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A szolgáltatóé lehet a felülvizsgálat költsége
Az országban több helyen, 
így Miskolcon is problémák 
jelentkeztek a gázkészülék-
felülvizsgálatok során, me-
lyet törvénymódosításokkal 
igyekeznek kezelni. Éppen 
ezért, ahol eddig nem végez-
ték el a felülvizsgálatot, ott 
most kivárnak a lakók.

Az év végéig minden, 1981 előtt 
üzembe helyezett gázkészüléket 
felül kell vizsgálni biztonsági szem-
pontból, és ha a szakember olyan 
hibát észlel, amely életet vagy va-
gyont veszélyeztet, akkor köteles azt 
elhárítani, egyúttal értesítenie kell a 
tulajdonost és a gázszolgáltatót is. 
A vizsgálatok során több helyen je-
lentkeztek anomáliák, amelyek mi-
att törvény- és rendeletmódosítást 
kezdeményezett a kormány, illet-
ve felmerült a határidő kitolása is – 
ezekről ősszel születhet döntés.

Ha olyan hibát észlelnek a szak-
emberek a felülvizsgálat során, ami 
veszélyes lehet, mint például a szi-

várgás, akkor kérhetik a szolgálta-
tótól a gáz kikapcsolását, mint tör-
tént az Miskolcon is több – úgy 

tudjuk, jelenleg hetven – lépcső-
házban.

» folytatás az 5. oldalon

Itt maradhat a gyűjtemény
Megoldódhat a Lézer-
pont Látványtár népvi-
seleti gyűjteményének 
sorsa azzal, hogy a Her-
man Ottó Múzeum a 
városé lett, hiszen méltó 
helyre kerülhetnek a vi-
seletek – a felek tárgyal-
ni kezdtek sorsukról. 
» részletek a 3. oldalon

Megismernék az igényeket
Járatok összehangolása, a busz-

megállók állapota, kevés hétvégi já-
rat és többször „tömött” buszok – a 
2. számú választókerület lakói leg-

inkább ezekkel kapcsolatban vetet-
tek fel problémákat, észrevételeket 
a „Hivatal házhoz megy” című so-

rozat csütörtöki, a Miskolc-Szirmai 
Református Általános Iskolában 

megtartott lakossági fórumán.
» részletek a 3. oldalon

Új beléptető, 
jöhet a kettes
elektronikus beléptető rendszer 
működik a jégcsarnokban. tavasz-
szal lefedhetik a kettes pályát.  
sport | 5. oldal

Újraéled  
a gárdonyi
táborok, klubok, megemlékezé-
sek és irodalmi programok jellem-
zik a nyarat.   
a város | 3. oldal

jön a digitális 
Miskolc tV! 
jobb minőségben követhetik októ-
ber végétől, azaz a digitális átállás 
után a Miskolc tv műsorait is.   
a város | 3. oldal

Hetven hektárnyit hasznosít
Az állattartás és a kertészeti te-
vékenység mellett már szántóföl-
di növénytermesztéssel is foglal-
kozik a Miskolci Agrokultúra Kft., 
ennek köszönhetően 21 millió fo-
rintos bevételre lehet számítani. 

Sajószentpéter határában fek-
szik az a 70 hektáros terület, 
amely tavalyig gyomos, gazos, 
semmilyen hasznot nem hozó 
földrész volt. A Miskolc Hol-
ding tagvállalata, a Miskolci 
Agrokultúra Kft. itt kezdett sza-
badföldi kertészkedésbe. Az ed-
dig elért eredményt csütörtökön 
Lantos Ottó, a kft. ügyvezetője 
mutatta meg Kriza Ákos polgár-

mesternek és Vécsi Györgynek, 
a Miskolc Holding Zrt. Igazga-
tótanácsa elnökének.

– Napraforgóval ültettük be, 
amely most jár virágzásának első 
harmadában – mondta Lantos 
Ottó, hozzátéve: szeptember kö-
zepén, október elején kezdődhet 
a betakarítás. A megművelés 14 
millió forintba került, s 21 millió 
forint bevételt eredményez.

– A földalapú támogatás is 
beletartozik ebbe, így közel 50 
százalékos a nyereség. A napra-
forgót olajipari célokra kívánjuk 
felhasználni, erről már a szerző-
dést is aláírtuk – tette hozzá.

K. J. | fotó: F. K. Cs.

Újrafestett jelek
A jövő hét közepén elkezdődik az 
önkormányzati fenntartású főút-
vonalak, a közösségi közlekedés 
szempontjából fontos útvonalak 
és a gyűjtő mellékútvonalak, vala-
mint a kerékpárutak útburkolati 
jeleinek felújító festése.

A város költségvetésében erre a 
munkára 13 millió forintot különí-
tett el. Tervezett ütemezés szerint 
végzik a munkát (ez a minap.hu-n 
megtalálható). Egészen augusztus 
végéig tart az útburkolati jelek je-
lentős mértékű újrafestése, felújítá-
sa Miskolcon.

A burkolati jelek újrafestését a 
tervek szerint éjszaka végzik majd, 
azonban lehetséges nappali mun-
ka is. 

Megújul a családsegítő
Megkezdődött július 11-én a 
Miskolci Egyesített Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekvédel-
mi Intézmény Arany János utcai 
épületének korszerűsítése. 

A projekt keretében az épület 
infrastrukturális fejlesztése tör-
ténik meg a nyílászárók cseréjé-
vel, fűtéskorszerűsítéssel, külső 
homlokzati hőszigeteléssel, illet-
ve a belső infrastrukturális kör-
nyezet felújításával, részleges aka-
dálymentesítéssel. 

A fejlesztés eredményeként 
új szolgáltatási formák beveze-
tésére is lehetőség nyílik. A több 
mint 100 millió forint összkölt-
ségű projekt nagy része ÉMOP-

támogatásból valósul meg, Mis-
kolc 5 millió forintos önrésszel 
járul a költségekhez. A szolgálta-
tásokat a felújítás ideje alatt is fo-
lyamatosan biztosítják. 

(fotó: F. K. Cs.)

Népszerű helyi ízek, színek

A helyiek és a turisták körében is 
nagy népszerűségnek örvend a július 
elején nyílt Miskolc Bolt és Café, mely 

helyi specialitásokkal és folyamatos 
újdonságokkal várja a betérőket. 

» cikkünk a 3. oldalon

Sétálóutca: részben megújul a közvilágítás is 
Cseréli a burkolatba épített közvilá-
gítási lámpákat, valamint a föld alatt 
futó kábeleket az ÉMÁSZ, ezért mó-
dosítani kellett a sétálóutca felújítá-
sának ütemezését. Egyébként a sé-
tálóutca több területe is a készhez 
közeli állapotban van.

A Kazinczy utca – Városház tér kö-
zötti szakaszokon a tervezett mun-
kakezdés és a munkafolyamat is 
módosul, a főutca ezen szakaszán 
a burkolat megújítását csak a köz-
műkiváltás rekonstrukciója után fe-
jezhetik be, mondta Pásztor Imre, a 
Miskolc Holding Zrt. kommuniká-
ciós vezetője. Az Erzsébet tér – Vá-
rosház tér közötti szakasz déli olda-
lán tudott a kivitelező kezdeni, majd 

a Városház tér és az Avas Szálló kö-
zött folytatódik a kábelcsere.

Az új ütemezés szerint a Kazin-
czy u. – Avas Szálló közötti szakasz 
északi oldala várhatóan augusztus 

első hetére lesz kész. A Kazinczy – 
Szentpáli közötti terület déli oldala 
a fedlapok elhelyezését kivéve elké-
szült, az északi oldalon a befejező 
munkák tartanak még.  

Élményvásárlás a vadonatúj 
miskolci Telekom üzletben
Tágasabb üzlettérben, a megszokott szakértői támogatással és folya-
matos akciókkal várja minden kedves meglévő és új ügyfelét, a Tele-
kom termékeit és szolgáltatásait innovatív környezetben bemutató, 
megújult Telekom üzlet miskolcon.

» bővebben a 2. oldalon

HirdeTés

Hiába a bojler, csak vízforralóval van meleg víz ebben a szolgáltatásból kizárt Kassai utcai épületben is | fotó: F. K. Cs.



július 14. | vasárnap

Polgárjogi nap. A Roma Polgárjogi 
Mozgalom megyei szervezete polgár-
jogi, kulturális és közéleti napot ren-
dezett vasárnap az Avasi Kilátó Ifjú-
sági Parknál. A rendezvény célja volt, 
hogy erősítse a cigányság identitástu-
datát, közösségi érzését.

július 15. | hétfő

Generációk találkozása. A 
Fokoláre mozgalom önkéntes tábo-
rának fiataljai töltöttek el egy napot 
az Őszi Napsugár Otthon lakóival. 
Együtt tornáztak, interaktív vetélke-
dőt rendeztek. A táborozók segítő 
programjukat másnap az Aranykor 
Idősek Otthonában folytatták.

Bejárás a lakókkal. Lakossági be-
járást tartott Zsiga Marcell alpolgár-
mester, önkormányzati képviselő vá-
lasztókerületében, a Győri kapuban. 
Vízelvezetés, parkolók, játszóterek – a 

lakók leginkább ezekkel kapcsolatban 
jeleztek problémát. Zsiga Marcell el-
mondta, képviselői alapjából finanszí-
rozza a beruházásokat, közel tízmil-
lió forint áll rendelkezésére még idén.

július 17. | szerda

Technológiai park az egyetemen. 
A Miskolci Egyetem és a cégek kap-
csolatát erősíti majd a remények sze-
rint az a technológiai park, melynek 
létrehozásáról a felsőoktatási intéz-
mény és a B.-A.-Z. Megyei Fejleszté-
si Ügynökség írt alá együttműködési 
keretmegállapodást.

„Romák és barátaik”. Idén először a 
Selyemréti Általános és Magyar–An-
gol Két Tanítási Nyelvű Iskola öt di-
ákja – egyedüli miskolciként – is részt 
vett Balatonlellén, az Amerikai Egye-
sült Államok Magyarországi Nagykö-
vetsége által finanszírozott „Romák és 
barátaik” táborban július 6. és 13. kö-

zött. A már nyolcadik alkalommal 
megrendezett nyári angoltábor célja a 
toleranciára nevelés és az angol nyelv 
oktatása.

Kérdőjel, felkiáltójel. „Úgy gondol-
tam, önkormányzati képviselőként 
tájékozódnom kell arról, mi történik 
Miskolcon. Sokan azonban megkér-
dőjelezték a helyszínen, hogy mit is 
keresek én ott – mondta Jakab Péter 
jobbikos képviselő a vasárnapi cigány 
polgárjogi nap kapcsán tartott sajtótá-
jékoztatóján. Szóvá tette azt is, hogy a 
fórumon, amelyen roma politikusok 
és jogvédők mellett Juhász Péter, az 
Együtt 2014 társelnöke is részt vett, a 
cigányságnak az ország irányításában 
való részvételt követelték, a felszólalók 
egyike pedig azokat az iskolákat, me-
lyek nem vesznek fel cigánygyereke-
ket, bezárással fenyegette meg. Ezért 
szerinte „óriási felkiáltójel volt a ren-
dezvény számunkra”.

július 18. | csütörtök

Bizonyítványosztás. Közel 200 kor-
mánytisztviselő kapott bizonyítványt 
kiváló tudásáról. A minőségi és teljes 
körű ügyfélkiszolgálás érdekében a 
frissen vizsgázott kormánytisztviselők 
feladatainak köre bővül, akik így ma-
gas színvonalú szolgáltatásokkal segí-
tik a polgárok mindennapjait. 

