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Megnyílt a Selyemréti strand!
Vasárnap nyitotta meg ka-
puit először a kibővített és 
felújított Selyemréti strand. 
Jelenleg négy medence, a 
csúszdák és a dögönyözők 
is üzemelnek, jövő héten vi-
szont várhatóan már tel-
jes üzem lesz. A látogatókat 
– akik egyébként folyama-
tosan érkeznek a nyitás óta 
– most hétvégén először 
várták éjszakai fürdőzéssel a 
Selyemréten is.

Czinkné Sztán Anikó, a strandot 
is üzemeltető Miskolci Turisztikai 
Kft. ügyvezetője elmondta, a pró-
baüzem alatt még finomhangolják 
a medencéket és a csúszdát mű-
ködtető rendszert, a vegyszerada-
golókat, egyszóval a strand min-
den létesítményét. 

– A szakembereinknek eddig 
pozitív a tapasztalata a próba-
üzem első néhány napjáról. Ami 
azonban még nagyobb öröm ne-
künk, hogy a látogatók is boldo-
gok. Örülnek, hogy újból meg-
nyílt a Selyemréti strand, még ha 

átmenetileg csökkentett üzem-
módban is – hangsúlyozta az ügy-
vezető.

Jelenleg a strandnak négy me-
dencéje – a dögönyöző, az ülő, a 
csúszda és a tanmedence üzemel, 

azonban – mint azt Czinkné Sztán 
Anikó elmondta – rövidesen teljes 
üzemmel megy majd a fürdő. – Az 
úszómedence várhatóan hétvégé-
re, a gyermekmedence pedig a jövő 
hét folyamán nyithat meg, és folya-

matosan szüntetjük meg a zöldfe-
lületek lezárását is, így reményeink 
szerint a következő hétvégén már a 
teljes napozófelületet megnyitjuk – 
mondta.

» folytatás a 3. oldalon

Ezrek köszöntötték 

Hatalmas tömeg köszöntötte péntek este Miskolc új villamosát, a 
31 tagú új Skoda flotta első, városunkba érkezett példányát, amely 
konfettieső és görögtűz kíséretében gurult be a Városháza főbejárata 
elé. A villamost Kriza Ákos, Miskolc polgármestere és Devecz Mik-
lós, az MVK Zrt. vezérigazgatója adta át a miskolciaknak

» részletek a 3. oldalon

Eredményes fórumok
Négy helyszínen – a Selyemréten, a Jókai-lakótelepen, a Győri kapu-
ban és a Vörösmarty-lakótelepen – folytatódott a héten az a fórum-
sorozat, amelynek során „házhoz megy a hivatal”. A több választó-
körzetet is érintő fórumokon a közösségi közlekedéssel kapcsolatban 
felmerült kérdéseket, problémákat, észrevételeket várták a szervezők. 
Máris történtek változások a korábbi fórumok hatására, hangzott el 
csütörtökön.                  » részletek a 3. oldalon

Kupagyőztes 
RenegátoK
Megszerezte idei első kupa- 
győzelmét a Miskolc renegades 
gárdája.  
sport | 5. oldal

nagyváRosi 
szolgáltatásoK
bemutatták kedden az új helyre köl-
tözött tourinform Miskolc irodát, 
Miskolc boltot és a Miskolc cafét.   
a város | 5. oldal

Művészeti  
táMogatás 
több milliós pályázati támogatást 
nyert a Miskolci nemzeti színház és 
a Miskolci csodamalom bábszínház.   
a város | 5. oldal

Fejlesztés a koraszülöttekért

Több mint 400 millió forintból 
újult meg a B.-A.-Z. Megyei Kór-
ház Koraszülött és Újszülött 
Pathológiai Osztályának esz-
közparkja. A pályázati fejlesz-
tés célja, hogy csökkentsék a 
csecsemőhalálozást, mely jelen-
leg régiónkban mind az orszá-
gos, mind az uniós átlagot meg-
haladja.

Csiba Gábor, a megyei kór-
ház főigazgató-főorvosa a szer-
dai sajtótájékoztatón elmond-
ta: a projekt a régióban születő 
gyermekek érdekében jött lét-
re, jelentősen növeli a kicsik élet-
esélyeit a jövőben. Az „Észak-
Magyarország kicsinyeiért” című 
pályázat a megfelelő eszközöket, 
a CsillagPont-beruházás pedig az 
új környezetet is biztosítja mind-
ehhez, így a jövőben minden 
adott lesz ahhoz, hogy az új- és 

a koraszülötteket a legmagasabb 
színvonalon tudják majd ápolni.

– A teljes összegből 381 millió 
forintot, tehát az összeg nagyobb 
részét tudtuk eszközökre fordí-
tani, és ennek köszönhetően je-
lenleg a legkorszerűbb techno-
lógia áll rendelkezésre a megyei 
kórházban, illetve az egri Mar-
kot Ferenc Kórházban, mellyel 
közösen pályáztunk – tette hoz-
zá Bezsilláné Szűcs Ildikó osz-
tályvezető főorvos. A fejlesztés az 
országban is példaértékű, más-
hol nem működnek jelenleg ilyen 
korszerű berendezések.

Nagy Kálmán igazgatóhelyet-
tes kiemelte, hogy a koraszülöttek 
jövőbeli életminősége az első két 
hétben dől el. Amennyiben meg-
felelő minőségű kezelést kapnak, 
teljes életet élhetnek majd a ké-
sőbbiekben.

Tajthy Á. | fotó: F. Kaderják Cs.

Újabb özönvíz
Ismét lecsapott a vihar Miskolcon, 

csütörtök délután. Az özönvíz-
szerű esőzés miatt pincéket, alul-

járókat, üzleteket öntött el a víz, 
több órára leállt a villamosköz-
lekedés is a belvárosban. A leg-

nagyobb mértékben ismét a Se-
lyemréten öntötte el a vágányokat 
az ár, de több másik utcában, terü-

leten is forgalmi fennakadásokat 
okozott a vihar és az esőzés Mis-

kolcon. (fotó: f. Kaderják Cs.)

Teljes üzem
Az elmúlt két hónap éjszakai és hét-
végi üzemmódjából a geotermikus 
rendszer folyamatos hőbeadásra 
állt át. A társaság a szükséges hé-
vízi, illetve a teljes vezetékrend-
szer átfogó vizsgálatát is elvégezte. 
A bővülés hozzávetőlegesen két-
szeres hőértékesítést jelent az első 
hónapokhoz képest. Így Miskolc 
Megyei Jogú Város Avasi hőkörzet 
teljes nyári igényének ellátása geo-
termikus energiából valósul meg – 
tájékoztatott a beruházó cég. 

» folytatás a 3. oldalon

Már az első napokban sokan felkeresték a megújult létesítményt | fotó: mocsári L.

Őszre készülhet el a függőkert

Szeptember közepére készül-
het el a Lillafüredi függőkert fel-
újítása. A múlt év végén kezdő-
dött munkák során megerősítik 
a függőkert támfalait, új funk-

ciókkal töltik meg a teraszokat. 
WiFi-hálózatot, játszóteret, új 
bejáratot és két új teraszt is ki-
alakítanak. 

» folytatás a 3. oldalon

Városi betyárok fesztiválja
A pénteki invitáló után, szomba-
ton és vasárnap újra a diósgyő-
ri várban várta az érdeklődőket a 
XVII. Borsodi Fonó Folkfesztivál. 
Az első napon a Manó-fonó vár-
ta a családosokat, majd holland 
néptáncosok mutatkoztak be. 
A Fügedi Márta Népművésze-
ti Egyesület vendégeként lengyel 
népművészek munkáival is talál-
kozhattak a folkfesztiválozók – 
este pedig a zene vette át a főszere-
pet, fellépett többek között a Csík 
zenekar is.
A városi betyárok napján, vasár-
nap Harcsa Veronika is közönség 
elé lépett.
– A közeg, a vár és környezete, a 
történelem jelenléte fantasztikus, 

inspirál minket ez a miliő – hang-
súlyozta Harcsa Veronika, aki Gyé-
mánt Bálinttal adott koncertet, este 
pedig többek között a Fankadelivel 
kiegészülő Kowalsky meg a Ve-
gáé, illetve Péterfy Bori & the Love 
Bandé volt a terep. – Kezdő szí-
nész koromban jártam itt a vár-
ban, színházi előadásokon. Rém-
lik, hogy voltak szerelmi ügyeim is 
– idézte fel miskolci, diósgyőri vár-
beli élményeit Péterfy Bori, aki a 
Terápia című magyar sorozatban 
is feltűnik majd. Addig is tömör és 
erős koncertet adott a Fonón, ame-
lyen a régebbi dalok mellett elhan-
goztak természetesen az új album 
szerzeményei közül is.

Kiss J. | fotó: mocsári L.



Július 8. | Hétfő

Megemlékezés. A nemrégiben el-
hunyt Horn Gyula volt miniszter-
elnökre emlékeztek hétfőn Miskol-
con, az MSZP Corvin utcai székháza 
előtt. A rendezvényt azért szervez-
ték, hogy azok is leróhassák kegye-
letüket, akik nem tudtak elutazni az 
egykori szocialista kormányfő buda-
pesti temetésére. A párt részéről fel-
szólaló Varga László helyi ügyvezető 
alelnök, Korinthus Katalin és Fedor 
Vilmos volt országgyűlési képvise-
lők méltatták Horn Gyula politiku-
si érdemeit, s felidézték személyes 
emlékeiket is a volt miniszterelnök-
kel kapcsolatban. A résztvevők végül 
elhelyezték a megemlékezés gyertyá-
it és virágait a néhai miniszterelnök 
fényképe előtt.

