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„Miénk a vár…!” – kezdődhet a felújítás
Elutasították a jogorvos-
lati kérelmet a „Diósgyőri 
vár – belső vár rekonstruk-
ciója” közbeszerzési eljárá-
sa ügyében. A diósgyőri vár 
rekonstrukciójának szer-
ződését várhatóan augusz-
tus 7-én írja alá Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere a 
nyertes kivitelezővel. 

Az aláírást követően elkezdődhet a 
műemlék felújítása. Mint ismeretes, 
Miskolc önkormányzata pályáza-
tot nyújtott be Diósgyőr-Lillafüred 
komplex kulturális és ökoturisztikai 
fejlesztésére. Ennek leghangsúlyo-
sabb részét a diósgyőri vár fejleszté-
se alkotja. 

Koczák Szilvia, a Városháza szó-
vivője hangsúlyozta, az önkor-
mányzat hosszú ideje kereste a le-
hetőséget a vár fejlesztésére, sok 
tervezési munka, egyeztetés áll a 
háttérben. A jelenleg a várba tele-
pített „múzeum jellegű” kiállítás 
nem igazán vonzó a turisták szá-
mára, a diósgyőri vár egyedi, sajá-

tos bemutatást kíván. A fejlesztés 
során így nagy hangsúlyt fektetnek 
a vár meglévő értékeire, a régi kort 
ugyanakkor ötvözni kívánják egy 
újfajta, modern megvalósítással. A 

vár két szint magasságig épül vissza, 
a nyugati szárny kivételével. A láto-
gató nem egy kijelölt folyosón köz-
lekedhet majd, hanem szabadon 
mozoghat, mindent kipróbálhat, át-

élheti egy középkori vár hangulatát. 
A termeket interaktív tartalommal 
töltik meg, a közönség játékosan is-
merkedhet meg a vár történetével.

» folytatás az 5. oldalon 

A városkép védelméért 
Miskolc településképi 
védelméről szóló ren-

delet megalkotásá-
ról döntött legutóbb 

a városi közgyűlés. 
A helyi szabályozás-

sal lehetőség nyílik 
rá, hogy az építészeti 

minőség, érték- és te-
lepüléskép-védelem 

érdekében ne csak az 
általános, országos 

szabályok, hanem a 
helyi szempontok is 

érvényesüljenek.
» részletek az 5. oldalon

Gázüzemű buszok jönnek
Az MVK Zrt. hetvenöt darab új, teljesen alacsonypadlós, klimatizált, 
sűrített földgázzal üzemelő autóbuszt állíthat forgalomba 2014-ben. 
Az új buszok közbeszerzésével kapcsolatosan július 30-án megje-
lent a részvételi felhívás az Európai Unió hivatalos közbeszerzési ér-
tesítőjében. » részletek a 3. oldalon

Megdőlt a melegrekord!
Valószínűleg az év legforróbb napja 

volt a hétfői, Miskolcon megdőlt a napi 
melegrekord. Július 29-én még soha 
nem mértek a városban 36,5 Celsi-

us-fokos hőmérsékletet. Ezen a napon 
utoljára 1936-ban volt ehhez hason-

ló meleg, akkor 36,3 Celsius-fokot mu-
tattak a hőmérők. A kánikulai időjárás-
ra való tekintettel, a Miskolc Boltban a 
nyár végéig egy pohár ingyenes, hűsítő 
limonádéval várják a vendégeket. Mis-

kolc frekventált pontjain – a Villany-
rendőrnél, a Búza téren és az Újgyőri 
főtéren – péntektől úgynevezett per-

metkapukat állított fel a MIVÍZ, hogy 
enyhülést nyújtsanak a járókelőknek. 

(fotó: Juhász Ákos)

ElkEzdték 
a fElkészülést
az új kanadai vezetőedző, travis 
young vezetésével elkezdték a Ma-
cik a felkészülést az új szezonra.  
sport | 5. oldal

EltűntEk 
a hattyúk 
eltűntek a tapolcai tóból a pár éve 
hozatott fekete hattyúk s a fehérek-
ből is csak kettő maradt már.  
a város | 5. oldal

sínnEl próbázik 
a skoda
sínekkel megpakolva rója próbakö-
reit a selyemrét és Felső-Majláth kö-
zött az új skoda villamos.  
a város | 3. oldal

Kandeláberekké alakítják 
a belvárosi vezetéktartókat
A sétálóutca felújításának része-
ként „új ruhát” kapnak a felsőve-
zeték-tartó oszlopok is. Az első né-
hány kandeláber kialakítását már 
a múlt héten megkezdte a kivitele-
ző, azok részben el is készültek.

Szőnyi Péter, a Zöld Nyíl projekt-
igazgatója korábban elmondta, 
az oszlopok átalakítását a burko-

latcserével összehangolva végzik 
el az Ady-hídnál, a Centrumnál, 
a Pátria köznél és a Városház té-
ren (itt találhatók a belváros-
ban a pálya építésekor elhelye-
zett szürke oszlopok – a szerző). 
– Az „új ruhának” köszönhető-
en az oszlopok sokkal esztétiku-
sabban fognak kinézni, úgyne-
vezett Vámház típusú burkolatot 
kapnak. A név onnan szárma-
zik, hogy ilyen kandelábereket 
hazánkban először a Vámház 
körúton használtak. Az oszlo-
pok leginkább a Villanyrendőr-
nél vagy a Hősök terén találha-
tó kandeláberekre hasonlítanak 
majd az átalakítás után – tette 
hozzá Szőnyi Péter. 

A főutcai burkolatcserét te-
hát az oszlopok díszítése követi, 
majd amint a teljes szakasz el-
készült, kezdődik az átadás-át-
vételi eljárás, mely során kisebb 
módosítások még lehetségesek. 
A felújítás utolsó momentuma, 
az utcabútorok folyamatos visz-
szahelyezése mellett, a fák beül-
tetése.                  T. Á. | fotó: Juhász Á.

Útjavítás
A város kezelésében lévő utakon, a 
kiterjedt nyári útjavítási munkála-
tok előtt közel 300 kátyút szüntet-
tek meg, 40 köbméternyi aszfaltot 
használva fel az úthibák javítására. 
A kijavított felület nagysága már 
akkor megközelítette az 570 négy-
zetmétert. Ezt követően, az első 
nagymértékű nyári útjavítás során 
további több ezer kátyú tűnt el az 
utakról, több ezer négyzetméternyi 
felületen javították ki az útpályát. 
Most indul a nagymértékű kátyú-
zás második nyári üteme, amely-
nek célja főleg a fontosabb mellék-
utak, gyűjtőutak rendbetétele, de 
visszatérnek azokra az útvonalakra 
is, ahol még új kátyúk keletkeztek. 

» részletek a 3. oldalon 

Egy pont a bajnoktól, jön az MTK
1–1-es döntetlent játszott a DVTK a 
címvédő Győri ETO otthonában az 
NB I 2013/2014-es szezonjának első 
fordulójában. A hazai idénypremie-
ren az MTK-t fogadja a csapat a di-
ósgyőri stadionban.

Góllal debütált a Diósgyőr színei-
ben Senad Husić: a bosnyák bal-
hátvéd szabadrúgásból szerez-
te meg a vezetést a Völgyi Dániel 
kiállítása miatt emberhátrányban 
játszó hazaiak ellen. A létszám 
nem sokkal később kiegyenlítő-

dött, a piros-fehérek csapatkapi-
tánya, Kádár Tamás begyűjtötte 
második sárga lapját, a Győr pe-
dig kihasználta az emberelőnyt, s 
Rafa Wolfe révén egyenlített, így 
döntetlennel kezdte a bajnokságot 
Tomiszlav Szivics csapata. Szom-
baton az MTK-t fogadja a diós-
győri stadionban az együttes.

– Mondtam, hogy mindig a 
győzelemért szállunk harcba; ez 
most nem sikerült, de a bajnok 
otthonából egy pontot elhozni 
nem rossz teljesítmény – mond-

ta el csütörtöki sajtótájékoztató-
ján a győri első forduló kapcsán 
Tomiszlav Szivics, a DVTK ve-
zetőedzője. – Jól állítottuk meg a 
győri támadásokat, viszont van 
még bőven javítanivaló. Az első 
félidőben tízszer vesztettünk lab-
dát az ellenfél térfelén, míg a má-
sodik játékrészben volt 3-4 kont-
ratámadás, amikor jobb döntést 
kellett volna hoznunk – sorolta. 
– Pozitívum még, hogy tudtunk 
küzdeni, hajtani, és hogy van aka-
raterőnk – tette hozzá, majd át-

tért a szombati, MTK elleni mér-
kőzésre.

» folytatás az 5. oldalon



július 28. | vasárnap
Veteránok. A Veterán autók és 
motorok VIII. miskolci találkozó-
ja határon átnyúló, a magyar és a 
szlovák nemzetet összekötő rendez-
vénnyé bővült az idén. A találkozó-
ra és túrakirándulásra érkező autók 
és motorkerékpárok múlt szom-
baton reggel indultak el a Miskolci 
Egyetemről, s délben érkeztek meg 
Kassára. Itt bevonultak a város tör-
ténelmi főutcájára, csatlakozva cseh 
és szlovák veterános kollégáikhoz. 
Még aznap visszatértek, s a hagyo-
mányoknak megfelelően vasárnap 
a Herman Ottó Gimnázium torna-
termében is megtartották a veterán 
autók és motorok kiállítását, ahol 
Miskolc tehetséges fiatal énekesei és 
táncosai is felléptek.

július 29. | hétfő

Karbantartás. A nyári karbantar-
tás miatt két napra leállt a meleg-
víz-szolgáltatás a héten az Avason 
és a belvárosban. Emellett a geoter-
mikus hőhasznosításhoz kapcsoló-
dó szerelési munkálatokat is el kel-
lett végezni, így hétfőn éjfélkor leállt 
a szolgáltatás. Az előzetes terveknek 
megfelelően a karbantartási és sze-
relési munkálatok után szerda éj-
félkor indították újra a rendszert, 
így csütörtök reggelre már újra volt 
mindenhol meleg víz. A diósgyőri 
lakótelepen a használati meleg víz 
szüneteltetése várhatóan augusz-

tus 22-én 13.00 órától 17.00 óráig 
tart, a Bulgárföldön azonban nem 
lesz teljes leállással járó karbantar-
tási munka.