Második turnus ajándékkal. A 
nyári háromból a második turnus 
indult el a miskolci Cigány Nemze-
tiségi Önkormányzat Esélynövelő 
nyári táborába. A táborozókat Csö-
bör Katalin országgyűlési képviselő 
is meglátogatta, és 100 liter tejjel se-
gítette a reggeliztetésüket.

július 19. | péntek

Lakótelepi este. Egész napos 
programba ágyazva folytatódott a 
Jókai-lakótelepi aluljáró festése: az új 
villamos került a falra.

a város lapja
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» Varga Gergő (DK) | a 6. számú önkormányzati választókörzet képviselője ut-
cafórumot tart a Szentpéteri kapui Zamat ABC előtt július 25-én, csütörtökön délután 
5–7 óra között.

» Nánási-Kocsis Norbert (Fidesz) | a 10. számú önkormányzati választókör-
zet (Szentpéteri kapu) önkormányzati képviselője lakossági fórumot szervez július 23-án, 
kedden délután 5 órától a Honvéd pályával kapcsolatban felmerült kérdések megbeszé-
lésére. Fórumot tart ugyancsak július 23-án, kedden délután fél 6-tól az Arany János té-
ren közrendvédelmi témakörben. Mindkét helyen jelen lesznek az érintett szakemberek.

» Tompa Sándor (DK) | önkormányzati képviselő utcafórumot tart a Bulgárföl-
dön, a Kata presszó előtt július 26-án, pénteken délután 5–7 óra között.
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„2013 a rezsicsökkentés éve”
„2013 a rezsicsökkentés éveként 
fog bevonulni a politikai évköny-
vekbe” – mondta Csöbör Katalin or-
szággyűlési képviselő csütörtökön.

– Óriási gondolat volt a rezsi-
csökkentés a jelenlegi kormány-
tól, mert megkérdőjelezte az év-
tizedek óta elfogadott tételt, 
miszerint a rezsi drasztikus emel-
kedése szükségszerű tény, sors-
csapás – kezdte Csöbör Katalin 
fideszes országgyűlési képvise-
lő sajtótájékoztatóját. Ám, mint 
mondta, a szakemberek szerint 
sem szükségszerű ez, sőt, a díjak 
csökkenthetők is bizonyos, jól 
érezhető határon belül.

– A jobboldali kormány nem 
volt hajlandó tovább tűrni azt, 
hogy az energiahordozók árá-
nak spekulatív mozgatására hi-
vatkozva a nagy nemzetközi cé-
gek az indokoltnál sokkal jobban 
sanyargassák az embereket – 
hangsúlyozta. Véleménye szerint 
a baloldali politikusok „hosz-

szú évekig közömbösen nézték, 
hogy az egyszerű emberek mi-
ként mennek tönkre az egekbe 
emelkedő számláik vagy a devi-
zahiteleik miatt”.

– A baloldal már csak a nevé-
ben az, valójában milliárdos vagy 
globalista oldalnak kellene nevez-
ni őket, mert a multik érdekei vel 
törődnek – tette hozzá Csöbör 
Katalin, hangsúlyozva, hogy „az 
emberek mindennapi gondjaival, 
a kifizethetetlen rezsivel, a vissza-
fizethetetlen hitelekkel ma Ma-
gyarországon a jobboldal törődik, 
a jelenlegi kormány”.

HIrdeTéS

élményvásárlás a vadonatúj  
miskolci Telekom üzletben
Tágasabb üzlettérben, a megszo-
kott szakértői támogatással és fo-
lyamatos akciókkal várja minden 
kedves meglévő és új ügyfelét, a 
Telekom termékeit és szolgáltatá-
sait innovatív környezetben be-
mutató, megújult Telekom üzlet 
Miskolcon.

A Villanyrendőrnél, a Széchenyi út 
36. szám alatt megnyílt üzlet több 
mint egy új bolt: látványvilágában 
és kialakításában is egyedi megol-
dásokkal rendelkező üzlet ügyfél-
barát módon, kézzelfogható, tesz-
telhető közelségben mutatja be a 
Telekom termékeit és szolgáltatá-
sait, a legújabb okostelefonokat és 
tableteket – még több informáci-
ót, plusz tartalmakat nyújtva az ér-
deklődőknek. 

Az ügyfelek jobb és kényel-
mesebb kiszolgálására terve-
zett tágas, modern, átlátható és 

letisztult üzletet a deutsche Te-
lekommal közös nemzetközi 
együttműködés eredményekép-
pen alakították ki. Az új üzletkon-
cepció innovatív jellegét erősíti, 
hogy a megvalósítás során nagy 

hangsúlyt helyeztek az ügyfelek 
minél szélesebb körű interaktív 
tájékoztatására. A modern képer-
nyőkön és készülékeken elérhe-
tő információ mellett igazi újdon-
ságként az üzlettérben Led-falat 
alakítottak ki, amely rendkívül 
attraktívan és érthetően mutat-
ja be a Telekom termékeinek és 
szolgáltatásainak előnyeit, leg-
újabb ajánlatait, ezzel is segít-
ve az ügyfelek tájékozódását és 
döntését.

Az érdeklődők a kellemes és 
vonzó környezetben, többek 
között megtapasztalhatják az 
IPTV-szolgáltatás – a hagyomá-
nyoshoz képest – új tévézési él-
ményét, valamint átélhetik a mo-
bil szélessáv nyújtotta előnyöket.

További információk a Villany-
rendőrnél, a Széchenyi út 36. 
szám alatt található új Telekom 
üzletben.

EzEN a NyáRON MéG RöVIDEBB a SzüNET

A MIHŐ Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a távhőszolgáltató rendszer tel-
jes leállással járó nyári karbantartási munkálatait a lehető legrövidebb idő alatt elvégezze. 

2013. évben az alábbi területeken, az alábbi időpontban  
várható szolgáltatási szünet a távhőszolgáltató rendszeren:

avas, belváros városrészekben:
Az Avas és Belváros városrészekben a hőtermeléshez szükséges gázszolgáltatás szüneteltetése, 

valamint a geotermikus hőhasznosításhoz kapcsolódó szerelési munkálatok miatt 

2013. július 30-án 00.00 órától
várhatóan 2013. július 31-én 24.00 óráig

a használati meleg víz szolgáltatása szünetel. A szolgáltatás szünete alatt  
a MIHŐ Kft. is elvégzi a távhőrendszer leálláshoz kötött karbantartási munkáit.

Diósgyőr városrészben:
A diósgyőri lakótelepen a használati meleg víz szüneteltetése várhatóan 

2013. augusztus 22-én 13.00 órától 17.00 óráig tart.

Bulgárföld városrészben:
Bulgárföld városrészben, 2013. évben a MIHŐ Kft.  

nem tervezett teljes leállással járó karbantartási munkát.

Fontos tudni, hogy a távhőszolgáltatási üzemszünet időtartama alatt a melegvíz-csapokból is 
hideg víz folyik, amit a melegvízmérő óra érzékel és megmér, mely indokolatlan többletköltsé-
get okozhat. ennek elkerülése érdekében a MIHŐ Kft. javasolja, hogy a karbantartás ideje alatt, a 
melegvízmérő óra előtt lévő szerelvényt zárják el.
a nyári karbantartás ideje alatt a lakóépületek belső – fogyasztói tulajdonban lévő – rend-
szerét a MIHŐ Kft. érintetlenül hagyja, a lakások radiátoraiban víz marad!
Köszönjük felhasználóink szíves megértését.

Tisztelettel:  MIHŐ Kft.

A családi gazdaságokat segíti az új földtörvény
Sebestyén László, a Fidesz ország-
gyűlési képviselője hétfőn úgy fogal-
mazott, véleménye szerint a földtör-
vény ügyében a Jobbik a baloldallal 
együtt a nagybirtokosok és a speku-
lánsok oldalára állt.

– Az új földtörvény garantálja, hogy 
10 hónap múlva – a külföldiek föld-
vásárlási moratóriumának lejár-
ta után is – a magyar gazdáké és 
családi gazdaságoké legyen a ma-
gyar föld. Radikálisan visszaszorul 
a nagybirtokok száma a családi gaz-
daságok javára. Véget vet a baloldal 
mögött álló zöldbárók, nagybirto-

kosok és spekulánsok korszakának 
– jelentette ki Sebestyén László saj-
tótájékoztatóján.

Nem juthatnak magyar földhöz 
az átláthatatlan tulajdonosi szerke-

zetű gazdasági társaságok és nem 
léphetnek életbe a spekulánsok ér-
dekeit szolgáló zsebszerződések 
sem. Kizárólag helyben lakó, gaz-
dálkodó családi gazdaságok szerez-
hetnek földhasználatot.

A képviselő szerint, ha az ellen-
zék vette volna a fáradságot, és el-
olvassa a tervezetet, akkor világos-
sá vált volna számukra, hogy az új 
földtörvénnyel – amit június 21-én 
a parlament 253 igen és 17 nem sza-
vazattal, tartózkodás nélkül meg-
szavazott –, a külföldieknek „annyi 
esélyük lesz magyar földet vásárol-
ni, mint aranyat mosni a Szinvából”. 

A törvény több mint egy éven 
keresztül széleskörű társadalmi és 
szakmai egyeztetésen ment át. Föl-
det venni szigorú feltételekkel lehet, 
mind a vevő személye, mind a szer-
ződéskötés körülményei szigorúak 
és átláthatóak lesznek. A helyi föld-
mozgásokat a családi gazdaságok 
fejlesztésére lehet felhasználni.

Külföldi csak akkor vehet földet, 
ha letelepedik Magyarországon és 
életvitelszerűen ott lakik, megvan a 
szükséges végzettsége, földet művel, 
és a helyi földbizottság beleegyezé-
sét is megkapja. A birtokméret ma-
ximuma a felére csökken: a mostani 
2500 hektár helyett legfeljebb 1200 
hektár lehet majd.                          H. I.
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Fogadónap. Bogyay Ferenc 
rendőr ezredes, Miskolc rendőrka-
pitánya lakossági fogadónapot tart 
július 24-én, szerdán 9–12 óra kö-
zött a rendőrkapitányságon (Fábi-
án kapu 4.). Előzetes bejelentkezés 
a 46/514-511/27-29-es telefonszá-
mon, július 23-án reggel 9 óráig.

