfő
19.00 | OrgonaPont. Kővári Péter koncertje. Közre-

működik Horgas Eszter fuvolaművész. Belvárosi re-
formátus templom. 

Július 11. | csütörtök
17.00 | Életművem nincs – csak életem van. Vár-

konyi Zoltán-emlékkiállítása. Megnyitja Gajdó Tamás 
színháztörténész. A tárlat megtekinthető augusztus 
31-ig. Színháztörténeti és Színészmúzeum.

Július 13. | szombat
21.00 | Classic drum and bass. A lemezlejátszóknál 

Bos. Helynekem.

Július 19. | péntek
20.00 | Újra Elektróger. Helynekem.

Július 20. | szombat
21.00 | Sky Fanatic koncert. Helynekem.
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Július 8. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 
ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 
Honvéd7 19.40 Vigyázz, kész, biztonság! 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság

Július 9. | 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 10. | 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 Szabad-
egyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság

Július 11. | csütörtök 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 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális ma-
gazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság

Július 12. | 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 Egészségpercek19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Egy 
kávé mellett 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság

Július 13. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 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 14. | 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 Egészségpercek 
(ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.30–07.00 Képújság

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

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-terem) 
| 19.45 A lány és a költő; feliratos olasz–francia film | 12 | (Béke-terem) | 20.00 
Életrevalók; francia vígjáték | 12 | (Uránia-terem)

Július 11–17. | 15.15 Transz; feliratos angol thriller | 16 | (Béke-terem) | 
15.30 Gru 2.; amerikai háromdimenziós animációs film | 6 | (Uránia-terem) 
| 17.30 Péntek Barcelonában; feliratos spanyol vígjáték | 16 | (Béke-terem) 
| 17.30 The Master; feliratos amerikai film | 16 | (Uránia-terem) | 19.45 Play, 
Gyerek„játék”?; feliratos svéd–dán–finn film | 16 | (Béke-terem) | 20.00 Z vi-
lágháború; amerikai–máltai akció-horror | 16 | (Uránia-terem)

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
Gru 2. (MB premier, digitális 3D) | 6 
| 12.30, 16.30, 18.30, 20.30 – 22.30 
(p-szo)
Gru 2. (MB premier) | 6 | 10.30, 14.30
Női szervek (MB premier) | 16 | 11.30, 
13.45, 16.00, 18.15, 20.30 – 22.30 (p-szo)
Az acélember (MB) | 12 | 14.00
Szemfényvesztők (MB) | 12 | 17.15, 
19.45 – 22.00 (p-szo)
Gyakornokok (MB) | 12 |12.45, 17.30 
– 22.00 (p-szo)
A föld után (MB) | 12 | 10.45, 15.15, 
20.00
Z világháború (MB digitális 3D) | 16 | 
13.15, 15.30, 20.00 – 17.45 (kivéve k), 
22.15 (p-szo)

Z világháború (MB) | 16 | 10.45 – 
17.45 (kivéve k)
Szörny egyetem (MB digitális 3D) | 6 
| 11.15, 13.30, 15.45, 18.00, 20.15
Szörny egyetem (MB) | 6 | 10.00, 
12.15, 14.45, 17.00
A zöld urai (MB digitális 3D) | 6 | 
11.00
Az acélember (MB digitális 3D) | 12 | 
11.15, 16.45, 19.30 – 22.15 (p-szo)
A zöld urai (MB) | 6 | 13.00
Másnaposok 3. (MB) | 16 | 15.00, 
19.30 – 21.30 (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 – július 4–10. ››››››››››››››
» Ternyák Csaba érsek személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyház-
megyében. A Miskolcot érintő változások a következőek: Balog Gyula, az egri Érseki Papnevelő In-
tézet rektora Miskolc-Újdiósgyőrbe kapott plébánosi kinevezést, és a főegyházmegye papjainak 
spirituálisa lett. Ailer Gellért, a miskolci Missio ad Gentes közösség lelkipásztora vicerektori megbí-
zást kapott az egri Redemptoris Mater Szemináriumba, Skublics Máté, a Newarki Főegyházmegye 
papja a miskolci Missio ad Gentes közösség lelkipásztora lett. Szalkai Zoltán József a Miskolc-Vas-
gyári plébániáról Mezőkövesdre került káplánnak. Thurzó Péter diósgyőri káplán féléves karitatív 
szolgálatra kapott engedélyt, helyére P. Tengan Sebastian verbita atya (Ghána) kápláni kinevezést 
kapott a diósgyőri plébániára.

» A minorita plébánia augusztus 17-én, szombaton zarándokutat vezet Aradra és 
Máriaradnára. Már most lehet jelentkezni az útra a plébániairodán.