augusztus 3. | szombat

Lecsófesztivál. Már harmadik al-
kalommal rendezik meg idén, au-
gusztus 3-án a Miskolci Lecsó- és 
Pecsenyefesztivált a Majális park-

ban. A közösségépítő, szórakoz-
tató program főzőversenyére ed-
dig 33 csapat nevezett 970 fővel, de 
akik nem főznek, azok is jól érezhe-
tik magukat a kézműves foglalkozá-
sokon, extrém vidámparkban, vagy 
színpadi műsorokat, utcai zenésze-
ket hallgatva; és jótékonykodásra 
is lesz lehetőségük a látogatóknak. 
Nem titkolt szándéka a fesztivál 

szervezőinek, hogy a város közössé-
gi életét erősítsék szombaton, a Ma-
jális parkban. – Hagyományt aka-
runk teremteni és megerősíteni a 
miskolci közösséget – mondta Csi-
szár Miklós jegyző, aki a fesztivál fő-
védnöke és a társadalmi zsűri tagja. 
A fesztivál napján minden látoga-
tó számára kedvezményes belépést 
nyújt a miskolci Vadaspark. 

a város lapja
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a város lapja

Politológia: még lehet jelentkezni
Aki a pótfelvételi során a Miskol-
ci Egyetem politológia alapszaká-
ra, vagy politikatudomány mes-
terszakára adja be jelentkezését, 
jó eséllyel bekerülhet, és jó diplo-
mához juthat.

Akiknek nem sikerült bekerül-
niük sehová, vagy a bizonytalan-
ság miatt nem adták be tavasszal 
felsőoktatásba a jelentkezésüket, 
azoknak érdemes most megpró-
bálni, és a pótfelvételi során hoz-
zánk jelentkezni – mondta el Fa-
zekas Csaba, a Politikatudományi 
Intézet igazgatója. Két szinten, 
politológia alapszakon és poli-
tikatudomány mesterszakon is 
várják még a jelentkezőket. Aki 
most megpróbálja, az jó eséllyel 
be is kerül, tette hozzá az igazgató. 

A diplomájuk kapcsán jók a 
visszajelzések, idén pedig Mis-
kolc ad otthont a Fiatal Politoló-
gusok Találkozójának, ami jelzi, 
mennyire elismert itt a képzés. 

Fazekas Csaba felhívta a fi-
gyelmet, hogy a mesterszakra 

bármilyen diplomával lehet je-
lentkezni, az országos átlaghoz 
képest náluk a költségtérítés dí-
jai sokkal barátságosabbak. 

Fontos tudnivaló, hogy csak 
azok jelentkezhetnek póteljá-
rásban, akik nem jelentkeztek 
az általános felsőoktatási felvéte-
li eljárás során, illetve azok, akik 
jelentkeztek ugyan, de egyetlen 
intézménybe sem sikerült bejut-
niuk. A pótfelvételi során csak 
önköltséges képzési helyeket töl-
tenek be, a jelentkezési határidő 
augusztus 12.

H. I. | fotó: F. Kaderják Cs.

A polgármesteri hivatal referensei augusztusban is tartanak 
fogadóórát hétfőnként, délután 2–4 óra között a Bűnmegelőzési 
Centrumban (Széchenyi utca 12/b). Augusztus 5-én Takács Gábor 
társadalmi felzárkózási referens, 12-én Vassné Papp Nóra közrendvédel-
mi, 26-án Zimán Edvin esélyegyenlőségi referens várja az érdeklődő-
ket, panaszosokat.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Ener-
gia Operatív Program „Stratégiai zajtérképek és zajcsökkenté-
si intézkedési tervek” támogatási rendszeréhez benyújtott KEOP-
6.3.0/Z/10-2010-0007 azonosító számú, „Stratégiai zajtérképek és 
zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Miskolc Megyei Jogú Város 
közigazgatási területére” című pályázat július 31-ével sikeresen megvaló-
sult. A vonatkozó 280/2004. (X. 20.) kormányrendeletben foglaltaknak 
megfelelően elkészült zajtérkép, valamint az erre épülő zajcsökkentési 
intézkedési terv Miskolc város honlapján, az alábbi elérhetőségen tekint-
hető meg: http://www.miskolc.hu/elet-varosban/strategiai-zajterkep.

Tanszergyűjtés. Tanszergyűjtést szerveznek a Baloldali Nők augusz-
tus 1–12. között munkanapokon 8–15 óra között. Elsősorban füzeteket, 
írószereket, taneszközöket, iskolatáskát várnak a Corvin u. 9. szám alatt.
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HIrdeTéS

Ismét terítéken a városi közbiztonság
– A miskolciak még a rendészeti szak-
középiskola mellett sem érzik magu-
kat biztonságban, miközben Orbán 
Viktor szerint Magyarország jobban 
teljesít a rend és a biztonság terüle-
tén is – mondta el keddi sajtótájékoz-
tatóján Jakab Péter, jobbikos önkor-
mányzati képviselő.

A politikus emlékeztetett, egy hó-
nappal ezelőtt Pintér Sándor bel-
ügyminiszter épp az intézmény ki-
bocsátó ünnepségén mondta azt, 
hogy Magyarország Európa legbiz-
tonságosabb országa lesz. Ennek 
kapcsán Jakab megjegyezte, a „két 
hét alatt rendet teszünk” óta eltelt 
három év.

– A miskolciak kettő óra után 
nem mernek kint maradni a telkei-
ken a rendészeti szakközépiskola 
mellett sem – jelentette ki a képvi-
selő. A politikus kritizálta az önkor-
mányzatot is, amely szerinte nem 
végez a területen hatósági mun-

kát. – Az önkormányzati telkek el-
hanyagolt állapotban vannak, így 
azok nem a kertet művelő bérlőket 
vonzzák, hanem a hajléktalanokat 
és a bűnözőket – mondta. Jakab Pé-
ter jelezte, videót készítettek a pana-
szokról, így bárki saját szemével lát-
hatja a helyi állapotokat.

A városvezetés 
számos lépést tett
A közbiztonság alakulásának városi 
helyzete, az egyes miskolci városré-
szekben élőknek a lakóhelyük köz-
biztonságáról kialakított véleménye 
közügy. A városvezetés éppen ezért, 
2010 óta számos lépést tett a közbiz-
tonság javítása, az élhető, biztonsá-
gos város megteremtése érdekében 
– írta közleményében Kovács Lász-
ló, a helyi Fidesz – KDNP pártszö-
vetség elnöke, a Jobbik sajtótájékoz-
tatóján elhangzottakra reagálva.

„Az országban egyedülálló mó-
don, a város legproblematikusabb 

helyein bevezettük a rendszeres 
hatósági ellenőrzéseket. Tavaly 700 
feljelentés született lakcímbejelen-
tés elmulasztása és csendháborí-
tás miatt. Lakcím-bejelentési kö-
telezettség elmulasztása miatt 301 
esetben szabtak ki pénzbírságot a 
múlt évben, jelenleg is mintegy 90 
eljárás van folyamatban – fogal-
maz a közlemény, amely egyebek 
mellett kitér a Miskolci Önkor-
mányzati Rendészet létrehozásá-
ra, az új vagyonvédelmi társaság 
megalakítására, a közterület-felü-
gyelők létszámának megemelésére 
is. Kovács László megemlíti, hogy 
húsz rendőr és közterület-felügye-
lő végez közös járőrszolgálatot az 
önkormányzat támogatásával, lo-
vas mezőőrök álltak szolgálatba, 
a térfelügyeleti rendszer pedig 55 
kamerával bővült. Így már 94 ka-
mera képének folyamatos megfi-
gyelése zajlik, 0–24 óráig, ingye-
nesen hívható telefonszámon tehet 

a lakosság bejelentéseket. A város 
frekventált részein segélyhívó osz-
lopokat állítottak fel.

Jobbik: előbb bocsánatkérés, 
azután kioktatás
– Természetesen nem mondjuk, 
nem mondhatjuk, hogy már nincs 
mit tennünk, nincs további javíta-
ni valónk a városi közbiztonságon. 
De mint mindig, ezúttal is vissza-
utasítjuk a hangulatkeltést, a rém-
hírterjesztést, a sajnos már szo-
kásossá váló jobbikos hőbörgést. 
Különösen visszatetsző a kiokta-
tó hangnem egyébként egy olyan 
párt miskolci képviselőjének a ré-
széről, amelyiknek az országos 
pártelnöke nem is olyan régen még 
nyílt levélben kért elnézést Borsod-
Abaúj-Zemplén megye lakosaitól, 
a Jobbiknak a megyénkben folyta-
tott politikája miatt – hangsúlyoz-
za közleménye végén a pártszövet-
ség elnöke.

Sebestyén László a vitatott útépítésről
A miskolci postaládákban megjele-
nő, MSZP-kiadású szórólap kapcsán 
szólalt meg hétfőn Sebestyén Lász-
ló országgyűlési képviselő, aki sze-
rint alapvető probléma az azon sze-
replő állításokkal, hogy semmi nem 
igaz belőlük.

A szórólap újra Kriza Ákos polgár-
mester utcájának aszfaltozása kap-
csán kéri számon a jelenlegi város-
vezetést. Sebestyén László szerint 
feltételezhető, hogy aki összeállítot-
ta, több ciklus óta önkormányza-
ti képviselő, ennek ellenére fogalma 
sincs az önkormányzat működésé-
ről. Hozzátette: jobb lenne, ha a szo-
cialisták is megtanulnák, meddig 
terjed az önkormányzati képvise-
lő jogosítványa. Egy önkormányza-
ti képviselőnek nincs joga, se lehe-
tősége arra, hogy szerződést, főként 
útépítésit írjon alá. Ezzel szemben 

joga van a választókörzetében fel-
merülő és a lakosság által is jel-
zett problémákra konkrét javasla-
tot tenni.

„Az utak rossz állapota miatt 
2006 és 2010 között legalább húsz 
levelet küldtem Káli Sándor bu-
kott polgármesternek és legalább 
ugyanennyi alkalommal szólaltam 
fel a közgyűlésben” – mondta Se-
bestyén László.