Bűnmegelőzési előadás. Az ön-
kormányzat által szervezett bűn-
megelőzési előadássorozat követ-
kező napján, július 24-én, szerdán 
délután 2 órától Vincze Csaba, a 
Miskolci Önkormányzati Rendé-
szet intézményvezetője, valamint 
Kovács László Csaba, a Közterü-
let-felügyelet és Rendészet vezetője 
az önkormányzati rendészetről és 
a közterület-felügyelők, mezőőrök 

munkájáról tart előadást a Bűn-
megelőzési Centrumban.

Kinyitottak. Július 15-étől meg-
nyíltak a nyilvános illemhelyek. 
Miskolc önkormányzata, tekintet-
tel a megnövekedett idegenforga-
lomra, augusztus 31-éig üzemelte-
ti a nyilvános vécéket a Népkertnél, 
a Szemere utcán és az Erzsébet té-
ren, mindennap 10–18 óra között.

Éjszaka csak szombaton. A Se-
lyemréti Strandfürdő, hogy ne za-
varja a környéken élők pihenését, 
ettől a hétvégétől csak szombaton 
rendez éjszakai fürdőzést, este 9 
órától hajnali 2 óráig. Áthelyezik a 
zenekart is, így csökken a lakóhá-
zak irányába a zajterhelés.

MVK: menetrendteszt
Új menetrendet tesztelnek a mis-
kolci közösségi közlekedésben, 
amely azt mutatja, az adott meg-
állóhelyről mikor indul a járat, 
vagyis nem kell számolgatni, mi-
kor ér oda a busz.

Az új menetrendet jelenleg a 69-
es busz megállóhelyein teszte-
lik, lényege pedig az, hogy nem 
azt tüntetik fel, hogy a végállo-
másról mikor indul a busz, ha-
nem azt, hogy az adott megálló-
ból mikor indul tovább. 

A többi villamos- és buszmeg-
állóban, ahogy eddig, még az 
utasnak kell számolgatnia: hoz-
záadni a végállomási indulási 
időhöz azokat a perceket, amíg 
a végállomásról az adott megál-
lóhelyre ér a járat. A tesztelt me-
netrenddel épp ezt a kis mate-
kozást kívánják kiváltani, hiszen 
ennél azonnal leolvasható, mikor 
indul az adott megállóból a busz. 
Az MVK jelenleg várja az utazó-
közönség észrevételeit, tetszik-e 
nekik ez a megoldás.

Jön a digitális Miskolc TV!
Jobb minőségben követhetik ok-
tóber végétől, azaz a térségünket 
érintő digitális átállást követően a 
Miskolc TV műsorait is. Az átállás-
hoz szükséges technika beszerzé-
séhez – 10 másik helyi televízióval 
egyetemben – a Nemzeti Média 
és Hírközlési Hatóság pályázatán 
nyerte el a szükséges összeget a 
MIKOM Nonprofit Kft.

A médiatanács 11 helyi tévének, 
köztük a Miskolc Televíziónak 
ítélt meg együttesen 72 millió fo-
rintos támogatást a digitális átál-
lás technikai költségeihez.

Molnár Péter főszerkesztő el-
mondta, a MIKOM Nonprofit 
Kft. összesen 6,8 millió forintra 
pályázott, melyet a hatóság 100 
százalékban meg is ítélt. 

A döntés értelmében lehető-
sége lesz megvenni az új, digi-
tális adót és antennát és egyéb 
berendezéseket. Az analóg su-
gárzás leállítását követően 
(melynek időpontja az ország 
nagyobb részén július 31., tér-
ségünkben pedig október 31.) a 
Miskolc TV a digitális 41-es csa-
tornán lesz fogható.

– Az átállás után televíziónk 
azoknak is jobb minőségben lesz 
fogható, akik jelenleg hagyomá-
nyos tető- vagy szobaantennával 
néznek minket. Azoknak azon-
ban, akik valamely kábelhálóza-
ton keresztül nézik műsorainkat, 
nem lesz változás, ők már most is 
digitális minőségben kapják a je-
let – mondta Molnár Péter.

Az előfizetéssel rendelkezők-
nek nem lesz teendőjük az átál-
lás során, a hagyományos szo-
ba- vagy tetőantennával és régi 
típusú televízióval azonban csak 
akkor lesznek elérhetők a jelenle-
gi csatornák, ha a nézők egyszeri 
költséggel beszereznek egy meg-
felelő vevőkészüléket, úgyneve-
zett set-top-boxot.

A set-top-boxot az antenna és 
a televíziókészülék közé csatla-
koztatva a legrégebbi típusú té-
vékészülékkel is fogható lesz az 
adás. A manapság forgalmazott 
televíziók nagy részébe már be-
építették ezt a vevőegységet. Ha 
tehát valaki új tévét vásárol, érde-
mes rákérdeznie, hogy a készülék 
rendelkezik-e DVB-T, MPEG-4 
HD tunerrel.                                   T. Á.

„A tárgyak oda vándorolnak, ahol szeretik őket”
Megoldódhat a Lézerpont 
Látványtár népviseleti gyűj-
teményének sorsa azzal, 
hogy a Herman Ottó Múze-
um a városé lett – a felek tár-
gyalni kezdtek a gyűjtemény 
jövőbeni sorsáról. 

A Lézerpont Látványtárban tar-
tott sajtótájékoztatót csütörtökön 
Kiss Gábor alpolgármester, Pusz-
tai Tamás, a Herman Ottó Múze-
um vezetője, illetve Barna György, 
a látványtár gyűjteményének tulaj-
donosa – tették mindezt azért, hogy 
a téves információk keletkezését 
megakadályozva tudassák, rende-
ződhet Európa legnagyobb népvi-
seleti kiállításának sorsa.

– Azt fontos kiemelnem, hogy 
nem eladni akarom a gyűjteményt, 
hanem megfelelő jogi garanciával 
a köz szolgálatába állítani, hogy a 
közösség javát gyarapíthassa. Tar-
tós elhelyezési megoldást keresek 
– hangsúlyozta Barna György. – A 
látványtárban több gyűjtemény is 

volt, a ’45–’68 közötti gyűjtemény 
már gazdára talált, Edelénybe, a 
kastélyba került, ott mutatják be, 
ahogyan a magyarországi kéziratos 
térképgyűjteményt is. A bibliagyűj-
teményről még tárgyalunk. A Kis-
mesterségek gyűjtemény a Tisza-ta-
vi Magyar Hagyományok Házába 
került – taglalta a gyűjtő.

A népviseleti gyűjteménnyel 
kapcsolatban elmondta, 4 ezer da-
rabot tartalmaz, vagyis 600 komp-
lett öltözéket, több mint 349 eredeti 

öltözetet, s egyéb kiegészítőket. El-
árulta, szívének ez a legkedvesebb 
gyűjtemény, s miskolci születésű-
ként szeretné, ha itthon maradna.

Kiss Gábor alpolgármester ki-
emelte, szakmai alapon úgy lehet 
felvállalni egy kiállítást, ha tudják 
annak helyét, megfelelő keretekhez 
mérten, méltón be tudják mutatni a 
legszélesebb közönségnek.

– A Herman Ottó Múzeum a vá-
roshoz került, s egy olyan új kon-
cepció fogalmazódik meg, amely-

ben méltó helye lehet a népviseleti 
gyűjteménynek. Önmagában is be-
mutatható lenne, de egy koncepció 
részeként méltóbb helye lehet. Fon-
tos megjegyezni, hogy a történet 
legvégét még nem látjuk, de a téves 
hírek megelőzése érdekében a lehe-
tőségekről szólnunk kell.

A kiállítást szeretnénk Miskolcon 
tartani – hangsúlyozta az alpolgár-
mester, majd átadta a szót Pusztai 
Tamásnak, a múzeum vezetőjének, 
aki szólt arról, hogy alapvető válto-
záson esett át az intézmény azzal, 
hogy városi múzeum lett.

– A központi épület még iro-
daházként is működik, vegyes ké-
pet mutat. Az első emeleti irodákat 
megszüntetnénk, ezzel 300 négy-
zetméternyi terület kiállítási térré 
tehető. A tárgyak oda vándorolnak, 
ahol szeretik őket. Nem minden 
gyűjteményt lehet behabzsolni, hi-
szen ha nincs előzmény, nincs, aki 
gondozná, akkor kárba vész. Ná-
lunk jó helyen lenne a népviseleti 
gyűjtemény – mondta Pusztai Ta-
más, s hozzátette: a fejlesztés költsé-
geit, körülményeit kell megtalálni.

Kiss J. | fotó: F. Kaderják Cs.

„Minden alkalommal elhangzott egy-egy dicséret is”
Járatok összehangolása, a buszmeg-
állók állapota, kevés hétvégi járat és 
többször „tömött” buszok – a 2. szá-
mú választókerület lakói leginkább 
ezekkel kapcsolatban vetettek fel 
problémákat, észrevételeket a „Hi-
vatal házhoz megy” című sorozat 
csütörtöki, a Miskolc-Szirmai Refor-
mátus Általános Iskolában megtar-
tott lakossági fórumán.

Martin-kertváros és Szirma terü-
letén a 3-as és a 3A-s járatok köz-
lekednek. Takács Gábor, a terü-
let önkormányzati képviselője 
elmondta, véleménye szerint a vá-
rosrész a közlekedés szempontjá-
ból jól ellátott, alapvetően kielégíti 
az itt lakók igényeit.

– Mivel némiképp peremkerü-
let Szirma, ezért különösen oda 
kell figyelni a közösségi közlekedés 
megoldására, a lakossági igények-
re. Történtek a városrészben közle-
kedést javító intézkedések, de van 

még miben fejlődni – tette hozzá 
Takács Gábor.

Fodor Attila, az MVK Zrt. au-
tóbusz-forgalmi osztályvezető-
je elmondta, a szirmai fórum a 12. 
a sorban, a cég munkatársainak 
részvételével az utolsó a „Hivatal 
házhoz megy” sorozaton belül.

– Büszkék vagyunk arra, hogy 
nincs olyan körzete a városnak, 
ahol ne kapott volna dicséret is az 
MVK Zrt. – mondta. Ismét csak 
hangsúlyozta, komolyan veszik a 
cég szlogenjében is hangoztatott 
megújulást, és ennek jegyében hív-
ták párbeszédre a miskolciakat, 
hogy megismerjék a valós, a kö-
zösségi közlekedéssel kapcsolatos 
igényeiket.

A lakosok közül többen a jára-
tok összehangolását és a buszmeg-
állók állapotát kritizálták, egy szir-
mai asszony pedig elpanaszolta, 
hogy tapasztalatai szerint a reggel 8 
óra utáni járatok is gyakran „töm-

ve vannak”, már Szirmán alig lehet 
felférni az autóbuszokra. A 3-as au-
tóbusz munkaszüneti napi követési 
időköze – ami most 20 perc – szin-
tén problémaként merült fel a fó-
rumon. Az előzőekhez hasonlóan 
itt is elhangzottak azonban dicsérő 
szavak, volt, aki elismeréssel szólt az 
autóbusz-vezetőkről, mondván, ne-
héz munkát végeznek.

Fodor Attila válaszként újra fel-
hívta a figyelmet, hogy július vé-
gén és augusztusban kérdezőbizto-

sok keresik majd fel a miskolci és a 
Miskolc környéki háztartásokat, és 
az ott lakókat kérdezik majd utazá-
si szokásaikról, igényeikről.