Július 11. | Csütörtök   

Tűzvédelem. Erdőtűzvédelmi 
konferenciát rendezett csütörtö-
kön az Országos Tűzmegelőzési 
Bizottság Miskolcon, mivel régi-
ónkban kiemelkedően sok erdőtűz-
höz riasztják a tűzoltókat. Mint el-
hangzott, országos szinten évente 
20-30 ezer tűzeset, 170 ezer mun-
kaóra, 100 milliós oltási költség, 55 
ezer hektár érintett terület, és több 
milliárd forintos kárköltség köthe-
tő az égő erdőkhöz. Az összes erdő-
tűz 99 százaléka megelőzhető lenne, 
ha az emberek jobban odafigyelné-
nek. Ezért indít országos figyelem-
felkeltő és tájékoztató kampányt az 
Országos Tűzmegelőzési Bizottság 
(OTB), amelynek része volt a csü-
törtöki konferencia. Emellett készült 
egy rövidfilm is, amely a tévéné-
zők figyelmét hívja fel a tüzek há-
rom leggyakoribb keletkezési okára. 

A konferencián különböző területek 
szakemberei tartottak előadásokat 
az erdőtüzekkel kapcsolatban.

Várkonyi-kiállítás. Fotók, tervek, 
plakátok és különböző dokumen-
tumokból nyílt kiállítás csütörtö-
kön a színészmúzeumban Életmű-
vem nincs – csak életem van címmel. 
A tárlat a 20. század egyik legmeg-
határozóbb, legnagyobb, legtermé-
kenyebb színművészének, Várkonyi 
Zoltánnak állít emléket, akit életében 
csak kevéssé ismertek el. A miskolci 

Színháztörténeti és Színészmúzeum 
ezúttal is az Országos Színháztör-
téneti Múzeum és Intézettel közö-
sen rendezett tárlatot, amely mint azt 
Mikita Gábor elmondta, évente szo-
kássá, hagyománnyá vált. A szín-
háztörténeti kiállítást Gajdó Tamás 
színháztörténész, a tárlat kurátora 
nyitotta meg. Mint mondta, képessé-
gek ritka együttese találkozott Várko-
nyi Zoltán személyiségében.

Megfestik a villamost. Lakótelepi 
este címmel rendeznek július 19-én 

programokat a Jókai városrészben, 
az aluljáró feletti zöld területen. Az 
egész napos rendezvény keretében 
folytatódik a lakótelepet a belváros-
sal összekötő aluljáró falainak kifes-
tése, de kézműves foglalkozások, fő-
zés és zenés programok is lesznek. 
– Szeretnénk megfesteni az aluljá-
róban az új miskolci villamost. A 
jármű körvonalait a festőművész 
rajzolná meg, a gyerekek pedig ki-
festenék – mondta el Szabó Sán-
dor, a terület önkormányzati kép-
viselője.

a város lapja
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» Dr. Zsiga Marcell | alpolgármester, önkormányzati képviselő lakossági bejárást tart a Győ-
ri kapuban július 15-én, hétfőn délután három órától, a találkozó helye Győri kapu - Zoltán utca ke-
reszteződése.

» Kiss Gábor | alpolgármester 2013. július 17-én, szerdán 10.00–13.00 óra között fogadóórát 
tart Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában. Sorszámosztás: 2013. július 15-én, hét-
főn 7.30–8.00 óra között a hivatal portáján.

» Bazin Géza | önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart július 17-én (szerdán), dél-
után fél öttől hat óráig a Perecesi Közösségi Házban (Bollóalja u. 160.), július 18-án (csütörtökön) pe-
dig délután négytől hat óráig képviselői fogadóórát az MSZP Politikai Centrumában (Corvin u. 9.).

» Takács Gábor | önkormányzati képviselő (2. sz. vk.), lakossági fórumot tart  július 18-án 
(csütörtökön), 17 órától  a Miskolc-Szirmai  Református Általános Iskolában (Miskolci út 38/A.). 
Téma: közösségi közlekedés, menetrendi változások. Vendég: Devecz Miklós vezérigazgató, MVK Zrt.

Fórum, Fogadóóra ››››››››››››››››››››››››››››››

Kiadó: MIKOM Nonprofit Kft. | felelős kiadó: Kovács Viktor ügyvezető | felelős szerkesztő: Molnár Péter. | Hirdetésfelvétel: MIPRODUKT Kft.  tel.: 46/501-420, hirdetes@miprodukt.hu.  
Terjeszti az Inform Média Kft. Terjesztéssel kapcsolatos információ: 46/503-501/100. | Nyomda: Lapcom Kft. | Szerkesztőség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.,  tel.: 46/503-506, fax: 46/358-200,  
e-mail: info@mikom.hu. Ügyelet: 70/375-0308. | ISSN 2062-5405 (nyomtatott), ISSN 2062-5642 (online) | Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban, térítésmentes.  

Miskolci Napló
a város lapja

Új ügyvezető a MIKOM élén
A Miskolc Holding Zrt. Igazga-
tótanácsának döntése alapján a 
Miskolci Kommunikációs Non-
profit Kft. ügyvezetője július 8-tól  
Kovács Viktor, aki korábban a Mis-
kolci Egyetem adjunktusa, 10 
éven keresztül az egyetem főtit-
kára volt.

Korábban a Miskolci Egyetem 
főtitkára, egyetemi adjunktusa 
igazgatási, gazdálkodási felada-
tok mellett az intézmény okta-
tásszervezésének, kommuniká-
ciós kampányainak is tevékeny 
részese volt. Ezzel párhuzamo-

san több uniós és hazai finanszí-
rozású projektben vett részt pro-
jektvezetőként is.

Bűnmegelőzési előadássorozat
 Július 24-én, délután két órá-
tól a belvárosi Bűnmegelőzé-
si Centrumba (Széchenyi utca 
12/B) várják az érdeklődőket a 

Miskolci Önkormányzati Ren-
dészet vezetői, akik a közterület-
fel ügyelők, mezőőrök munkájá-
ról tartanak előadást.   

Aktív hetet zárt a BOKIK
Két fontos esemény is történt pénteken a B.-A.-Z. Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara életében. Együtt-
működési megállapodást kötöttek a megyei terüle-
ti roma önkormányzattal – hogy ezzel is elősegítsék a 
hátrányos helyzetűek felzárkózását – majd új ügyfél-
szolgálati irodát is avattak..

– Megyénkben sok a lehetőség, de el vagyunk ma-
radva ezek kihasználásában – indokolta beszédé-
ben Bihall Tamás, a BOKIK elnöke, hogy miért 
kötötték meg az együttműködési megállapodást. 
Kifejtette, a kamara célja segíteni a megye felzárkó-
zását, ezt pedig a foglalkoztatáson keresztül látják 
lehetségesnek.

Ennek érdekében háromlépcsős programot ter-
veznek végigvinni, a szakképzés – foglalkoztatás – 
vállalkozóvá válás területein.

Új, korszerű ügyfélszolgálati irodát is avatott a 
BOKIK pénteken. Parragh László, a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara elnöke köszöntőjében hang-
súlyozta, hogy ezzel a lépéssel is a térség fejlődését 
kívánják elősegíteni. Az irodában három asztal-
nál (szolgáltatások – jogi tanácsadás – szakképzés) 
minden kérdésükre egyszerűen választ kaphatnak 

az érdeklődők ahelyett, hogy a székház emeletein 
kellene bolyonganiuk.

A város részéről Pfliegler Péter alpolgármester 
üdvözölte a Miskolc és a BOKIK közötti sikeres 
együttműködést.

K. Cs. | fotó: F. Kaderják Cs.

Ügyfélszolgálatot tart a TECHEM Kft.
2013. július hónapban – a költségmegosz-
tókkal felszerelt lakásokban – megtörté-
nik a 2012–2013. fűtési idény hőfogyasz tá-
sának éves elszámolása.

A költségosztók leolvasását, kiértékelését és a hő-
költség-elszámolásokat a társasházi közössé-
gekkel szerződést kötő, költségmegosztással fog-
lalkozó cég végzi. 

Felhívjuk tisztelt Fogyasztóink figyelmét arra, 
hogy a MIHŐ Kft. nem tud felvilágosítást adni a 
hőfelhasználási arányokkal és a korrekciós té-
nyezőkkel kapcsolatban. Az ilyen irányú pana-

szokkal minden esetben a közös képviselőt, il-
letve a költségmegosztást végző céget keressék 
meg.

A MIHŐ Kft. az előző évek tapasztalatai 
alapján egyeztetést folytatott a TECHEM Kft.-
vel, a Gáti Magyarország Kft.-vel és az ISTA 
Kft.-vel, a Miskolcon költségmegosztást leg-
nagyobb számban végző cégekkel annak ér-
dekében, hogy közös ügyfélszolgálati irodát 
működtessenek 2013. július 15. és augusztus 
15. között.

A három cég közül a TECHEM Kft. vállalta, 
hogy a MIHŐ Kft. Miskolc, Szemere u. 5. sz. alatt 
lévő ügyfélszolgálati irodájában az alábbi na-
pokon és időpontokban lehetőséget biztosít 
a felhasználók tájékoztatására a hozzá tartozó 
költségmegosztásokkal kapcsolatban:

A fentiek alapján, amennyiben a tisztelt Fo-
gyasztóinknak a költségosztás elszámolásával 
kapcsolatban problémája van, úgy felvilágosí-
tásért a lakóközösség képviselőjét, illetve a sa-
ját költségosztó cégét keresse, mivel ők tudnak 
pontos felvilágosítást adni.

Megváltozik a visszafizetés módja
Fogyasztóink igé-
nyeit figyelembe 
véve, a fűtési költ-
ségmegosztóval fel-
szerelt lakások hő-
mennyiségeinek 
elszámolásából adó-
dó visszafizetések 
módját a MIHŐ Kft. 
2013. július hónap-
tól megváltoztatja 
az alábbiak szerint:

Kérjük, vegye kézbe a 
távhőszámláját!

Amennyiben a 
2013. július hónap-
ban kézbesített elszá-
moló számla egyen-
leg rovatában nulla, 
vagy negatív elője-
lű összeg jelenik meg, és az elszámoló számla  
„számla összesen” sorában legalább -5000 
Ft szerepel, abban az esetben a MIHŐ Kft. az 
alábbiak szerint fizeti vissza a távhődíjat:

1.  Csoportos megbízással (átutalással) ren-
delkező fogyasztóknál a bankszámlára 
történik az összeg visszautalása.

2.  A szolgáltatási díj csekken történő ki-
egyenlítése esetén, a költségelszámo-

lás során jóváírt összeget a MIHŐ Kft. a 
távhőszolgáltatási nyilvántartásban sze-
replő levelezési címre, postai kézbesítéssel 
juttatja el a fogyasztók részére.