– Amit számon kérnek rajtam, a 
Margitai és a Közdomb utca össze-
kötőjének rendbetételét nem Kriza 
Ákos, hanem a többi ott lakó kér-
vényezte tőlem 2006-tól folyamato-
san. Megjegyzem, hogy 144 folyó-
méter, 4, illetve 3 méter szélességű 
út, amely összesen 502 négyzetmé-
ter, 1,2 millió forintba került, nettó. 
Ez fajlagosan 2390 forint/négyzet-
méter. Abban az időben egy négy-
zetméter 6-10 ezer forintba ke-

rült. Árajánlatokat én kértem, de 
kíváncsi lennék rá, hogy az akko-
ri MSZP-s városvezetés tud-e ilyen 
olcsó árajánlatot felmutatni abból az 
időszakból – tette hozzá az ország-
gyűlési képviselő.

Hozzátette: megrendelni, szer-
ződést kötni, műszakilag ellenőriz-

ni, számlát igazolni neki, mint ön-
kormányzati képviselőnek semmi 
joga nem volt, ez Káli Sándor és 
az akkori városháza jogosítványa 
volt. Ezt az utat a többi tizenöt ha-
sonlóval együtt, amelyek a képvise-
lő kezdeményezésére a körzetében 
elkészültek, mind a városvezetés bo-
nyolította teljes egészében, amit do-
kumentumokkal tud bizonyítani.

– Én, mint akkori ellenzéki ön-
kormányzati képviselő, elég szívó-
san végigdolgoztam a négyéves cik-
lust, ennek is köszönhető, hogy a 
2010-es választásokon a miskolci-
ak nekünk, a Fidesz – KDNP jelölt-
jeinek szavaztak bizalmat. Tudjuk, 
hogy a szocialisták sok mindent 
megpróbálnak a hatalomért, de 
csak magukat járatják le. Nemré-
giben a Blikk is elveszített egy pert 
Kriza Ákos, Miskolc polgármeste-
re ellen, mert valótlant állított a lap, 
a szocialisták a választást vesztik el 
majd emiatt – zárta szavait Sebes-
tyén László.                                        H. I.

Először ellenőrizte a rendészet a chipeket is
Összehangolt ellenőrzést tartottak a Miskolci Önkor-
mányzati Rendészet munkatársai a társhatóságok-
kal közösen csütörtökön kora délután, melynek során 
„felavatták” az új műszereiket és a kutyák chipjeit is 
ellenőrzés alá vették.

A Testvérvárosok utcán gyülekeztek ezúttal a köz-
terület-felügyelők, akiket a rendőrség, illetve a pol-
gármesteri hivatal szociális osztálya és a gyámható-
ság munkatársai kísértek el. Az eligazítást Vincze 
Csaba, a rendészet vezetője tartotta, aki felhívta a 
munkatársai figyelmét az ellenőrzés általános és ki-
emelt céljaira. Elsősorban a bejelentési kötelezett-
séget kellett ellenőrizniük, azt, hogy ki milyen jog-
címen tartózkodik a lakásban, a kutyák chipjét és 
oltásait. MIK-es lakások esetén azt, hogy a bérlő 
lakja-e a lakást. De figyelniük kell az egészségügyi 
állapotokra, és arra is, hogy ha kiskorú, vagy beteg 
ember van a lakásban, akkor a vele együtt élők telje-
sítik-e az ellátási kötelezettségeiket. 

Ellenőrizték a közterület-felügyelők azt is, 
nincs-e áram-, vagy más szolgáltatáslopás. Vinc-

ze Csaba elmondta, mostantól kezdődően használ-
ják a három chipleolvasót, amelyet a közelmúltban 
szereztek be, ez egyszerűsíti az ebek ellenőrzését. A 
közterület-felügyelők a lépcsőház ellenőrzése után 
három csapatra osztva nekiláttak az Avas ellenőr-
zésének, melynek során a közterületen sétáltatott 
kutyákat ellenőrizték az új műszerek segítségével. 
A két ellenőrzés végleges eredményét később ösz-
szesítik.

Horváth Imre | fotó: F. Kaderják Cs. 

Akció! Akció!
ÚJABB ORSZÁGOS VÁSÁR kEZDÔDÖTT

AUGUSZTUS 12-iG cOOP ABc,
cOOP SZUPER ÜZLETEiNkBEN!

AkcióS ÁRON kÍNÁLJUk:
cOOP konyhakész rizs 250 g  129 Ft

Egységár: 516 Ft/kg

Füstölt, fôtt császárszalonna 1 kg  1299 Ft
kenyérszalonna 1 kg  799 Ft
Sága füstli klasszikus 350 g  599 Ft

Egységár: 1711 Ft/kg

Sága sajttal és pulykasonkával töltött 
pulykapárnácska, gyorsf. 400 g  499 Ft

Egységár: 1248 Ft/kg

Pannónia sajt 1 kg  1999 Ft
Mia krémtúró XXL vaníliás-mazsolás 180 g  199 Ft

Egységár: 1106 Ft/kg

Big Milk jégkrém 1 l, csokoládé, vanília  549 Ft
D.E. Omnia ôrölt, vák. kávé, klasszikus 250 g  649 Ft

Egységár: 2596 Ft/kg

Zewa Delux papírzsebkendô normál, kamillás 90 db  219 Ft
Egységár: 2,4 Ft/db

Tide komp. mosópor lemon, color 2 kg  1299 Ft
Egységár: 650 Ft/kg

EXTRA AJÁNLATUNkBóL TÖRZSVÁSÁRLóiNk RéSZéRE – 
kUPONNAL:

Vegeta ételízesítô 75 g 169 Ft helyett  144 Ft
Egységár: 1920 Ft/kg

TOVÁBBi TERMékEk A SZóRóLAP hÁTOLDALÁN.
VÁSÁROLJON ÜZLETEiNkBEN A héT MiNDEN NAPJÁN!
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Tizenöt tonna sínnel próbázik az új Skoda villamos
Sínekkel megpakolva rója próbakö-
reit az 1-es villamos vonalán a Se-
lyemrét és Felső-Majláth között az 
új Skoda villamos. A terheléses pró-
ba a július elején kezdődött tízezer ki-
lométeres próbafutás része, és azért 
van rá szükség, mert a végleges tí-
pusengedélyhez túlterhelve is tesz-
telni kell a szerelvényt.

– Jelenleg az úgynevezett T3-as 
tesztek zajlanak. Ez egy olyan túl-
terheléses állapotot jelent, mintha 
a villamoson négyzetméterenként 
hét hetvenkilós ember állna. Ez egy 
elméleti állapot, mert normál kö-
rülmények között négyen férnek el 
egy négyzetméteren – mondta el 
érdeklődésünkre Szőnyi Péter, az 
MVK Zrt. projektigazgatója.

A túlterheléses állapot szimulá-
lásához a magyar és cseh szakem-
berek régi síneket használtak, ösz-
szesen 15 tonnát. A projektigazgató 
elmondta, a tapasztalatok a sínek-
kel megpakolt villamossal kapcso-
latban is megfelelők, meghibásodás 
nem jelentkezett.

– A túlterhelt villamossal normál 
forgalmi körülményeket szimulál-
tunk, tehát úgy megy végig a pályán, 
hogy a szerelvény minden megálló-
ban megáll, ajtót nyit, sőt minden 
harmadik megállóban megpróbál-
juk megakadályozni az ajtók záró-
dását, hiszen egy utasokkal telített 
járaton ez normál körülmények kö-
zött is előfordulhat. Az eddigi körök 
alapján elmondható, hogy a villamos 
jól bírja ezt az állapotot, a gyorsulá-

sa így is jó, a fékek megfelelően mű-
ködnek, és az ajtóknál sem jelentke-
zett hiba – sorolta Szőnyi Péter. 

A projektigazgató kiemelte, 
amennyiben továbbra sem észlel-

nek meghibásodást, várhatóan tart-
ható lesz a próbafutás korábban 
tervezett időtartama, azaz augusz-
tus végére véget érhet az első jármű 
tesztje. 

– A második villamos augusz-
tus második felében érkezik, amit 
szintén tesztelni fogunk mind a te-
lephelyen, mind pedig a pályán. A 
sikeres tesztek végén indulhat el az 
engedélyeztetési eljárás, melynek 
végén, várhatóan októberben kap-
hatja meg a végleges típusengedélyt. 
Ennek birtokában kezdődhet meg a 
további 29 szerelvény sorozatgyár-
tása – mondta Szőnyi Péter. Ezeket 
egyébként 2014. és 2015. február 
között szállíthatják majd Miskolc-
ra, meghatározott ütemterv szerint. 

T. Á. | fotó: Juhász Á. 

Megújult Görömböly főtere

Mintegy négymillió forintból újult 
meg a városrész főterének számító 
Szolártsik tér Görömbölyön. A te-
rület nagy része új térkövet kapott, 
ugyanakkor füves, parkos részt is 
hagytak, járdákat, ülőfelületeket 
alakítottak ki.

A felújítást Nehéz Károly, a kör-
zet önkormányzati képviselője 
kezdeményezte. Mint elmond-
ta, a nagyjából 1200 négyzet-
méteres terület Görömböly 
legismertebb, legnépszerűbb 
tere. Régóta ráfért már a felújí-
tás, most végre sikerült, önkor-
mányzati forrásból. A tér jelen-
tős részét leburkolták, ehhez 
azokat a térköveket használták, 
amelyeket a belvárosi sétáló-
utca rekonstrukciós munkála-
tai során szedtek fel. Füves, par-
kos részt is hagytak, hogy ne a 
nagyvárosi jelleg domináljon, s 
megmaradjon a családi rendez-
vények, bográcsozások hangu-
latos helyszíne.

Körbe új, aszfaltos járdát épí-
tettek, elbontották a régi kerí-

tést, helyette ülőfelületeket ala-
kítottak ki a patakpart mentén. 
A következő rendezvényen – a 
Görömbölyi Ősz szüreti mulat-
ságán – már a megújult, korsze-
rűsített teret vehetik birtokba a 
helyiek és az idelátogató vendé-
gek.