– Az így kapott óriási adatbázis 
szolgál majd a következő menet-
rend alapjául, melyet így lényegé-
ben már az utasok készítenek, az 
ő igényeiknek megfelelően állítjuk 
össze. Ettől jobb menetrend, úgy 
gondolom, nem lehet– emelte ki az 
autóbusz-forgalmi osztályvezető.

K. I. | fotó: Juhász Á.

Újraéled a Bárczay-kastély
Újra programokkal telik meg nyáron 
a hejőcsabai egykori Bárczay-kastély, 
amely Gárdonyi Géza Művelődési 
Házként üzemel.

Mint arról már beszámoltunk, ja-
nuár 7-től új vezetőt kapott az in-
tézmény Kiss Ákosné Gonda Erika 
személyében. A hejőcsabai műve-
lődési ház új vezetőjének legfőbb 
célja pedig, hogy újra élettel töltse 
meg az egykori kastélyt.

– Igazi kihívás volt, hiszen sem-
mi sem volt a házban, amikor át-
vettem a vezetését. Azóta egyre 
több programot sikerült megvaló-
sítanunk, volt borverseny, virágvá-
sár, s megemlékezés március 15-én 
– mondta. – Téves hírek is napvilá-
got láttak, ezeket cáfolandó fontos 
hangsúlyoznom: a csoportok meg-
maradtak. Van asztalitenisz, ének-
kar, illetve számos szépkorú jár to-
vábbra is a Gárdonyiba. Mindezek 
mellett művészeti énekórát szer-
veztünk, baba-mama klub indult, 
új játszószobánk van – sorolta a 
művelődési ház vezetője.

A fiatalok „visszaszoktatásának” 
érdekében az intézmény vezeté-
se felvette a kapcsolatot a Gárdo-
nyi táncházzal, minden hónapban 
lesz disco, előadások is indultak, 

többek között párkapcsolati témá-
ban, emellett védőnőkkel is együtt-
működnek, hogy kismamák és 
kisgyermekes családok számára is 
legyenek foglalkozások a házban.

– Szakképzett pedagógus foglal-
kozik a gyerekekkel a játszóházban, 
amely már többször bizonyította 
szükségességét. Több játék várja a 
szobában a kicsiket, amelyek min-
dig a nemhez, korhoz alkalmaz-
kodva szórakoztatják a gyerekeket 
– mondta Gáspárné Balázsi And-
rea, a játszóház vezetője.

A nyár hátralévő részéről el-
hangzott: augusztus 2-án Gárdo-
nyi Géza születésének 150. évfor-
dulójára emlékeznek. Októberben 
pedig Gárdonyi Géza halálának 60. 
évfordulójára emlékeznek majd. 

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

Népszerű helyi ízek, színek
A helyiek és a turisták körében is 
nagy népszerűségnek örvend a 
július elején nyílt Miskolc Bolt és 
Café, mely helyi specialitásokkal 
és folyamatos újdonságokkal vár-
ja a betérőket.

Blaskó Krisztián, a Miskolc Bolt 
vezetője elmondta, a július eleji 
nyitás óta nagyon sokan keresik 
fel a boltot, az érdeklődés töret-
len, a miskolciak és a hazai vagy 
külföldi vendégek is keresik az ott 
árusított helyi termékeket.

– Mostanra vannak törzsvá-
sárlóink is, és nagy öröm az is, 
hogy többen vitték már terméke-
inket ajándékként különböző al-
kalmakra – mondta a boltvezető.

A munkatársak tapasztalatai 
szerint a Miskolc Boltot hiány-
pótló üzletnek tartják az oda be-
térők, kiváló ötlet szerintük, hogy 
a helyi kézműves termékek elér-
hetővé váltak Miskolc központjá-
ban, a sétálóutcán, és a helyszínt 
is jó választásnak látják.

– Sokan mondják, hogy méltó 
helyen nyitott ez a bolt, dicsérik a 
belső tereket, külön örülnek an-
nak, hogy az egykori Capri cuk-
rászda nyugodt, kifinomult vilá-
ga is visszaköszön – tette hozzá.

Mint ismert, az üzlet részeként 
üzemel az átadás óta a miskol-
ci Tourinform iroda is, ami Blas-
kó Krisztián szerint a bolt és a ká-
vézó számára azért különösen jó, 
mert a helyiek értesültek koráb-
ban a híradásokból a nyitásról, a 
turisták azonban az irodába be-
térve látják azt először.

– A tourinformos munkatár-
sak pedig annyira magukénak 
érzik az üzletet, hogy a betérők-
nek ajánlják a kínálatot, sőt, a 
külföldieknek gyakran idegen-
vezetést is tartanak a boltban – 
emelte ki a boltvezető.

A Miskolc Cafét látogatók 
visszajelzései is nagyon pozitívak, 
sokan keresik fel a helyet nyitás 
óta, és – mint azt Rajcsányiné 
Nyitrai Edina, a bolt munkatár-
sa mondja – kiemelt érdeklődés 
mutatkozik a Miskolc Kávé iránt.

– Sokan próbálják kitalálni, 
milyen fűszerek teszik különle-
gessé az ízét, ez azonban a mi ku-
lisszatitkunk, nem áruljuk el, de 
még nem is fejtette meg senki, 
legfeljebb részben – mondta. A 
hét eleje óta egy süteményspeci-
alitással is várják a vendégeket, ez 
a 3 különböző színű és ízű krém-
mel töltött Miskolc Szelet.       T. Á. 

Röviden ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 
Miskolc, Dózsa György út 13.) 
a Miskolc, Napfürdő utca alátá-
masztása céljából 20 kV-os lég-
vezeték létesítését tervezi a 13264 
hr. számú területen. A vonatkozó 
előzetes vizsgálati dokumentá-
ció augusztus 8-áig megtekint-
hető az Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelősé-
gen (Miskolc, Mindszent tér 4. 
sz.), valamint a polgármesteri hi-
vatal Építési és Környezetvédel-
mi Hatósági Osztályán (Miskolc, 
Városház tér 8.) ügyfélfogadá-
si időben.

Miskolc Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata a város építési sza-
bályzatának módosítását kezde-
ményezi Miskolc több ingatlanára 
a K4 jelű karbantartás 1. ütemének 
keretén belül. Az elkészült tervek 
július 18-ától augusztus 1-jéig meg-
tekinthetők a polgármesteri hivatal 
Főépítészi Kabinetében és a városi 
honlapon, az alábbi címen: http://
www.miskolc.hu/varosfejlesztes/
partnersegi-egyeztetes. A felme-
rült véleményeket ez idő alatt Ros-
tás László városi főépítésznek 
kell eljuttatni a hivatalba, vagy a 
partnersegiegyeztetes@miskolcph.
hu e-mail címre.

KözéRdeKű híR ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
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Figyelmeztető jelek: 
itt valami probléma lehet
Hallásunk romlásának észle-
lése korántsem olyan egysze-
rű, mint a látásunké. De mi-
lyen tények állhatnak az elsőre 
talán meglepőnek tűnő állí-
tás mögött? Milyen kapcsolat 
áll a passzivitás, az elszigetelt-
ség érzése, az időskori depresz-
szió és a hallásproblémák kö-
zött? Válaszol Horváthné Kalló 
Alice hallásspecialista, a miskol-
ci Amplifon Hallásközpont ve-
zetője.

– Miért nehezebb felismernünk a 
hallásproblémát, mint mondjuk a 
látásunkét?

– Nap mint nap találkozunk az-
zal a tipikus esettel, amikor a hal-
lásvizsgálatra jelentkező személy 
azt mondja, hogy „ó, nekem nincs 
hallásproblémám, nem vagyok én 
süket, hiszen értem, amit monda-
nak nekem”. Sajnos, ez azonban 
nem minden esetben igaz. Még 
a közepes fokú hallásvesztésben 
szenvedő személy is értheti azt, 
amit csendes környezetben, a tőle 
két-három méterre levő egyén 
mond. Ez azonban nem egy álta-
lános és kizárólagos élethelyzet, 
sokkal inkább hívhatnánk labora-
tóriumi körülménynek.  

– A városi környezetre valóban 
nem az a legjellemzőbb, hogy zaj-
mentes lenne.

– Az ilyen fokú hallásproblémák 
kezdeti tüneteire abszolút jellem-
ző, hogy már közepesen zajos kör-
nyezetben is csak elveszetten ül-
dögél a társaságban az illető és 

próbálja kitalálni, hogy vajon mi-
ről is beszélgethetnek a többiek. 
Minden erejével a társalgást akar-
ja követni, de nem megy. 

– A hallásproblémák elsősorban 
az idős embereket érintik. Milyen 
egyéb következményekkel járhat 
egy nem kezelt hallásprobléma?

– A hallásvizsgálat eredményé-
ből több fontos következtetést is 
levonhatunk. Mondok is egy pél-
dát. Fontos, hogy a hallás állapo-
tának pontos felmérésével bizto-
san tisztázni tudjuk, hogy például 
az idős embereknél gyakorta elő-
forduló passzivitás mögött eset-
leg időskori depresszió, vagy 
csak egy egyszerű, időskori na-
gyothallás húzódik meg, aminek 
a megoldása igen egyszerű. A 
passzivitást a családtagok, isme-
rősök észlelik, és számtalan eset-
ben ők hozzák el a hallásvizsgá-
latokra szüleiket, nagyszüleiket. 

Ami az idős embereknek sokszor 
elszigeteltség érzetét okozza, az 
gyakran a hallásproblémákra ve-
zethető vissza.

– Milyen további kellemetlensé-
geket, veszélyeket okozhat még eze-
ken kívül?

– A halláscsökkenés negatí van 
befolyásolja az ember hely zet-
felismerési készségét, reakcióit, 
gyakran gondot okoz a bizton-
ságos közlekedésben, vagy aka-
dályozza a biztonságos munka-
végzést. Számos kellemetlenség, 
kisebb-nagyobb baleset meg-
előzhető lenne, ha a hallással 
kapcsolatos problémák kezelve 
lennének. Ezért mindenkinek ja-
vasoljuk, hogy jelentkezzen be 
Miskolcra, a Városház tér 22. szám 
alatt található Amplifon Hallás-
központba ingyenes hallásszű-
résre a 06-46/382-796-os telefon-
számon!
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Rendkívüli közgyűlés
A megjelent képviselők kis száma 
miatt nem lett volna határozatké-
pes, ezért el sem kezdődött a július 
18-ára, az MSZP két képviselőjé-
nek kezdeményezésére összehí-
vott rendkívüli közgyűlés.

Zsiga Marcell alpolgármester az 
ülés kezdetén megállapította, a 
29 képviselőből csupán 8 jelent 
meg a kezdésig.

– A közgyűlés akkor határo-
zatképes, ha a képviselők több 
mint a fele jelen van. Így nem áll 
módomban ezt a rendkívüli köz-
gyűlést határozatképesnek nyil-
vánítani, ezért azt meg sem nyi-
tom – mondta Zsiga Marcell.