Felhívjuk Fogyasztóink szíves figyelmét, 
hogy a fenti feltételek teljesülése esetén, az 
5000 Ft, vagy annál nagyobb összegű vissza-
fizetéseknél a MIHŐ Kft. ügyfélszolgálati irodá-
ján nem vehető fel az összeg, mivel azok a fen-
tiek szerint már kifizetésre kerültek.

TECHEM KFT. üGyFélsZOlGálAT:

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

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

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

» 2013. augusztus 1. (csütörtök)  9.00 – 15.30 óráig

» 2013. augusztus 6. (kedd)  9.00 – 15.30 óráig

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

HIrdETéS
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Megnyílt a Selyemréti strand!
Vasárnap nyitotta meg kapuit elő-
ször a kibővített és felújított Se-
lyemréti strand. Jelenleg négy 
medence, a csúszdák és a dögö-
nyözők is üzemelnek, jövő héten 
viszont várhatóan már teljes üzem 
lesz. A látogatókat – akik egyéb-
ként folyamatosan érkeznek a nyi-
tás óta – most hétvégén először 
várták éjszakai fürdőzéssel a Se-
lyemréten is.

» folytatás az 1. oldalról
Tapasztalataink alátámasztot-
ták a Miskolci Turisztikai Kft 
ügyvezetőjének szavait. Kulcsár 
Kata és Zima Sándor először jött 
ki a megújult Selyemréti Strand-
ra és – mint mondták – tetsze-
nek a medencék és a szolgálta-
tások is.

– Vissza fogunk térni később 
is, várjuk nagyon, hogy minden 

elkészüljön, és teljes üzemben 
működjön a strand – mondták.

Bence családjával látogatott 
ki a Selyemréti strandra, mint 
mondta, örül annak, hogy meg-
nyitott, tetszik neki, hogy sokkal 
több medence van, mint koráb-
ban, saját bevallása szerint azon-
ban az attrakciókat, a csúszdát, a 
dögönyözőt élvezi legjobban.

Veres Lilla és Szegedi Fanni 
szintén először látogatták meg a 
kibővített strandot. Lilla érdeklő-
désünkre elmondta, először van 
a Selyemréti strandfürdőben, de 
nagyon tetszik neki, vissza fog 
térni később is. 

– Én régebb óta látogatója va-
gyok a strandnak, de most sokkal 
jobb ennyi medencével és szol-
gáltatással, fogunk jönni máskor 
is – hangsúlyozta Szegedi Fanni.

T. Á. | fotó: Mocsári L.

Integrált Városfejlesztési Stratégia
Megkezdődött Miskolc jelenleg 
hatályban lévő Integrált Városfej-
lesztési Stratégiájának teljes körű 
felülvizsgálata és újragondolása – 
tájékoztatott a Városháza.

A közlemény szerint az egy évig 
tartó projekt eredményekép-
pen a város rendelkezni fog egy 
olyan átfogó Településfejleszté-
si Koncepcióval és Integrált Te-
lepülésfejlesztési Stratégiával – 
az Európai Unió 2014–2020-as 
programozási időszakára vonat-
kozóan –, amely az EU 2020 stra-
tégiában lefektetett tematikus cé-
lokkal összhangban határozza 
meg a város fő fejlesztési irányait.

A projekt részeként Miskolc 
önkormányzata a munkában 
résztvevő szakemberekből – a 
fejlesztési célkitűzéseknek meg-
felelően – tematikus munkacso-
portokat alakított ki, hogy ezzel 
segítse a hatékony megvalósu-
lást. A munkacsoportok mellett 
a város egy stratégiaalkotásban 

jártas külső szakértő munkáját is 
igénybe veszi, amelyet a pályáza-
ti támogatásból finanszíroz – ezt 
a feladatot a Consulting-Szenzor 
Kft. fogja ellátni.

Július 3-án megtörtént az első 
– projektindító – tanácskozás, 
amelyen megalakultak a munka-
csoportok, bemutatkozott a kül-
ső szakértő, elkészült az Integrált 
Városfejlesztési Stratégia felül-
vizsgálatának időbeli ütemterve, 
feladatkiosztása, és a teljes körű 
nyilvánosság biztosításának ter-
vezete.

Az Integrált Városfejlesztési 
Stratégia átdolgozását az ide vo-
natkozó kormányrendeletben és 
a miskolci közgyűlés határoza-
tában foglaltaknak megfelelően, 
partnerségi egyeztetések sora kí-
séri végig. A lakosság, valamint a 
civil és gazdálkodó szervezetek 
mindegyike elmondhatja majd 
véleményét, javaslatait a készülő 
stratégiával kapcsolatosan, több 
fórumon.

Teljes üzemben
Az elmúlt két hónap éjszakai és 
hétvégi üzemmódjából a geo-
termikus rendszer folyamatos 
hőbeadásra állt át. A társaság a 
szükséges hévízi, illetve a teljes ve-
zetékrendszer átfogó vizsgálatát 
is elvégezte.

» folytatás az 1. oldalról
A PannErgy az elmúlt hóna-
pokban a májusban megnyitott, 
mintegy 22 km hosszú geoter-
mikus rendszerbe beérkező és 
azon keresztül haladott folyadé-
kon rendszeres műszeres, kémi-
ai vizsgálatokat, elemzéseket és 
az optimális működés érdekében 
beállításokat végzett.

A rezervoár, a kutak és a tel-
jes geotermikus rendszer meg-
ismerése érdekében a fizikai pa-
ramétereket – hőmérséklet, 
kút fejnyomás, hozam, vízszint – 
folyamatosan mérik és rögzítik.

Párhuzamosan a geotermikus 
kutak és a vízminőség ellenőr-
zésével, megtörtént az irányítás-
technikai rendszer további fi-
nomhangolása is, a MIHŐ Kft. 
szakembereivel folyamatosan 
együttműködve. Ennek során a 
mályi termelő kutak és a Kisto-
kajban található visszasajtoló ku-
tak szabályzóköreinek és a védel-
mi logikák optimalizálása, illetve 
a szint-, hő- és nyomástartások 
véglegesítése zajlott az aktuális 
igényeknek megfelelően.

Ezrek köszöntötték Miskolc új villamosát
Hatalmas tömeg köszöntöt-
te péntek este Miskolc új vil-
lamosát, a 31 tagú új Sko-
da flotta első városunkba 
érkezett példányát, amely 
konfettieső és görögtűz kísé-
retében gurult be a Városhá-
za főbejárata elé. A villamost 
Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere és Devecz Miklós, 
az MVK Zrt. vezérigazgatója 
adta át a miskolciaknak. 

– Ez a villamos Miskolc villamo-
sa. Miskolci igények szerint, Mis-
kolcnak, a miskolciaknak készült 
– hangsúlyozta beszédében Kriza 
Ákos. Mint mondta, öröm számá-
ra látni, hogy a városlakókat érdek-
lik az újdonságok, fejlesztések, a vá-
ros jövője.

– Miskolc egy igazi közösség. Ezt 
bizonyítja az is, hogy a DVTK mel-
lett ez az új villamos is több ezer 
embert tud a belvárosba vonzani. 
Biztos vagyok benne, ez annak is 
köszönhető, hogy a város közössé-

gét is megkérdezték a villamos szí-
néről, így a miskolciak magukénak 
érzik az új Skodákat – hangoztatta 
Kriza Ákos.

A polgármester hozzátette, nagy-
jából kiszámolta az elmúlt napok-
ban: a 31 új villamoson majdnem 
10 ezer ember fér majd el. Te-
hát a villamosflotta akár a DVTK-
stadiont is meg tudná tölteni a raj-
ta ülő tömeggel.

– Nagy büszkeség ma MVK-snak 
lenni, a város közlekedési vállalatá-
hoz tartozni. Ugyanakkor nem csak 
büszkeség, hanem hatalmas lehető-
ség is, hiszen a tömeg, amely megje-
lent a Városház téren és környékén, 
az MVK-ra, azon keresztül pedig a 
közösségi közlekedésre szavazott. 
Ez azonban önmagában még kevés. 
Nekünk az a feladatunk, hogy olyan 
szolgáltatásokat nyújtsunk nekik, 
amelyekkel itt tartjuk őket, ame-
lyekkel el tudjuk érni, hogy hosz-
szú távon is a közösségi közlekedést 
válasszák. Csak így lesz büszkeség a 
jövőben is az MVK-hoz tartozni – 
mondta el Devecz Miklós, az MVK 
Zrt. vezérigazgatója.

Az egész estés ünnep, a Villamo-
sok éjszakája este hét órakor kez-
dődött. A belvárosban  felvonult 

Miskolc szinte minden korábbi és 
jelenlegi villamostípusa: a 100-as, az 
151-es számú nosztalgia-villamo-
sok, egy bécsi SGP és egy Tátra is. A 
járműveken meglepetésekkel, érde-
kes programokkal vártak kicsiket és 
nagyokat.

A villamosok érkezése között 
neves, Miskolchoz és a régióhoz 
kötődő együttesek és zenészek szó-
rakoztatták a résztvevőket. Este hét 
órától a Miskolc Dixieland Band, 
nyolctól a Czemende, negyed ki-
lenctől Pál Dénes, kilenctől pedig 

a Bíborszél lépett fel. A Vár Kom-
mandó Interaktív Színpada is várta 
az érdeklődőket a 100-as és a 151-
es kocsin, a bécsin pedig DJ Bordee 
zenélt.

Fél 10-kor aztán a régi villamo-
sok elhagyták a teret, a fények ki-
aludtak és a Rézdudások – falusi 
rezesbanda kíséretében megérke-
zett a Városház térre az új villamos. 
Este 10 óra után a Hooligans fellé-
pése koronázta meg a zenei progra-
mokat.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

Eredményesen megy házhoz a hivatal
Négy helyszínen folytató-
dott az elmúlt héten az a fó-
rumsorozat, amelynek során 
„házhoz megy a hivatal”. 