» A Diósgyőri Kolping-család egyesület előadássorozatot szervez a Hit évében. Júli-
us 8-án, hétfőn, este 7 órakor Juhász Imre újfehértói plébános tart előadást 200. születésnap a Hit 
évében címmel a diósgyőri plébánia hittantermében. 

» Július 14-ével kezdődően minden vasárnap reggel 10 órai kezdettel tridenti rítu-
sú szentmisét mutat be rev. Papp Péter atya Miskolc-Perecesen, a Közösségi Házban. A szentmise 
előtt lehetőség van magyar nyelvű szentgyónásra.

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

HirDetés

HirDetés

KrÉM MiNőSÉGű  
ruháK KiáruSíTáS MiATT 

ároN Alul elADóK! 

600 FT/DB
Miskolc, régiposta u. 29., a Suzuki szalon felett

hiTeleS ForDíTáSoK KÉSZíTÉSe
egy-két napos határidővel is!

Az OFFi Zrt. 20% kedvezménnyel vállalja
bizonyítványok, műszaki, minőségbiztosítási szövegek

nem hiteles fordítását is.
www.offi.hu 

Országos Fordító és Fordításhitelesítő iroda
3530 Miskolc, szemere u. 20., 1/19 l Nyitva: h–cs: 8–16.30; p: 8–14 óráig

tel: 46/417-040 l Fax: 46/417-041 l email:miskolc@offi.hu

Miskolcra érkezett az ezüst Négyszög – Kárpátok eurorégió Nemzetközi Fes-
tészeti Triennále vándorkiállítása. Augusztus 24-éig öt ország festőinek képei 
láthatók „mező és út” témában a Miskolci Galériában. | fotó: F. K. Cs.

FereNCZi SáNDor  
eGÉSZSÉGüGyi SZAKKöZÉPiSKolA 

3529 Miskolc, szigethy M. u. 8.  
tel.: 46/508-095  

OM azonosító: 038016

Iskolarendszerű  és Iskolarendszeren kívülI 
felnőtt képzéseInk:

l Gyakorló ápoló – Ápoló
l Gyakorló mentőápoló
l  Gyakorló képi diagnosztika, nukleáris medicina  

és sugárterápiás asszisztens
l Kisgyermekgondozó, -nevelő
l Klinikai fogászati higiénikus
l Gyógyszerkiadó szakasszisztens
l Fizioterápiás  szakasszisztens
l Gyógy- és sportmasszőr

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 1.

képzési kínálata  
a 2013/2014-es tanévben

Bővebb információ:
www.ferenczi.hu, tel.: 46/508-095
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94 éve, 1919. július 1-jén, 56 nö-
vendékkel kezdte meg munkáját 
az a „szabadiskola”, amely a Csa-
bai kapu Művésztelepének az elő-
futára. Meilinger Dezső és Nyitray 
Dániel, majd Bartus Ödön volt az 
alapítóművész az egykori „miskol-
ci vízgyógyintézetben”.

140 éve, az 1873. július 4-ei 
tisztújító közgyűlésen Losonczi 
Farkas Károlyt választották Mis-
kolc polgármesterévé. 1878-ig töl-
tötte be ezt a funkciót. 1901-ben 
hunyt el. A róla nevezett utcát 
1940-ben Budai Józsefnek „ado-
mányozta” a város.

123 éve, 1890. július 6-án kel-
tezték a Miskolci Dal- és Önképző 
Kör alapszabályzatát. A MÁV-mű-
hely dolgozóit tömörítette az egye-
sület, amelynek célja a kulturális 
oktatás, művelődés volt. (Ők ma-
guk az alakulás dátumát 1885-ben 
határozták meg.)

Hétforduló ›››››››

A tuning szerelmesei
Negyedik alkalommal rendezték 

meg múlt hétvégén az Autóhifi 
és tuningfesztivált a miskolcta-

polcai autós kempingben. A ré-
gió legnagyobb autós rendezvé-

nyéhez most először csatlakozott 
a Bimmer Klub Miskolc BMW 
találkozója. A kétnapos rendez-
vényen természetesen nem ma-
radhattak el a különböző autós 

versenyek, a gumiégetés és a drift 
sem, emellett – többek között – 

színpadi előadásokkal is várták az 
érdeklődőket. A résztvevőknek 

hangminőség-, hangnyomás- és 
kipufogó hangnyomás verseny-

ben kell megmérkőzniük, de tar-
tottak autószépség-versenyt is.

(fotó: F. Kaderják Cs.)

