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Itt az év eddigi legnagyobb hőhulláma!
Elrendelte a harmadfokú 
hőségriasztást július 25-étől 
az országos tiszti főorvos. 
Miskolc több intézkedéssel 
készült a hőhullámra: vizet 
osztanak a város több pont-
ján és a strandok is hosszí-
tott nyitva tartással várják a 
hűsölni vágyókat.

A hőségriasztást július 29-éig adták 
ki, mivel ezeken a napokon a napi 
átlag hőmérséklet eléri a 27 oC-ot. 
Az Országos Meteorológiai Szolgá-
lat miskolci központja szerint a fe-
lénk érkezett anticiklon miatt nap-
ról napra melegebb idő várható a 
héten, a hétvégén már 35 oC felet-
ti hőmérsékletekkel lehet számolni.

– A hőhullám tetőpontja jövő 
hétfő-kedd lesz, akkor akár 37 oC 
is lehet térségünkben – mondta el 
Kovács Attila meteorológus.

» folytatás a 3. oldalon

Összefogás a templomért
Közép-Európa legnagyobb 

ikonosztáza látható a Deák té-
ren található görögkeleti orto-

dox templomban, amely ve-
szélybe került, mert az épület 

tetőszerkezetét gombafertőzés 
támadta meg. A Miskolci Or-
todox Múzeumért Közhasznú 

Alapítvány gyűjtést szervez, 
amelyhez a város alpolgármes-

tere és több önkormányzati 
képviselő is csatlakozott.

» részletek a 3. oldalon

Visszatértek a városházára
Gyakorlatilag „teljes üzemben” működik a miskolci polgármesteri 
hivatal kibővített, átépített épülete a Városház téren, befejeződik a 
szervezeti egységek átköltöztetése.                           » részletek a 2. oldalon

Magabiztos MVK kell
Megfelelni az utasigényeknek, 
szembenézni a hibákkal, vissza-
szerezni a régi önbecsülést – ve-
zérigazgatóként ezeket a célokat 
tartja a legfontosabbnak az MVK 
Zrt. számára Devecz Miklós. Azt 
is elmondta, a lakossági fórumo-
kon elhangzottakat a háztartás-
felméréssel, utaskikérdezéssel és 
utasszámlálással együtt figyelem-
be veszik az új menetrend kiala-
kításakor.  » részletek a 3. oldalon

Torna előTT 
a kosarasok
a felkészülés felén és négy edző-
mérkőzésen már túl van az U18-as 
b-csoportos válogatott.  
sport | 5. oldal

Zöld energia 
sZennyvíZből
jól halad a MivÍz szennyvíztisz-
tító telepén épülő biogázüzem be-
ruházása.  
a város | 5. oldal

PonTokról, 
új rekTorról
torma andrást, az ájk dékánját 
javasolja a rektori posztra a Mis-
kolci egyetem szenátusa.  
krónika |2. oldal

A jövő úszóreménységei 
versenyeznek Miskolcon
Csütörtöktől szombatig újra, im-
már negyedszer Miskolc, a Ke-
mény Dénes Városi Sportuszoda 
adott otthont az Országos Gyer-
mek Úszó Bajnokságnak. 

Három napon át 63 csapat több 
mint 400 versenyzője mérte ösz-
sze tudását az idei Országos 
Gyermek Úszó Bajnokságon. 
A 11–14 éves fiatalok versenye 
már csütörtökön reggel elkez-
dődött, a hivatalos megnyitót vi-
szont délután tartották.

Az ünnepségen Sebestyén 
László országgyűlési képviselő 
kiemelte, óriási esemény az or-
szágos bajnokság a város életé-
ben. Emlékeztetett ugyanakkor 
arra, hogy 2021-ben Budapest 

ad otthont az úszó világbajnok-
ságnak.

– Nagyon bízom abban, hogy 
az itt eredményesen szereplő 
gyermekek 2021-ben, vagy akár 
már a 2017-es junior világbaj-
nokságon is meg tudják mutat-
ni oroszlánkörmeiket, és tovább 
öregbítik a magyar úszósport 
hírnevét – mondta.

Példát láthatnak maguk előtt 
a fiatalok – a megnyitón jelen 
volt mások mellett Güttler Ká-
roly, Európa-bajnok magyar 
mellúszó, úszóedző, illetve Eger-
szegi Krisztina, ötszörös olim-
piai bajnok magyar úszó is, akit 
egy virágcsokorral lepett meg a 
képviselő. 

K. I. | fotó: J. Á.

Már ne kezdjenek 
felülvizsgálatba!
Nyílt levelet tett közzé Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere a gázellenőr-
zés témájában – és ahogy levele címé-
ben írta: a miskolciak védelmében. 

A levélben arra kéri a miskolci la-
kásszövetkezeti elnökök, házke-
zelőségi vezetők, lakóingatlanok 
közös képviseletét ellátó megbí-
zottakat, hogy az új törvényi sza-
bályozás megszületéséig már ne 
kezdjenek bele a gázkészülékek fe-
lülvizsgálatába. 

» levelét a 3. oldalon közöljük

Ankét, jegyáremelés, 
rajt és távozók
Mozgalmas volt a DVTK utol-
só hete a szombati, győ-
ri bajnoki rajt előtt. Távozott 
a közönségkedvenc Francisco 
Gallardo, a drasztikus jegyáreme-
lést pedig a szokásos ankéton is 
szóvá tették a szurkolók.

Hosszú ideje húzódott Francis-
co „Paco” Gallardo szerződés-
hosszabbítási ügye. A spanyol 
középpályás szerződése június 
30-án lejárt, elkezdődtek a tár-
gyalások, majd Dudás Hunor 
ügyvezető szabadsága miatt he-
teket állt azt ügy. A büki edző-
tábor után Tomiszlav Szivics 
vezetőedző sürgette a megálla-
podást, Paco kedd estig kapott 

határidőt, végül a szerződést 
nem írta alá, így nélküle kezdi 
meg a szezont a DVTK. A héten 
Nagy Tamással, Tajti Norberttel 
és Bogáti Péterrel is szerződést 
bontott a klub.

» folytatás az 5. oldalon

Rövidebb melegvízszünet

A fejlesztéseknek köszönhetően rö-
vidül az az idő, ami alatt szünetel a 
melegvíz-szolgáltatás a nyári kar-
bantartás miatt. Idén már lesz olyan 

városrész, ahol nem is áll le a rend-
szer, a terv, hogy egy-két év múlva 
sehol ne legyen üzemszünet. 

» cikkünk a 2. oldalon

Patak utca: hamarosan földmunka
A résfalazás pótmunkáit végzik je-
lenleg a Patak utcai mélygarázs te-
rületén. 

Perecsenyi Attila, a Régió Park 
Miskolc Kft. ügyvezetője az épülő 
mélygarázsnál elmondta, a tervek 
szerint július 29-én fejezik be ezt a 
munkát, erre a napra tűzték ki az 
átadás-átvételt. 

Az ügyvezető hozzátette, ezt kö-
vetően kezdik meg a földmunká-
kat, a földkiemelést, illetve az egyéb 
munkafolyamatokat. A mélygarázs 
a tervek szerint év végére készül el.

(fotó: J. Á.)

Múlt vasárnaptól a Selyemréti strand minden medencéje üzemel, és változatlan áron várja a fürdőzőket | fotó: J. Á.



július 20. | szombat
Sajó vize összeköt. Tizenkét Sajó 
menti település találkozott Alsózsol-
cán. Az első alkalommal megrende-
zett, A Sajó vize összeköt című talál-
kozón a Sajó menti települések közül 
a Felvidékről öt, Magyarországról 
pedig hét település képviseltette ma-
gát. Csöbör Katalin országgyűlé-
si képviselő elmondta, a folyó nem 
csupán kulturálisan köti össze a tele-
püléseket, hanem emlékeztet a kör-
nyezetünk, a jövőnk iránti közös fe-
lelősségre is.

július 21. | vasárnap

Eleven rock tör té ne lem. Fennál-
lásának 45. évfordulóját ünnepelte a 
Héliosz zenekar a diósgyőri várban 
– egyúttal a legendás miskolci for-
máció több tagja 60. születésnapját 
is együtt ünnepelte a négyórás kon-
certen, ahol az „ős eddások” mellett 
Somló Tamás is fellépett. A prog-
ramban igazi „retro” csemegék kap-
tak helyet, az LGT-s slágerek mellett 
Beatles-, Deep Purple-, Uriah Heep-
dalok is felcsendültek. 

július 23. | kedd

A Király utcán ellenőriztek. A 
héten a Király utca 1., 3., 3. a, 5. és 5. a 
alatt lévő lakásokat ellenőrizte az ön-
kormányzati rendészet a társhatósá-
gokkal együttműködve. A hatóságok 
a szokásos problémákra – lakcím-
bejelentési kötelezettség elmulasz-
tása, gyermekek életkörülményei, 
ebtartás – fordítottak különös figyel-

met a tízemeletesek ellenőrzése so-
rán. A környéken a legtöbb problé-
ma az állattartással van.

Kotorják a Hejőt. A Miskolcta-
polca területén lévő Hejő liget fo-
lyamatosan vízben áll az utóbbi he-
tekben a Hejő-patak megnövekedett 
vízhozama, illetve a mederszelvény 
leromlott állapota miatt – ezért el-
kezdődött a Hejő-patak kotrása. A 
miskolci önkormányzat a további el-
öntések megakadályozása érdekében 
mederkotrást, medertisztítást végez-
tet, a Hejő elosztómű (Gyerekváros-
sal szemben) és a Külső Csabai út kö-

zött. A munka várhatóan augusztus 
15-ig tart.

július 24. | szerda

Értékelés és bemutatás. A Mis-
kolci Önkormányzati Rendészet ed-
dig elért eredményeiről, illetve a 
szervezet munkájáról szólt a bűn-
megelőzési eladássorozat soron kö-
vetkező része, és új információkról 
is tájékozódhattak a Bűnmegelőzési 
Centrumban szép számban megje-
lent érdeklődők. A Miskolci Önkor-
mányzati Rendészet a már korábban 
is létező közterület-felügyelői szolgá-
lat mellett a mezőőri szolgálatot, il-

letve egy új elemet, a segédfelügyelői 
rendszert foglalja magába – utóbbiak 
nem intézkedhetnek önállóan, ám a 
közterület-felügyelők és a mezőőrök 
munkáját segíthetik.

július 25. | csütörtök

90 éves lett. Kiss Gábor alpolgár-
mester köszöntötte 90. születésnap-
ja alkalmából Tóth Béláné Klárát, 
az Ezüsthíd Otthon lakóját. Klári-
ka néni kapott virágokat és tortát, az 
otthon lakói is készültek egy kis mű-
sorral, de egy Orbán Viktor minisz-
terelnök által aláírt emlékplakettet is 
átvehetett az ünnepelt.

a város lapja
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» Varga Gergő (DK) | a 6. számú önkormányzati választókörzet képviselője ut-
cafórumot tart július 31-én, szerdán délután 5–7 óra között a Szinva teraszi buszmeg-
álló mögött.