Nehéz Károly arról is szólt, 
rendbe hozták az utat, és szalag-
korlátot is kialakítottak, hogy 
biztonságosabbá tegyék az épí-
tészetileg védett görömbölyi 
pincesor megközelítését.

Mint ismeretes, a terület 
számtalan gasztronómiai és 
kulturális rendezvénynek ad 
otthont, a  görömbölyi domb-
oldalban több sorban, teraszo-
san elhelyezkedő, jellegzetes 
pinceházakból álló pincesor lát-
ványosságnak is különleges. A 
helyszín megközelítését azon-
ban régóta megnehezítette az 
érintett útszakasz balesetveszé-
lyes állapota. Ezt sikerült nem-
régiben orvosolni a mintegy 
milliós beruházással.

Sz. S. | fotó: F. Kaderják Cs.

Gázüzeműre cserélhetik a buszflotta felét
Megjelent a részvételi felhí-
vás Miskolc 75 darab új, sű-
rített földgázzal üzemelő 
autóbuszainak közbeszer-
zésével kapcsolatosan július 
30-án, az Európai Unió hi-
vatalos közbeszerzési értesí-
tőjében.

Az MVK Zrt. tehát hetvenöt da-
rab új, teljesen alacsonypadlós, 
klimatizált, sűrített földgázzal üze-
melő autóbuszt állíthat forgalom-
ba 2014-ben. Devecz Miklós, a cég 
vezérigazgatója korábban elmond-
ta, a felhívás 75 darab szóló, CNG-s, 
vagyis sűrített földgázzal üzemelő 
autóbusz szállítói finanszírozású be-
szerzéséről, az ezekhez a buszokhoz 
tartozó üzemeltetésről szól, és tar-
talmaz további 25 csuklós buszra 
vonatkozó vételi opciót is. 

– Mindezt oly módon, hogy az 
első buszokat a nyertesnek jövő 
év áprilisában kell leszállítania és 
15 darabos ütemezéssel 2014. au-
gusztusig mind a 75 busznak meg 
kell érkeznie és üzembe is kell áll-
nia Miskolcon – mondta Devecz 

Miklós lapunknak korábbi nyilat-
kozatában. 

A buszok érkezésével egy időben 
a pályázat előírja azt is, hogy ugyan-
annyi dízelüzemű autóbuszt kell ki-
vonnia a forgalomból a Miskolc 
Városi Közlekedési Zrt.-nek, mint 

amennyi új üzembe áll. A beszerzés 
tehát nem jelenti a flotta számának 
növelését – arra nincs is szüksége a 
városnak –, viszont annak átlagélet-
kora, károsanyag-kibocsájtása, zaj-
terhelése jelentősen csökken majd, 
amellyel Miskolc újabb környezet-
barát lépést tehet a közlekedés terén, 
nem beszélve az utazási komfort 
jelentős növekedéséről. A CNG-
járművek finanszírozását a magyar 
állam is támogatja az ÚSZT-ZBR-
CNG-2103 pályázat keretében.

A buszbeszerzés megvalósulá-
sa esetén Miskolc kiöregedett, 12–
24 év közötti, nem alacsonypadlós 
járműveit teljes egészében lecse-
rélhetik. A projekt keretében meg-
épülhet egy CNG-töltőállomás is, 
amely nemcsak az új buszokat lát-
ná el üzemanyaggal, hanem köz-
forgalmú töltőállomásként is üze-
melne, így biztosítva Miskolcon és 
az észak-keleti régióban az olcsóbb, 
környezetbarát üzemanyag elérését.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

Miskolc a lista élén 
Nyolcvanöt vidéki település kap 
támogatást a helyi közlekedés-
re. A Magyar Közlöny legfris-
sebb számában jelent meg a bel-
ügyminiszter rendelete a helyi 
közösségi közlekedést fenntar-
tó vidéki önkormányzatok tá-
mogatásáról. A lista 86 város és 
község nevét tartalmazza.

Az élen Miskolc áll 353 millió 
forinttal, második Debrecen 351 

millióval, harmadik pedig Szeged 
334 millióval. 159 milliót kap Pécs, 
86-ot Győr, 72-t Székesfehérvár, 
Nyíregyháza pedig 67 milliós tá-
mogatásban részesül idén. 

A támogatás felét augusztus 
2-ig, azaz péntekig kellett meg-
kapniuk az érintett helyhatósá-
goknak, további negyedét au-
gusztus 26-ig, a maradékot 
pedig november 25-ig.

Gallyazás, járda- és lépcsőépítés
Új szegélykövet és aszfaltborítást 
kap egy jelentős szakaszon a Bolyai 
Farkas utca. A vasgyári útszakasz 
két és félmillió forintból újul meg – 
mondta el a körzet önkormányzati 
képviselője.

Gazdusné Pankucsi Katalin tájé-
koztatása szerint a munka múlt 
szombaton kezdődött, és várható-
an a hét végéig befejeződik. – Ta-
valy jeleztem a városüzemelte-
tés felé, hogy különítsenek el az 
idei költségvetésből forrást a jár-
dára, mely már nagyon rossz álla-
potban volt. Új szegélykövet és asz-
faltborítást kap a szakasz. A régi 
köveket felszedtük, az elemekből 
a Komlóstetőn épül majd járda – 
mondta a politikus.

Augusztus végén a Bolyai Far-
kas utca Gózon Lajos felőli végére 
egy gyalogátkelőhelyet is felfeste-
nek, valamint egy villanyoszlopot 
állítanak mellé a megfelelő világí-

tás miatt; jelenleg az engedélyez-
tetésnél tartanak, mondta még el 
Gazdusné Pankucsi Katalin.

Gallyazási munkálatokat is vé-
geztek a héten a Városgazda Kft. 
munkatársai a Komlóstetőn. Az 
elöregedett, veszélyessé vált ága-
kat vágták le a Szeder utcai óvoda 
előtti fákról. A munka az Olvasztár 
utcai lépcsősor felújításával folyta-
tódott, amelyet térkővel és új sze-
géllyel látnak el, alja és teteje pedig 
aszfaltburkolatot kap. – Évek óta 
nagyon rossz állapotban van a lép-
cső, s nagyon sokan használják. Itt 
járnak fel a Gorkij sorról, itt men-
nek a buszhoz, és onnan visszafe-
lé is. Iskolaidőszakban sok gyer-
mek is megfordul itt, a lépcsők 
olyan balesetveszélyes állapotban 
voltak, hogy tovább nem lehetett 
halasztani a munkát – nyilakozta 
Gazdusné Pankucsi Katalin, a fel-
újítás kezdeményezője. 

(fotó: Juhász Á.) 

Ivókút és szökőkút az Avason

Ivókút és szökőkút is épül az Ava-
son, mely a látványosság és a fel-
frissülés mellett egyéb hasznos 
funkciót is ellát majd: ezekről lo-
csolják a virágokat és a fákat.

Szükséges volt a megfelelő víz-
forrást megoldani, ugyanis több 
beültetett fa is kiszáradt az Avas 
harmadik ütemében, mondja 
Fodor Zoltán, a terület önkor-
mányzati képviselője. Évekkel 
ezelőtt indította el azt az akciót, 
hogy a választókörzetben szüle-
tett gyerekek számának megfe-
lelő fát ültet együtt a családdal, 
hogy minden gyereknek legyen 
saját fája. A Klapka utca egyik ol-
dalán 55, a másikon 60 fa került 
a földbe, ám ebből 22 kiszáradt, 
mivel nem tudták folyamatosan 
locsolni. Most a páros oldalon, 
a bank melletti parknál pótolták 
a fákat és kiépíttetett a képviselő 

egy vízaknát, melyre ivókút ke-
rül, de lesz egy slagcsatlakozása 
is, és innen fogják locsolni a park 
fáit és virágait.

A másik oldalon a bolt és pék-
ség melletti területen már na-
gyobb munkák kezdődnek, itt 
ugyanis parkosít Fodor Zoltán, 
készül a sétálóút, padokat, sze-
meteseket helyeznek ki és egy 
napelemmel működő szökőkút 
lesz a park fő látványossága, mel-
lette szintén ivókúttal és vízvéte-
li lehetőséggel. Ezzel az Avastetőn 
négyre bővül az ivókutak száma.

A vízvételi és locsolási lehető-
ség nem csak a fák miatt fontos, 
tette hozzá a képviselő. A terüle-
ten 17 virágágyás, sziklakert van 
és minden második villanyosz-
lopot díszít muskátli, így ezek lo-
csolása is sokkal könnyebb lesz, 
ha elkészülnek a kutak.

H. I. | fotó: Juhász Á. 

Másodszor is nagymértékű 
útjavítás városunkban
A hosszúra nyúlt, nagy csapa-
dékkal és hőingadozással járó tél 
és tavasz után elkezdődtek a szé-
les körű nyári aszfaltozási mun-
kálatok, amelyek nagyrészt a 
közösségi közlekedés buszútvo-
nalait, a főutakat érintették. A 
nyári – első – nagymértékű ká-
tyúzási munkálatok során több 
mint 50 utcát, zömmel főutat ká-
tyúmentesítettek, amihez mint-
egy 760 köbméternyi, majd’ két-
ezer tonna aszfaltot használtak 
fel. Most indul a nagymértékű 
kátyúzás második nyári üteme, 
amelynek célja főleg a fontosabb 
mellékutak, gyűjtőutak rendbe-
tétele, de visszatérnek azokra az 
útvonalakra is, ahol még új ká-
tyúk keletkeztek.

A munkavégzés ütemezetten 
halad, a tervek szerint legalább 
50 utcában végeznek ebben a 
hónapban javítási munkákat, 70 
millió forint értékben. Az utcák 

kiválasztásakor a város kérte az 
önkormányzati képviselők ja-
vaslatát is, a kátyúzáson öt mun-
kacsoport dolgozik.

Ehhez csatlakozik még vár-
hatóan augusztus hónapban a 
START közmunkaprogramból 
egy újabb útjavítási, kátyúzási 
munka, amely több tucat utcát 
érint, ahová négyszáz tonna asz-
falt kerül majd bedolgozásra. Az 
érintett utcák meghatározása fo-
lyamatban van és függ a máso-
dik, nagymértékű nyári kátyú-
zási munkák előrehaladásától, 
eredményétől is.