Hétfőn a Selyemréti Közösségi 
Házban tartott lakossági fórumon 
az 1-es és a 10-es választási körzet-
tel kapcsolatos kérdéseket vártak. 
Nánási-Kocsis Norbert, a 10. sz. vá-
lasztási körzet önkormányzati kép-
viselője elmondta, 2011-ben tartott 
ugyanilyen fórumot, annak köszön-
hetően például sűrűbben járnak 
este a 24-es buszok, de a 12-es autó-
busz is már a Repülőtér és a Miskol-
ci Egyetem között jár. 

Katona Ferenc, az 1. sz. választá-
si körzet önkormányzati képviselő-
je jelezte, a körzet lakosainak prob-
lémáit jól ismeri, és elsősorban az 
okoz gondot, hogy a Selyemrét és 
a Búza tér között nincs közvetlen 
közlekedési kapcsolat.

Fodor Attila, az MVK Zrt. autó-
busz-forgalmi osztályvezetője fel-
hívta a lakosság figyelmét a hama-

rosan induló háztartásfelvételre, 
melynek során kérdezőbiztosok 
fognak bekopogtatni a lakosokhoz, 
és arra fognak majd rákérdezni, ki 
mikor, honnan, és hová utazik. 

Kedden Szabó Sándor önkor-
mányzati képviselő tartott lakossá-
gi fórumot a Jókai Mór Reformá-
tus Általános Iskolában. A térségből 
csupán néhány probléma merült fel: 
ilyen volt a 11-es autóbusz végállo-
másának kérdése, a terület ugyanis 
évek óta csak murvával van leszór-
va, nincsen befejezve a kialakítá-

sa. Fodor Attila, az MVK autóbusz-
forgalmi vezetője elmondta, a 11-es 
autóbusz végállomásának proble-
matikája számukra is ismert, az ön-
kormányzat képviselői, jogászai is 
dolgoznak a megoldáson, azonban 
a terület tulajdonviszonyai jelenleg 
rendezetlenek, ezt kell megoldani a 
szakembereknek. 

A Zoltán utcai II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola volt a szer-
dai helyszín. Zsiga Marcell, a 
Győri kapu északi részének kép-
viselője bevezetőjében elmondta, 

a Zöld Nyíl villamosprojekt mun-
kái után a gömbsüvegsor kialakí-
tása okozott és okoz sok bosszúsá-
got a helyieknek. Reméli, hogy az 
új villamosok némi kompenzációt 
jelentenek. 

Kiss János, a 12. sz. választási kör-
zet önkormányzati képviselője el-
mondta, támogatja a lakók kéréseit, 
probléma a Nagy Sándor József ut-
cai zajterhelés, logikus kérés annak 
csökkentése, de a Hideg sor busz-
közlekedésbe való bevonása is régi 
igény.

Csütörtökön a Vörösmarty Mi-
hály Katolikus Általános Iskolába 
várta az érdeklődőket Eperjesi Eri-
ka és Molnár Péter önkormányza-
ti képviselő. Devecz Miklós vezér-
igazgató elmondta, ez a 11. fórum, 
amelyen az utóbbi hetekben részt 
vesznek, és éppen a csütörtöki na-
pon hirdettek meg néhány válto-
zást, ami már a miskolciakkal tör-
tént konzultáció eredménye. Szó 
esett az Okospot Projektről is, mely-
nek keretében a járműveket műhol-
das meghatározókkal látják el, ami 
alapján a központban látják majd, 
hogy hol jár, és kapcsolatba lépve 
a járművezetőkkel beavatkoznak, 
hogy a lehető legkevésbé térjenek el 
a menetrendtől. 

Őszre készülhet el a függőkert
Szeptember közepére ké-
szülhet el a Lillafüredi füg-
gőkert felújítása. A múlt év 
végén kezdődött munkák 
során megerősítik a függő-
kert támfalait, új funkciók-
kal töltik meg a teraszokat. 
WiFi-hálózatot, játszóteret, 
új bejáratot és két új teraszt 
is kialakítanak.

» folytatás az 1. oldalról
Több helyen már 60-70 százalé-
kig elkészült a beruházás, jelen-
leg a Virágok teraszán, az Anna 
barlang teraszán, a Költészet és a 
Szobrászat teraszán is dolgoznak. 
Emellett elkészült a térfigyelő ka-
merák központja, az öntözőrend-
szer és a térvilágítás is. Július első 

hetében megkezdődött a Kosz-
tolányi Dezső sétány burkolása, 
és a vízesésterasz acélszerkeze-
tének elhelyezése is megtörtént. 
A legintenzívebb, leglátványo-
sabb azonban jelenleg a kertésze-
ti munka. 

Madácsi Gábor, a Lyra Florae 
Kertépítészeti Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. ügyvezetője – az építtető 
konzorcium egyik tagja – elmond-
ta: főleg természetes növénytakaró 
létesül, több mint 15 ezer darab éve-
lő beültetésével – elsősorban a ré-
zsűkön, illetve a teraszok vízszintes 
felületein. Ezekből körülbelül 1200 
darab törpe örökzöld kerül elhelye-
zésre, főleg a labirintus kialakításá-
hoz. – Tervezői szándék volt, hogy a 
beültetett növényzet hozzájáruljon 
a flóra és fauna biodiverzitásához – 
hangsúlyozta.

Pásztor Imre, a Miskolc Hol-
ding Zrt. kommunikációs és PR-

vezetője kiemelte, a terasz még 
idén, szeptember közepén meg-
nyit újból a látogatók előtt, azon-
ban jövőre már számos progra-
mot is terveznek – a kialakított 
funkcióknak megfelelően – a te-
raszokra.

– Ez azért nagyon fontos, mert 
így élettel tudjuk majd megtölteni 
ezeket a helyeket, így a költészet te-
raszát, vagy például a találkozások 
teraszát – hangsúlyozta a kommu-
nikációs vezető.

A függőkert a „Diósgyőr-Lil-
lafüred komplex kulturális és 
ökoturisztikai fejlesztése” nevű 
projekt keretein belül újul meg. A 
két és fél milliárdos projekten be-
lül a lillafüredi látványosság reha-
bilitációja 265 millió forintból tör-
ténik, a munkákat a FK-Raszter és 
a Lyra Florae cégek alkotta konzor-
cium végzi.

Tajthy Á. | fotó: F. Kaderják Cs.

Próbajáratok
Kiválóan gyorsul és a fékek is 
nagyon jók – ezek az MVK és a 
cseh szakemberek első tapasz-
talatai az első új Skoda 26THU3 
múlt szombaton kezdődött 
tesztjéről. 

A szerelvény első néhány pró-
bafutásán be volt kábelez-
ve, minden fontos paramé-
tert mértek. Ezt a terheléses 
próba követi, amikor súlyok-
kal szimulálják, hogyan visel-
kedik majd a jármű, ha telve 
lesz utasokkal. A villamosnak 
összesen 10 ezer kilométert 
kell lefutnia azon a miskol-
ci villamospályán, ahol a ké-
sőbbiekben rendszeresen köz-
lekedni fog. Ezt várhatóan két 
hónap alatt teljesíti majd, uta-
sokat azonban csak – karácso-
nyi ajándékként – december-
ben, a végleges típusengedélyek 
birtokában szállíthat.
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Nagyvárosi szolgáltatások
Miskolci és környékbeli partne-
reknek mutatták be kedden az új 
helyre költözött Tourinform Mis-
kolc irodát, valamint a Miskolc Bol-
tot és a Miskolc Cafét. 

Nagy Júlia TDM-menedzser el-
mondta, jóval nagyobb, négysze-
res, ötszörös forgalma van az új 
helyen az irodának, mint a Vá-
rosház téren volt. – Pénteken, a 
nyitás napján alig tudtunk bezár-
ni, de meglepő módon még az 
egyébként átlagosnak mondható 
hétfői napon is ugyanezt tapasz-
taltuk. Jöttek már ukránok, oro-
szok, és volt, aki angolul, németül 
érdeklődött. Nagy örömünkre a 
miskolci lakosok is szép szám-
ban betérnek hozzánk.

Az elmúlt időszakban több 
mint négy köbméternyi prospek-
tust, és közel 500 kiadványtípust 
szállítottak át az új irodába, amely 
immár új szolgáltatásokkal is vár-
ja a látogatóit. A hazai fesztiválok-
ra, kulturális eseményekre példá-
ul már itt is lehet jegyet, bérletet 
váltani. Szintén újdonság, hogy a 

hellomiskolc.hu portált folyama-
tosan fejlesztik, a magyar, angol, 
német és lengyel nyelv mellett ha-
marosan oroszul és szlovákul is 
lehet majd olvasni az információ-
kat. Elindították ugyanakkor a 
mobilapplikációt is.

A bemutatkozó találkozónak 
az volt a célja, hogy a miskol-
ci és környékbeli partnereknek 
bemutassák az új helyszínt, vár-
ták ugyanakkor a visszajelzései-
ket, észrevételeiket, javaslataikat 
a szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Az iroda hétfőtől péntekig 
8.30 és 16.30 között, szombaton 
pedig 14 óráig vár mindenkit, il-
letve a régiségvásárok idején. 

Az egerszalóki TDM képvise-
letében Szádeczky Kornélia „na-
gyon impozáns helynek” ne-
vezte a Miskolc Bolt-Miskolc 
Café-Tourinform Miskolc együt-
tesét. „Ideje volt, hogy Miskolc ezt 
is meglépje” – fogalmazott, hoz-
zátéve, igazi, „nagyvároshoz mél-
tó” szolgáltatást nyújtanak a Szé-
chenyi utca 16. szám alatt.

Kujan I. 

Kupagyőztesek a Renegátok!
Megszerezte idei első kupagyőzel-
mét a Miskolc Renegades gárdája. 
A Székesfehérváron játszott BAFC-
kupa döntőben 43–17-re múlták 
felül a Budapesti Green Eaglest.