» Tompa Sándor (DK) | önkormányzati képviselő utcafórumot tart augusztus 
1-jén, csütörtökön délután 5–7 óra között a Győri kapuban, a Lézerpont melletti COOP 
Áruház előtt.
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A magyar gazdákat hozza 
helyzetbe az új földtörvény
A helyben lakó, földműveléssel hi-
vatásszerűen foglalkozó magyar 
gazdák és családi gazdaságok lesz-
nek az új földtörvény fő kedvez-
ményezettjei, hangzott el Csöbör 
Katalin országgyűlési képviselő és 
Taskó József megyei agrárkamarai 
vezető sajtótájékoztatóján.

2014 májusától az európai di-
rektíváknak köszönhetően elvi-
leg külföldiek is vásárolhatnak 
földet Magyarországon. A ma-
gyar földet azonban meg kell 
védeni, az új földtörvény pe-
dig pontosan ezt teszi, hiszen 
jelentősen megnehezíti, hogy 
külföldiek, spekulánsok kezébe 
kerüljön föld májustól, hangsú-
lyozta Csöbör Katalin. 

A cél a családi gazdaságok 
számának növelése, konkré-
tan az, hogy a magyar földet 
80 százalékban kis családi vál-
lalkozások műveljék. A képvi-
selő szerint azonban a baloldal 
mindent megtesz azért, hogy a 
földügyet politikai támadásra 
használja fel, amin nem csodál-
kozik, mert a nagybirtok-poli-
tikát, a nagybirtokosok érdekét 
képviselte a baloldal. Ha raj-
tuk múlna, 2014-ben a magyar 
föld szabad prédává válna, az új 
földtörvény azonban a balolda-
li zöldbárók korszakának végét 
jelenti, mondta Csöbör Kata-
lin. A képviselő aláhúzta: míg 
2010-ben 2900 fő bérelt álla-
mi földet, addig ma ez a szám 
7100, ami világosan cáfolja az 
ellenzék vádjait és bizonyítja a 
kormány törekvését.

Nem most kellett volna en-
nek a törvénynek megszületni, 
hanem már húsz évvel ezelőtt, 
mondta Taskó József, a Magyar 
Agrárkamara B.-A.-Z. megyei 
elnöke. A földművelést segí-
ti véleménye szerint a törvény 
és azt, hogy egészséges, magyar 
élelmiszerrel lássák el az orszá-
got. A birtokmaximalizálás mi-
att egy ember 300 hektárnyi te-
rületet birtokolhat, bérléssel 
együtt összesen 1200-at mű-
velhet, állattenyésztő vállalko-
zás esetén 1800-at. Komoly ha-
tósági és civil kontroll van, ami 
biztosítja, hogy spekulánsok ne 
juthassanak földhöz. Rangsorol 
is a törvény a vásárlásnál, első 
helyen az államnak van elővá-
sárlási joga, így be tud avatkoz-
ni, ha törvénytelenséget lát, az-
tán következik a helyben lakó, 
földműveléssel és állattenyész-
téssel foglalkozó gazda. Külföl-
di állampolgár is vehet földet, 
ám csak egy hektár alatt, tehát 
kijelenthető az elnök szerint, 
hogy a magyar gazdákat hoz-
zák helyzetbe.

H. I.

» Tűzgyújtási tilalom. Általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el a vidékfejlesztési miniszter 
július 22-étől. Az erdőkben és fásításokban, ide értve a közút és vasút menti fásításokat, valamint 
azok határától számított kétszáz méteren belüli területen még a kijelölt tűzrakó helyeken is tilos a 
tűzgyújtás, beleértve a parlag- és gazégetést is. A miniszter felhívja mindenki figyelmét, hogy égő ci-
garettát ne dobjanak el. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtható.

KOrmÁNYHIVATALI HÍrEK ›››››››››››

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata  Miskolc Megyei Jogú 
Város Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítá-
sát kezdeményezi az Árpád út, Nagy Lajos király útja, Névtelen út által 
határolt területre, illetve a Bábonyibérc területére is. A tervek megtekint-
hetőek Miskolc M. J. Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Kabinet-
ben és a városi honlapon, az alábbi tárhelyen: http://www.miskolc.hu/
varosfejlesztes/partnersegi-egyeztetes. A diósgyőri tervekhez augusz-
tus 20-áig, a bábonyibérciekhez augusztus 11-éig várják a véleményeket. 
Ezeket írásban kell eljuttatni Rostás László városi főépítésznek a Miskolc 
M. J. Város PH. Főépítészi Kabinet, 3525 Miskolc, Városház tér 8. szám 
posta- vagy a partnersegiegyeztetes@miskolcph.hu e-mail címre.

KözérdEKű HÍr ›››››››››››››››››››››››››››››

Szélesebb villamoslépcső. Toldó elemet szerelnek fel az SGP (bé-
csi) villamosok alsó lépcsőjére, így hamarosan csökken az átlépési távol-
ság a megállókban, ami a fagerendák leszerelése miatt a korábbinál jó-
val nagyobb lett. Az MVK Zrt. a megállók elejére rögzített fagerendákat 
azért szerelte le, hogy az első új villamos elférjen a pálya minden szaka-
szán, és meg tudja kezdeni a tízezer kilométeres próbafutását. 

Villamosnézés emelt létszámmal. 50 főre emelte a remízlátoga-
tások maximális létszámát az MVK Zrt. A villamosjavító csarnokot és 
az első Skodát július közepétől szerdánként lehet megtekinteni regiszt-
ráció ellenében. Az aktuális szerda előtti kedd 12 óráig lehet jelentkez-
ni e-mailen, telefonon vagy személyesen az MVK Zrt. Szemere utca 5. 
szám alatt lévő Közönségszolgálati irodájában.

röVIdEN ›››››››››››››››››››››››››››››

HIrdeTéS

A fejlesztéseknek köszönhetően rövidebb a melegvízszünet
A fejlesztéseknek köszönhetően rö-
vidül az az idő, ami alatt szünetel a 
melegvíz-szolgáltatás a nyári kar-
bantartás miatt. Idén már lesz olyan 
városrész, ahol nem is áll le a rend-
szer, a terv, hogy egy-két év múlva 
sehol ne legyen üzemszünet.

Idén az Avason és a belvárosban a 
hőtermeléshez szükséges gázszol-
gáltatás szüneteltetése, valamint 
a geotermikus hőhasznosításhoz 
kapcsolódó szerelési munkák mi-
att július 30-án 0 órától várható-
an július 31-én 24 óráig szünetel 
a használati melegvíz-szolgálta-
tás. Ezalatt a MIHŐ Kft. is elvégzi 
a távhőrendszer leálláshoz kötött 
karbantartását.

A diósgyőri lakótelepen a hasz-
nálati meleg víz szüneteltetése vár-
hatóan augusztus 22-én, délután 1 
órától 5 óráig tart, a Bulgárföldön 
pedig nem lesz teljes leállással járó 
karbantartási munka.

Tanka Sándor, a MIHŐ Miskol-
ci Hőszolgáltató Kft. szolgáltatási 
igazgatója elmondta, a leállás alatt 
a villamos rendszerek karbantar-
tását végzik, amit feszültség alatt 
nem lehet, a gerincvezetékekbe pe-
dig új, korszerű elzáró szerelvénye-
ket építenek be az üzembiztonság 
fokozásáért. Emellett a fűtőműben 
a nyomástartás korszerűsítése ér-
dekében új szivattyúkat építettek 
be, melynek az üzembe helyezése, 
rendszerbeállítása is megtörténik, 

ez a beruházás az üzemviteli költ-
ség csökkentése érdekében szük-
séges.

Tanka Sándor hozzátette, azért 
tér el városrészenként a leállá-
si idő, mert különböző nagyságú 
rendszerekről van szó, így a kar-
bantartás időigénye is más. Csak 
a minimális időre állítják le a szol-
gáltatást, de amit az üzembizton-
ság érdekében el kell végezni, azt 
meg is teszik. Az, hogy a Bulgár-
földön nem lesz melegvízszünet, 
nem jelenti azt, hogy nem végez-
nek karbantartást. Ezt azonban 
úgy oldják meg, hogy a kazánokat 
mint hőtárolókat veszik igénybe, 
és így fenn tudják tartani a szolgál-
tatást, tehát ott is lesz leállás, csak 

azt a fogyasztók nem fogják észre-
venni.

A szolgáltatási igazgató felhív-
ta a figyelmet arra, hogy a távhő-
szolgáltatási üzemszünet időtar-
tama alatt a melegvízcsapokból 
is hideg víz folyik, amit a 
melegvízmérő óra érzékel és meg-
mér, mely indokolatlan többlet-
költséget okozhat. Ennek elke-
rülése érdekében a MIHŐ Kft. 
javasolja, hogy a karbantartás ideje 
alatt a melegvízmérő óra előtt lévő 
szerelvényt zárják el. A nyári kar-
bantartás ideje alatt a lakóépületek 
belső rendszerét a MIHŐ Kft. érin-
tetlenül hagyja, a lakások radiáto-
raiban tehát víz marad.

H. I.

Ponthatárok, rektori javaslat
Szerdán, késő délután kihirdették az 
idei felvételi ponthatárokat. Csütör-
tökön pedig arról döntött a szenátus, 
hogy Torma András dékánt javasol-
ják a rektori posztra. 

Ebben az évben 15 ezerrel keveseb-
ben jelentkeztek a felsőoktatásba, a 
csökkenés minden hazai felsőokta-
tási intézményt érintett.