Az útjavítási munkálatok 
szeptember első napján érnek 
véget, így az iskolakezdést nem 
fogja zavarni az útjavítás miatti 
forgalomkorlátozás.

Így szeptember elsejére már 
városszerte rendezett, javított 
önkormányzati utakon indulhat 
meg a közlekedés.
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Tél elejére elkészül a helyreállítás a Tetemváron
November 30-ig kell elké-
szülnie a Tetemvár Alsóso-
ron a helyreállítási munkák-
nak, jelenleg közbeszerzési 
eljárás van folyamatban a ki-
vitelező kiválasztására. 

Mint arról hírt adtunk, tavasszal is-
mét „megmozdult a föld” a Tetem-
vár Alsósoron, ahol korábban már 
végeztek út- és támfal-helyreállí-
tást. A repedés egyre nagyobb lett, 
április 7-én már majdnem méteres 
volt a szintkülönbség az út két fele 
között. A területen több szakható-
ság helyszíni szemlét tartott.

Mint megtudtuk, a Belügymi-
nisztérium kirendelt szakértő-
je szerint a sok márciusi csapadék 

okozta az újabb földcsuszamlást. 
Durda Péter, a Polgármesteri Hi-
vatal Beruházási és Városüzemel-
tetési Osztályának főtanácsosa el-
mondta, a helyreállítást pályázati 
támogatással kívánja elvégeztetni 
a miskolci önkormányzat. A költ-
ségek fedezetére a május 16-i köz-

gyűlési határozat értelmében vis 
maior pályázatot nyújtott be a vá-
ros a Belügyminisztériumhoz, en-
nek elbírálása még folyamatban 
van. A balesetveszély mielőbbi el-
hárítása érdekében az önkormány-
zat önerőből előfinanszírozza a 
munkálatokat, folyamatban van a 
közbeszerzési eljárás a kivitelező 
kiválasztására. Ennek november 
30-ig kell elvégeznie a helyreállítási 
munkálatokat. 

Korábbi információink szerint 
megerősítik a támfalat, és cölöpö-
ket is építenek. Elbontják az útfe-
lületet, helyreállítják a szennyvíz-
csatornát, és a hátszerkezet újbóli 
kiszedése, rétegenkénti tömöríté-
se is meg fog történni. A munká-
latok költségét előzetesen mintegy 
35 millió forintra becsülték.

Sz. S. | fotó: F. Kaderják Cs.

Új tűzoltók 
Frissen végzett tűzoltókat kö-
szöntöttek nemrégiben a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazga-
tóságon. A most kibocsátott 
lánglovagok közül országosan 
is a legmagasabb számban, 37-
en teljesítenek majd szolgála-
tot megyénkben. 

Idén februárban harmadik 
alkalommal indult tűzoltó-
szakképesítés, melynek kere-
tében a hallgatók kéthónapos 
alapképzésben részesültek a 
Miskolci Rendészeti Szak-
középiskolában. Má jus else-
jétől már hivatásos állomá-
nyú tagokként folytatták a 
felkészülést a Katasztrófavé-
delmi Oktatási Központban, 
hogy megszerezzék azt a tu-
dást, aminek birtokában tel-
jes értékű tagjai lehetnek a 
szervezetnek. A frissen vég-
zett tűzoltók közül három 
Kazincbarcikán, nyolc Me-
zőkövesden, kilenc Miskol-
con, egy Encsen, három Óz-
don, kettő Szerencsen, nyolc 
Tiszaújvárosban, három pe-
dig Szendrőn áll szolgálatba.

TAndíjMenTes KépZéseK
KépzéseinK a 2013/2014. tanévre

érettségire épülő képzéseink
l Épületgépész technikus
l Fitness-wellness instruktor
l Gyakorló fodrász
l Gyakorló kozmetikus
l Gyógy- és sportmasszőr
l Kereskedő
l Logisztikai ügyintéző
l Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
l Pénzügyi-számviteli ügyintéző
l Sportedző (a sportág megjelölésével)
l Szállítmányozási ügyintéző
l Vállalkozási és bérügyintéző

ingyenes angol nyelvoktatás minden diákunknak!
KépzéseinKhez nyújtjuK:

l diákigazolvány l családi pótlék, ill. árvaellátás (jogosultság esetén)
l ösztöndíj-lehetőség l digitális tananyag
l interaktív oktatás l EUROPASS nemzetközi bizonyítvány

jelentKezés:

intézményünkben: 3535 Miskolc, Kazinczy Ferenc utca 5.
telefon: 06-46/786-364

e-mailen, telefonszám megadásával: info@fokusziskola.hu
                           további információ:
                                 www.fokusziskola.hu
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2szakiskolai képzéseink
l Eladó
l Festő, mázoló, tapétázó
l Női szabó
l Szociális gondozó és ápoló
l Virágkötő és virágkereskedő

szakképesítés-ráépülések
l Fodrász 
l Kozmetikus
l Műkörmös
l Létesítményi energetikus
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Eltűntek a fekete hattyúk

Számtalan pihenni, kikapcsolód-
ni vágyó látogató keresi fel a nyári 
időszakban Miskolctapolcát, s az 
ott található csónakázótavat. Pár 
éve mi is hírt adtunk róla, hogy 
Fekete György, a tó üzemeltetője 
egyedi látványosságként fekete 
hattyúkat hozatott Hollandiából 
– ezek azóta eltűntek, s a fehérek-
ből is csak kettő maradt már. Fe-
kete György úgy nyilatkozott: be-
lefáradt a meddő küzdelembe a 
tolvajokkal, nem pótolja többé az 
ellopott madarakat.

A bütykös fehér hattyúk és vad-
kacsák mellé annak idején egye-
nesen Hollandiából hozattak fe-
kete hattyúkat, darabonként több 
mint 40 ezer forintért. A külön-
leges madarak hamar a gyerme-
kek kedvencévé váltak, azonban 
a tolvajok sem tétlenkedtek: az éj 
leple alatt horoggal vadásztak a 
hattyúkra. Fekete György több-
ször pótolta az ellopott új példá-
nyokat, egy ideje azonban már 
belefáradt a dologba.

Mint megtudtuk, egy ilyen 
madár hossza 110 centiméter, 
szárnyfesztávolsága a 160–200 

centimétert is elérheti, testtö-
mege nagyjából 9 kg. Tollazata 
tiszta fekete, fodrokkal a hátán. 
Evezőtollai fehérek, főleg repü-
lés közben feltűnőek. A tapol-
cai madarak szárnyvége azonban 
csonkolt, hogy ne tudjanak a ma-
gasba emelkedni. Fekete György 
biztos benne, hogy a fekete haty-
tyúkat „fogyasztásra” lopták el 
mint mondja, az egyetlen meg-
maradt hattyúpár tojójának a 
nyakából is operáltak már ki hor-
gokat. A tóba telepített amurokat, 
koi pontyokat is tizedelik a tolva-
jok – nemegyszer „gereblyézős” 
módszerrel gyűjtik be őket.

A miskolctapolcai tó üzemel-
tetője elmondta, próbáltak már 
óvintézkedéseket tenni a tolva-
jok, rongálók ellen, de a terület 
jellegéből adódóan szinte képte-
lenség megoldani az éjjel-nappa-
li, teljes ellenőrzést. A látogatók, 
turisták segítségét is kérik, hogy 
lehetőség szerint kísérjék figye-
lemmel a tó értékeit, azok meg-
óvását, hiszen mindez nagy mér-
tékben hozzájárul a városrész 
hangulatához, vonzerejéhez. 

Szepesi S. | fotó: F. Kaderják Cs.

Judo, futás, úszás
Az elmúlt időszakban sem volt hi-
ány miskolci, illetve megyei vo-
natkozású érdekes, eredményes 
sporteseményekben.

Gercsák Szabina bronzérmet 
szerzett a csehországi Liberecben 
rendezett judo Európa Kupa-vi-
adalon. A Hell Miskolci Judo 
Club kitűnősége a 63 kilogram-
mos kategóriában úgy állhatott 
a dobogó harmadik fokára, hogy 
nemcsak az öreg kontinensről, 
hanem Ázsiá ból és az óceánon 
túlról is érkeztek versenyzők. 
Szabina következő megmérette-
tése a jövő heti ifjúsági világbaj-
nokság lesz.

Ugyancsak bronzérmes lett 
Németh Csaba az elmúlt hét-
végén a Dolomitokban meg-
rendezett Skyrunning Euró-
pa-bajnokságon. Az európai 
ultraterepfutók legjobbjait fel-
vonultató versenyen két spanyol 
előzte meg a miskolci sportolót.

Nem volt hiány izgalmak-
ban a Miskolc Városi Sportis-
kola által szervezett 46. országos 
gyermek-úszóbajnokság har-
madik, múlt szombati verseny-
napján sem. Hatvannál is több 
klub fiatal sportolói csatáztak 

a Kemény Dénes uszoda me-
dencéjében, az indulók létszá-
ma pedig meghaladta a négy-
százat. A döntők sorát a női 400 
méteres gyors nyitotta, amelyet 
Késely Ajna 4:22.92 perces idő-
vel nyert meg. A fiú 200 méteres 
gyorson, a B kategóriában Már-
ton Richárd diadalmaskodott, 
aki ráadásul hatalmas kategóri-
ás csúcsot is úszott (1:56.60), de 
ezt nem hitelesíthették az úszó-
dressze miatt. Pedig Gyurta Dá-
niel csúcsát (1:56.87) adta volna 
át a múltnak. A C kategóriában 
a kaposvári Lengyeltóti Bence 
végzett az első helyen (2:13.26), 
majd a női 400 vegyesen ismét 
Késely Ajna kasszírozott be egy 
újabb aranyérmet – természe-
tesen Gyurinovics Fannit meg-
előzve. 

Miskolc településképének védelméért
Miskolc településképi védel-
méről szóló rendelet megal-
kotásáról is döntött a városi 
közgyűlés legutóbbi ülésén.  

A törvényi változás eredménye-
ként a polgármester a jogszabá-
lyokban meghatározott esetekben 
és módon véleményt adhat építés-
ügyi hatósági engedélykérelemhez, 
településképi bejelentési eljárást 
folytathat le az építésügyi hatósá-
gi engedélyhez nem kötött építé-
si tevékenységek, reklámelhelye-
zések és rendeltetésmódosítások 
tekintetében. Az önkormányzat 
építésügyi feladatait helyi rendele-
tének megalkotásával, a főépítész 
közreműködésével látja el, a szak-

mai tanácsadó testületként műkö-
dő építészeti-műszaki tervtanács 
bevonásával.

