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„Csak a Diósgyőr!...” – stadionfejlesztés
A magyar miniszterelnök 
azt szeretné, ha még idén el-
kezdődhetnének a stadi-
on-rekonstrukciós munkák, 
többek közt Diósgyőrben is 
– Orbán Viktor erről abban 
az úgynevezett sportági év-
értékelő interjúban beszélt, 
amelyet a felcsúti Puskás Fe-
renc Labdarúgó Akadémia 
(PFLA) honlapjának adott. 

A kormányfő elmondta: a Puskás 
stadion építése hamarosan meg-
kezdődik, „ami azért mégis Kö-
zép-Európa egyik kiemelten nagy 
és szép építménye lesz. Nem-
csak stadiont építünk, hanem egy 
egész olimpiai központot.” Úgy fo-
galmazott, hogy félúton vannak 
a teljes megoldásig vezető úton. 
„2018-ban vagy 2019-ben képe-
sek leszünk Bajnokok Ligája-dön-
tőt rendezni Magyarországon.”

A többi épülő stadionról úgy nyi-
latkozott, „a debreceniek jól állnak, 
a Fradi jól áll”, továbbá négy léte-
sítményt – a Diósgyőrét, a Mező-
kövesdét, a Videotonét és a Szom-

bathelyét – a Magyar Labdarúgó 
Szövetség (MLSZ) pénzügyi rend-
szerén kívül, közvetlenül hozzák 
rendbe, a látványtervek már elké-

szültek. Hozzátette, azt szeretné, 
ha a kormány ezekről még a nyá-
ron dönteni tudna, s így még idén 
elkezdődhetnének a munkálatok. 

Megjegyezte, a többi NB I-es és NB 
II-es stadion az MLSZ programjá-
ban újulhat meg.

» folytatás az 5. oldalon

Elkezdődik a munka a várban

Aláírták a diósgyőri vár rekonstrukciójának kivitelezői szerződé-
sét. Hétfőtől a munkálatok is megindulnak, látványosabb szakasz-
ba azonban csak majd mintegy egy hónap múlva érnek. A kivitele-
zés során folyamatosan egyeztetnek a szakhatóságokkal, s a lakosság 
érdekeit is szem előtt tartják.                                   » részletek az 5. oldalon

Megvannak az új igazgatók
Megszületett az Embe-

ri Erőforrások Miniszté-
riumában a döntés a 428 
oktatási intézmény ma-

gasabb vezetői álláshelyé-
nek pályázata kapcsán. 

Miskolcon tíz intézmény 
élén lesz új igazgató au-
gusztus 16-tól. Az igaz-

gatókat az oktatásért fele-
lős miniszter átruházott 

hatáskörében a közneve-
lésért felelős államtitkár 

bízza meg. 
» részletek a 2. oldalon

Pályán a DVTK 
Kosarasai is
edzenek a női kosarasok is, akik 
az első bajnokit szeptember 27-én 
játsszák a rózsahegyiek ellen.  
a város | 5. oldal

VálaszD 
MisKolcoT!
Miskolcon forgatja első videoklipjét 
pál dénes, aki aktív szerepet kíván 
vállalni a város népszerűsítésében.  
a város | 5. oldal

ÜnnePi 
PrograMoK
idén is ünnepi megemlékezésekkel 
várják majd az érdeklődőket au-
gusztus 20-án Miskolcon.  
a város | 4. oldal

Miskolc kapta a legtöbbet

Miskolc kapta a legtöbb támoga-
tást a kormánytól a helyi közössé-
gi közlekedésre. Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere elmondta, a 
támogatás több, helyi közlekedést 
fenntartó nagyvárossal véghezvitt 
sikeres lobbi eredménye.

A támogatás felét augusztus 2-ig 
kellett megkapniuk az érintett 
helyhatóságoknak, további ne-
gyedét augusztus 26-ig, a mara-
dékot pedig november 25-ig.

Kriza Ákos elmondta, hóna-
pokkal ezelőtt kezdeményezett 
egyeztetést azon megyei jogú vá-

rosok vezetőivel, melyek közös-
ségi közlekedést tartanak fenn.

– Az egyeztetés célja az volt, 
hogy közösen forduljunk a kor-
mányhoz magasabb támogatá-
sért. Az összefogás sikerült, a tá-
mogatást megkaptuk, Miskolcon 
pedig tényleg sikertörténetről be-
szélhetünk, hiszen a 353 millió 
forinttal mi kaptuk a legtöbbet – 
tette hozzá a polgármester.