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

Christopher Catling: 
Top 10 – Madeira. 
Útikalauz mindenkinek
Az útitárs Top 10-sorozata a Panemex 
Kiadó gondozásában jelent meg. A kö-
tetben az első osztályon utazó és a kis-
pénzű turisták egyaránt megtalálnak 
minden fontosat, amit Madeira nyújt-
hat. A 10 legjobb programtól Porto 
Santón a 10 legjobb étteremig és szál-
lodáig kalauzolják végig a látogatót Ma-
deira legjaván. Ezek között még a 10 
leginkább kerülendő dolog is szere-
pel, hogy időt és pénzt spórolhasson az 
utazó. Az első és hátsó borító kihajtha-
tó térképei és a könyvben található szá-
mos kisebb térkép segítségével könnyen 
tájékozódhat a világvándor a szigeten.

Gillian Price: Top 10 – Velence
A Panemex Kiadó Útikalauz min-
denkinek kötete Velencében is hasz-
nos. A láthatatlan Velence 10 titkos 
zugától a 10 legnagyobb fesztiválig, 
borozóig, szállodáig vagy éppen üzle-
téig minden szerepel benne. És nem-
csak helyeket, de látványos sétaútvo-
nalakat is ajánlanak, sőt, a családokra 
gondolva a gyerekek számára legszó-
rakoztatóbb helyeket is bemutatják. 
Természetesen Velencében is hibáz-
hat az ember – az útikönyv segítségé-
vel azonban ezt elkerülhetjük, hiszen 
a 10 leginkább kerülendő dolog is he-
lyet kapott. És térkép, több száz fény-
kép. Minden, ami Velence.

Akkor és most… Miskolc 1928-ban megjelent térképén már 
feltüntették az Elektromos központi telep telekszomszédjaként a 
Strandfürdő és versenyuszodát. Az épülettel szemben a Vay (ma: Jó-
zsef A.) utcára a Baross Gáborral párhuzamosan megnyitották a Für-
dő (ma: Latabár Endre) utcát. Miskolc 1929-ben megjelent idegenfor-
galmi tájékoztatójában 19 „nevezetesség” található. Ezek között már 
olvassuk a személypályaudvar melletti strandfürdőt. Miskolcon ekkor 
az Erzsébet, a Király, a Bedegvölgyi, a Sajó-parti és a „Miskolci strand-
fürdő” szerepel, utóbbinál megjegyezve, hogy modern homokstrand. 
A strandnak utcai homlokzatot adó kétemeletes épületet, amely már 
1928-ra elkészült, Hajós Alfréd tervezte. A kép amatőr felvétel, s a jobb 
sarokban látható bérház építéséről tudjuk, hogy 1960-ban készült. 
(Dobrossy István képe és szövege, Mocsári László fotója)

A zeneszeretet velünk születik
Zenél, táncot oktat, múze-
umi gyűjteményt kezel – a 
moldvai csángózenét (is) 
játszó Agyagbandából is is-
mert Barsi Csaba rendkí-
vül sokrétű, de minden te-
vékenységében ott van a 
hagyományápolás.

A 20 éve gyűjteménykezelőként 
dolgozó, de néptáncpedagógus 
diplomával is rendelkező Barsi 
Csaba Kisgyőrben nevelkedett, 
itt ismerkedett meg a népzené-
vel, a néptánccal és a fafaragással.

– 17 évesen már Egerbe jár-
tam táncot oktatni, a sűrűsödő 
tanítási felkérések miatt fejlesz-
teni kellett tudásomat. A táncta-
nítás kapcsán ismerkedtem meg 
a hangszerekkel is – mondja.

Elektrotechnikusként végzett a 
Bláthyban, alig pár hónapja dol-
gozott, amikor megkeresték a 
Herman Ottó Múzeumtól. „Ak-
kor még nem is tudtam, mit je-
lent múzeumban dolgozni”, teszi 
hozzá, de már 20. éve van a nép-
rajzi osztályon, azóta több, tevé-
kenységéhez kapcsolódó végzett-
séget is szerzett..

– A zene szeretete az emberrel 
születik, de a muzsikálás nálam 
kezdetben csak hobbi volt. 2000-
ben aztán, a diósgyőri várban 
játszottunk először több napon 
keresztül, az Agyagbanda törté-
nete itt kezdődött. Azóta rend-
szeresen visszahívnak minket 
az olyan rendezvényekre, mint a 
Borsodi Fonó, a Középkori for-
gatag, egyre szaporodik a felké-
rések száma. Az életem szerves 
része lett a muzsikálás – emeli 
ki Barsi Csaba, majd mosolyog-
va hozzáteszi: Zenénk minden-
kit megérint, és a közvetlenség 
az egyik nagy erényünk.