A rendelet előírásai szerinti te-
lepülésképi eljárásokat kell lefoly-
tatni egyebek között a város te-

lepülésszerkezeti és városképi 
szempontból kiemelt jelentőségű 
útvonalai és közterei mentén, ille-
tőleg a helyi védelem alatt álló, vagy 
műemléki jelentőségű területen, 
műemléki környezetben található 

ingatlanokon tervezett építési mun-
kára vonatkozó építészeti-műszaki 
tervekkel kapcsolatban.

– A város arculatát, a városról al-
kotott képet erőteljesen befolyásol-
ja az épített környezet minősége és 
értéke – mondta el a szabályozás-
sal kapcsolatban Rostás László fő-
építész. Mint fogalmazott, Miskolc 
táji és építészeti jellegének, történel-
mileg kialakult városképének meg-
őrzése mellett nagy hangsúlyt kell 
helyezni a fejlődés szempontjaira, 
a tudatos városépítésre. Az értékte-
remtés és az értékmegőrzés között 
„ésszerű” egyensúlyt kell tudni te-
remteni – mondta el Rostás Lász-
ló, kiemelve, hogy a helyi rendelet 
megalkotása a városkép megőrzé-
sének és igényes formálásának ér-
dekében is fontos.

Sz. S. | fotó: F. K. Cs.

Augusztus 3. | szombAt  » Labdarúgás: NB I. DVTK – MTK. Miskolc, diósgyőri sta-
dion, 16.30 » Kosárlabda. U18-as női felkészülési torna. Generali Aréna, 16.00 és 18.15.

Augusztus 10–11. | szombAt–vAsárnAp » Vitorlázás. Darukar kupa. He-
jőkeresztúri tó, 11.00.

Augusztus 11. | vAsárnAp » Labdarúgás: NB I. DVSC – DVTK. Debrecen, Oláh Gá-
bor utcai stadion, 16.30 » Kosárlabda: U18-as női felkészülési mérkőzés. Magyarország – Belgi-
um, Generali Aréna, 18.15.
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sport
Tovább írnák sikertörténetüket a Macik
Az új kanadai vezetőedző, 
Travis Young vezetésé-
vel elkezdte a felkészülést a 
2013/2014-es jégkorong-
szezonra csütörtök délelőtt 
a Miskolci Jegesmedvék 
együttese.

Szerda este megérkezett Magyar-
országra a Miskolci Jegesmedvék 
új kanadai tagjainak repülőgépe: 
Travis Young vezetőedző, a hátvéd 
Matt Boyle és a csatár Jordan Knox 
már a csütörtök reggeli, szezonkez-
dő sajtótájékoztatón és az azt köve-
tő tréningen is ott volt a Miskolci 
Jégcsarnokban. Curtis DeBruyn 
egy, Tyler Metcalfe pedig néhány 
nappal később csatlakozik a keret-
hez.

A következő hokis évről első-
ként Egri István szólt: a sportegye-
sület elnöke beszédében egyebek 
mellett kiemelte, reményeik sze-
rint olyan szezon előtt állnak, mely 
beleillik az elmúlt három év siker-
történetébe.

– Tudom, hogy a játékosállo-
mány képes hasonló eredmények 
elérésére. Kiegyensúlyozott, ko-
moly, erős bajnokságot várok. Ez 
évtől teljesen egységes szerkezet-
ben dolgozunk a klubnál, 250 jég-
korongozót számlál már a Jeges-
medve család – jelentette be az 
egyesület első embere.

– Hosszú volt az út, fáradtak, 
de elégedettek vagyunk – ezt már 
a Macik szakvezetője mondta, a 
legutóbbi, internetes bejelentkezés 
után először „élőben”. – Én kértem 
erős ellenfeleket az előszezonra, fo-
lyamatosan egyeztettem a veze-
tőséggel. Támadóhokit szeretnék 
játszatni, a közönség is ezt élve-

zi. Először szeretném megismerni 
a csapattagokat, látni, hogyan ját-
szanak, ezért az első edzések kö-
zül többet a lelátóról tekintek majd 
meg – mondta Travis Young.

Mint a vezetőedző említette, a 
Miskolci Jegesmedvék előtt ke-
mény felkészülés áll, erős együt-
tesek elleni edzőmérkőzések-
kel. Augusztus 13-án a felvidéki 
Iglón, 14-én a lengyel Sanokban, 
16-án pedig Eperjesen lépnek jég-
re, majd ezt követi egy Miskol-
con eddig soha nem látott erőssé-

gű felkészülési torna. Az augusztus 
23. és 25. között rendezendő Mis-
kolc Autó Kupán a lengyel baj-
nok Ciarko PBS Bank KH Sanok, 
a szlovák extraligás Zsolna (MsHK 
DOXXbet Žilina) és a Sapa Fehér-
vár AV19 vesz részt a Macik mel-
lett. 30-án Bártfára utazik Travis 
Young csapata, aztán szeptember 
6-án az Újpest otthonában kezdi a 
MOL Ligát. Hazai jégen két nappal 
később, az Érsekújvár ellen debü-
tálnak Metcalfe-ék.

Soós P. | fotó: Juhász Á.

Hamarosan elkezdődhet a diósgyőri vár felújítása
A Közbeszerzési Döntőbizottság a Közbeszerzési Hatóság nevében eluta-
sította a jogorvoslati kérelmet a „Diósgyőri vár – belső vár rekonstrukciója” 
közbeszerzési eljárása ügyében. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvé-
teli eljárásnak nincs helye. A diósgyőri vár rekonstrukciójának szerződését 
várhatóan augusztus 7-én írják alá a nyertes kivitelezővel, ezt követően kez-
dődhet a műemlék felújítása.

» folytatás az 1. oldalról
A földszinti terekben a vár közép-
kori mindennapi életét bemutató 
kiállítóterek kapnak helyet, ilyenek 
lesznek például a mesterségeket, 
középkori konyhát és vadászatot il-
lusztráló termek. Az emeleten a vár 
történetét mutatják be, a királynők 
életét középkori luxus enteriőrök-
kel, a királynői hálóval, fürdővel. Az 

északi szárnyban visszaépül Közép-
Európa legnagyobb lovagterme, 
mely mintegy 300 négyzetméteres 
rendezvényterem, előadások, kon-
ferenciák és egyéb rendezvények 
megtartása mellett időszaki kiállítá-
sok fogadására is alkalmas lesz. 

A vár szomszédságában kap he-
lyet a Lovagi tornák tere, melynek 
szerepe a hagyományőrzés, a kö-

zösségi rendezvények szolgálata. 
Az események hátteréül minden 
esetben a négy saroktornyos kirá-

lyi vár szolgál majd. A Lovagi tor-
nák tere előtt vásárteret alakíta-
nak ki. 

Egy pont a bajnoktól, jön az MTK
» folytatás az 1. oldalról

– A DVTK szurkolótábora csodá-
latos, itthon mindig a győzelem a 
cél. Várom a debütálást, de első a 
csapat és a három pont. Kádár Ta-
más nagyon fog hiányozni, mert 
kezd igazi vezéregyéniséggé válni, 
hátulról irányítja a társakat, szin-

te hibátlan teljesítményt nyújt – 
hangsúlyozta Tomiszlav Szivics.

A kezdőcsapattal kapcsolatban 
Szivics elárulta, van pár kérdőjel, 
például nem érkeztek még meg 
Zoran Kostić papírjai a kazah szö-
vetségtől, de az ETO Parkban kiál-
lított Kádár Tamás pótlása is kér-

déses („ott van Michal Hanek és 
Vadász Viktor”) – a középhátvéd 
kiléte ugyancsak függ a szerb kö-
zéppályás esetleges szereplésétől.

A héten feltűnt egy újabb próba-
játékos is Diósgyőrben: a 22 éves, 
érsekújvári születésű, legutóbb Ka-
zincbarcikán futballozó kétszeres 

szlovák U21-es válogatott közép-
ső védő, Fótyik Dominik esetle-
ges szerződtetéséről később szüle-
tik döntés. Róla a vezetőedző azt 
mondta, az első benyomása pozitív 
volt, de még nem tudja bővebben 
értékelni, mert keveset látta edzésen.

A mérkőzésről (16.30) élő, szö-
veges tudósítást olvashatnak por-
tálunkon.

Soós P. | fotó: Juhász Á.
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6  hirdetés

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

Az akció érvényes: 
2013. 08. 03-tól 2013. 08. 09-ig 

Perlux mosógél 7 l 428 Ft/l  2999 Ft
Dosia mosópor 10 kg 290 Ft/kg  2899 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
Softnair öblítő konc. 1 l  299 Ft
Coccolino öblítő 1 l  499 Ft
Silan öblítő 1 l  499 Ft 
Palette Natural Colors hajfesték akciós áron!  599 Ft 

             a miskolc Holding zrt. vállalatcsoport tagja

TERVEZTESSEN 
A MIVÍZ KFT.-VEL!

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

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

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

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

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

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

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

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

Miskolci Szimfonikus Zenekar

Bérletek
kapHatÓk

az együttes kivételes kínálattal
ünnepli jubileumi évadát:

színes műsor, világhírű fellépők.
Göngy- és Népszerű Bérletek műsoráról

 bővebbi információt talál a www.mso.hu oldalon

  www.mso.hu Mindenkor Sokszínűen, Önökért!

Bérletek válthatók a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft., 
valamint a Miskolci Kulturális Központ jegyirodájában.

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar

PÓTFELVÉTELI!
Várunk  a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán!
jelentkezési határidő: 2013. augusztus 12.

További információ a 
www.bolcsesz.uni-miskolc.hu  honlapon.



Augusztus 3. | szombAt
09.00 | III. Lecsó- és Pecsenyefesztivál. Majális park. 