Hell Judit, a Miskolci Egyetem 
tanulmányi rektorhelyettese a pont-
határok kihirdetését követően el-
mondta, a jelentkezők számát te-
kintve 18 százalékos csökkenés 
volt idén, ami országosan a közép-
mezőnyt jelenti az egyetemnek. A 
felvételt nyert hallgatók száma 12 
százalékos csökkenést mutat, ami 
hozzávetőleg 300 hallgatót jelent.

A jelentkezést tekintve a gépész 
kar a legnépszerűbb Miskolcon, 
amelyet a Gazdaságtudományi, Ál-
lam- és Jogtudományi, valamint a 
Bölcsészettudományi Kar követ a 
sorban. De az Egészségügyi Karra 
is háromszoros túljelentkezés volt. 

Élete legnagyobb eseményének 
nevezte a Miskolci Egyetem Állam- 
és Jogtudományi Karának dékánja, 
hogy a felsőoktatási intézmény sze-
nátusa a második pályázati kiírásnál 
őt javasolta a rektori posztra. A po-
zícióért ezúttal is hárman indultak, 
az 57 éves rektorjelölt végül a má-
sodik szavazás alkalmával szerezte 
meg a jelöléshez szükséges többsé-
get. A rektor személyéről az emberi 
erőforrások minisztere dönt, az el-
bírálás határideje július 31.

„Teljes üzemben” az új városháza
Gyakorlatilag „teljes üzemben” 
működik a miskolci polgármeste-
ri hivatal kibővített, átépített épü-
lete a Városház téren, befejeződik 
a szervezeti egységek átköltöz-
tetése.

Mint ismeretes, a központi épü-
let átépítése, kibővítése miatt ko-
rábban több helyre szétköltöz-
tettek osztályokat, szervezeti 
egységeket, jó ideig a városi kép-
viselő-testület üléseit is az egyik 
Petőfi utcai hivatali épületben 
rendezték. Az új épületszárny, 
illetve a felújítás elkészültével fo-
kozatosan költöztek vissza, illet-
ve új irodáikba az osztályok, s az 

ügyfelek is birtokba vehették a 
megújult épületkomplexumot.

Koczák Szilvia, a városhá-
za szóvivője arról tájékozta-
tott, hogy a Hatósági Főosztály 
Anyakönyvi és Népesség-nyil-
vántartási Csoportja is elköltö-
zik a Petőfi utca 1–3. szám alatti 
épületből. Július 29-étől az anya-
könyvi és népesség-nyilvántar-
tással kapcsolatos ügyeiket az 
újonnan kialakított központi 
ügyfélszolgálaton intézhetik, a 
Városház tér 8. szám alatt.

Megváltozott a kihelyezett 
irodák nyitvatartási ideje, az új 
időpontokat a minap.hu-n kö-
zöljük.                                           Sz. S.

Népszerű a gyógynövénynapok
Több mint tízezren látogattak el idén is a Bükk-
szentkereszti gyógynövénynapokra. Idén immár 
hetedik alkalommal rendezték meg a gyógynö-
vénynapokat július 20–21-én, szombaton és vasár-
nap. Az idei programra is ellátogatott Böjte Csaba 
ferences rendi szerzetes és Bálint György kertész-
mérnök. A természet kincsei mellett ezúttal is szű-
rővizsgálatokkal és egészségmegőrző előadásokkal 
várták a látogatókat. A kétnapos rendezvény ideje 
alatt a hagyományos népi ételkülönlegességek mel-
lett természetesen az egészséges életmódot szolgáló 
termékek – lekvárok, házi készítésű sütemények – 
is kaphatók voltak a VII. Bükkszentkereszti gyógy-
növénynapokon. A programon jelen volt Sebestyén 
László országgyűlési képviselő is, aki kiemelte, min-
denki jól érzi magát, és az érdeklődők vásárlásukkal 
növelik a helyi vállalkozók forgalmát. Turisztikai 

szempontból szintén jelentős az esemény a telepü-
lés életében, hiszen az ország minden részéből ide-
sereglő emberek messze viszik Bükkszentkereszt jó 
hírét a világban.
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Már ne kezdjenek felülvizsgálatba 
– kéri a polgármester

Tisztelt miskolci lakásszövetkezeti elnökök, házkezelőségi vezetők, 
lakóingatlanok közös képviseletét ellátó megbízottak!

Önök is értesülhettek a különféle híradásokból, hogy néhány nap-
pal ezelőtt készült el az a kormányrendelet, amely felszólítja a fej-
lesztési minisztert egy, a gázkészülékek, -vezetékek, -csatlakozók 
felülvizsgálatáról szóló új szabályozás megalkotására. Eszerint a gáz-
készülékek, -vezetékek és -csatlakozók műszaki, biztonsági felülvizs-
gálatának a költségét a gázszolgáltatónak kell majd viselnie. 

Ennek a kormányzati akaratnak megfelelően módosítani kell a 
földgázellátásról szóló törvényt, ami várhatóan a parlament követ-
kező ülésének az elején történik meg. A törvénymódosítással változ-
ni fog a gázkészülékek, -vezetékek és csatlakozók ez év végéig szóló 
kötelező felülvizsgálati ideje is.

Július 23-án jómagam Csöbör Katalin és Sebestyén László ország-
gyűlési képviselővel, és több, a probléma megoldásában érdekelt ön-
kormányzati képviselővel a kérdéskörről egyeztető tárgyalást folytat-
tam a Tigáz vezető képviselőivel.

Az egyeztető tárgyalásunk eredményeképpen fordulok most ez-
zel a nyílt levelemmel a címzettekhez, nyomatékosan felhívva a figyel-
müket: a következő a törvénymódosításra néhány héten belül sor ke-
rül, ezért kérem a tisztelt lakásszövetkezeti elnököket, házkezelőségi 
vezetőket, a különféle lakóingatlanok képviseletét ellátó megbízotta-
kat arra, hogy a gázkészülékek,-vezetékek és -csatlakozók felülvizsgá-
lati munkálataiba már ne kezdjenek bele, ilyen munkákat a parlamenti 
döntésig pedig ne rendeljenek meg a különféle vállalkozóktól!

Segítő közreműködésüket köszönve: 
Kriza Ákos polgármester

Őskutatási Fórum és a Rákócziak
Tizennyolcadik alkalommal ren-
dez Őskutatási Fórumot Miskol-
con a Bölcsész Egyesület. Ebben 
az évben, augusztus 5–9. kö-
zött több előadás is foglalkozik a 
Rákócziakkal, elsősorban a vezér-
lő fejedelemmel, de, mint minden 
évben, érintik a rovás témáját is. 
A fórumot augusztus 5-én, a di-

ósgyőri evangélikus templom-
ban megtartott istentisztelet ke-
retében Kriza Ákos polgármester 
nyitja meg. Az öt nap során szá-
mos történeti, őstörténeti elő-
adás hangzik majd el, egy napot 
pedig Sárospatakon és környé-
kén töltenek a fórum résztvevői.

» részletes program a minap.hu-n

Fogjunk össze a templomért!
Közép-Európa legnagyobb iko-
nosztáza látható a Deák téri gö-
rög ortodox templomban, amely 
veszélybe került, mert az épü-
let tetőszerkezetét gombafertő-
zés támadta meg. Megmentésé-
ért  gyűjtést szerveznek, amelyhez 
a város alpolgármestere és több 
képviselő is csatlakozott.

Kiss Gábor alpolgármester, 
Molnár Péter és Szabó Sán-
dor önkormányzati képviselő is 
csatlakozott ahhoz a kezdemé-
nyezéshez, amely a görögkeleti 
ortodox templom megmentésé-
re hívja fel a miskolciak, s a hatá-
ron túli hívek figyelmét.

A templomban található Kö-
zép-Európa legnagyobb iko-
nosztáza – a kulturális látvá-
nyosság 16-18 méter magas, a 
berendezése copf stílusú, XVIII. 
század végi, s műemléki véde-
lem alatt áll. Az alpolgármester 
pénteken, a helyszínen elmond-
ta, a miskolciak büszkék lehet-
nek a templomra, hiszen olyan 
érték, amely szorosan kapcsoló-
dik a város múltjához.

– A templomban található 
ikonosztáz kulturális és turiszti-
kai érték, európai szinten is. A vá-
rosnak részt kell vállalnia ennek 
megőrzésében. Félmillió forintot 
ajánlunk fel, s kérjük a miskolci-
akat, segítsenek megőrizni ezt az 
értéket – tette hozzá.

Molnár Péter kiemelte, mis-
kolciként és frakcióvezetőként 
kötelességének érzi, hogy csatla-
kozzon a felhíváshoz.

Tatárka Kirill, a templom 
megbízott parókusa elmondta, a 
magyarok mellett orosz, ukrán, 
macedón, görög, valamint szerb 
hívek is járnak a templomba. A 
gyűjtést kezdeményező Miskolci 
Ortodox Múzeumért Közhasz-
nú Alapítvány kuratóriumi el-
nöke, Bokányi Ljudmilla hozzá-
tette, pályáztak az EMMI-nél, de 
sikertelenül, így a város vezetésé-
hez fordultak segítségért.

A helyreállítás költsége körül-
belül 4 millió forint, az alapít-
vány adományszámlát nyitott 
(száma: 10102718-10371815-
00000002), erre várják a felaján-
lásokat.                                     Kiss J.

Itt az év eddigi legnagyobb hőhulláma!
Elrendelte a harmadfokú 
hőségriasztást július 25-étől 
az országos tiszti főorvos. 
Miskolc több intézkedés-
sel készült a hőhullámra: vi-
zet osztanak és a strandok 
is hosszított nyitva tartással 
várják a hűsölni vágyókat.

» folytatás az 1. oldalról
A lakosság védelme érdekében 
Miskolc polgármestere több rend-
kívüli intézkedést is elrendelt. Jú-
lius 29-éig folytatódik a vízosztás 
a belvárosban a Villanyrendőr-
nél, a Búza téren az aluljáró és a 
Vásárcsarnok között, valamint az 
Újgyőri főtéren a Bükk Áruház 
előtt. Folyamatosan működnek a 
közterületi ivókutak is, városszerte.

Miskolc strandjai is tovább várják 
a hűsölni vágyókat. A megújult, és 
egy hete már az összes medencével 
üzemelő Selyemréti Strandfürdő 
este 8-ig, a Barlangfürdő este 7-ig 
tart nyitva, és területén a vendégek 
ivókútból is enyhíthetik szomjukat. 