A BAFC-kupa döntőjére ismét 
kimerítő buszozás után érke-
zett a miskolci csapat, ez azon-
ban nem látszódott meg a játék 
kezdésénél, hiszen már az első tá-
madásból touchdownt szerzett a 
Renegades Lakatos Bence remek 
futásának köszönhetően.

A rekkenő hőségben, a szé-
kesfehérvári Köfém pályán ren-
dezett fináléban, a folytatásban 
is az arany-feketében pályára 
lépő Renegátok akarata érvé-
nyesült: Lippai Péter volt ered-
ményes egy futást követően. A 
védelem egy safety-t is szerzett, 
így alig 10 perc alatt már 14–0 

volt az állás. Ekkor kezdett ma-
gához térni a budapesti csapat is, 
előbb 14–3, majd 14–10 lett az 
eredmény. A félidőre 20–17-tel 
vonultak a csapatok.

Az utolsó két negyedre a mis-
kolciaknak sikerült megtalálni-
uk az összhangot, végig sikeresen 
hárították az Eagles támadása-
it, nulla ponton tartva az ellen-
felet. Csőke Bence interceptiont 
fogott, Janocskó Kornél pedig 
safety-t ért el, ráadásul újabb 
touchdownokkal és extra pon-
tokkal növelték előnyüket, így a 
mérkőzés végére már 43–17-et 
mutatott az eredményjelző.

A BAFC-kupát így a Miskolc 
Renegades nyerte három győze-
lemmel (és egy vereséggel), má-
sodik a Budapest Green Eagles, 
a bronzérmes pedig a Fehérvár 
Enthroners lett.

Képzőművészként és énekesként is bizonyított
Kamarás Máté Miskolc jó-
szolgálati nagykövete lett, 
júliusban hazatért, s egy 
számára is különleges mu-
sical-estet adott az Aggtele-
ki-cseppkőbarlangban, de 
előtte „festőibb” oldalát is 
megmutatta, hiszen július 
5-én, a koncertet megelőző 
napon festményeiből nyílt 
kiállítás a Herman Ottó Mú-
zeum papszeri épületében.

A miskolci születésű musicaléne-
kes gyermekkorától fogva foglalko-
zott képzőművészettel, ám 17 éves 
korában a színpad, az éneklés mel-
lett kötelezte el magát. A festészet 
továbbra sem tűnt el életéből, leg-
szebb munkáiból, s édesapja, Ka-
marás Jenő munkáiból nyílt kiál-

lítás július 5-én, a Herman Ottó 
Múzeum papszeri épületében. A 
szeptember végéig látható, Újra 
itthon című tárlat megnyitóján 
Máger Ágnes festőművész elmond-
ta, mindkét művész Miskolc vá-
rosának büszkesége. Kamarás Jenő 
meghatározó személy volt a város-
ban, évtizedeken át. Kamarás Máté 

a gimnáziumban foglalkozott gra-
fikával is, majd válaszút elé érkezett, 
s életét a zenének szentelte.

– A képzőművészet máig jelen 
van az életében. Képeinek inspirá-
ciója a belső meditáció. Szereti a 
színes papírokat, amelyek kompo-
zíciós elemként is megjelennek al-
kotásaiban. Szabad ecsetkezelése 

olykor nagy formákat eredményez, 
máskor aprólékos munkák szü-
letnek. Képek jelennek meg a ké-
peken, gondolatréteget hozva lét-
re – méltatta a festőként debütáló 
énekest Máger Ágnes.

Kamarás Máté elmondta, képei 
hangulatok, a lélek tónusai, s számá-
ra a festészet a nyugalom szigete.

– Olyan meditatív állapot, ami-
re rá kell hangolódni – tette hozzá a 
musicalénekes, aki a megnyitót kö-
vető napon, július 6-án, az Aggtele-
ki-cseppkőbarlangban adott külön-
leges hangulatú koncertet Kamarás 
Máté és barátai címmel, ahol többek 
között két miskolci művész, Vágó 
Zsuzsi és Veréb Tamás is fellépett.

– Több közös koncertünk volt 
már Mátéval. Mindegyik fantasz-
tikus élmény. Nagyon tisztelem őt, 
barátomnak tartom, egykor még 
foglalkozott is velem. Olyan je-
lenség ő, aki tiszteletet érdemel – 
emelte ki Veréb Tamás.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Július 13. | szombat » Vitorlázás: Sikló-flottabajnokság. Hejőkeresztúri tó, 10.00.

Július 14. | vasárnap » Vitorlázás: Sikló-flottabajnokság. Hejőkeresztúri tó, 10.00.

Július 20. | szombat » Kerékpár: Central European Tour nemzetközi országúti kerékpá-
ros verseny. Szerencs – Miskolc, befutó: Városház tér, 10.00.

SportműSor ›››››››››››››››››››››››

Kulturális támogatás Miskolcnak
Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma kiemelt művészeti célokat támo-
gató pályázatán több mint 200 in-
tézmény részesült támogatásban, 
köztük a Miskolci Nemzeti Színház 
és a Miskolci Csodamalom Bábszín-
ház is. 

A Miskolci Nemzeti Színház a Né-
zőművészeti főiskola és a fajok ere-
dete című előadás meghívásának 
támogatására nyert el 950 ezer fo-
rintos támogatást, s további egy-

milliót a Trilógia című, meghívásos 
verseny megrendezésére, amelyet 
fiatal koreográfusok felfedezésére 
indít a teátrum.

– Amire eddig pályáztunk, azt 
meg is nyertük. A Miskolci Balett 
megalakulásának méltó elismeré-
se, hogy nyert a pályázaton, emel-
lett a SZEM fesztivál megrende-
zésére is sikerült 6 millió forintot 
elnyernünk, s a Diótörő fesztivál 
is kapott egymillió forint támoga-
tást – mondta el Kiss Csaba, a szín-

ház vezetője, hozzátéve: a követke-
ző évadban Tasnádi István lesz az 
Évad szerzője, így az író több al-
kalommal is Miskolcra látogat 
majd. A programsorozathoz szin-
tén sikerült forrást találni, pályáza-
ti úton.

A Miskolci Csodamalom Báb-
színház drámapedagógiai foglalko-
zások megtartására kapott 300 ezer 
forintot, s két előadás létrehozására 
nyert még el összesen 800 ezer fo-
rintot.

Szabó Attila, a bábszínház veze-
tője elmondta, A világszép nádszál-
kisasszony című előadás létrehozá-
sára 600 ezer forintot, míg Vitkolczi 
Ildikó Walter, a falra föstött sárkány 
bábszínházi produkció létrehozásá-
ra 200 ezer forintot kapnak a pályá-
zatnak köszönhetően.

– A drámapedagógiai program a 
jövőben nagyobb hangsúlyt kap a 
bábszínházban. Több előadás is lesz, 
amelybe az általános és középisko-
lás korosztályt vonják majd be az 
egyesülettel közösen – tette hozzá 
Szabó Attila.

Kiss J.

sport
DVTK-edzőtábor – sportigazgatóval
Hétfőn elutazott a büki 
edzőtáborba a DVTK lab-
darúgócsapata. A klub szak-
mai vezetése aznap sport-
igazgatóval bővült Kovács 
Zoltán személyében.

Bükfürdőre ment idén is edző-
táborozni az NB I júliusi rajtjára 
készülő diósgyőri együttes, mely 
27-én a bajnok Győri ETO-hoz lá-
togat a nyitányon. Két kapus – Her-
ceg Péter és Nenad Rajić – mellett 
húsz mezőnyjátékos (Mohamadou 
Abdouraman, William Alves, Ba-
csa Patrik, Bogáti Péter, Csirszki 
Martin, Elek Ákos, Francisco 
Gallardo, Gohér Gergő, Michal 
Hanek, Senad Husić, Kádár Tamás, 
Zoran Kostić, Nikházi Márk, Ru-
dolf Gergely, l’Imam Seydi, Takács 
Péter, Tisza Tibor, Vadász Viktor 
és Vági András) utazott az ország 
nyugati részébe. Nem tarthatott 
a kerettel Nagy Tamás, aki vétett 

a klub belső szabályzata ellen, ott 
van viszont már az új sportigazga-
tó, a korábbi újpesti labdarúgó és 
sportvezető, a több külföldi klub-
ban is megforduló Kovács Zoltán.

– Először is szeretném köszönte-
ni a diósgyőri szurkolókat – kezdte. 
– A sportigazgatói posztot úgy kell 
elképzelni, hogy szoros együttmű-
ködésben vagyunk az edzői stáb-
bal és a felsővezetéssel. Nagyobb 
kontroll alatt fogjuk tartani az iga-
zolásokat és a személyi döntéseket, 
ez mind a csapat körüli teendőket 
jelenti. Szeretném, ha a játékosok és 
a vezetőedző csak a futballal tudna 
foglalkozni, nem zavarná semmi 
őket. A cél, hogy professzionálisab-
ban működjenek a csapatot érintő 
dolgok – vázolta az általa elképzelt 
irányt a DVTK sportigazgatója.

Kovács Zoltán elárulta, kapus- 
és csatárposztra keresnek még já-
tékost.

– Rajtam keresztül mennek 
majd az igazolások, de minden-
képpen kikérem Tomiszlav Szivics 
véleményét, együtt döntünk. Sen-
kit nem lehet az edző nyakára ül-

tetni, mert abból csak szerencsét-
len szituációk születhetnek. A 
csapatösszeállításba nem szólhatok 
bele – hangsúlyozta.

Tíz napot tölt Tomiszlav Szivics 
gárdája Bükfürdőn, ahol két edző-
mérkőzést játszik egy-egy román 
és izraeli csapat ellen, közben pedig 
címvédőként vesz részt a szombat-
helyi  X. Király Kupán.