09.00 | Utcai zenészek: Számadó zenekar, Agyagban-
da, Burai Sándor és zenekara 
10.00 | Megnyitó: Csiszár Miklós, Miskolc MJV jegyzője 
14.00 | Pindros görög táncegyüttes 
14.30 | Franczuz Erika és a Latin Varázs 
15.00 | Partzenekar-koncert 
16.00 | Eredményhirdetés 
16.30 | Borsod Dog Kutyashow 
17.00 | Grandup fitnessbemutató 
17.30 | Miskolci Musical és Dalszínház 
18.00 | Bíborszél-koncert 
18.50 | Főnix Tűzzsonglőr és Akrobata Csoport 
Egész nap: főzőverseny. 
11.00, 15.00, 17.00 | A Diósgyőri kóbor lovagok bajví-
vó bemutatója. Diósgyőri vár.

Augusztus 4. | vAsárnAp
11.00, 15.00, 17.00 | A Diósgyőri kóbor lova-

gok bajvívó bemutatója. Diósgyőri vár.

Augusztus 5–9. | hétfő–péntek
Hétfő, kedd, szerda, péntek: 08.00, csü-

törtök: 09.00 | XVIII. Magyar Őskutatási 

Fórum. A Miskolci Bölcsész Egyesület rendezésé-
ben. Evangélikus templom (Vár. u. 7–9.)

Augusztus 17. | szombAt
11.00 | XIV. Középkori forgatag. Lovagi játékok. 

Diósgyőri vár.

Augusztus 18. | vAsárnAp
11.00 | XIV. Középkori forgatag. Lovagi játékok. 

Diósgyőri vár.

kiállítás:

»  Ezüst négyszög. Kárpátok Eurorégió Nemzet-
közi Festészeti Triennále. A tárlat augusztus 24-ig 
tekinthető meg. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

»  A TÉNY-KÉP Fotográfus Kör tagjainak ki-
állítása. A tárlat szeptember 30-ig tekinthető 
meg. Vasgyári Közösségi Ház.

»  Életművem nincs – csak életem van.  Várko-
nyi Zoltán emlékkiállítása megtekinthető augusz-
tus 31-ig. Színháztörténeti és Színészmúzeum.

»  Újra itthon! Kamarás Máté és Kamarás Jenő 
kiállítása megtekinthető szeptember 29-ig. Her-
man Ottó múzeum.

» további programok: minap.hu
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programok  7

Augusztus 5. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.25 Honvéd7 19.40 Vigyázz, kész, biztonság! 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

Augusztus 6. | kedd 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 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvételről 20.30–06.00 Képújság.

Augusztus 7. | szerdA 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Épí-tech 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

Augusztus 8. | 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 9. | 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 Egy kávé mellett… 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

Augusztus 10. | 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 11. | vAsárnAp 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 
Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 
Egészségpercek (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.30–07.00 Képújság.

A miskolc televízió műsorA ››››››››››››››progrAmAjánló ›››››
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).

Augusztus 8–14. | 15.15 A méhek világa; svájci–német–osztrák doku-

mentumfilm | 6 | (Béke-terem) | 15.30 Hupikék törpikék 2.; amerikai ani-

mációs film | 6 | (Uránia-terem) | 17.30 A magányos lovas; amerikai kaland-

film | 12 | (Béke-terem) | 17.45 Moliere két keréken; feliratos francia vígjáték 

| 12 | (Uránia-terem) | 19.45 Moliere két keréken; feliratos francia vígjáték | 

12 | (Béke-terem) | 20.00 Csak Isten bocsáthat meg; feliratos francia–svéd–

thaiföldi thriller | 16 | (Uránia-terem).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
Hupikék törpikék 2. (MB premier) | 
6 | 13.30
Hupikék törpikék 2. (MB premier, 
digitális 3D) | 6 | 11.15, 15.45, 18.00, 
20.15 – 22.30 (p–szo)
Pain & Gain (MB premier) | 18 | 10.00, 
12.30, 15.00, 17.30, 20.00 – 22.30 (p–
szo)
Farkas (MB digitális 3D) | 16 | 10.30, 
14.45, 17.15, 19.45 – 22.15 (p–szo)
Farkas (MB) | 16 | 12.15
R. I. P. D. – Szellemzsaruk (MB digitá-
lis 3D) | 16 | 13.00, 17.45
Nagyfiúk 2. (MB) | 12 | 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.15, 20.30 – 22.30 (p–
szo)

Gru 2. (MB digitális 3D) | 6 | 10.30, 
14.30, 16.30, 18.30
Gru 2. (MB) | 6 | 12.30
Női szervek (MB) | 16 | 11.45, 17.00, 
20.30
Szemfényvesztők (MB) | 12 | 19.30 – 
21.45 (p–szo)
Tűzgyűrű (MB digitális 3D) | 12 | 15.15, 
19.45 – 22.15 (p–szo)
Z világháború (MB digitális 3D) | 16 | 
20.15 – 22.30 (p–szo)
Szörny Egyetem (MB digitális 3D) | 6 | 
11.00, 13.15, 15.30, 17.45
A zöld urai (MB digitális 3D) | 6 | 10.15
A magányos lovag (MB) | 12 | 14.15
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül., pr – premier. A 13 óra előtti kez-
dési időpontok szombatra és vasárnapra, a 21 óra utáni-
ak csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – augusztus 1–7. ›››››››››››››

» Nagymamák, nagypapák és idősek napját rendeznek augusztus 3-án, szom-
baton 15 órától a Szent Anna-templomban. A délután előadói Radomszki Lászlóné, a Szentpéte-
ri kapui idősek otthonának igazgatója és Tóth Andrea bölcsődevezetők lesznek. Közreműködik a 
Szent Anna-templom gyermekénekkara és a Laudate énekkar. 

» A Szent Anna-templom úgynevezett kisbúcsúját vasárnap, 4-én, 10 órától tartják a 
Jézus kútjánál. A Szent Anna-templomtól háromnegyed 10-kor indul a körmenet az Avasaljára. 
Ezen a napon emlékeznek meg a templom alapkőletételének 190. évfordulójáról.

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

HirDetés

HirDetés

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.) Munkahelyi népszerűsége töretlen, ez annak köszönhető, hogy 
megfelelően nyitott feléjük. Otthon már a szabadságát tervezi nagyon, bár viták születhetnek az-
zal kapcsolatban, hogy milyen programokban vegyenek részt utazás közben. 

bikA (04. 21–05. 21.) Feszültebb mostanában és a hangulata is ingadozik. Próbáljon hig-
gadtabban viselkedni, a konfliktusokat igyekezzen elkerülni. Elég kimerült, így amíg nem tud sza-
badságra menni, legalább egy-egy hosszú hétvégét engedjen meg magának. 

ikrek (05. 22–06. 21.) Kicsit szétszórt mostanában. Kezd fáradni, úgy tűnik, kollégái egy 
része csak azért dolgozik, hogy akadályozza munkavégzésében. Magánéletében fontos lépésre 
szánja el magát, komolyan kezd a családalapítás gondolatával barátkozni. 

rák (06. 22–07. 22.) Sokallja feladatait mostanában, és minden energiáját felemészti a 
határidők tartása, és az összes teendő elvégzése. Az elismerés pedig egyelőre késik. Szerencsére 
kedvese biztos hátteret nyújt önnek, így otthon rendszeresen feltöltődhet.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Élénk társasági életet él. Munkavégzéséhez szükséges is-
meretei bővítését tervezik felettesei, és az együttműködését ebben a kérdésben örömmel nyug-
tázzák. Tanuláshoz való kedvét partnere is értékeli, mivel izgalmas új színt visz kapcsolatukba.

szűz (08. 24–09. 23.) Úgy érzi, nem a megfelelő munkakörben alkalmazzák, de talán 
csak a fizetése miatt gondolja úgy, hogy váltania kellene. Nincs túl jó hangulatban, de párja igyek-
szik kedvére tenni. Utazzanak el kettesben pár napra, szenvedélyes napok következnek.

mérleg (09. 24–10. 23.) Szeretne önálló céget létrehozni, hogy végre a maga ura le-
hessen. Ha céltudatos, gyümölcsöző vállalkozás alapjait teremtheti meg. Párkapcsolatában válto-
zás állhat be, komolyan vívódik. Fontos a partnere, de már szeretne családot alapítani.

skorpió (10. 24–11. 22.) A munkahelyén jelenleg nem sok kilátása van az előrejutás-
ban, így kevesebb energiát fektet feladataiba. Pénzével bánjon óvatosan, a hét elején, ha nem mu-
száj, ne kezdjen kiadásokba. Nehéz döntés elé kerülhet párja és egy szenvedélyes idegen között. 

nyilAs (11. 23–12. 21.) Ne versenyezzen munkatársaival, inkább arra koncentráljon, 
hogy saját feladatait pontosan végezze el. A hét vége felé kétségei merülhetnek fel kedvesével kap-
csolatban, de nem biztos, hogy minden információ hiteles, még ha a látszat ellene szól is.

bAk (12. 22–01. 20.) Ezen a héten ne kezdjen bele olyan tárgyalásokba, ami szerződéskö-
téssel vagy módosítással záródna. Mostanában túl laza, akár meggondolatlan tettekre is vetemed-
het. Talán az ellenkező nem képviselőinek a figyelmét szeretné elnyerni – de legyen óvatos!

vízöntő (01. 21–02. 19.) Egy korábbi munkahelyi probléma ismét felmerül. Alapo-
san gondolja végig a megoldási lehetőségeket! Magánéletében egy új szerelem kerülgeti, de biz-
tos partnerétől nem választja el. Sőt, megerősítést nyernek hosszabb távú elképzelései. 

hAlAk (02. 20–03. 20.) Több dologgal is foglalkozik egyszerre, így nagyon megoszlik fi-
gyelme. Pár nap kikapcsolódás mindenképpen jót tenne, hogy újra erőre kapjon. Kedvesével tölt-
sön pár napot kettesben, ez kapcsolatukat is előre lendítené a holtpontról.