Kujan I. | fotó: Mocsári L.

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

Gru 2 (3D)
Amint Gru kezd be-
leszokni a kertvá-
rosi családapa szere-
pébe Margo, Edith és 
Agnes apjaként, fel-
bukkan egy szupertit-
kos szervezet, amely 
a gonosz elleni harcot 
tűzte zászlajára, még-
hozzá globális szinten. 
Így Grun, a minyonokon és Gru új társán, Lucyn a sor, hogy kide-
rítsék, ki áll a látványos bűntettek mögött. Végül a világ legnagyobb 
exbűnözője kell ahhoz, hogy elkapja azt, aki a helyére pályázik.

amerikai animációs film, korhatár 6 év
Művészetek Háza, Uránia-terem; július 4–10., 
15.30, 17.45

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

Névadó – Endresz György
Diósgyőrben, a DVTK Sta-
dionnal szemben észak-
dél irányú utcánk, kelet-
ről a Móricz Zsigmond, 
nyugatról a Kárpáti 
utca övezi. 

Endresz György éle-
tét az I. világháborúból 
ismerjük, hiszen a sport-
repülőből a háború alatt lett 
hadipilóta. 1921-ben mint fő-
hadnagy a „nyugat-magyarországi 
nemzeti felkelés” oldalán, a király-
puccs idején tűnik fel. A légiköz-
lekedési vállalat pilótája, majd az 
1920-as évek második felében hiva-
tásos oktató. 1931 nyarán az Atlan-
ti-óceán átrepülésével, navigátorá-
val, Magyar Sándorral, világcsúcsot 

állított fel. Útja és gépének 
felirata tiltakozás volt a tri-
anoni országcsonkítás 
ellen. 1932-ben Bitai 
Gyula rádiótávírász-
szal Rómába repült. 
Ide azokat hívták meg, 
akik átrepülték az Atlan-

ti-óceánt. Leszállás köz-
ben gépük megbillent, ki-

gyulladt, mindketten életüket 
vesztették. (1893–1932 között élt, a 
Kerepesi úti temetőben nyugszik. 
Miskolc 1932. júniusi közgyűlé-
sén jegyzőkönyvben rögzítették ér-
demeit, s mivel a vitorlázó repülés 
közkedvelt és eredményes volt, a 
tervezett új repülőteret róluk kíván-
ták elnevezni.)                                        D. I.

Javítják a szökőkutat. A Hősök terei szökőkút nem tudta meg-
kezdeni működését májusban, mert hibát észleltek a tavaszi karban-
tartáskor. A javításhoz a hiba pontos feltárása szükséges, ezt követő-
en kezdődhetett meg a javítás, melyhez a tér egy részének felbontása is 
szükséges, ezt korábban már le is határolták. A hétvégén már üzemelt a 
tér végében található lépcsőzetes kút, a város egyik legnagyobb, zenélő 
szökőkútjának javítása azonban várhatóan több hétig eltart.    (fotó: M. L.)

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

jogeset ›››››››››››

100 éve írták…  
A Miskolczi Napló 1913. június 25-
ei száma, „Törvényhatóságok és a 
kormány” című vezércikkében je-
lent meg: „A mi nézetünk az, hogy 
akár a megye, akár a város tanács-
termében lehetőleg kerülni kell a 
politikát, mert abból jó sohasem 
származhatik… A város fejlődésé-
nek feltételeit mi nem az egymást 
felváltó kormányok jóakaratában 
keressük, hanem a város polgársá-
gának békés, harmonikus együtt-
működésében.”      Dobrossy István

www.alexandra.hu

Alexandra Könyvesbolt
3525 Miskolc, Széchenyi u. 33.

Tel.: 46/505-231

Általános segélyhívó: 112; 24 órás felnőtt orvosi ügyelet: MISEK (Csa
bai kapu): 46/477104, 46/560080; Fogorvosi ügyelet (Szentgyörgy 
u. 25.): 46/303098; Gyer mekorvosi ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 
76.): 46/477104, 46/412572. Lelkisegély 116123. Áldozatsegítő vo-
nal: 80/225225. MIHŐ-ügyelet: 46/379360. MIVÍZ-ügyelet: 46/519339. 
ÉMÁSZhibabejelentés: 40/424344. Közterület-felügyelet: 46/502579. 
Közlekedési lámpák meghibásodása (0–24 óra): 46/514949. In Memo-
riam Temetkezés (halottszállítás): 46/353909, 30/6777958. Állategész-
ségügyi Telep (kóbor, elhullott állatok): 46/345103, 30/3396549. 

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