Az MSZP frakciójának két tag-
ja, Tompa Sándor és Varga Ger-
gő kezdeményezte a rendkívüli 
közgyűlés összehívását, melynek 
egy napirendi pontja lett volna: 
„Javaslat a miskolci, régóta do-
hánytermékeket is forgalmazó 
vállalkozók érdekében teendő 
intézkedésre, a trafikmutyi ki-
vizsgálására”.

Csiszár Miklós jegyző a javas-
lathoz fűzött törvényességi észre-
vételében úgy fogalmazott: a ha-
tározati javaslat jogszabálysértő, 
tekintettel arra, hogy a települési 
önkormányzatnak nincs feladat- 
és hatásköre a dohánytermék-
kiskereskedelmi jogosultság kon-
cessziós szerződéssel kapcsolatos 
ügyeiben eljárni.

A meg nem tartott közgyűlést 
követően Molnár Péter, a KDNP 
frakcióvezetője kijelentette, a 
miskolci MSZP-frakció – mint 
ahogy azt Kiss János fideszes 
frakcióvezető is kifejtette – meg-

tesz mindent, hogy megfeleljen 
országos pártközpontjuk politi-
kai elvárásainak. 

– Azt viszont felháborítónak 
tartjuk, hogy az MSZP-frakció 
sem jelent meg teljes létszám-
ban, jóllehet az ülést ők hívatták 
össze – tette hozzá. Kiemelte, a 
városvezetés és a pártszövetség 
nem hagyja, hogy eltereljék a fi-
gyelmet a valódi problémákról, 
mindenekelőtt arról a már-már 
kezelhetetlen gazdasági helyzet-
ről, amit a két cikluson keresz-
tül Miskolcot irányító szocialis-
ták hagytak örökül – jelentette ki.

Földesi Norbert, az MSZP 
frakcióvezetője azt mondta, az 
ügy csak Miskolcon több száz 
embert érint. 

– Arra nem volt képes a Fidesz 
– KDNP frakciója, hogy teljes lét-
számban megjelenjen. Persze ért-
hető, hiszen többen érintettek 
a trafikmutyiban – jelentette ki. 
Szerinte előre látható volt, hogy 
lesznek gondok a lebonyolítás-
sal, hiszen több frakciótársa sem 
kapott meghívót. Elmondta azt 
is, hogy feljelentést tesznek a kor-
mányhivatalnál, mert szerintük 
a jegyző nem az SZMSZ szerint 
járt el, ezt követően pedig ismét 
beadják a javaslatukat a rendkí-
vüli közgyűlés összehívására.

Pakusza Zoltán jobbikos ön-
kormányzati képviselő úgy fo-
galmazott, mindennek a teteje 
az, ahogy a rendkívüli közgyű-
lés összehívása történt. Ugyanis 
máskor a papír alapú meghívón 
kívül elektronikus úton is elkül-
dik a meghívót, most azonban ez 
nem így történt.                            T. Á.

Gercsák ezüst, Bartha arany
A döntőig menetelt a hollandiai 
Utrechtben rendezett EYOF (Euro-
pean Youth Olympic Festival – Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál) 
cselgáncsküzdelmeiben Gercsák 
Szabina, a Hell Miskolci Judo Club 
versenyzője.

A vasárnap kezdődött fesztivál 
megnyitó ünnepségén Gercsák 
Szabina vitte a magyar küldött-
ség zászlaját, ám csak csütörtö-
kön lépett tatamira a 63 kilo-
grammos hölgyek között.

Az 1-es rajtszámot viselő Sza-
bina az első fordulóban olasz 
ellenfelet kapott: Alessandra 
Prosdocimot könnyen győzte le 
a miskolci versenyző. A követke-
ző körben a szerb Tea Tintoron 

lépett át, majd az elődöntőben 
a brit Lubjana Piovesana sem 
tudta megszorongatni. A dön-
tőben aztán egy hazai verseny-
ző, Lisa Müllenberg állította meg 
Gercsák Szabinát, akinek így be 
kellett érnie az ezüstéremmel.

Bartha Ákos, az MVSC fiatal 
és tehetséges sportolója szerepelt 
a legjobban a junior korú csel-
gáncsozók múlt hétvégi, paksi 
Európa-kupáján résztvevő, csak-
nem 80 fős magyar csapatból. Az 
MVSC 55 kg-os judósa öt eset-
ben kényszerült a tatamira, és 
egyszer sem hibázott, így meg-
nyerte súlycsoportjának küzdel-
meit. A rendezvényen egyébként 
22 országból 386 versenyző lé-
pett tatamira.                                   S. P. 

Bajnokság és karbantartás
Idén is Miskolcon rendezik az or-
szágos gyermek úszóbajnoksá-
got, így jövő hét szerdától bezár 
a közönség előtt a Kemény Dénes 
Városi Sportuszoda.

Az uszoda a 46. Országos Gyer-
mek Úszó Bajnokság megren-
dezése és az azt követő tervsze-

rű, éves karbantartás miatt július 
24-én, szerda délután 1 órá-
tól augusztus 11-én, vasárnap 
este 8 óráig zárva tart, tájékoz-
tatott az intézményt üzemelte-
tő MVSI Miskolc Városi Sport-
iskola Nonprofit Közhasznú Kft. 
vezetése. Nyitás augusztus 12-
én, hétfőn, reggel 6 órakor.

A szolgáltatóé lehet a felülvizsgálat költsége
Az országban több helyen, 
így Miskolcon is problémák 
jelentkeztek a gázkészülék-fe-
lülvizsgálatok során, melyet 
törvénymódosításokkal igye-
keznek kezelni. Ahol eddig 
nem végezték el a felülvizsgá-
latot, ott most éppen ezért ki-
várnak a lakók.

» folytatás az 1. oldalról
A Kassai utca egyik társasházában 
például három lépcsőház 44 la-
kásában maradtak gáz nélkül, így 
sem főzni, sem meleg vizet hasz-
nálni nem tudnak. A felülvizsgálat 
során az épületben 18 lakásban ta-
láltak gázszivárgást a szakemberek, 
melyet egyébként a lakosok egy ré-
sze vitat. A lakók nem értik, miért 
maradtak gáz nélkül, és a kérésük 
ellenére a közös képviselő miért in-
tézkedett a szolgáltatás kizárásáról. 
Ahol probléma van, ott partnerek 
a megoldásban és a hibajavítások-
ban, de véleményük szerint több 
helyen olyan munkákat írnak 
elő, ami irreális költséget ró rájuk, 
ugyanakkor szerették volna az őszi 
törvénymódosítást megvárni. 

Kovács Józsefné, a Szentpéte-
ri kapui I. Számú Lakásszövetke-
zet elnöke másképpen látja a hely-
zetet. Szerinte a jelenlegi törvényi 
rendelkezések mellett neki nincs 
választási lehetősége, a felülvizsgá-
latot el kell végeztetni, és ha prob-
lémát találnak, akkor lépni kell. 
Mivel szivárgásokat találtak, így a 
szolgáltatásból a lépcsőházakat ki 
kellett zárni. 

A lakókkal ért egyet Nánási-
Kocsis Norbert, a terület önkor-
mányzati képviselője, aki ért-
hetőnek tartja azt is, hogy nagy 
megterhelés a százezres javítási költ-
ség számukra. Azt kéri a Tigáz veze-
tőségétől, hogy azonnal vegyék fel a 
kapcsolatot a ház lakóival, mert az a 
legfontosabb, hogy visszakapcsolják 
a gázszolgáltatást, ugyanakkor egy 
független cég felülvizsgálatát kezde-
ményezi. 

Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő csütörtöki sajtótájékoz-
tatóján megemlítette, egyes társas-
házakban a közös képviselő vagy a 
szolgáltatók siettetik a gázórák felül-
vizsgálatát, és olyan munkák elvég-
zésére akarják rákényszeríteni a fo-
gyasztókat, amelyek nem feltétlenül 
szükségesek.

– Szeretném egyértelműen kije-
lenteni, a mi szándékunk az, hogy a 
felülvizsgálat és az elvégzendő mun-
kák költségei a szolgáltatókat terhel-
jék – mondta Csöbör Katalin, hoz-
zátéve, minden olyan helyen, ahol 
a közös képviselő esetleg önhatal-
múlag okoz súlyos pénzügyi káro-

kat a lakosoknak, ki fogják vizsgálni 
az ügyet, és megakadályozzák, hogy 
a lakosokat bármiféle kár érje, vagy 
extra költség sújtsa.

A Tigáz szóvivője, Száraz Gábor 
lapunknak elmondta, a felülvizsgá-
latot nem a társaság munkatársai 
végzik. Arról sincs pontos képük, 
hogy milyen jellegű hibákat talál-
nak a lakásokban és végül milyen 
javításokat végeznek el, mert a meg-
kapott jegyzőkönyvekben ez nem 
szerepel. Ugyanakkor nem enged-
hető meg, hogy ha hibát észlelnek a 
felülvizsgálat során a szakemberek, 
akkor azt ne jelentsék. A cég például 
egy debreceni, független gázszere-
lő igazolványának azonnali vissza-
vonását kezdeményezte, mivel több 
esetben a felhasználási helyen, az 
élet- és vagyonbiztonságot közvet-
lenül veszélyeztető helyzet észlelése-
kor – törvényi kötelezettsége ellené-
re – nem intézkedett a vészhelyzetet 
kiváltó ok azonnali megszüntetésé-
ről, és a szolgáltatót sem értesítette a 
szivárgásról.

Az általunk megkérdezett szak-
ember szerint a felülvizsgálat-

ra mindenképpen szükség van. A 
30-40 éve épült gázos lakásokban 
sok helyen még az eredeti csö-
vek, berendezések vannak, ame-
lyek cseppet sem biztonságosak, 
van, ahol kifejezetten életveszé-
lyesek. A szivárgások oka általá-
ban az, hogy a régi kenderes kö-
tésekben a kender kiszáradt, így 
enyhén átereszt, illetve a több év-
tizede használt kúpos csapokkal 
szokott gond lenni, ezek ugyanis 
nem zárnak teljesen tökéletesen, 
és a mai, modern mérőműszerek 
kimutatják ezt az enyhe szivárgást 
is. A jelenlegi szabványoknak pe-
dig több olyan műszaki megoldás 
sem felel meg, amelyeket még ko-
rábban használtak.

Sebestyén László országgyűlési 
képviselő hangsúlyozta, július 9-én 
megszületett az a kormányhatáro-
zat, amely felhívja a fejlesztési mi-
niszter figyelmét, hogy olyan sza-
bályozást hozzon, amely szerint a 
felülvizsgálat költségeit a szolgálta-
tók ne hárítsák át a lakosságra.

– A kormányhatározat szól ar-
ról is, hogy a gázkészülékek műsza-
ki-biztonsági felülvizsgálatának ha-
táridejét kitolják. A tárgyalás még 
folyamatban van, de elképzelésünk 
szerint egy év lesz ez az idő. Ter-
mészetesen ügyelünk a megfele-
lő jogszabályok megalkotására, és 
arra, hogy a végrehajtásra elegen-
dő idő álljon rendelkezésre. A javí-
tások költségeinek finanszírozási le-
hetőségei is kidolgozás alatt vannak. 
A cél a lakosság terheinek csökken-
tése, és egyértelmű, hogy a fűtési 
szezonra senki nem maradhat gáz 
nélkül – mondta az országgyűlési 
képviselő.