További ajánlatok, információ és foglalás: Hőforrás hotel és Üdülőpark
5700 Gyula, rábai Miklós u. 2.

tel.: 36-66/463-722, 463-740, fax: 36-66/462-246 l www.hoforrashotel.hu 
 e-mail: szallasrendeles@hoforrashotel.hu, info@hoforrashotel.hu

Augusztus 20-i 

HoSSZú HéTvéGE GyuláN,
a Hőforrás Hotel és Üdülőparkban

2013. 08. 17.– 08. 20./3 éj
3 éjszakás csomag tartalma:
l 4 nap/ 3 éj reggelivel vagy félpanzióval 
l 1 alkalomra fürdőbelépő a gyulai Várfürdőbe
l 1 üdvözlő koktél a kerti hajóbár fedélzetén
l elhelyezés: 2 ágyas, standard szobában

A csomag ára reggelivel: 

22 900 Ft/fő/3 éj, pótágydíj: 16  600 Ft/fő/3 éj

A csomag ára félpanzióval: 27 400 Ft/fő/3 éj, pótágydíj: 21 100 Ft/fő/3 éj
Az ár az idegenforgalmi adót nem tartalmazza.

A kellemes időtöltést Gyula városa és a Minden Magyarok 
XIX. Néptáncfesztivál programjai garantálják.

SZÉP-kártyát elfogadunk!

Apróhirdetés
Szeretne akár mellékjövedelmet? 
Kereskedelemhez keresek munkatársa-
kat. Nem termékforgalmazás, kiemel-
kedő jó fizetés. érd.: 20/529-8545.
ágyi poloska! Kiugróan fontos az ir-
tása! Csótány, hangya, molylepke, po-
loska menjen a pokolba, egér, pat-
kány 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.
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.

műszaki vizsgáztatás mindennap.
ingyenes átvizsgálás 

műszaki vizsga+környezetvédelmi mérés: 
l személygépkocsi: bruttó 20 000 Ft, 

l haszongépjármű: bruttó 22 000 Ft-tól, 
l utánfutó: bruttó 14 200 Ft
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131 éve, 1882. július 29-én kapta meg jóváhagyott alapszabályza-
tát a Miskolci Daláregylet. A dal és a zene művelését feladatának te-
kintő civil szerveződések közül ez a legkorábbi.

341 éve, 1672. július 30-án tűzvészben pusztult el Miskolc Czikó 
(Kossuth), Derék (Széchenyi) és Szirma (Alsóváros) utcája. Sok em-
ber az utcán fulladt meg a füstben.

67 éve, 1946. augusztus 1-jén vezették be a ma is használt pénzne-
münket, a pengőt váltó forintot. Ekkor 1 amerikai dollár 11,74 forint 
volt. Váltópénze, a fillér 1999-ig volt használatban, az 1 és 2 forintos 
érméket pedig 2008-ban vonták ki a forgalomból.

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

Csali-vízen élethű hajók
Kilencedik alkalommal rendez-

ték meg szombaton az „élethű 
hajómodellek” országos verse-

nyét Görömbölyön, a Csali-hor-
gásztó vizén. A Vörösmarty Mi-
hály Művelődési Ház Modellező 
Körének rendezvényére most is 
szép számmal érkeztek verseny-

zők, és látványos makettekben 
sem volt hiány. A hajómodel-

lek mérettől és típustól függetle-
nül, gyorsan, látványosan szelték 
a vizet, teljesítették a kitűzött fel-
adatokat a próbafutásokon, a ki-
épített pályán. A Magyar Model-

lező Szövetség által támogatott 
verseny főbírója Kornis János 

volt.  (fotó: F. K. Cs.)

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

Sajtok kézikönyve
A sajtok íz- és aromavilága igen 
gazdag képet mutat. A Sajtok kézi-
könyve, amely az Alexandra Kiadó 
gondozásában jelent meg, több 
mint száz népszerű sajtfajtát mu-
tat be. Kiderül származásuk, előál-
lításuk, jellegzetességük – minden 
alapvető információ, mindez szí-
nes fotókkal illusztrálva. A kötet a 
sajtbarátok nélkülözhetetlen kellé-
ke, kalauza, hiszen nem csupán a 
sajtokról ad leírást, hanem a hoz-
zájuk illő borokat is számba veszi.

Fűszerek kézikönyve
Az Alexandra Kiadó kiadásá-
ban megjelent Fűszerek kéziköny-
ve nem csak a konyhában hasznos 
kellék. A fűszerek ugyanis termé-
szetes és páratlan segítők a kony-
ha mellett az orvoslásban is. A 
kötet több mint száz fontos fűszer-
növényt, valamint fűszerkeveréket 
mutat be, információdúsan, fotók-
kal illusztrálva. Az átfogó lexikon 
minden háztartás nélkülözhetet-
len darabja.Akkor és most… A Miskolci Egyetem 1965-ben átadott, A/4 jelű 

épületét látjuk a képen annak nyugati és keleti csatlakozásaival. A kele-
ti, A/1 jelű, 200 méter hosszú tanépület átadása jelentette a kezdeteket. 
A Makranczi László főmérnök tervei alapján készült objektumot 1951. 
szeptember 15-én Darvas József közoktatási miniszter avatta fel. 1954-
re fejeződött be az érdemi munka, ekkorra 12 épület, a terveken sze-
replő objektumok 2/3-a készült el. A „hiányzó” 1/3 rész azonban még 
1958/1959-re sem lett készen. 1959-től új főmérnök irányította a beru-
házást. Így készült el az öthajós műhelycsarnok (C/2 jelű), valamint a fő-
épület, amelyet A/4 jellel illettek. Ez 109 méter hosszú, 24 méter széles és 
négy emelet magas. Üveg és alumínium homlokzata is megfelel az ere-
deti elképzeléseknek. Az ekkor átadott A/4 jelű három évtizeden át vál-
tozatlan homlokzatú volt, átalakítása ezt követően történt.
(Sáfrány Gy. József képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

Miskolc a vára, az élete
Miskolc a rock fővárosa 
volt egykor, s ma is sok 
együttes kötődik ide. Fábi-
án Zsolt, a Bíborszél éne-
kese igazi miskolci. Éljen 
bárhol a világon, Miskolc 
örökre várni fogja.

Fábián Zsolt dobosként kezdte 
zenei pályafutását. Mint mond-
ta, mindig dobos akart lenni, az 
éneklés irányába a véletlen so-
dorta.

– Egy hétvégi házban próbál-
tunk Miskolctapolcán. Két ze-
nekar cuccai voltak ott, s valaki 
porig égette a házat. A dobcuc-
com megsemmisült. A biztosító 
fizetett, édesanyámmal voltunk 
Bécsben, hoztunk haza csokit, és 
vettünk egy mikrofont. Az első 
mikrofonom volt, néhány éve, 
sajnos, eltűnt – mondta a Bíbor-
szél frontembere, akit még az 
együttes elődje, a GMK csábí-
tott el.

Az énekesi pálya kezdetére 
visszaemlékezve Fábián Zsolt el-
mondta, a Bíborszél elődje egy 
ismert, koncertező zenekar volt, 
így egyértelmű volt, hogy a zenei 

élet számára az énekléssel folyta-
tódik. Ugyan sok időt tölt a fővá-
rosban munkája miatt, de ami-
kor teheti, hazalátogat, hiszen 
családja, barátai itt élnek, emellett 
kedvenc csapata hazai mérkőzé-
seit is rendszeresen látogatja.

– A hovatartozás számom-
ra sohasem volt és lesz helyezés-
függő. Amikor lehetőségem van, 
mindig kimegyek a Diósgyőr 
meccseire, ha nem sikerül, akkor 
is élőben követem valamilyen 
módon. Ehhez a családhoz tar-
tozni nagyszerű érzés – mondta, 
hozzátéve, a miskolci fellépések 
mindig nagy élményt jelentenek 
az együttes számára, de a július 
5-ei, Szent István téri koncert éle-
te legjobb élménye volt.

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 ›››››››››››››››››››››››››››››››

Hupikék törpikék 2.
Hókuszpók továbbra sem 
nyugszik. A mindig balsze-
rencsés varázsló újra neki-
rugaszkodik a lehetetlen-
nek tűnő feladatnak: törpöt 
akar szerezni, mert a szuper 
varázsfőzet receptje úgy tel-
jes. Ezúttal borzasztó fegy-
vert vet be. Egy varázslat se-
gítségével olyan gonosz lényeket teremt, amelyek első ránézésre könnyedén 
hupikék törpikének tűnhetnek. A gonosz kis törpszerűségek nem is tétlen-
kednek: elrabolják Törpillát. Hupikék-mentőakcióra van szükség, ha Apra-
jafalva lakói vissza akarják kapni a legszebb törplányt. Az akcióhoz pedig 
emberi szövetségesekre is szükségük van.

amerikai animációs film, korhatár 6 év | Művészetek 
Háza, Uránia-terem; augusztus 1–7., 15.30, 17.45

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

Névadó – Majláth József
Majláth településrészen a 
Móra Ferenc utcával pár-
huzamos, kelet-nyugat 
irányú utcánk, amely-
nek határa a Somlyó Zol-
tán és a Csanyik utca. A 
név a kisvasút megállóját 
is jelöli. (A Majláth István 
keresztnév feltüntetése térké-
pen téves!)

A névadó nagyszombati szüle-
tésű, aki bölcsész végzettséget szer-
zett, s így lett az egykori Hont vár-
megyében tisztviselő, majd alispán, 
később pedig országgyűlési követ. 
Mária Terézia 1767-ben Bécsbe 
rendelte tanácsosnak, majd II. Jó-
zsef az udvari kamara elnökévé ne-
vezte ki. 1784-től Borsod vármegye 
főispánjaként ő telepítette a pálos 

romok környékére Felsőgyőr 
lakóit. Az ő neve okán lett 
„Mailát Felső Győr”, de az 
odatelepítettek beszédé-
ben Majlát, vagy Majlád 
is. 1887-ben aztán Felső 

Győrt Diósgyőrhöz csa-
tolták. Az eltelt évszázadok 

alatt a névadó főispán emlé-
ke feledésbe merült. Majláth József 
egyébként nagy karriert futott be, 
mert volt Pest megyében is főispán, 
Galíciában kormányzóhelyettes, 
majd udvari kancellár. (1737–1810 
között élt, a Szerém vármegyei 
Nustán temették el. Bejárta Galíciát 
és Bukovinát, s mozgalmas élete so-
rán Velencét is. Munkássága félév-
százados évfordulóján Szent István-
renddel tüntették ki.)                      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.