A hőség alatt a város számos ré-
szén locsolja az utakat a Városgaz-
da Kft., emellett ha szükséges, az 
MVK Zrt. a síneket, pontosabban 
a villamospályát is locsolja. 

Az MVK Neoplan autóbusza-
in továbbra is üzemelnek a klíma-

berendezések 24 Celsius-fok felett. 
Tekintettel a hőségriadóra, az uta-
sok kényelmét szem előtt tartva, az 
MVK Zrt. csütörtöktől elsősorban 
a klímával rendelkező autóbuszait 
üzemelteti. Ennek megfelelően át-
szervezték a buszfordulókat, hogy 
az összes klímás jármű folyamato-
san az utasok rendelkezésére áll-
jon.

Az MVK járművezetői és bérlet-
pénztárosai folyamatos tájékozta-
tást nyújtanak a legközelebbi köz-
területi ivókutak helyéről, illetve 
vízfelvételi lehetőségeiről.

A városban több olyan bevásár-
lóközpont, nagyobb áruház, szol-
gáltató- és üzlethelyiség van, ahol 
hűsölni lehet. A polgármester kéri 
a tulajdonosokat és üzemeltetőket, 
hogy a hőségriadó idején legyenek 
tekintettel azokra, akik hűsölni tér-
nek be ezekre a helyekre.

Tajthy Á. | fotó:  F. K. Cs.

„Önmagában és szolgáltatásaiban bízó MVK-ért dolgozom”
Megfelelni az utasigényeknek, szembenézni a hi-
bákkal, visszaszerezni a régi önbecsülést – ve-
zérigazgatóként ezeket a célokat tartja a legfon-
tosabbnak az MVK Zrt. számára Devecz Miklós, 
akinek sem a cégvezetés, sem a közösségi közle-
kedés világa nem ismeretlen.

– A MÁV személyszállítási üzletágvezetője-
ként mindig azt hangsúlyozta, hogy egy köz-
lekedési cég számára az utas az első, ugyan-
akkor a gazdaságosság, költséghatékony 
működés is cégvezetői filozófiájának egyik 
alapja. Melyik a fontosabb?
– A kettőnek a megfelelő elegye. A közösségi 

közlekedésben dolgozókat két dolog kell, hogy 
motiválja. Egyik az utasok elégedettsége, mely 
a szolgáltatás minőségén keresztül biztosítható, 
másik pedig a költséghatékonyság.

– Milyennek látja az elmúlt három hónap 
alapján – amióta vezeti – az MVK Zrt.-t, il-
letve milyen céget szeretne ön? 
– Mielőtt ide jöttem, informálódtam olyan 

emberektől, akik belülről ismerik a céget, illet-
ve az internetről is. Azt láttam, látom, hogy az 
MVK egy valaha szebb napokat megélt, sok-
kal erőteljesebb, önmagában és szolgáltatásai-
ban bízó cég volt. Én azt szeretném, hogy újból 
ilyen legyen, hatékonyan működjön, büszke le-
gyen értékeire, de hibáival is képes legyen szem-
benézni, és azt tudatosítsa az emberekben, hogy 
ezek megváltoztatását kihívásként kezeli. És 
mindezt megfelelően kommunikálni is tudja az 
utazóközönség felé.

– A kommunikációban nagy szerep jut mos-
tanában a másik oldalnak is, vagyis, hogy 
meghallgassák az utazóközönséget. 
– Alig egy hónap alatt tizenkét lakossági fóru-

mot tartottunk, ahol megközelítőleg 600 ember 
vett részt. Körülbelül 80-100 miskolci szólalt fel, 
és mondta el véleményét, tett fel megközelítőleg 

175 kérdést. Kollégáimmal nyitott füllel és befo-
gadó lélekkel álltunk a kérdések elébe, és érde-
mi választ próbáltunk adni. Az elhangzottakat 
feldolgozzuk, és a közelgő háztartásfelméréssel, 
utaskikérdezéssel és utasszámlálással együtt fi-
gyelembe vesszük majd az új menetrend ki-
alakításakor. Elhangzottak olyan javaslatok is, 
melyeket már július folyamán beépítettünk a 
menetrendbe, indultak plusz járatok, módosul-
tak indulási időpontok, és megállóhelyi problé-
mákat is orvosoltunk. 

– Benyomásai alapján a lakosság mennyi-
re elégedett az MVK-val? Milyennek látta a 
fórumok résztvevőinek szemével a cégről ki-
alakult véleményt?
– Aki eljött a fórumra, az használja a szolgál-

tatásunkat, és általában egy ember nem csupán 
maga, hanem nagyobb közösségek nevében 
szólalt fel. Elhangzott sok-sok negatív észrevé-
tel, de akadt pozitív is. De ez nem baj, tapasz-
talataim szerint az általános emberi magatartás 
az, hogy ritkán dicsérünk, a kritikának hama-
rabb hangot adunk.

– A napokban kezdődött meg a reprezenta-
tív háztartásfelmérés, utaskikérdezés. Vég-
eredményében miben különbözik ez majd a 
korábbi utasszámlálásoktól?
– Ilyen mélységű utasfelmérés még nem volt 

Miskolcon. Az önkormányzat elnyert egy pályá-
zatot, ez a miskolci városi és elővárosi villamos-
vasút projekt megvalósíthatósági tanulmánya, 
és ennek egy előkészítő fázisa ez. Szeretnénk 
olyan teljes körű képet kapni Miskolc és az elő-
városok utazási szokásairól, fejlesztési elképze-
léseiről, ami alap lehet az egész miskolci hálózat 
további fejlesztésének.

– Mindennek mikor lesz kézzel fogható ered-
ménye: egy új, az utasok igényeire jobban fi-
gyelő menetrend? 
– Az biztos, hogy a tapasztalatok bizonyos 

elemei már fellelhetők lesznek ebben az évben, 
de konkrétan beépítve és rendszerbe foglalva, 
várhatóan egy jövő évi menetrendváltáskor ta-
lálkozhatnak majd a következményeivel az uta-
sok. Előbb felmérjük, milyen utazási irányok-
ról, milyen időszakokról, hogy mikor, milyen 
tömegről beszélünk, és ennek fényében kell el-
készítenünk a menetrendi javaslatunkat. Fon-
tos, hogy mi csak javaslunk, a döntés az ön-
kormányzat közgyűlésének bölcsességére van 
bízva.

Devecz Miklós mindezen túl szólt arról is, 
hogy két részletben, októberben és december-
ben kicserélik a vágányokat és a váltókat a Ti-
szai pályaudvar előtti Kandó téren, a villamos-
végállomáson, illetve arról is, hogy hetvenöt új, 
gázüzemű autóbuszt állíthat forgalomba 2014-
ben az MVK, az erről szóló kiírás a napokban 
jelenik meg a közbeszerzési értesítőben. A té-
mákról a minap.hu-n bővebben is olvashatnak, 
illetve azokra később a Miskolci Napló hasábja-
in is visszatérünk.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á. 

Fogyasztóvédők a Selyemréti strandon
A Selyemréti Strandfürdőben járt 
kedden a fogyasztóvédelmi ható-
ság. Ezúttal nem találtak hiányossá-
got az ellenőrzött területeken.

A felügyelők próbavásárlásokkal el-
lenőrizték a nyugta-, illetve szám-
laadási kötelezettség teljesítését, az 
árfeltüntetést, árfelszámítást, a mé-
rőeszközök hitelességét, a vásárlók 
könyvének elhelyezését, kezelését. 
Mint kiderült, akár egy büfében is 
számtalan módon be lehet csapni a 
vásárlót, akik sok esetben még a jo-
gaikkal sincsenek tisztában. 

– A nyár kiemelt évszak az ide-
genforgalom szempontjából. A ha-
tósági ellenőrzések célja a hazai fo-
gyasztók védelmén túl a külföldi 
turisták érdekeinek megóvása, ez-
által az ország jó hírének biztosítása 
is – emelte ki Horváthné Szendrei 

Szilvia, a B.-A.-Z. Megyei Fogyasz-
tóvédelmi Felügyelőség vezetője. 

Tavaly az ellenőrzött vállalko-
zások harmadánál tártak fel sza-
bálytalanságot, idén már csaknem 

a felénél. Ezek zöme inkább figyel-
metlenségből adódik. Ilyenkor el-
sősorban figyelmeztetnek és kö-
teleznek, csak súlyosabb esetben 
bírságolnak.                   Sz. S. | fotó: J. Á. 

Kevesebb a 
munkanélküli
Az év első félévében jelentő-
sen csökkent a regisztrált mun-
kanélküliek száma Miskolcon 
az elmúlt év azonos időszaká-
hoz képest. 

Míg 2012 első félévében 
11 161 állásnélkülit regisztrál-
tak, addig 2013 első hat hó-
napjában a munkaügyi hi-
vatal adatai szerint 9767 főt 
tartottak nyilván. A munka-
képes lakosság számához vi-
szonyítva az állástalanok 
aránya 2012-ben 10,08 szá-
zalékot tett ki, addig idén ez 
a szám 8,93 százalékra csök-
kent. A munkanélküliségi 
arány júniusban 13,1 százalék 
volt, ez 1,5 százalékkal alacso-
nyabb, mint egy éve.

Kriza Ákos polgármester, Sebestyén László országgyűlési képviselő, 
Pristyák Tibor, a Tigáz területi üzemeltetési vezetője és Csöbör Katalin 
országgyűlési képviselő az egyeztetésen
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„Észak-Magyarország 
kicsinyeiért”
Európai uniós támogatás ré-
vén újult meg a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kórház 
és Egyetemi Oktató Kórház 
koraszülötteket ellátó cent-
ruma

A pályázat teljes költség-
vetése: 399 948 715 Ft, 
mely 90%-os európai uniós 
támogatással valósul meg. A 
projekt kezdete 2011. 10. 01. 
és tervezett befejezése 2013. 
07. 31.

A megvalósult projekt kiemelt 
jelentőségű térségünkben, te-
kintettel arra, hogy az Észak-
magyarországi régió, ezen belül 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 
Magyarország legelmaradot-
tabb térségeihez tartozik, mind 
gazdaságilag, mind demográfi-
ailag, melyek az általános rossz 
egészségi állapothoz vezetnek. 
A régió lakosságában nagy 
arányt képvisel a roma ki-

sebbség, illetve a hátrányos 
helyzetű, szegény lakosság, 
mely populációban magasabb 
a koraszülöttség aránya.
A csecsemőhalálozási adatok 
javítása az intézmény számá-
ra kulcsfontosságú felelősség 
és feladat. Ezen szakmai cél-
kitűzések eléréséhez a projekt 
kapcsán 375 145 875 Ft érték-
ben szereztünk be informati-
kai és orvostechnológiai esz-
közöket. 