H. I.

Július 20. | szombat » Kerékpár: Central European Tour nemzetközi országúti kerékpá-
ros verseny. Szerencs – Miskolc, befutó: Városház tér, 10.00; Avasi Borhódító Kupa. Papszer u. 12.00.

Július 25–27. | csütörtök–szombat » Úszás: XLVI. országos gyermekbajnok-
ság. Kemény Dénes Városi Sportuszoda, 9.00.

Július 27. | szombat » Labdarúgás: NB I. Győri ETO FC – DVTK. Győr, ETO Park, 21.00.
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sport
Felavatták a beléptető rendszert, jöhet a kettes pálya
Bemutatták az új, elektro-
nikus beléptető rendszert 
a Miskolci Jégcsarnokban. 
Egri István a kettes jégpálya 
befedéséről is beszélt.

A Miskolc Városi Szabadidőköz-
pont Nonprofit Kft. ügyvezetője el-
mondta, a TAO pályázaton, tárgyi 
eszköz fejlesztésre elnyert tízmil-
lió forintból alakíthatták ki a rend-
szert, melyet miskolci szakembe-
rek – Erős Attila és Fedorkó Csaba 
– fejlesztettek ki.

– Jóval olcsóbb volt ez a megol-
dás, amellett, hogy a magyarorszá-
gi jégcsarnokok közül így nálunk 
a legmagasabb szintű a rendszer. 
Régóta dédelgetett álmunk valósult 
meg a beruházással – tette hozzá.

A jegyvásárlásnál monitoron 
választhatják ki a nézők, hol sze-
retnének ülni (a foglalt helyeket 
jelzik a képernyőn), a belépés-

nél irányt mutat a monitor, me-
lyik szektorba szól a bilétánk, a 
kilépésnél pedig ugyancsak jelzi, 
hogy elhagyhatjuk az intézményt 
az elektronikus forgóajtón át – 
egyébként a rendezvények, mér-
kőzések alatt is kiléphetünk, majd 
vissza. A jegy-, illetve bérlettulaj-
donosok külön-külön kapun át 
juthatnak be a csarnokba.

A fejlesztéshez kapcsolódik egy 
online beléptető rendszer, mely 
otthoni, bankkártyás vásárlásra is 
alkalmas lesz. Nemcsak jégkorong, 
hanem más rendezvények – jég-
korcsolya kupa, vagy a száraz sze-
zonban koncertek – alkalmával is 
használhatók a kapuk, a kordonok 
pedig egyszerűen elhúzhatók.

– Szeretnénk, ha a jövőben a ko-
sárlabdázók TAO-s forrásából a 
Generali Arénában is kiépülhet-
ne a rendszer – mondta az intéz-
ményvezető.

Egri István azt is bejelentette, 
hogy július 11-én elindult a jeges 
szezon – elsőként az országban.

– Kevés jégidő jut az egyes cso-
portokra, nem beszélve a közön-
ségkorcsolyások igényeiről, ezért 
fontos a kettes jégpálya befedé-
se, ami a jövő tavasszal valósít-
ható meg. Az ugyancsak TAO-s 
forrásból finanszírozandó építke-
zés előtt jelenleg a közbeszerzé-
si eljárásnál tartunk. Remélhető-

leg, mire elkészül, a 2014/2015-ös 
szezontól már maradéktalanul ki 
tudjuk elégíteni a fenti igényeket – 
hangsúlyozta a szabadidőközpont 
vezetője. 

A kettes jégpálya egyébként 
novembertől februárig működik a 
most startolt szezonban.

Soós P. | fotó: F. Kaderják Cs.

Jövő héten rajtol az NB I, itthon két hét múlva
Szerdán visszatért az edzőtábor-
ból a DVTK labdarúgócsapata, mely 
jövő héten Győrben kezdi a szezont.

A román élvonalba idén felju-
tó Sageata Navodari (0–0) és az 
izraeli Hapoel Ramat Gan elle-
ni (1–1) döntetlen mellett egy Ki-
rály Kupa-ezüstéremmel zárta a 
büki edzőtábort Tomiszlav Szivics 
együttese. Pénteken, lapzártánk 
után Balmazújvárosban, az NB II-
es helyi gárda vendégeként tartott 

bajnoki főpróbát a Diósgyőr, mely 
a Bajnokok Ligájában a kiesés 
szélén álló (kilátástalan játékkal  
2–0-s hazai vereség a Maccabitól), 
címvédő ETO-hoz utazik szom-
baton, az NB I nyitányán. Hazai 
pályán két hét múlva debütálnak 
Kádárék.

A diósgyőri stadion centerpálya 
újjáépítésére kiírt pályázatnak már 
a nyertese is megvan, a munkák 
azonban még nem kezdődtek el. 
Ezért a 2. és 4. fordulóban az MTK 

és a KTE elleni mérkőzést biztosan 
Miskolcon rendezik meg – közöl-
te a dvtk.eu.

Ami biztos, hogy előbb a jelenle-
gi center- és futópályát kell elbon-
tani, ezt követően épülhet meg a 
vízelvezető altalaj, automata öntö-
zőrendszer, valamint a pálya fűtési 
rendszere. Ha ez mind készen van, 
akkor lehet leteríteni a gyepsző-
nyeget, aminek több hét pihente-
tésre van szüksége, hogy meggyö-
kerezzen a gyep.

Így a DVTK kénytelen semle-
ges pályán fogadni soros ellen-
felét, esetleg felcserélni a pálya-
választói jogot, a tárgyalások 
meg kezdődtek.

Ehhez kapcsolódó hír, hogy mi-
vel az első mérkőzésig nem tudják 
megmondani, hány mérkőzést ját-
szik a csapat Diósgyőrben, és hány 
alkalommal kell „albérletbe köl-
tözni”, a bizonytalanság miatt azt a 
döntést hozta a klub vezetése, hogy 
ebben a bajnoki szezonban nem 
árusítanak éves és őszi bérletet (ta-
vaszit viszont majd igen).           S. P.
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Akció 2013. 07. 20-tól 2013. 07. 26-ig
Perlux mosógél, 7 l, 428 Ft/l 2999 Ft
Well Done mosógél, 4,5 l 333 Ft/l 1499 Ft
Ariel mosópor, 2 kg, 780 Ft/kg 1559 Ft
Ariel mosópor, 4 kg, 825 Ft/kg 3299 Ft
Ariel folteltávolító, 500 ml, 1318 Ft/l 659 Ft
Vanish folteltávolító, új, 1,5 l, 766 Ft/l 1149 Ft
Vanish folteltávolító, új, 450 ml, 998 Ft/l  449 Ft
Bref WC-tisztító, 750 ml, 532 Ft/l 399 Ft
Duck Fresh WC-öblítő csík, 3 db-os  429 Ft
Signal Duo fogkefe  299 Ft

Konzervüvegek + tetők több méretben kaphatók.

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. 

Tisztelt MUNKÁLTATÓK, ÖNKORMÁNYZATOK,  
ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK!
Ha Önöknek is álmatlan  
éjszakákat okoz  
a REHABILITÁCIÓS  
HOZZÁJÁRULÁS  
megfizetése,  
szolgáltatásunk  
munkatársai készséggel  
állnak rendelkezésére! 
Megváltozott munkaképességű  
és fogyatékossággal élő  
álláskeresői adatbázisunk  
segítségével az Önök igényeinek 
legmegfelelőbb munkatársat  
találjuk meg. 
Speciális munkaerő-piaci  
programunk keretében  
INGYENESEN biztosítjuk  
szolgáltatásainkat  
az Önök részére.

Elérhetőségeink: 
Szimbiózis Alapítvány – Támogatott Foglalkoztatás Szolgáltatás Program
Zsíros Viktória – szakmai vezető: 30/647-3787
Csurilla Zsuzsa – munkaerő-piaci tanácsadó: 30/406-5159
Lelovics Rita – személyi segítő: 30/406-3287
E-mail: tf@szimbiozis.net 
Ügyfélszolgálat címe: 3530 Miskolc, Kálvin János út 1. fsz/6. 

A program az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából a Zala Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Központjának közreműködésével valósul meg.

Megváltozott munka- 

képességű alkalmazottat?  

HONNAN?

REHAbILITÁcIÓS 
HOZZÁjÁRULÁS...

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében  
és képviseletében eljáró MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

PÁLYÁZATOT HIRDET
KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSOK bÉRbEADÁSÁRA.

A pályázat időtartama 2013. július 22. napjától 2013. augusztus 5. napjáig tart. 

A lakásokat tartalmazó pályázati kiírás megtekinthető a MIK Miskolci Ingatlangaz-
dálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláin. A MIK Zrt. honlapjáról (www.mikzrt.hu.) a pályázati kiírás és az adatlap le-
tölthető. További információk a MIK Zrt. Lakáshasznosítási Irodájánál szerezhetők be 
(Miskolc, Széchenyi u. 60. sz., tel.: 516-253, 516-254, 516-420).

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében  
és képviseletében eljáró MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Új, MEGVÁLTOZOTT, KEDVEZŐ FELTÉTELEKKEL
határozatlan időtartamú bérbeadásra meghirdeti

AZ EPERjESI U. 5. SZÁM,  ILLETŐLEG A  SZENTPÉTERI 
KAPU 101/A. SZÁM ALATTI NYUGDÍjASHÁZAK

1 szobás, összkomfortos, önkormányzati bérlakásait.

A névjegyzékre kerülés részletes feltételeiről további információk  
a MIK Zrt. honlapjáról (www.mikzrt.hu.) vagy a MIK Zrt. Lakáshasznosítási  

Irodájánál szerezhetők be  
(Miskolc, Széchenyi u. 60. sz., tel.: 516-253, 516-254, 516-251, 516-420).

Akció! Akció!
ÚJABB, 5 NAPiG TARTó Akció  

(2013. JÚlius 17–21.)  
VAlAMENNYi cOOP ÜZlETÜNkBEN

kristálycukor 1 kg  255 Ft
coop instant kávé italpor 3 in1,180 g  249 Ft

Egységár: 1383 Ft/kg

silan fresh sky öblítô 2 l  799 Ft
Egységár: 399,5 Ft/l

JÚlius 18–29-iG REklÁMÁRON kAPHATó

Naposkert napraforgó étolaj 100% 1 l  355 Ft
Ász füst. fôtt császárszalonna 1 kg  1199 Ft
lecsókolbász 1 kg  599 Ft
Pommes Frites hasábburgonya 7 x 7cm 1 kg  299 Ft
Étkezési sertészsír 500 g  219 Ft

Egységár: 438 Ft/kg

Búza finomliszt 1 kg  129 Ft
Delikát 8 ételízesítô 75 g  169 Ft

Egységár: 2253 Ft/kg

Paloma ôrölt vákuumos kávé 225 g  399 Ft
Egységár: 1773 Ft/kg

coop jégkrém kakaó tejbev. csok/vanília ízû  49 Ft

BAROMFiT ÁRusÍTó ÜZlETEiNkBEN 2013. JÚlius 17–21-iG.

kistestû tyúk 1 kg  519 Ft
lEGYEN A HÉT MiNDEN NAPJÁN  

cOOP ÜZlETEiNk TÖRZsVÁsÁRlóJA!

l  SZARVASI SZILVANAPOK  
SÉTAHAjÓZÁSSAL:  
szeptember 14. – 4000 Ft

l  ZAKOPANE:  
szeptember 28. – 5000 Ft 

l  bUDAPEST:  
szeptember 21. – 4000 Ft

l  POZSONY:  
augusztus 17. – 7000 Ft 

l  SELMEcbÁNYA:  
augusztus 31. – 4000 Ft

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

www.KoruTAK.Hu

NYÁRI
AjÁNLATAINK:

Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA acél bizton sá gi ajtók 
már 54 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium) cseréje óriási 
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.