Az első találkozót kedden le 
is játszotta a csapat a Sageata 
Navodari ellen: sem a román élvo-
nalba most feljutott ellenfél, sem a 
DVTK nem tudott betalálni a ka-
puba, pedig Rudolf révén büntetőt 
is rúghattak a piros-fehérek, a vá-
logatott támadó lövését azonban 
védte a kapus. A miskolciak veze-
tőedzője így értékelte a találkozót a 
klub hivatalos honlapján:

– Gratulálok a csapatomnak, si-
került megvalósítani azt, amit ed-
dig gyakoroltunk. Persze, az is is-
mét bebizonyosodott, hogy mi 
az, ami nagyon hiányzik, de er-
ről már többször beszéltem. Több 
mint féltucatnyi nagy helyzetet si-

került kialakítani, szép akciókat 
vezettünk, de gólt nem rúgtunk. 
Hogy kimaradt a büntető, az ben-
ne van a játékban, ma még nem az 
eredmény volt a legfontosabb cé-
lunk. A hozzáállással, a küzdéssel, 
a mezőnyben látott megoldások-
kal viszont összességében elége-
dett vagyok.

A következő erőpróba pénte-
ken (lapzártánk után) várt a csa-
patra, címvédőként a Király Kupa 
elődöntőjében éppen Tomiszlav 
Szivics előző együttese, a Paks ellen 
– a másik ágon a Slavija Sarajevo és 
a Szombathelyi Haladás mérkőzött 
meg a döntőbe jutásért.

Kedden Bükön az izraeli 1. osz-
tály 14. helyezettje, a kupagyőztes 
Hapoel Ramat Gan ellen (18.00) 
játszanak Tiszáék, majd szomba-
ton Balmazújvárosban zárják a 
felkészülést – aztán következik a 
győri rajt. A DVTK jelen állás sze-
rint augusztus 3-án, szombaton az 
MTK ellen mutatkozik be az előt-
tünk álló idényben hazai pályán.

S. P. | fotó: Mocsári L.
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6  hirdetés

Akció 2013. 07. 13-tól 2013. 07. 19-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
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
Bonux mosópor, 2 kg, 499 Ft/kg  999 Ft
Trinát mf. zománc, fehér, 1 l   2199 Ft
Trikolor kerítéslazúr, 5 l, 580 Ft/l  2899 Ft

E L A D Ó   I N G A T L A N
A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. kétfordulós  

versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel  
+ versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti  

az alábbi miskolci ingatlanokat

Cím, jelleg Helyrajzi szám
Alapterület

(m2)
Minimális bruttó  

ajánlati ár (Ft)
Bánatpénz  

(Ft)
Ajánlattétel

beadásának határideje
Ajánlatok bontásának  

időpontja
Palóczy u. 6.

(üres telephely)
2558/2

942 telek
645 épület

32 000 000 1 600 000 2013. 07. 29., 10.00 2013. 07. 29., 10.15

József A. u. 44.
(üres iskola)

4800
3577 telek

1513 épület
55 000 000 2 750 000 2013. 07. 29., 14.00 2013. 07. 29., 14.15

Klapka Gy. u. 27.
(üres étterem)

13084
632 telek

350 épület
25 600 000 1 280 000 2013. 07. 30., 10.00 2013. 07. 30., 10.15

Álmos u. 24.
(fejlesztési terület)

4275/9 7659 telek 65 000 000 3 250 000 2013. 07. 30., 14.00 2013. 07. 30., 14.15

Széchenyi u. 95.
(lakóház)

3625
1269 telek
480 épület

42 000 000 2 100 000 2013. 07. 31., 10.00 2013. 07. 31., 10.15

Petőfi tér 3.
(lakóház)

3428
1077 telek
711 épület

30 000 000 1 500 000 2013. 07. 31., 14.00 2013. 07. 31., 14.15

Győri kapu 47–53.
(üzlethelyiség)

22133/276/A/1 156 épület 25 200 000 1 260 000 2013. 08. 01., 10.00 2013. 08. 01., 10.15

Békeszálló telep
(fejlesztési terület)

23103/4 ~ 18 000 telek 65 000 000 3 250 000 2013. 08. 01., 14.00 2013. 08. 01., 14.15

Az írásos ajánlatok benyújtásának és bontásának helyszíne: MIK Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60., I. emelet 14. szoba
Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlant és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt (ingatlanonként  
20 000 Ft+áfa áron) a MIK Zrt.-től megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a 
nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indok-
lási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa! Az ingatlanok igény esetén, előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetők meg.
Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a MIK Zrt honlapján www.mikrt.hu, valamint a 30/337-9869 és az 516-213, 516-236, 516-237, 516-
243-as miskolci telefonszámokon kérhető. 

gyakorló ápoló (okJ: 5272301) 
képzési idő:  4 félév

egészségügyi asszisztens (okJ: 5472001)  
képzési idő:  4 félév

gyógy- és sportmasszőr (okJ: 5472601)  
képzési idő:  4 félév

Jelentkezési határidő: 2013. 08. 31.

a szent Benedek gimnázium szki  
és kollégium miskolci tagintézménye 

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

Érdeklődni És jelentkezni: 

3533 miskolc, kabar u. 12.
06-30/398-9827, 06-46/530-340  

sztbenedek.miskolc.titkarsag@gmail.com

l  fizika, földrajz, kémia, matematika, testnevelés szakos tanár
l   hegesztő, pék, szakács szakmák elméleti és gyakorlati oktatásához, 

valamint egészségügyi szakoktató

a szent Benedek gimnázium szki  
és kollégium miskolci tagintézménye  

pályázatot hirdet az alábbi munkakörökre:

BőveBB információ: 

06-30/511-2954, 06-46/530-340  
sztbenedek.miskolc.ig@gmail.com

Apróhirdetés
Hivatalos ügyeket intézni, orvoshoz 
menni a babával. Ebben is segíthet a Mis-
kolci Otthon Segítünk Alapítvány ingyenes 
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 be-
lül, teljes objektumirtás esetén garanciá-
val. Hudákné Vetési Margit, 20/225-2241; 
30/473-0268; 70/506-7889.



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

Bos. Helynekem.

Július 14. | vasárnap
10.00 | Tridenti rítusú szentmise. A misét 

Papp Péter atya mutatja be. Pereces, Közös-
ségi Ház.

Július 15. | hétfő
19.00 | OrgonaPont. A Szent Efrém Férfikar  

vendégszereplése. Avasi református templom.

Július 16. | kedd
20.00 | Edda-koncert. Diósgyőri vár.

Július 18. | csütörtök
16.00 | Rendkívüli Irodalmi fonó. Verses-boros 

beszélgetés, a Role együttes műsora. Miskolci Ga-
léria, Feledy-ház.

Július 19. | péntek
09.00 | Lakótelepi este. Jókai lakótelepi aluljá-

ró, illetve az aluljáró feletti zöldterület. Programok 
részletesen:
09.00 | Aluljáró festése Kriskó Péter festő-
művész irányításával
13.00 | Ebéd: Jókai-bableves
14.00 | Kézműves foglalkozások, arcfestés
15.00 | Korzsényi Tibor bábművész Micike,  
a picike nyári kalandjai című bábelőadása

16.00 | Az Esztenás együttes  táncháza
20.00 | Újra Elektróger. Helynekem.

Július 20. | szombat
08.00 | Tapolcai Vitamin Nap. Miskolctapolca, 

Enyedi úti autóparkoló.
19.00 | Bűvös 60. A Héliosz együttes jubileumi kon-

certje. Diósgyőri vár.
21.00 | Sky Fanatic-koncert. Helynekem.

kiállítás:
» Úton. A világban, építészetben, Szentírásban. Meg-

tekinthető július 17-ig. Kós-ház.
» Ezüst négyszög. Kárpátok Eurorégió Nemzet- 

közi Festészeti Triennále. A tárlat augusztus 

24-ig tekinthető meg. Miskolci Galéria, Rákó-
czi-ház.

» Művésztanárok nyári szalonja. Jakab Enikő fes-
tőművész-rajztanár kiállítása megtekinthető július 
28-ig. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

» Rejtett értékek II. Fotográfiák borsodi köz- és ma-
gángyűjteményekből. A tárlat megtekinthető júli-
us 27-ig. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

» A TÉNY-KÉP Fotográfus Kör tagjainak kiállítá-
sa. A tárlat szeptember 30-ig tekinthető meg. Vas-
gyári Közösségi Ház.

» Életművem nincs – csak életem van.  Várko-
nyi Zoltán emlékkiállítása megtekinthető au-
gusztus 31-ig. Színháztörténeti és Színész-
múzeum.
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programok  7

Július 15. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Honvéd7 19.40 Vigyázz, kész, biztonság! 20.00 Miskolc Ma (ism.)  20.30-06.00 Képújság.

Július 16. | 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 17. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Épí-tech 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sza-
badegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30-06.00 Képújság.

Július 18. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kultu-
rális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30-06.00 Képújság.

Július 19. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25  Egészségpercek19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.25 Kukkantó  20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

Július 20. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.30–07.00 Képújság.

Július 21. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Krónika, heti 
hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 Egészségper-
cek (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.30-07.00 Képújság.

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

progrAmAjánló ››››››››››››››››››››
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).