Miskolci Baross Gábor Közlekedési és 
Postaforgalmi Szakközépiskola

ÉrettsÉgizetteknek ingyenes 
nappali rendszerű kÉpzÉs 21 Éves korig

54 841 09 postai üzleti ügyintéző (tanulószerződéssel) (2 év) 

54 345 01 logisztikai ügyintéző   (2 év)

54 841 02 közúti közlekedésüzemvitel-ellátó  (2 év)

54 841 05 vasútforgalmi szolgálattevő   (2 év)

54 344 02 vállalkozási és bérügyintéző   (2 év)

54 525 07 vasúti villamos jármű szerelője  (2 év)

Jelentkezési lapok az iskola titkárságán kaphatók, 
illetve a honlapunkról letölthetők. 

Jelentkezni érettségi bizonyítvánnyal minden héten 
hétfőn és szerdán 9.00-től 12.00-ig lehet az iskola titkárságán.

3532 Miskolc, Rácz Ádám u. 54-56. l Tel.: (46) 531-517
Fax: (46) 530-414
Honlap: www.barossg-misk.sulinet.hu l E-mail: baross.miskolc@upcmail.hu
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Használja ki Ön is a

a Barlangfürdő gyógyászatán!
kedvezmÉnyt adunk Önnek
frissítő masszázsaink árából, ha:

Ñ  legalább 90 órás bérlettel rendelkezik a Selyemréti Strandfürdőbe, vagy 
Ñ  jegyet vált a Barlangfürdőbe munkaszüneti,  illetve 

ünnepnapon  és kedve támad egy kényeztető masszázshoz, vagy 
Ñ  amennyiben az itt található kupont kivágja és leadja 

az Aquaterápia (Barlangfürdő gyógyászata) recepcióján.
Az egyes kedvezmények egymással nem vonhatók össze és előzetes 

időpontfoglalás (tel.: 46/561-360) alapján vehetők igénybe!
ajánlatunk 2013. szeptember 30-ig érvényes.

www.barlangfurdo.hu l www.selyemretifurdo.hu

#

20% kedvezmény

frissítő 
masszázsaink 

árából

20%
a Barlangfürdő gyógyászatán!
sok-sok kedvezményt

www.barlangfurdo.hu l www.selyemretifurdo.hu

Töltse ezt a nyári péntek éjszakát

fürdőzéssel
a  Barlangfürdőben

este 8-tól éjfélig (belépő egységesen 2000 Ft/fő)
vagy

a   Selyemréti 
Strandfürdőben

este 9-től éjjel 1-ig (belépő egységesen 1500 Ft/fő)
ahol a következő programok várják:
Ñ tűzzsonglőrök Ñ élő zene 

Ñ táncbemutatók Ñ szaunaszeánszok
Tájékoztatjuk, hogy a szokásos szombat éjszakai fürdőzés 

mindkét fürdőben augusztus 3-án elmarad.

Megérkezett a Magyar
Nemzetközi Nagy Cirkusz!
Miskolc, Tescónál, 
Szentpéteri kapu 

103.
2013. július 25-től 

augusztus 11-ig 
mindennap 

19.00 órai kezdettel 
tartja előadásait!

Új, 2013-as gálaműsorában a Nemzetközi Cirkusz Fesztivál 
díjnyertes lovas akrobatái a porondon! 

Extrém produkció, egyensúlyozás a magasban kifeszített drótkötélen! 
A szavanna királyai, az afrikai oroszlánok az arénában! 

Akrobaták, légtornászok és Budapest közkedvelt bohóca!

SzeNzáCióS akCió!
A hirdEtés FElmutAtójA hétközNApokoN 

1-Et FizEt, 3-At kAp, 
szomBAtoN és vAsárNAp 1-Et FizEt, 2-t kAp!

#
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Lecsót főztek, közösséget építettek 
Második alkalommal rendezték 
meg szombaton a Perecesi Lecsó-
fesztivált. Tizennégy csapat főzött 
a nyári ételkülönlegességből, és 
kulturális programok is színesítet-
ték az egész napos programot.

Bazin Géza önkormányzati kép-
viselő, a rendezvény főtámoga-
tója elmondta, nagy öröm szá-
mára, hogy a rendezvényre egyre 
többen látogatnak ki.

– Most 14 csapat jelentkezett, 
és a csapatok sokkal népeseb-
bek voltak, mint tavaly. A néze-
lődőkkel, érdeklődőkkel együtt 
számításaink szerint körülbelül 
1000 ember látogatott ki a nap 
folyamán a fesztiválra, ami jó, 
hiszen így tudja elérni a prog-
ram közösségépítő, közösség-
formáló célját – mondta a kép-
viselő.

Bazin Géza elmondása sze-
rint a lecsófőző verseny zsűri-
jének nehéz dolga volt, hiszen 
mindegyik alkotás remek volt, 
és nem is volt köztük két egyfor-
ma. Az első díjat végül egy hús-
gombócos, árpagyöngyös lecsó 
kapta (Nap Gyöngye Alapítvány 
munkája).                    T. Á. | fotó: J. Á.

Kutyaiskola rendezi a pályát
A Szentpéteri kapui Honvéd pá-
lya már csaknem öt éve kihasz-
nálatlan terület. Mostantól egy 
kutyaiskola használja, mely a fű-
nyírásról és az őrzésről is gondos-
kodik majd.

Azóta, hogy a Miskolc Városi 
Sportiskola új telephelyre költö-
zött, a Honvéd pályának nincs 
üzemeltetője, a hasznosítása 
megszűnt. Kezelője a DSM Kft., 
ők azonban nem tartanak igényt 
a pályára, így a karbantartására 
sem fordítanak gondot, mond-
ta el Nánási-Kocsis Norbert ön-

kormányzati képviselő annak 
kapcsán, hogy új hasznosítót ta-
láltak a területnek.

Az évek alatt a pálya minősé-
ge folyamatosan romlott, és ed-
dig nem sikerült olyan egyesü-
letet találni, amely hasznosította 
és karbantartotta volna a terüle-
tet. Mostanra a helyzet tarthatat-
lanná vált, minél hamarabb ál-
landó hasznosítót kellett találni.

A képviselő elmondta, az új 
hasznosító kutyaoktatást végez 
majd ott heti néhány órában, és 
vállalták a zöldterület ápolását, 
valamint a terület őrzését is.

Gyorsaság, agresszív védekezés

A felkészülés felén és hat edző-
mérkőzésen már túl van a miskol-
ci rendezésű, U18-as B-csoportos 
női kosárlabda Európa-bajnokság-
ra készülő magyar korosztályos 
válogatott. 

Eddig a szlovénok ellen két szo-
ros vereség, az ukránok és az 
osztrákok ellen pedig két-két 
magabiztos győzelem a mérleg. 
A gyors, agresszívan védekező 
csapat legutóbb csütörtökön és 
pénteken Ausztria ellen bizonyít-
hatott, előbbi mérkőzés 78–44-
es, utóbbi 63–36-os magyar győ-
zelemmel zárult. Peresztegi Nagy 
Ákos szövetségi vezetőedző elé-
gedett az eddig látottakkal.

– Már az A-divízióba tarto-
zó szlovén csapat elleni játék is 
tetszett, pedig akkor gyakorlati-
lag még csak két hete készültünk 
együtt. A szlovén meccsek után 
csatlakozott a kerethez a török-
országi, U20-as A-csoportos Eb-
ről hazatérő Böröndy Vivien és 
a Work Force-DVTK új játéko-
sa, Horváth Bernadett, akik so-
kat lendítettek a csapatjátékon – 
mondta Peresztegi Nagy Ákos. 
– Mind támadásban, mind vé-

dekezésben kezdünk összecsi-
szolódni, a felkészülési mérkőzé-
sek pedig azért is vannak, hogy 
a hibák még időben előjöjjenek. 
A héten a zónavédekezést, illetve 
az az elleni támadójátékot gya-
koroljuk. Az Európa-bajnokság 
kezdetéig igyekszünk elmélyíte-
ni a teljes, védekezési, támadási 
repertoárt.

Jövő héten, augusztus 1–3. kö-
zött jön azonban a komoly erő-
felmérő, hiszen egy felkészülé-
si torna keretében az A-divíziós 
Németország és Szlovénia mellett 
kell megmérkőzniük a szintén jó 
erőkből álló Horvátországgal is.

– Ismét szeretném kiemelni, 
mennyire fontos a csapat számá-
ra, hogy sikerült 10 felkészülé-
si mérkőzést lekötnünk, és hogy 
egy több mint hathetes felkészü-
lés során gyakorolhatunk az Eb-
re. A Magyar Kosárlabda Szö-
vetség ma már olyan háttérrel 
rendelkezik, hogy meg tudták te-
remteni a feltételeket. Szeretnénk 
ezúton is köszönetet mondani a 
szövetségnek, és igyekszünk a le-
hető legjobban kihasználni a le-
hetőségeinket – hangsúlyozta.

Kujan I. | fotó: Juhász Á.

Zöld energia szennyvíziszapból
Jól halad a MIVÍZ szenny-
víztisztító telepén épü-
lő biogázüzem beruhá-
zása. A műszaki tartalom 
ugyan időközben változott, 
a cél azonban továbbra is 
zöld energia előállítása és a 
szennyvíziszap hasznosítása.

A létesítmény összköltsége 2,1 mil-
liárd forint, melyhez a több mint 
1 milliárdos támogatást a Kör-
nyezet és Energia Operatív Prog-
ram (KEOP) pályázati rend-
szeréből nyerte el a beruházó 
Biogas-Miskolc Kft. A cég eredeti-
leg 2011-ben a WIS Zrt. 60, míg a 
Bioenergy-Miskolc Kft. és a MIVÍZ 
Kft. 20-20 százalékos tulajdonrészé-
vel alakult. 2012 közepére azonban 
a MIVÍZ kivásárolta a WIS részét, 
majd az év végére a Miskolc Hol-
ding Zrt. a Bioenergy 20 százalékát, 
így száz százalékban önkormányza-
ti tulajdonú céggé alakult a Biogas 
Miskolc, mely a Holding tagvállala-
ta, tudtuk meg Egri Zoltán ügyve-
zetőtől. 