Szimbiózis Alapítvány



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

Enyedi úti autóparkoló.
08.00 | Central European Tour. Nemzetközi kerék-

páros országúti verseny. Szerencs – Miskolc.
09.00 | VII. Bükkszentkereszti Gyógynövényna-

pok. Bükkszentkereszt.
19.00–22.00 | Bűvös 60. – Héliosz-koncert. Ven-

dég: Somló Tamás. Diósgyőri vár 
20.00 | Éjszakai fürdőzés. Barlangfürdő.
21.00 | Zenés éjszakai fürdőzés. Selyemré-

ti Strandfürdő.
21.00 | Sky Fanatic-koncert. Helynekem.

Július 22. | hétfő
19.00 | OrgonaPont. A hangversenysorozat zárása-

ként egy miskolci orgonista, a doktori címét nem-
rég megszerző Varga László ad koncertet. Belvárosi 
református templom.

Július 24. | szerda
14.00 | Bűnmegelőzési előadássorozat. Vin-

cze Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészet in-
tézményvezetője, valamint Kovács László Csaba, a 

Közterület-felügyelet és Rendészet vezetője a Mis-
kolci Önkormányzati Rendészetről, és ezen belül a 
közterület-felügyelők, mezőőrök munkájáról tart 
előadást. Bűnmegelőzési Centrum.

Július 27. | szombat
8.00 | Veterán autók és motorok VIII. miskolci 

találkozója. Veterán járművek indulása Miskolc-
ról Kassára, konvojba rendeződve. Kb. 19.00: Érke-
zés Miskolcra. Egyetemváros.

10.00 | Élethű hajómodellek országos verse-
nye. Görömböly, Csali-horgásztó.

10.00–15.00 | Perecesi Lecsófesztivál. Bányász 
Fúvószenekar, Bányász Nyugdíjas Tánccsoport és 
Agyagbanda…. Pereces, Vilma-forrás, Szén utca.

11.00, 15.00, 17.00 | A diósgyőri kóbor lova-
gok bajvívó bemutatója. Diósgyőri vár.

Július 28. | vasárnap
8.00–14.00 | Veterán jáművek kiállítása. Köz-

ben szórakoztató programok az egész családnak. 
Herman Ottó Gimnázium tornaterme.

11.00, 15.00, 17.00 | A diósgyőri kóbor lova-
gok bajvívó bemutatója.  Diósgyőri vár.
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Július 22. | 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 23. | 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 24. | 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 25. | 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 26. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.25 Egy kávé mellett 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

Július 27. | 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 28. | 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 18–24. | 15.15 Szörny Egyetem; amerikai animációs film | 6 | (Béke-

terem) | 15.30 Nem beszélek zöldségeket!; feliratos francia vígjáték | 12 
| (Uránia-terem) | 17.00, 19.30 A nagy Gatsby; amerikai–ausztrál romanti-
kus 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). 

Július 25–31. | 15.30 A méhek világa; svájci–német–osztrák dokumen-
tumfilm | 6 | (Uránia-terem) | 17.45 Tűzgyűrű; amerikai sci-fi | 16 | (Uránia-te-
rem) | 20.00 Renoir; francia film | 12 | (Uránia-terem).

Július 28–30. | 14.00 Bogyó és babóca – 13 mese; magyar animációs film 
| KN | (Uránia-terem).

mozinet filmnapok
Július 25. | 15.15 Néma csönd; feliratos német film | 16 | (Béke-terem) | 17.30 

Semmit magamról; feliratos ír–holland film | 12 | (Béke-terem).
Július 26. | 15.15 Nővér; feliratos francia–svájci film | 12 | (Béke-terem) | 17.30 

Nők férfiak nélkül; feliratos német–osztrák–francia film | 12 | (Béke-terem).
Július 27. | 15.15 Együtt az ég alatt; feliratos német film | 16 | (Béke-terem) | 

17.30 Éhség; feliratos angol–ír történelmi film | 16 | (Béke-terem).
Július 28. | 15.15 A messzi dél vadjai; feliratos amerikai film | 12 | (Béke-te-

rem) | 17.30 Rázós környék; feliratos angol film | 18 | (Béke-terem).
Július 29–31. | 15.15, 17.30 Női szervek; amerikai akció-vígjáték | 16 | (Béke-

terem) | 19.45 Bordélyház; feliratos francia film | 18 | (Béke-terem). 

Art mozi, művészetek házA ›››››››››››››››
minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
R. I. P. D. – Szellemzsaruk (MB pre-
mier) | 16 | 13.45 – 17.45 (k)
R. I. P. D. – Szellemzsaruk (MB premi-
er, digitális 3D) | 16 | 11.30, 15.45, 19.45 
– 17.45 (kivéve k), 21.45 (p–szo)
Nagyfiúk 2. (MB premier) | 12 | 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 18.15, 20.30 – 
22.30 (p–szo)
Gru 2. (MB digitális 3D) | 6 | 12.00, 
16.30, 18.30, 20.15 – 22.15 (p–szo)
Gru 2. (MB) | 6 | 10.00, 14.15
Női szervek (MB) | 16 | 10.45, 15.00, 
17.15, 19.30 – 22.00 (p–szo)
Szemfényvesztők (MB) | 12 | 14.45, 
20.15 – 22.30 (p–szo)

Tűzgyűrű (MB digitális 3D) | 12 | 10.00, 
15.00, 17.30, 20.00 – 22.30 (p–szo)
Tűzgyűrű (MB) | 12 | 12.30
Z világháború (MB dig. 3D) | 16 | 12.15, 
17.00 – 19.30 (kivéve h), 21.45 (p–szo)
Z világháború (MB) | 16 | 19.30 (h)
Szörny Egyetem (MB digitális 3D) | 6 
| 11.00, 13.15, 15.30, 18.00
Szörny Egyetem (MB) | 6 | 10.00, 
12.15
A zöld urai (MB dig. 3D) | 6 | 10.15
A magányos lovag (MB) | 12 | 14.30, 
17.30, 20.30
Másnaposok 3. (MB) | 16 | 13.00
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 18–24. ››››››››››››››››

» Jövő vasárnap, július 28-án délelőtt 10 órától tartják meg a Szent Anna-templom búcsú-
ját. Az ünnepi szentmisét Varga Kapisztrán ferences tartja, aki Szécsényben a ferences novícius-
mester. Pénteken, 26-án, egész napos szentségimádás lesz a templomban.

» A minorita templomban ugyancsak 28-án, az este 6 órakor kezdődő szentmisét Kele-
men Didák boldoggá avatásáért mutatják be.

» Nyáron, vasárnap csak 7, 10 és 18.30 órakor tartanak misét a diósgyőri templomban.

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

HirDetés

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.) Sokan kedvelik munkahelyén, mivel nemcsak szívesen segít a kollégák-
nak, de meg is hallgatja akár magánjellegű problémáikat is. Vigyázzon, nagyon ne avatkozzon be a pri-
vát ügyekbe, és fogja vissza magát a tanácsokkal is. Ha megdicsérik, higgye el: tényleg jól néz ki!

bika (04. 21–05. 21.) Közlékeny hangulatban van, így olyan dolgokat is kimondhat, amiket 
nem kellett volna, és ezt később meg is bánja. Indulatait is megpróbálhatná kordában tartani, mert 
könnyen veszekedés lehet a vége. Feszültsége otthon is érezhető, ezért családja sem keresi társaságát.

ikrek (05. 22–06. 21.) Kicsit szétszórtabb, mint lenni szokott. Szedje össze magát, és a félre-
értések elkerülése végett próbálja meg végiggondolni mondandóját. Figyelmetlensége miatt hibákat is 
elkövethet a munkahelyén. Otthoni teendőit ossza meg párjával, egy bevásárlás is lehet közös időtöltés.

rák (06. 22–07. 22.) Megnövekedett feladatait nehezen tudja határidőre teljesíteni. Az tart-
ja önben a lelket, hogy nem véletlenül kapta a feladatokat, és sokáig számítanak az együttműködésé-
re. Partnere támogatása energiával tölti fel, biztos háttérrel könnyebb átvészelni a nehéz időszakot. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Ha továbbképzési lehetőségek után érdeklődik, azt felette-
sei értékelni fogják. Kapcsolatrendszere jó szolgálatot tehet, fontossá válhatnak régebbi kötődései. Sok 
színes programot szervez családtagjaival, barátaival, így érzelmileg teljesen feltöltődhet. 

szűz (08. 24–09. 23.) Változásokra vágyik, úgy érzi, nem azt a munkakört látja el, ami iga-
zán testhezálló lenne. Lehet,  váltania kellene, hogy boldog legyen. Kezdetnek külsejét újítja meg, en-
nek hatása nem is marad el. Szenvedélyes napok várhatók. Próbáljon minél több időt párjával tölteni. 

mérleg (09. 24–10. 23.) Legyen kedvesebb is kollégáival, a jó viszony alapja a minőségi 
munkavégzésnek is. Kivételesen a csapatépítő programokon is részt vehetne. Magánéletében a pihe-
nésé a főszerep, közben kiadós beszélgetésekre adódik lehetőségük, így még közelebb kerülhetnek.

skorpió (10. 24–11. 22.) Kiváló szervezőkészsége és logikája segíti. Újszerű feladatkeze-
léssel és jó időbeosztással hatékonyan dolgozik, bár kollégái gyakran kérnek segítséget, és ezért kiesik 
a ritmusából. Magánéletében is minden rendben, az otthoni teendők gyorsan megoldódnak. 

nyilas (11. 23–12. 21.) Könnyen és gyorsan oldja meg feladatait. Rugalmas és hatékony 
munkaerő, ezt főnöke sem tagadhatja. Ez az időszak alkalmas arra, hogy sikerrel egyeztessen jövedel-
mét illetően, ha szeretne egy kis elismerést. Barátaival akár többnapos programot is szervezhetnek. 

bak (12. 22–01. 20.) Könnyen leáll beszélgetni akár a munkatársaival is, közben pedig megy 
az idő. Próbálja meg jobban kihasználni a munkaidőt, mert nem lesz kész a feladataival. Készítsen 
ütemtervet és aszerint haladjon teendőivel. Kár lenne a határidők miatt magára haragítania felettesét. 

vízöntő (01. 21–02. 19.) Diplomatikusan fogalmazza meg véleményét, így kevés munka-
helyi konfliktusa adódik abból, hogy kritizálja a kollégáit. Az önmagában kevés, hogy elmondhatja, mi-
lyen sok barátja van, kicsit jobban kellene ápolnia kapcsolatait. Töltsön több időt családjával is. 

halak (02. 20–03. 20.) Minden felmerülő problémát gyorsan megold, könnyen ér el ered-
ményeket főnökeinél is. A magánéletében viszont annál kevésbé mennek gördülékenyen a dolgok, 
nem hajlik a kompromisszumos megoldásra. Szálljon magába, lehet, hogy nem mindig a párja a hibás.