Július 18–24. | 15.15 Szörny Egyetem; amerikai, animációs film | 6 | (Béke-te-
rem) | 15.30 Nem beszélek zöldségeket!; feliratos, francia vígjáték | 12 | (Urá-
nia-terem) | 17.00, 19.30 A nagy Gatsby; amerikai-ausztrál, romantikus film | 
12 | (Uránia-terem) | 17.30 Felcsípve; francia vígjáték | 16 | (Béke-terem) | 19.45 
Egy hölgy Párizsban; feliratos, francia–belga–észt film | 16 | (Béke-terem).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
A magányos lovas (MB premier) | 12 
| 11.30, 14.30, 17.30, 20.30
Tűzgyűrű (MB premier, digitális 3D) | 
12 | 10.00, 15.00, 20.00 – 17.30 (kivéve 
k), 22.30 (p–szo)
Tűzgyűrű (MB premier) | 12 | 12.30 – 
17.30 (k)
Gru 2. (MB digitális 3D) | 6 | 12.00, 
16.30, 18.30, 20.30 – 22.30 (p–szo)
Gru 2. (MB) | 6 | 10.00, 14.15
Női szervek (MB) | 16 | 10.30, 15.00, 
17.15, 19.45 – 22.00 (p–szo)
Szemfényvesztők (MB) | 12 | 11.15, 
16.00, 19.30 – 21.45 (p–szo)
Gyakornokok (MB) | 12 | 13.30 – 
22.15 (p–szo)

A föld után (MB) | 12 | 13.00, 20.15
Z világháború (MB digitális 3D) | 16 
| 13.15, 15.30, 20.00 – 17.45 (kivéve 
sze), 22.15 (p–szo)
Z világháború (MB) | 16 | 17.45 (sze)
Szörny Egyetem (MB digitális 3D) | 6 
| 11.15, 13.30, 15.45, 18.00
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 
| 20.15
Másnaposok 3. (MB) | 16 | 18.15
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül., pr – premier. A 13 óra előtti kez-
dési időpontok szombatra és vasárnapra, a 21 óra utáni-
ak csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

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

» A karmelita templom Kármelhegyi Boldogasszony búcsúja július 16-án, kedden lesz 
megtartva. A szentmise 17 órakor kezdődik, melyet Ft. Bakos Rafael karmelita tartományfőnök 
mutat be és mond szentbeszédet. Előző délután Koós Ede iskolalelkész mond lelkigyakorlatos 
szentbeszédet a szentmisén, szintén 17 órától. Mindkét nap fél 5-től már lesz gyónási lehetőség.

» Július 14-ével kezdődően, minden vasárnap 10 órai kezdettel tridenti rítusú szent-
misét mutat be rev. Papp Péter atya Miskolc-Perecesen, a Közösségi Házban (a templom mellett). 
A szentmise előtt lehetőség van magyar nyelvű szentgyónásra annak, aki ezt igényli.

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

HirDetés

HirDetés

KréM MiNőSéGű  
ruháK KiáruSíTáS MiATT 

ároN Alul ElAdóK! 

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

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.) A szokásosnál is nagyobb a kíváncsisága, minden iránt érdeklődik, fő-
leg a kollégák magánélete iránt, szeret pletykálkodni. Jobban jár, ha kicsit visszafogja magát, és inkább 
a feladatai megoldására koncentrál. Nehezen tud a teendőire figyelni, nagyon várja a szabadságát, hi-

szen ráfér már Önre a pihenés. Otthon kicsit türelmetlenebb, nehezen viseli kedvese bosszantó tulajdonságait. 

bika (04. 21–05. 21.) Nagyon igyekszik fenntartani kollégáival a jó kapcsolatot, ezért még a 
munkájukban is szívesen segít. Vigyázzon a feladat-átvállalásokkal, mert kihasználhatják a jóindulatát, 
és a fáradságáért nem jár hála. Ha teljesen kimeríti magát, otthoni teendőire nem jut energiája, és csa-

ládja sem fogja értékelni, ha már beszélgetni sincs ereje velük. Partnerére viszont minden helyzetben számíthat.

ikrek (05. 22–06. 21.) Jó úton jár, ha arra törekszik, hogy kollégái elkerüljék. Feszült és indu-
latos hangulatban van, nehéz saját magát megfékezni. A teendőihez nincs türelme, az alaposabb mun-
kavégzést igénylő feladatok bosszantják. Jobban jár, ha feletteseivel is hangnemet vált, nem lenne túl 

bölcs dolog veszekedni velük. Keressen megoldást a stressz levezetésére, szervezzen párjával színes programot, bulit. 

rák (06. 22–07. 22.) Nincs túl jó hangulat az irodában, ez a munkavégzésükön is nyomot 
hagy. Szurkálódó megjegyzések, feszültség érezhető a levegőben. Legyen türelmes, hamarosan javul-
ni fog a helyzet, addig a családja által teremtett nyugalom segít elviselni a munkahelyi stresszt. Sétál-

janak nagyokat esténként, használják ki a kellemes nyári napokat. Szervezzen szabadtéri programokat. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Kipihenten, újult erővel lát munkához, megérdemelt sza-
badságáról visszatérvén. Jó hangulata mindenkit magával ragad, viszont kevésbé figyelnek az aktív 
munkavégzésre, így hatékonyságuk csökken. Tekintélye megóvása érdekében kicsit fogja vissza ma-

gát, és kevesebbet szórakoztassa a kollégákat. Családjával foglalkozzon többet, az együtt töltött idő pótolhatatlan. 

szűz (08. 24–09. 23.) Érzelmei erőteljesen befolyásolják hangulatát, még munkavégzésé-
ben is érződik lehangoltsága. Jó lenne kicsit racionálisabban gondolkodnia. Túl kellene már lépnie azon 
a problémán, hogy olyan kollégákkal is együtt kell dolgoznia, akiket nehezebben visel el. Magánéleté-

ben régi feszültségek kerülhetnek felszínre, pár dologban Önnek is kompromisszumot kellene kötnie. 

mérleg (09. 24–10. 23.) A következő időszakban feletteseivel több megbeszélésen is 
részt vesz. Céltudatosan és magabiztosan tárgyal, ez előbb-utóbb megfelelő eredményekhez is vezet-
het. Családi életéből lehetőség szerint hagyja ki a munkáját, otthon csak kedvesével és gyermekeivel 

foglalkozzon, még a telefonját is kapcsolja ki. Találja meg az egyensúlyt a magánélete és a hivatása között. 

skorpió (10. 24–11. 22.) Egy új állás lehetősége merülhet fel a napokban, mérlegelnie 
kell a több pénz, illetve a biztosabb hely között. A jó döntéshez alaposan végig kell gondolnia a követ-
kezményeket. Partnerével több konfliktushelyzet is kialakulhat, főleg anyagi kérdésekben fordul elő, 

hogy nem mindig sikerül megegyezniük. Ha végképp nem tudnak közös nevezőre jutni, halasszák el a döntést. 

nyilas (11. 23–12. 21.) Kritikus és őszinte hangulatban van, nem rejti véka alá vélemé-
nyét, viszont nem veszi jó néven, hogy ez nem mindenkinek tetszik. Fogadja el, hogy van, aki nem vi-
seli jól a kritikát. Főleg munkahelyén fogalmazzon kicsit diplomatikusabban. Szervezzen egy hosszú 

hétvégét, utazzon el kedvesével egy romantikus helyre, kapcsolatuknak is jót fog tenni a változatosság. 

bak (12. 22–01. 20.) Nem érzi munkahelyét biztosnak, ellensúlyozásként rengeteget dolgo-
zik, túlhajtja magát. A sok erőfeszítés ellenére sem garantált az előrejutás. Próbálja meg a hivatásával 
járó stresszt elkerülni, vagy legalábbis keressen a levezetésre megfelelő módszereket. Párjával töltsön 

el egy romantikus, gyertyafényes vacsorát, egy kiadós, szeretetteljes beszélgetés ráfér már mindkettejükre. 

vízöntő (01. 21–02. 19.) Túlságosan közlékeny mostanában, és balul sülhet el, hogy meg-
gondolatlanul beszél a munkahelyén is. Ennek az lesz az eredménye, hogy lesz, aki megsértődik, illetve az 
is előfordulhat, hogy igazságtalan lesz valakivel.  Magánéletében szenvedélyes időszak jön, apró figyel-

mességeiért szerelme elkényezteti majd. Ha pár napra el tudnak utazni valahová, garantáltan felejthetetlen élmény lesz. 

halak (02. 20–03. 20.) Szereti az áldozat szerepét játszani, olyan kudarcélményeket is dé-
delget, amik nem is az Ön hibájából alakultak negatívan. Ne zárkózzon magába, az önbizalomhiány 
csak további hibákat eredményezhet. Otthon inkább csendes estékre vágyna, ezért kerülje a zsúfolt 

programokat, tömegrendezvényeket, legyen a pihenésé a főszerep. Családja szeretettel veszi körül.

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

hi-Sec és MEGA acél bizton sá gi ajtók 
már 54 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium) cseréje óri-
ási kedvezménnyel, teljeskörű árnyé-

kolástechnikával. tel./fax: 46/402-292, 
mobil: 30/336-5528, web: www.alu-
port.hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház i. emelet. Nyitva: h–p: 
9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

Minőség kedvező áron! rendeljen 
kalodás tűzifát, ameddig készletünk 
tart! Akác: 13 000 Ft/kaloda, cser, tölgy, 
bükk: 12 500 Ft/kaloda. Akciónk erejéig 
a fuvarköltséget a feltüntetett ár tartal-
mazza. érd.: 70/231-5482.

A DIÓSGYŐRI VÁRBAN 
2013. JÚLIUS 16., 20 ÓRA 

Jegyek elővételben kaphatók:  
diósgyőri vár, Ady Műv. ház, ifiház,  

Fehér Fotó, MKK Központi jegypénztár

Bővebb info:  
www.adymuvhaz.hu 3525 Miskolc, Nagy imre u. 17.   Tel.: 46/412-142     

facebook/vilaglatoutazas

Vár A TENGEr, NAPFéNY, BArCEloNA...!!!

SPANYolorSZáG – CoSTA BrAVA

49 900 Ft/főtől
utazással, szállással, félpanzióval

11 nap/8 éjszaka

MiNdEN,  AMi uTAZáS – EGY hElYEN!
www.vilaglatoutazas.hu, www.vilaglato.eu 
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8  mozaik / rejtvény

115 éve, 1898. július 7-én kelt a Miskolci Otthon Egyesület 
alapszabályzata. Céljuk az irodalommal, hírlapírással, a művésze-
ti tevékenységet folytatókkal történő kapcsolattartás, az együvé 
tartozás ápolása, közös bemutatók rendezése volt. Később nevü-
ket Miskolci Mű és Zenekedvelők Otthona Társasága elnevezés-
re változtatták.

100 éve, 1913. július 13-át a Magyar Eszperantó Egyesület elnö-
ke miskolci előadását – amelynek résztvevőit Kalocsay Kálmán és 
Győry Nagy Lajos kalauzolta –, a miskolci mozgalom kezdeteként 
dokumentálták. (Az első csoport 1921-ben szerveződött meg.) 