Közben az önerő biztosításá-
hoz is nyert a cég 443 millió forin-
tot, de további támogatásra is pá-
lyáznak. Megváltozott a beruházás 
műszaki tartalma is. Mint Egri Zol-
tán mondja, a terveket túl nagyra 
méretezték, az elképzelés ugyanis 
az volt, hogy 50 ezer tonna lesz az 
éves kapacitása. A MIVÍZ szenny-
víztisztító telepén azonban csak 20 
ezer tonna szennyvíziszap keletke-
zik évente, a további 30 ezer tonna 

biztosítása máshonnan pedig túlsá-
gosan költséges lett volna. 

Emiatt döntöttek az áttervezés és 
más műszaki megoldások választá-
sa mellett. 35 ezer tonnás éves ka-
pacitást állítottak be, úgy, hogy a 
pályázatban vállalt mutatók is tel-
jesüljenek. Így a telepen termelt 
szennyvíziszap mellett a közeli te-
lepülésekről szeretnének még be-
szállítani, illetve alkalmassá teszik a 
rendszert az élelmiszerhulladék fo-
gadására, a városban működő kony-
hák élelmiszerhulladéka mellett 
olajat, zöldséget, lejárt szavatosságú 
ételeket is fel tudnak majd használ-
ni. Olyan berendezést telepítenek, 
amelyik a dobozos, de még a kon-
zerv élelmiszert is szét tudja aprítani 
és különválogatni. Az ezekből ösz-
szeálló mix jobban gázosodik, mint 
maga a szennyvíziszap, ezért a meg-
felelő indikátorokat el tudják érni.

Egri Zoltán hangsúlyozta, hogy 
mivel kisebb, így kompaktabb is a 
biogázüzem, mivel pedig már ön-
kormányzati tulajdonban van, 
nem kell annyi kiszolgáló épületet 
sem építeni és akkora területet sem 
foglal a szennyvíztisztító telepen, 
mint a korábbi tervek szerint. Az 
ügyvezető azt is kiemelte, hogy egy 
modern technológiával felszerelt 
üzemről van szó, amely jól illesz-
kedik Miskolc Green City mozga-
lomhoz való csatlakozásához, illet-
ve a zöld energia minél nagyobb 
arányú előállítására tett törekvésé-
hez. 

A konkrét építési munka márci-
us 19-én indult, jelenleg az utolsó 
simításokat végzik a rothasztó tor-
nyokon, illetve a gépház és a lép-
csőház is majdnem készen van. A 
kiszolgáló épületek és a technoló-
gia telepítése is külön közbeszerzé-

si eljárásokat igényel, de már ezek 
is folyamatban vannak, így az ügy-
vezető nem látja akadályát, hogy a 
terveknek megfelelően, jövő már-
cius 15-én el tudjon indulni a pró-
baüzem. Ez hat hónapig tart majd 
és utána már teljesen élesben mű-
ködhet az üzem. Az ebben megter-
melt gázt tartályban tárolják, illetve 
két gázmotorral hasznosítják, me-
lyek villamos energiát állítanak elő. 
Ezt elsődlegesen a szennyvíztisztí-
tó telepen hasznosítják majd, míg 
a felesleget kitáplálják a hálózatba.

Egri Zoltán azt is megemlítet-
te, hogy teljesen zárt a rendszer, 
így szaghatás szinte egyáltalán nem 
lesz. Jelenleg a keletkező szenny-
víziszapot Budapestre szállítják, így 
erre a kényszerű megoldásra sem 
lesz már szükség, ugyanakkor az 
üzem munkahelyeket is teremt.

Horváth I. | fotó: Mocsári L.

Július 27. | szombat » Lab-
darúgás: NB I. Győri ETO FC – DVTK. 
Győr, ETO Park, 21.00. » Úszás: XLVI. or-
szágos gyermekbajnokság (zárónap). Ke-
mény Dénes Városi Sportuszoda, 9.00.

augusztus 3. | szombat » 
Labdarúgás: NB I. DVTK – MTK. Di-
ósgyőri stadion, 16.30.

augusztus 1–3. | csütör-
tök–szombat » Kosárlab-
da: Felkészülési torna Németország, 
Szlovénia, Horvátország és Magyaror-
szág részvételével. Miskolc, Generali Aré-
na, 16.00, 18.15.

SportműSor ›››››

sport
Ankét, jegyáremelés, rajt és távozók
Mozgalmas volt a DVTK 
utolsó hete a szombati, Győ-
ri bajnoki rajt előtt. Távozott 
a közönségkedvenc Francis-
co Gallardo, a jegyáremelést 
pedig a szokásos ankéton is 
szóvá tették a szurkolók.

» folytatás az 1. oldalról
Paco Gallardo röviden kommen-
tálta a hírt lapunknak, de elmond-
ta, később sajtótájékoztatón bőveb-
ben is beszél távozásáról.

– Nehéz ilyenkor mit mondani. 
Nagyon szomorú vagyok. Többet 
már lehetetlen volt tennem, hogy a 
klubnál maradjak.

A Gallardo távozása előtti napon 
hozta nyilvánosságra a klub az idei, 
négy (!) kategóriába sorolt jegyára-
kat, valamint azt, hogy a stadionre-
konstrukció kezdetének még nem 
ismert időpontja miatt nem lesz 

egyelőre bérletárusítás. A szerdai 
ankétra így adva is volt több téma, 
amellett természetesen, hogy be-
mutatkoztak az új játékosok – Wil-
liam Alves, Zoran Kostić, Nikházi 
Márk, Barczi Dávid, Senad Husić, 
Nenad Rajić –, valamint a sport-
igazgató, Kovács Zoltán.

Csütörtökön azonban már a győ-
ri mérkőzés és a bajnokság volt a 
téma Diósgyőrben, ahol megtartot-

ta első sajtótájékoztatóját a DVTK 
edzőjeként Tomiszlav Szivics.

– Nem rossz, hogy a magyar 
szinten kiemelkedő Győr otthoná-
ba látogatunk a nyitányon. Láthat-
tuk, mennyire képesek az európai 
kupában, nem kell tőlük elájulni. 
A DVTK-nál és a diósgyőri közön-
ségnél mindig a dobogónak kell 
lennie a célnak, ugyanakkor a reali-
tás az első nyolc. Persze, ez nem azt 

jelenti, hogy nem szeretnénk oda-
érni a harmadik helyre – fogalmaz-
ta meg a célkitűzést a szakember.

Újságírói felvetésre elismerte, 
szűkös a keret, de amikor érkezett, 
elmondta, mik a problémák, s erről 
egyeztetett is az illetékesekkel.

– Ugyanakkor nem szabad kap-
kodni, óvatosan, világos elképze-
lés mentén kell haladni, hogy olyan 
együttes alakuljon ki, amely ké-
pes kiszolgálni Magyarország egyik 
legjobb szurkolótáborát. A tavalyi 
DVTK-ban papíron sok sztár volt, 
de nem volt mögötte teljesítmény. 
Nekem csapat kell! Nem vagyok 
szívbajos, nem borulok le a nagy 
nevek előtt. Csapat leszünk ősszel – 
fogadkozott a vezetőedző.

Tomiszlav Szivics azzal zárta, ta-
pasztalatai szerint nem könnyű 
Győrben játszani, ami a körülmé-
nyeket illeti.

– Nem baj, ezért kell nyerni – je-
lentette ki a szakvezető.

S. P. | fotó: F. K. Cs.

CET és Borhódítás
A fehérorosz Sziarhej Papok (ké-

pünkön jobbra) nyerte az or-
szágúti kerékpáros Central Eu-

ropean Touron a szombati 
Miskolc Grand Prix-t. A legjobb 
magyar versenyző Dér Zsolt lett, 

aki hetedikként ért az Erzsébet 
téri célba. Szintén aznap rendez-
ték az amatőr kerékpárosoknak 

az Avasi Borhódító Kupát.
(fotó: Juhász Á.)
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Kérdezőbiztosok keresik  
fel a háztartásokat
Miskolc Város Önkormány-
zata fejleszteni kívánja a vá-
ros közlekedését, valamint a 
városkörnyéki települések és 
Miskolc közötti közlekedési 
kapcsolatokat.

Mivel a város önerejéből nem telne ilyen irányú 
fejlesztésekre, EU-pénzforrásokat kíván megpá-
lyázni. Ezen összegek elnyeréséhez a fejlesztések 
igényét, műszaki tartalmát, költségét és várható 
hatásait különböző döntéselőkészítő és megva-
lósíthatósági tanulmányokkal szükséges alátá-
masztani. 

A tanulmányok elkészítésének első lépése-
ként felmérésre kerülnek a jelenlegi utazási igé-

nyek, szokások. Ezért 2013. július 
második felében és augusztus-
ban ún. „kérdezőbiztosok” keresik 
fel a háztartásokat, és az ott lakó-
kat kérdezik utazási szokásaikról, 
igényeikről.

A következő lépésben kerül sor a közlekedés-
ben résztvevő járművek, az utasok, valamint a 
kerékpárosok és gyalogosok, illetve a parkoló 
járművek számlálására. Ezenfelül megkérdezés-
re kerülnek az autóval, illetve autóbusszal és vo-
nattal utazók is.

A válaszadás nem kötelező, de Miskolc és von-
záskörzetének fejlődése közös ügyünk, ezért 
kérjük, ezzel is járuljanak hozzá a sikeres mun-
kához.

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:

Akció 2013. 07. 27-től 2013. 08. 02-ig
Perlux mosógél 7 l 428 Ft/l 2999 Ft
Dosia mosópor 10 kg 290 Ft/kg 2899 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.



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

találkozója. Útvonal: Miskolc – Kassa. Kb.: 19.00: 
Érkezés vissza Miskolcra. Egyetemváros.

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

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

Július 28. | vasárnap
8.00–14.00 | Veterán járművek kiállítása. Her-

man Ottó Gimnázium tornaterme.
11.00, 15.00, 17.00 | A Diósgyőri kóbor lova-

gok bajvívó bemutatója. Diósgyőri vár.