Apróhirdetés
Tűzifa, kalodás, konyhakész rendelhető  
12 000 Ft, ingyenes kiszállítás Miskolcon belül. 
érd.: 20/529-7719.

Valutapénztárosi végzettséggel rendelkező 
valutapénztárost keresünk. érd.: 20/227-9299.

Szeretne akár mellékjövedelmet? Nemzet-
közi kereskedelmi hálózathoz keresek vezető 
munkatársakat. Nem termékeladás, kiemelke-
dő fizetés. érd.: 20/527-8545.

Első kisbabájával tért haza otthonába. Jó 
lenne egy bátorító szó egy tapasztalt édes-
anyától? ebben is segíthet a Miskolci Ott-
hon segítünk Alapítvány ingyenes szolgála-
ta. Hívja a 06-30/905-8113 számot.

Ágyi poloska! Kiugróan fontos az irtása! 
Csótány, hangya, molylepke, poloska men-
jen a pokolba, egér, patkány utána! rovarir-
tást vállalok HACCP programon belül, teljes 
objektumirtás esetén garanciá val. Hudák-
né Vetési Margit, 20/225-2241; 30/473-0268; 
70/506-7889.
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85 éve, 1928. július 14–16. között – Thurzó Nagy László mis-
kolci újságíró feljegyzései szerint – 46 ºC-os hőhullám néptele-
nítette el Miskolcot. Az emberek Tapolcára és a Bükkbe mene-
kültek. A Sajó bőven szedte áldozatait, s természetesen az avasi 
pincék is, de a pincék „áldozatai” másnapra magukhoz tértek.

121 éve, 1892. július 17-én a Bükk Turista Egylet tagjai felavatták 
a diósgyőri fürdőtől a Hámori-tó környékén épült villanegyedig tar-
tó erdei turistautat, amelyet Bethlen útnak neveztek el. A turistaös-
vény ma is létezik. 

63 éve, 1950. július 18-án adták át a Kazinczy és Széchenyi utca 
forgalmát irányító berendezést, amelyet kezdettől „hivatalosan” is 
villanyrendőrnek neveztek.

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

Szerda villamosnap!
Szerdánként bárki megnézheti az 
első új miskolci villamost és az új 

villamosjavító csarnokot, ha re-
gisztrált az MVK-nál. Olyan nagy 

az érdeklődés, hogy három nap 
alatt beteltek a júliusi időpontok, 

már csak augusztusra lehet be-
jelentkezni. Az első alkalommal 
gyerekek, felnőttek, nyugdíjasok 
egyaránt részt vettek a látogatá-

son, tehát kortól függetlenül tény-
leg rengetegen érdeklődnek az új 
miskolci villamos iránt. A remíz-

ben szakértő „turistavezetéssel” 
kalauzolták őket. Augusztus 28-
áig minden szerdán lehetőséget 

biztosít még az MVK megnézni a 
villamost 12.30 és 13.30 között.

(fotó: Juhász Á.)

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

Robin Cook: Gyilkos terápia
Jack Stapleton és felesége, Laurie igazság-
ügyi orvosszakértő házaspár. A Gyilkos te-
rápiában, amely az Alexandra Kiadó gondo-
zásában jelent meg, Laurie visszatér hosszúra 
nyúlt szülési szabadságáról, és ezúttal is olyan 
ügybe keveredik, amelynek a szálai messzire 
nyúlnak: érintik a New York-i olasz maffiát, 
és közvetve a japán jakuzát is. Míg a háttérben 
kíméletlen harc folyik a legújabb biotechno-
lógiai felfedezés, a pluripotens őssejtek szaba-

dalmának megszerzéséért, és az ezzel járó milliárdos üzlet irányításá-
ért, személyes és családi drámák is kibontakoznak.

Christina Dodd: A sötétség árnyéká-
ban – A sötétség örökösei 3.
Cserébe a képességért, hogy szívtelen vadál-
lattá változhasson, egy brutális harcos elad-
ta saját és leszármazottai lelkét az ördögnek. 
Most, ezer évvel később, a Wilder testvérek 
harcba szállnak a bennük lakozó sötétséggel. 
Az Alexandra Kiadó által megjelentetett kö-
tetben a kegyetlen párduccá változás képessé-
gével megáldott – vagy megátkozott – Adrik 
Wilder, akit sötét erő hajt, elhagyja családját. 
Elrabolja az erős akaratú Karen Sonnettet, 
akinek hatására azonban megkérdőjelezi a családját sújtó átok erejét.

Akkor és most… A Csaba vezér – Templom utca sarkán állt épü-
letről az 1950-es évek elején készült a képeslap. A Tapolcára elágazó úttól 
(illetve a gyári vasútvonaltól) ez volt a családi házak sorában a harmin-
cadik, száma Csaba vezér u. 60. volt. Az épület eredeti tulajdonosa  orvos 
volt, az ő leszármazottaitól vásárolta meg az egyház az 1940-es évek vé-
gén. Felújítása után mintegy három évtizeden át működött. Lebontása 
összefügg az ország akkori legnagyobb cementgyára építésével. A HCM 
1971–1975 között épült, a közel 1000 fős „nagyüzemi” munkáslétszám 
lakásépítést, egészségügyi ellátást, szociális létesítmények építését kíván-
ta meg. Miskolc 1976–1980 közötti beszámolójában olvassuk, hogy ál-
lami lakásépítési programban felépült a 145 lakásos HCM-lakótelep, s a 
Templom utcai, 96 lakásos társasházi telep. A Csaba vezér – Templom u. 
sarkán álló négyszintes társasház áll a plébánia telkén.
(Sáfrány Gy. József képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

Középpontban a vendég
Az idegenvezetés és az ide-
gen nyelvek szeretete, az 
emberekkel való kommu-
nikáció hajtja Kupcsik Sa-
roltát, a miskolci Tourin-
form iroda munkatársát.

– A Tourinformban szinte napra 
pontosan három éve dolgozom, 
ezt megelőzően 21 évig tanítot-
tam középiskolában. Az erede-
ti végzettségem magyar–orosz 
szakos tanár, valamint finn-
ugor nyelvész, de idegenforgal-
mat is tanultam. Az iskolában, az 
utolsó években elsősorban ma-
gyart és idegenforgalmat tanítot-
tam – mondja, és hozzáteszi, sa-
ját döntése volt a váltás, ugyanis 
kevesebb lehetősége volt már az 
idegen nyelvvel foglalkozni.

– A Tourinformban viszont 
most napi szinten használhatom 
mind a három, általam ismert 
(orosz, finn és angol – a szerk.) 
nyelvet, ráadásul idegenvezetést 
is tarthatok turistacsoportok-
nak, ami szintén nagyon fontos 
számomra – mondja.

A Miskolc Bolt épületében a 
július eleji nyitás óta fogadja ven-

dégeit a Tourinform, és Kupcsik 
Sarolta szerint erősíti egymást a 
bolt, a kávézó és az iroda.

– Ajándékvásárlási lehetőség 
máshol is van az országban, a 
helyi termékek jelenléte és a ká-
vézó azonban abszolút egyedi – 
mondja a Tourinform munka-
társa, aki azt szereti munkájában 
leginkább, hogy mindenféle em-
ber megfordul náluk.

– Sokszor bebizonyosodott, 
hogy a világ tényleg kicsi. Egy-
szer például az irodába bejött egy 
finn hölgy, aki, mint kiderült, ab-
ban a Tampere melletti kis falu-
ban lakott, ahol az én finn ba-
rátnőm. Mikor mondtam neki a 
nevét, kiderült, hogy ő is ismeri – 
meséli Kupcsik Sarolta.

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 ›››››››››››››››››››››››››››››››

A nagy Gatsby 
A húszas évek Ameriká-
ja igazán a korlátlan lehe-
tőségek hazája, ahol min-
den lehetséges, semmi sem 
tilos. Jay Gatsby New York-
környéki luxusvillájában a 
fényűző partik, a titokzatos 
múlt és ismeretlen eredetű 
vagyon embere. Különös, magányos férfi, akiről csak annyit tudni: nagyon tud, 
és nagyon szeret élni – és élvezi, ha hatalmas, a pezsgőtől és gazdagságtól bó-
dult vendégsereg veszi körül. Ám amikor véletlenül összeismerkedik egy sze-
gényebb szomszédjával, neki elárulja furcsa szokásainak titkát: egész életét arra 
tette fel, hogy visszaszerezze fiatalkori szerelmét.

amerikai–ausztrál romantikus film, korhatár 12 év
Művészetek Háza, Uránia-terem; július 18–24., 17.00, 
19.30

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

Névadó – Reisinger Ferenc
A Győri kapuban az 
észak-déli irányú Wesse-
lényi Miklós és Bercsé-
nyi Miklós utca közöt-
ti kelet-nyugat irányú, 
amely a Tatár utcában 
folytatódik. Az elneve-
zést 1993-tól használjuk.

A névadó tanulmá-
nyait Egerben kezdte, 
majd Miskolcon, a Fráter György 
Gimnáziumban folytatta. Közben 
szakmát tanult, asztalosmester lett, 
majd a famunkások szakszerveze-
tében dolgozott. 1907-től a szociál-
demokrata párt egyik vezetője, lap-
szerkesztő. Az első világháborúban 
frontszolgálatot teljesít, 1918–1919-
ben városi főispán, kormánybiztos, 
a tanácsköztársaság alatt a direktó-
rium tagja. 1922–1939 között nem-

zetgyűlési képviselő, a 
városi képviselő-testület 
nagyhatású, tekintélyes 
tagja. Közben Miskol-
con a szociáldemokrata 
párt elnöke. 1945–1947 
között politikai állam-
titkár, 1947–1955 kö-
zött ismét országgyűlé-
si képviselő. A Rajk-per 

egyik vádlottjaként bebörtönzik, 
1949–1955 között ült börtönben, 
ezt követően visszavonult. 1964-
ben rehabilitálták. (1880–1964 kö-
zött élt, a szociáldemokrata mozga-
lom népszerű miskolci alakja. Nagy 
szerepe volt abban, hogy a tanács-
köztársaság alatt és után Miskolcon 
nem voltak kirívó politikai, megtor-
ló atrocitások. Halászi településen 
nyugszik.)                                          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. 