56 éve, 1957. július 13–14-én Miskolcon rendezték meg az I. 
Észak-magyarországi Eszperantó Találkozót. A Szent Anna tér ek-
kor kapta az Eszperantó tér nevet.

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

Miskolczi Vásár
Első vasárnapon immár hagyo-

mány a Miskolczi Vásár. A színes 
rendezvény júliusban is sokakat 

vonzott be a belvárosba, ahol fest-
mények, könyvek, kerámiák, régi 

értékek bőséges választéka vár-
ta a látogatókat, megőrizve a ha-

gyományos bazárjelleget. Nem 
volt hiány a vásáron kellemes idő-
töltést biztosító rendezvényekből, 

utazási ajánlatokból és gasztro-
nómiai különlegességekből sem. 
A sétálóutca burkolatának meg-
újítása miatt voltak árusok, akik 

nem a megszokott helyükön vár-
ták a vásárlókat. A júliusi régi-

ségvásáron a Cifrapalota Játszó-
ház szórakoztatta a legkisebbeket, 
amíg a szüleik a vásári kínálatból 
válogattak, vagy csak nézelődtek.

(fotó: Mocsári L.)

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

Játékok nagykönyve
Több mint 250 játék leírása és szabályai 
az Alexandra Kiadó gondozásában. A Já-
tékok nagykönyve teljes útmutatást nyújt 
a szabadtéri és otthoni játékoktól a csa-
ládi kedvenceken át a csapatsportokig. 
Több mint 250 játék és sportág szabályait 
tartalmazza, hogy soha ne fogyjunk ki az 
ötletekből partik, piknikek, esős napok, 
kirándulások vagy hosszú utak alkalmá-

val. Melyik ér többet: a full house vagy a flöss? Milyen játékkal készül-
jünk a következő partira? Hogyan lehet nyerni a backgammonban? 
Mik a tenisz játékszabályai? A szakadatlan szórakozásra vágyók itt 
megtalálják a válaszokat.

Pierrot: AGON – 24 táblajáték a 
nagyvilágból
Különleges és hiánypótló könyv a 24 
táblajáték a nagyvilágból. A gyűjtemény, 
amely az Alexandra Kiadó gondozásá-
ban jelent meg, huszonnégy táblajáté-
kot tartalmaz játéktáblákkal, magyarázó 
szövegekkel, figurákkal és dobóeszkö-
zökkel. Valamennyi játék izgalmas idő-
utazás távoli korokba és vidékekre Észak-Amerikától Afrikán és Eu-
rópán át a Távol-Keletig. A kötet mindazoknak szól, akik szeretnek 
játszani, és nyitottak az új és különleges táblajátékok megismerésére.

Akkor és most… „Ha valaki autóval akar a vasútról a város szí-
vébe menni, a Baross Gábor utcán már megálljt parancsol a gépkocsi-
nak a strandfürdő. Képe és berendezése megadja Miskolc karakterét és 
bizonyítja, hogy ebben a városban követik az idő rohanását. A strand-
fürdő varázsszer az idegen idevonzására, mert aki látja és élvezi, emi-
att sokadjára is visszajön Miskolcra” – írta a Reggeli Hírlap 1930. június 
8-ai száma. Tervezője Hajós Alfréd, aki az uszodák tervezésében külföl-
di mérnökök között is első. A fő támogató pedig a „villanygyár” igaz-
gatója, Kollár Nándor volt. A medence mérete megfelelt a nemzetközi 
előírásoknak, egyik oldalának napfürdőző területére finom tengeri ho-
mokot hozattak. 220 kabin, 360 öltözőszekrény szolgálta, hogy napon-
ta több ezer ember is megfordulhasson itt. Megnyitására nemzetközi 
úszóversenyt szerveztek, a verseny fővédnöke pedig József főherceg volt.     
(Sáfrány Gy. József képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

„Van jövője a villamosnak!”
Minden, Miskolcon meg-
található villamostípust 
tud kezelni Berta József, 
aki az első új Skodánkat 
vezette a Villamosok éj-
szakáján.

Idén lesz 30 éve annak, hogy Ber-
ta József, a Miskolc Városi Közle-
kedési Zrt. munkatársa, még nor-
mál üzemi körülmények között 
vezette a 100-as és 151-es FVV 
kocsikat. Ő vezette először az első 
Tátra kocsit, (a 200-ast) és nem 
volt ez másképp most, az első 
Skodával sem.

– 1991-ben nem volt ekkora 
ünnep, akkor egy sajtótájékoz-
tatón bemutatták a kocsit az új-
ságíróknak, majd másnap már 
utasokat is szállított. A mosta-
ni ünnep viszont nagyon jó él-
mény volt. Szinte megdöbbentő 
volt látni azt a tömeget, mely már 
csütörtök éjjel, majd pénteken kí-
sérte, várta a villamost. A remíz-
től Felső-Majláthig mindenütt 
fotózták, éljenezték a kocsit. Pén-
teken eredetileg a Sötét kaputól 
világítás nélkül kellett volna gu-
rulni, hogy csendben, igazi meg-

lepetésként érjük el a Városházát, 
azonban a tömeg már a Szemere 
utcától hatalmas volt, figyelte, kí-
sérte a villamost – eleveníti fel a 
villamosünnep csúcspontját Ber-
ta József.

– Öröm volt átélni a pénte-
ki ünnepet, mert ez is bizonyítja, 
hogy itt, Miskolcon van jövője a 
villamosközlekedésnek, az új pá-
lyával és az új szerelvényekkel si-
került ismét régi rangjára emel-
ni a villamost. Ez nagy lehetőség 
az MVK-nak, amivel élnünk kell 
– mondja Berta József, aki beszélt 
a villamosok tervezésének folya-
matáról, illetve a régi FVV, a Tát-
ra és a bécsi SGP történetéről, il-
letve személyes tapasztalatairól is 
az elmúlt 30 évből. A beszélgetés 
a minap.hu-n olvasható.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

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

Általános segélyhívó: 112; 24 órás felnőtt orvosi ügyelet: MISEK (Csa-
bai kapu): 46/477-104, 46/560-080; Fogorvosi ügyelet (Szentgyörgy 
u. 25.): 46/303-098; Gyer mekorvosi ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 
76.): 46/477-104, 46/412-572. Lelkisegély 116-123. Áldozatsegítő vo-
nal: 80/225-225. MIHŐ-ügyelet: 46/379-360. MIVÍZ-ügyelet: 46/519-339. 
ÉMÁSZ-hibabejelentés: 40/42-43-44. Közterület-felügyelet: 46/502-579. 
Közlekedési lámpák meghibásodása (0–24 óra): 46/514-949. In Memo-
riam Temetkezés (halottszállítás): 46/353-909, 30/677-7958. Állategész-
ségügyi Telep (kóbor, elhullott állatok): 46/345-103, 30/339-6549. 

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

Szörny Egyetem
A Szörny Rt.-ből ismert 
Mike Wazowski és James 
P. Sullivan, azaz Sulley el-
választhatatlan barát, de ez 
nem volt mindig így. A két 
szörny egyetemi évei alatt 
ismerte meg egymást, s ak-
kor ki nem állhatták egymást, már az első pillantástól kezdve. Ennek legin-
kább az volt az oka, hogy egyáltalán nem hasonlítanak. Külsejük, jellemük 
is merőben eltérő. A Szörny Egyetem megmutatja a hősök rejtélyes múltját, 
s kiderül az is, hogy Mike és Sulley végül hogyan lépett túl az ellentéteken, s 
milyen kalandok segítségével lettek elválaszthatatlan barátok. 

amerikai animációs film, korhatár 6 év
Művészetek Háza, Béke-terem, július 18–24.; 15.15

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

Névadó – Imreh Zsigmond
A Miskolctapolcai és a 
Bencések útja között, 
északról a Homonnai, 
délről a Nyitrai utcák ál-
tal övezve 1–9. számok-
kal ellátott utcácskák 
helyezkednek el. Ezek 
között 3-as számmal je-
lölt az Imreh Zsigmond 
utca. 

A névadó a háromszékmegyei 
Illyefalván született, apja tanító volt 
Kolozsváron. Ebben a városban vé-
gezte tanulmányait, majd tett érett-
ségi vizsgát. Erdélyből került a Kép-
zőművészeti Főiskolára, ahol egy 
évtizedet töltött Vaszary János nö-
vendékeként. A művész-szak elvég-
zése után tanári diplomát is szerzett, 
amely részben szakmai önigazolásul 
szolgált. 1928-ban került Miskolcra 

az akkori Lévay József 
ref. fiúgimnáziumba. 
Rajzot, később az iskolák 
államosítása után a Föl-
des Ferenc Gimnázium-
ban ábrázoló geomet-
riát tanított. Nem volt 
„főhivatású” művész, 
szakfelügyelőként az is-
kolákban, magánem-

berként a természetben töltött sok 
időt. Elméletileg jól képzett, de szo-
rongásos természetű volt, aki mű-
vésztársak nélkül élte le életét. Mun-
kásságát segítendő, műtermes lakást 
is csak nyugdíjazása után, 1960-ban 
kapott. (1900–1965 között élt, sor-
sa, élete tragédiája, hogy munkássá-
ga darabjai 1944-ben és 1956-ban is 
megsemmisültek. Sírja a Deszka te-
metőben található.)                          D. I. 

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

jogeset ›››››››››››

www.alexandra.hu

Alexandra Könyvesbolt
3525 Miskolc, Széchenyi út 33.

Tel.: 46/505-231Ismeri Ön az Oscar-díjas filmeket?

Most induló négyrészes rejtvényünkben díjnyertes filmek címeit rejtet-
tük el. A megfejtéseket együtt, egy levélben legkésőbb július 25-e éj-
félig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A he-
lyes megfejtők között a Szerviz Iroda felajánlásában baseballsapkát és 
bögrét, illetve Velencéről szóló könyvet sorsolunk ki. 