Július 31. | szerda
17.00 | Művésztanárok Nyári Szalonja. Törő Irén 

kiállítását Döbröczöni Ádám egyetemi tanár nyitja 
meg. Megtekinthető augusztus 1-jéig. Feledy-ház.

augusztus 1. | csütörtök
17.00 | Kozma István festőművész tárlata. Meg-

nyitja Banner Zoltán művészettörténész. Megte-
kinthető augusztus 1-jéig. Rákóczi-ház.

augusztus 2. | péntek
11.00, 15.00, 17.00 | A Diósgyőri kóbor lova-

gok bajvívó bemutatója. Diósgyőri vár.
19.00 | Élőzenés koncert. A közkedvelt slágereket 

és musicaleket Seres Ildikó, Jancsó Dóra, Süveges 
Péter és Pető Zsófia énekli. Közreműködik Ács Máté 
(dob), Bereznay András (trombita), Bódi Richárd 
(zongora), Fóris Tamás (ének), Kermjét Kitti (he-
gedű), Kermjét Lotti (hegedű), Kulcsár Ildikó (har-
sona), Pásztor Orsolya (tánc), Zima Zamira (tánc). 
Herman Ottó Általános Iskola.

augusztus 3. | szombat
08.00 | III. Lecsó- és Pecsenyefesztivál. A verseny 

mellett egész napos programok; vitorláshajó-kiállí-
tás, kutyashow, hőlégballon. Majális park.

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

augusztus 4. | vasárnap
11.00, 15.00, 17.00 | A Diósgyőri kóbor lova-

gok bajvívó bemutatója. Diósgyőri vár.

» további programok: minap.hu
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Július 29. | 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 30. | 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 31. | 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.

augusztus 1. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Tele-
vízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 
Képújság.

augusztus 2. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Kukkantó 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

augusztus 3. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.30–07.00 Képújság.

augusztus 4. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Króni-
ka, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 Egész-
ségpercek (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.30–07.00 Képújság.

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

progrAmAjánló ›››››
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 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).

augusztus 1–7. | 15.15, 19.45 Szerelem, örökség, portugál; feliratos por-
tugál–francia vígjáték | 12 | (Béke-terem) | 15.30, 17.45 Hupikék törpikék 2.; 
amerikai animációs film, digitális 3D | 6 | (Uránia-terem) | 17.30 Nagyfiúk 2.; 
amerikai vígjáték | 12 | (Béke-terem) | 20.00 Byzantium; feliratos amerikai–
angol–ír fantasy | 16 | (Uránia-terem).

Art mozi, művészetek házA ›››››››››››››››
minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
Farkas (MB premier, digitális 3D) | 16 | 
10.00, 15.00, 20.00 – 17.30 (kivéve k), 
22.30 (p–szo)
Farkas (MB premier) | 16 | 12.30 – 
17.45 (k)
R. I. P. D. – Szellemzsaruk (MB) | 16 
| 18.00 (k)
R. I. P. D. – Szellemzsaruk (MB di-
gitális 3D) | 16 | 11.30, 16.00, 20.15 – 
18.00 (kivéve k), 22.15 (p–szo)
Nagyfiúk 2. (MB) | 12 | 10.00, 12.00, 
14.00, 16.15, 18.15, 20.30 – 22.30 (p–szo)
Gru 2. (MB digitális 3D) | 6 | 10.15, 
12.15, 16.30 – 18.30 (kivéve k)
Gru 2. (MB) | 6 | 14.15 – 18.30 (k)
Női szervek (MB) | 16 | 10.15, 14.45, 
17.15, 19.30 – 22.00 (p–szo)

Szemfényvesztők (MB) | 12 | 12.30, 
20.15 – 22.30 (p–szo)
Tűzgyűrű (MB digitális 3D) | 12 | 
12.00, 14.30, 19.30 – 17.00 (kivéve k), 
22.00 (p–szo)
Tűzgyűrű (MB) | 12 | 17.00 (k)
Z világháború (MB digitális 3D) | 16 | 
13.45, 20.00 – 22.15 (p–szo)
Z világháború (MB) | 16 | 18.15
Szörny Egyetem (MB digitális 3D) | 6 
| 11.00, 13.15, 15.30, 17.45
Szörny Egyetem (MB) | 6 | 10.30 (p), 
13.00
A zöld urai (MB digitális 3D) | 6 | 10.00
A magányos lovag (MB) | 12 | 10.15 
(kivéve p), 15.15, 20.30
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 25–31. ››››››››››››››››

» Vasárnap délelőtt 10 órától 
tartják a Szent Anna-templom búcsúját. Az 
ünnepi szentmisét Varga Kapisztrán feren-
ces tartja, aki Szécsényben a ferences novíci-
usmester. 

» Vasárnap délután 4 órakor 
lesz szentmise Teréz anya nővéreinek lyukói 
kápolnájában.

» A minorita templom Porciun kula-
búcsúját augusztus 1-jén és 2-án tartják. Csü-
törtökön és pénteken 17.40-től vecsernye, a 
18 órakor kezdődő szentmiséken Gulybán Ti-
bor felsőzsolcai parókus mond szentbeszédet. 
A szertartások kezdetéig szentségimádás lesz 
a miskolci egyházközségek számára.

hArAng-hírek ››››››HirDetés HirDetés

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.) Kreatívan és összeszedetten végzi munkáját, ami most nagy segítséget 
nyújthat a felgyülemlett teendők felszámolásában. Otthon némi törődésre és szeretetre vágyna. 
Hagyja családtagjait jobban érvényesülni a házimunka terén, így marad egy kis ideje önmagára is. 

bika (04. 21–05. 21.) Mosolyoghatna egy kicsit többet, főleg a munkatársaira – szükségük 
van egymásra a hatékony munkavégzéshez. Magánélete rendkívül kedvezően alakulhat, úgy érzi, so-
kan törődnek önnel. Párja új izgalmakat hoz életükbe, kapcsolatukból teljesen feltöltődhet. 

ikrek (05. 22–06. 21.) Néha teljesen magába zárkózik, néha pedig elég szókimondó. Való-
színű, hogy a megnövekedett feladatai miatt, a nagyobb felelősséggel járó terhek nyomják a vállát. Ki-
tartás, egy kis odafigyeléssel mindent sikerül megoldani, és az elismerés sem marad el.

rák (06. 22–07. 22.) Munkahelyén – magához képest szokatlanul – hangot ad véleményé-
nek, sőt, vitákba is bonyolódik. Kicsit diplomatikusabb viselkedéssel jobban tudna érvényesülni. Keres-
sen megoldást feszültsége levezetéséhez, például kezdjen valamilyen rendszeres sportba. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Szeretné megteremteni a minőségi munkavégzés feltét-
eleit. Párkapcsolata nem felhőtlen a következő időszakban, mivel őszinte hangulatban van, és több 
problémát is gyorsan szeretne megoldani, ez pedig nem vezet mindig feszültségmentes napokhoz. 

szűz (08. 24–09. 23.) Szabadságáról visszatérve rendkívüli energiával lát munkához, kipi-
henten, újult erővel könnyedén küzdi le még a kollégáktól átvállalt plusz feladatokat is. Magánéleté-
ben viszont még a legfontosabb közös ügyeik megbeszélésére sem sikerül sort keríteni. 

mérleg (09. 24–10. 23.) Rendkívüli kreativitása nem mindig szolgál előnyére, mivel saját 
elképzelései szerint hajlandó csak dolgozni. Néha próbáljon meg hajlani a kompromisszumra! Magán-
életében nyugalomra vágyna, ezzel szemben most valahogy túl sok barátja keresi fel. 

skorpió (10. 24–11. 22.) Zseniális szervezőkészséggel megoldja, hogy munkahelyi teen-
dői egy részét a munkatársai önként és örömmel vállalják át. Magánéletében pihenésre vágyik, próbál-
jon olyan utazást szervezni, amin az egész család részt vesz, ideje egy közös kikapcsolódásnak. 

nyilas (11. 23–12. 21.) Kicsit lelassult mostanában az élete. Nem lett kevesebb a terhe, de 
már kevesebb energiát szán a feladatokra. Vigyázzon, hatékonyságát ne hagyja a minimumszint alá 
esni, felettesei nem fogják jó szemmel nézni. Pár nap kikapcsolódás feltöltheti energiával.

bak (12. 22–01. 20.) Elég nehezen alkalmazkodik felettesei elvárásaihoz, mivel kezd meg-
győződésévé válni, hogy nem alkalmasak erre a posztra. Ne akarja átvenni az irányítást. Kedvesével vi-
szont most rendkívül kellemes napokat töltenek együtt, kapcsolatuk kezd komollyá válni. 

vízöntő (01. 21–02. 19.) Szétszórtabb mostanában, nehezebben tud összpontosítani a 
munkájára. Szívesebben tölti az idejét információszerzéssel, különös tekintettel a magánjellegű kérdé-
sekre. Otthon valami újra vágyik, és ez alkalmas idő is egy új frizurához vagy lakásfestéshez.

halak (02. 20–03. 20.) Most még kevésbé hajlik kompromisszumra, mint egyébként. Ez 
főleg a munkahelyén jelenthet problémát, lassabban halad, felhalmozódhatnak teendői. Kedvesével 
szervezzen közös programot, de vigyázzon, ne azzal menjen el az idő, hogy a helyszínen vitatkoznak!

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.

2013. július 28-án, vasárnap, 18 órakor

JóTÉKoNySáGI HANGVERSENy
a miskolctapolcai református templomban.

(a Bástya Hotel mögött)

OrGONA:  SEPSy KáRoLy lelkész, orgonaművész
éNeK: KUTToR DIáNA énekművész

A belépés díjtalan! A perselyadomány a templom építését szolgálja.

Apróhirdetés
Szeretne akár mellékjövedelmet? 
Kereskedelemhez keresek munkatár-
sakat. Nem termékforgalmazás, ki-
emelkedő jó fizetés. érd.: 20/529-8545.

Hi-Sec és mEGA acél bizton sá gi ajtók 
már 54 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium) cseréje óriá-
si kedvezménnyel, teljeskörű árnyéko-
lástechnikával. tel./fax: 46/402-292, mo-
bil: 30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Miskolc, 
Bükk áruház i. emelet. Nyitva: h–p: 9–14 
óráig, sz: 9–12 óráig.

Fáradt, mert minden percét leköti 
kisbabája ápolása? ebben is segíthet 
a Miskolci Otthon segítünk Alapítvány 
ingyenes szolgálata. Hívja a 06-30/905-
8113 számot.

ágyi poloska! Kiugróan fontos az ir-
tása! Csótány, hangya, molylepke, po-
loska menjen a pokolba, egér, patkány 
utána! rovarirtást vállalok HACCP 
programon belül, teljes objektumir-
tás esetén garanciá val. Hudákné Veté-
si Margit, 20/225-2241; 30/473-0268; 
70/506-7889.

megváltozott munkaképességű 
var rónőket, takarítónőket és kötésze-
ti alkalmazottakat keresünk. érdeklőd-
ni a +36-30/441-4249-es telefonszá-
mon lehet.
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91 éve, 1922. július 23-án jelent meg König (Király) Lajos eszpe-
rantó nyelven írt munkája, amelyben a város történetét 40 oldalon 
mutatja be. A kiadvány a IV. Országos Eszperantó Kongresszusra 
készült, így hírét vitte városunknak a szélrózsa minden irányába.

232 éve, 1781. július 24-én visszatért a jeges téli idő, az aratók 
nagykabátot öltöttek és tűznél melengették kezüket. (Benkő Sámuel 
jegyezte fel Miskolcról készült leírásában.)

91 éve, 1922. július 27-én 76 éves korában elhunyt Bizony Ákos, 
a Miskolci Ügyvédi Kamara 1902–1922 közötti elnöke, aki 1901–
1918 között Miskolc országgyűlési képviselője volt. Az 1905-ös vá-
lasztáson Miskolc északi kerületében Tisza István miniszterelnök-
kel szemben is győzött, ami a Szabadelvű Párt 30 éves működésének 
bukását jelentette.

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

Örökifjak barátsága
Két város, két autós, motoros ve-
terán klub, egy közös túrakirán-
dulás – Miskolc és Kassa veterán 
autós klubjai közösen szervezték 
meg a július 26–28. közötti, ma-
gyar–szlovák veterános barátsá-
got erősítő találkozót. Így nem-
zetközivé bővült a VIII. Veterán 
autók és motorok miskolci talál-
kozója – Lévai György-emléktú-
ra. Szombaton még dél előtt Kas-
sára érnek, majd cseh és szlovák 

társaikkal kiegészülve, konvojban 
térnek vissza Miskolcra, este 7 

körül. Aki nem csípné el a mene-
tet, július 28-án, vasárnap a Her-
man Ottó Gimnázium tornater-
mében kiállítva is megnézheti az 

örökifjú autókat és gazdáikat.
(fotó: Juhász Á.)

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

Vörös István: Fénylovasok
Utazás a Panda csillagképből a Földre – és 
vissza. A Noran Könyvesház kiadásában 
megjelent gyermekkötetben egyszerre tobzó-
dik Vörös István költői, drámaírói tehetsége, 
kedve és tudása. A történet drámai pillana-
tokat rögzít egyszer a hősi énekek, máskor a 
verses mesék hangján: elpusztul egy világ, de 
rögtön ott, a szemünk láttára teremtődik meg 
a másik, jönnek az emlősök, vagyis „feltalál-
ták” a tejet, az utolsó élő dínók között már ott 
kell léteznie azoknak, akik helyettük élnek to-

vább. A világ, a Föld, az élet szakadatlan változás. Bódi Kati egyszerre 
mesés és groteszk rajzai teljesítik ki a három jó barát idő- és űrutazását.

Finta Szilvia Hanna: A szív ügye
A Noran Könyvesház gondozásában meg-
jelent, A szív ügye című könyvben olyan 
őszinteséggel és természetességgel szólnak 
a versek, mint ha egy naplónak vallanák be 
azt, „ami a szívedet nyomja”. Titkok a csa-
ládról, álmodozás a házasságról, a felnőt-
tek érthetetlen szavairól, a hamis barátság-
ról, nagy iskolai viháncolásokról, a lét mély 
kérdéseiről. Finta Szilvia Hannának sike-
rült egy olyan versnyelvet megteremteni, 
amely a „kékszemű” világra csodálkozást ötvözi a gondolatok várat-
lan mélységeivel.Akkor és most…  A „Heő-Csabai” görög katolikus népiskolá-

ról az 1920-as években készülhetett a képeslap. A görög katolikusok is-
kolája a Templom u. 2. szám alatt, az utca egyik legnagyobb telkének 
közepén állt, homlokzattal a Templom utcára. Az igényesen kialakí-
tott bejárattal és kápolnatoronnyal ellátott iskolának egy tanára volt, a 
háború kitöréséig Paulovics Lajos. Az iskolák államosításakor ez az in-
tézmény is megszűnt, valószínű, a felekezetre utaló tartozékaitól, ékei-
től megfosztották. 1962-ben még változatlan alapterülettel ábrázolták 
a település telkes térképén. Minden bizonnyal használója (tulajdono-
sa) megváltozott az üzemi lakásépítéseket megelőző szanálások kez-
detéig. A telken a „Templom utcai” társasház utolsó, vagyis legdélebb-
re eső épülete áll, amelyet a visszaemlékezések szerint az 1970-es évek 
végén vettek birtokba tulajdonosai.
(Sáfrány Gy. József képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

„Súlytalan állapotban a Földön”
Az igazi lebegés, a súlyta-
lanság állapota a Földön a 
vízben idézhető elő a leg-
autentikusabb módon. 
Kovács Bertalan úszások-
tató tízéves korától úszik, 
15 évig volt aktív, ma pe-
dig már gyerekeket oktat.

Kovács Bertalan a Selyemréti 
strandon dolgozik mint úszás-
oktató. Mint mondta, Selyem-
réten lakott gyermekként, így 
törzsvendég volt egykor a stran-
don. 

– Hatéves koromban volt egy 
autóbalesetem. A lábam is ko-
molyan megsérült. Azt tanácsol-
ták, hogy járjak úszni, mert az 
nem nagy megterhelés a lábnak, 
mégis erősíti. Tízévesen kezd-
tem el úszni, s azóta is súlyta-
lan állapotban vagyok a Földön 
– mesélt a kezdetekről az úszás-
oktató, aki sportolóként és edző-
ként is sikereket ért el.

Amatőr és profi sportoló ko-
rában Bitskei Zoltán volt az 
edzője – azt mondja, mindent 
egykori mesterének köszönhet. 
Ifjúsági válogatottként ért el szép 

sikereket, de seniorként sem 
maradtak el az eredmények.

– ’90-ben Rio de Janeiróban 
nyertem senior olimpiát, ’94-
ben pedig Ausztráliában let-
tem olimpiai bajnok seniorként. 
A víz számomra meghatáro-
zó, télen sízést oktatok, nyáron 
úszást. Mindkettőt nagyon sze-
retem. Egykor a Diósgyőr szí-
neiben kezdtem úszni, a közös-
ség mindig nagyon jó volt – tette 
hozzá Kovács Bertalan, akinek 
oktatóként, pedagógusként a 
legerősebb motivációt az jelenti, 
hogy a gyerekek első alkalom-
mal ugyan félelemmel közeled-
nek a vízhez, de hamar megsze-
retik azt, és az úszást, a sportot, a 
közösséget.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

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

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

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

Tűzgyűrű (3D)
Amióta ember él a Földön, 
mindig félt attól, hogy egy-
szer ellenséges idegenek 
érkeznek a végtelenből, de 
mindig azt hitte, hogy az 
ismeretlen gonosz a csil-
lagok közül bukkan majd 
elő. Ezúttal a Csendes-
óceán alatt megnyíló kapu volt az, melyen keresztül gonosz óriásszörnyek 
támadtak ránk, hogy megszerezzék a világunkat. Az ellenük folytatott há-
ború során milliók haltak meg, és az emberiségnek már nincs hátorszá-
ga, kimerültek a tartalékai. Az utolsó esélyt egy különleges fegyver jelenti.

amerikai sci-fi, korhatár 16 év | Művészetek Háza, Urá-
nia-terem; július 25–31., 17.45

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

Névadó – Nagy Ferenc
A Feszty Árpád és a Mátyás 
király utca közötti, észak-
déli irányú utcánk. Ezt a 
nevét 1993-ban kapta.

A névadó Igriciben 
született, ott is nyugszik. 
Miskolcon a református 
főgimnáziumban érettségi-
zett, majd jogot végzett Buda-
pesten. 1903-tól lett Miskolc aljegy-
zője, majd főjegyzője, 1912–1917 
között pedig polgármestere. Az első 
világháborúban a város gazdasági 
életének megszervezésében, új üze-
mek alapításában nagy érdemeket 
szerzett. Ez is közrejátszott abban, 

hogy 1917-től az Országos 
Közélelmezési Hivatal al-
elnöke, majd államtitkára 
lett. 1918–1919-ben Ká-
rolyi Mihály kormányá-
nak közélelmezési mi-

nisztere. 1919 márciusától 
visszavonult, jogtudomá-

nyi, irodalmi tevékenységet 
végzett, publikációkon dolgozott. 
A városi jog, az ember és a társada-
lom kapcsolatáról, valamint Mis-
kolc háború előtti állapotáról ko-
moly feldolgozásai jelentek meg. 
(1880–1937 között élt, Igriciben őr-
zik emlékét.)                           D. I.

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

jogeset ›››››››››››

www.alexandra.hu

Alexandra Könyvesbolt
3525 Miskolc, Széchenyi út 33.

Tel.: 46/505-231

Ismeri Ön a magyar feltalálókat?

Négyrészes rejtvényünkben magyar feltalálók neveit rejtettük el. A meg-
fejtéseket együtt, egy levélben augusztus 22. éjfélig juttassák el a Mis-
kolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között a 
Szerviz Iroda felajánlásában Írország útikönyvet sorsolunk ki.
Előző játékunkban Oscar-díjas filmek címét kerestük, a helyes megfej-
tések: 1. Virág a porban 2. Hatodik érzék 3. Későn jött boldogság 4. Elve-
szett jelentés. A szerencse Sidló Mariann (Miskolc, Győri kapu) és Ricsák 
Nelly (Miskolc, Nyíri Dániel u.) olvasónknak kedvezett, akik a Szerviz Iro-
da (Mártírok u. 1.) jóvoltából baseballsapkát és bögrét, illetve Velence úti-
könyvet nyertek. Gratulálunk! Nyereményüket a felajánlónál vehetik át.