Hozzátette, így többet költhet-
nek az autóbuszok karbantartá-
sára is, ez ugyanis jelentős pénzt 
visz el évről évre az MVK Zrt. 
költségvetéséből.                 Tajthy Á.

Selyemrét: teljes üzem és nagyobb biztonság
Minden élményelem, medence és 
szolgáltatás folyamatosan működik, 
így a hétvégétől már teljes üzemben, 
szezonális jegyárakkal várja vendé-
geit a Selyemréti strandfürdő. 

Mint arról beszámoltunk, július 
7-én nyitott meg először a kibőví-
tett, felújított Selyemréti strand, ak-
kor még négy medencével, pró-
baüzemben. Az egyhónapos teszt 
során folyamatosan helyezték 

üzembe a még nem működő me-
dencéket, szolgáltatásokat. Mindezt 
az eltelt időszakot, a strand próba-
üzemét lezáró bejáráson tekintette 
meg a város és a fürdő vezetése.

Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere a strand bejárását követő saj-
tótájékoztatóján elmondta, az egy-
hónapos próbaüzemet követően 
összegezték a működés során szer-
zett gyakorlati tapasztalatokat, tech-
nikai és más szempontokból is.

– Volt sok pozitívum és természe-
tesen néhány negatívum is. A tech-
nikai problémákkal meg tudunk 
küzdeni, ez az egyszerűbb kérdés. 
Voltak azonban viselkedési problé-
mák is, ami már bonyolultabb, mert 
az emberi viselkedésre nehéz felké-
szülni – hangsúlyozta Kriza Ákos. 
Mint mondta, a megerősített biz-
tonsági szolgálat zéró toleranciával 
lép fel a rendbontókkal szemben. 

» folytatás a 2. oldalon

Intézményi 
felújítások
Három miskolci bölcsőde újul-
hat meg teljesen összesen 350 
millió forintos támogatásból, 
melyet az Új Széchenyi Terv 
keretében nyert el Miskolc. A 
részletekről sajtótájékoztatón 
számolt be Soltész Miklós, az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának (EMMI) államtitká-
ra és Kriza Ákos polgármester 
a városházán. A tájékoztatón a 
városvezető további sikeres pá-
lyázatokról is szólt, melyek ke-
retében hat óvodában és két ál-
talános iskolában is várhatók 
jelentős felújítások.

» részletek a 3. oldalon

Új jelzések az önkormányzati rendészetnél
Új jelvénnyel, karjelzéssel, vala-
mint szolgálati igazolvánnyal lát-
ták el nemrégiben a Miskolci Ön-
kormányzati Rendészet tagjait. Az 
új szabály országosan előírja, ho-
gyan kell megjelennie egy rendé-
szeti szervezet munkatársának. 
– A szolgálati igazolvány és az új 
jelvény egységes hazánkban, eze-
ket a központi ellátmányból kap-
tuk, a karjelzés azonban saját ter-
vezésű – mondta el Vincze Csaba, 
a Miskolci Önkormányzati Rendé-
szet vezetője. 

Az új karjelzés a miskolci címer 
mellett tartalmazza a szervezet ne-
vét, ahová viselője tartozik, így 
egységes megjelenéssel folytathat-
ják a munkát a rendészet munka-
társai.                             (fotó: Juhász Á.) 



Augusztus 5. | hétfő 

Őskutatási fórum. Egy igazi nemze-
ti ereklye, II. Rákóczi Ferenc temeté-
si zászlaja „alatt” nyitották meg hétfőn 
az immár 18. alkalommal megren-
dezett Magyar Őskutatási Fórumot a 
Diósgyőr-Vasgyári Evangélikus Egy-
házközség templomában. A hányat-
tatott sorsú zászlót, amely a fejedelem 
koporsóját takarta 1735-ben, Kons-
tantinápolyban, ettől az évtől már az 
egri Történelmi Tárházban tekinthet-
jük meg. Az idei fórum egyik közpon-
ti témája a XVII–XVIII. század for-
dulója, a II. Rákóczi Ferenc fejedelem 
nevével fémjelzett időszak volt. 

Augusztus 6. | kedd

Szatír. A Miskolci Rendőrkapitány-
ság szexuális erőszak bűntett elköve-
tésének megalapozott gyanúja mi-

att indított büntetőeljárást egy 35 
éves miskolci férfi ellen. A nyomozás 
adatai szerint Sz. Péter 2013. augusz-
tus 6-án, a hajnali órákban Miskolc 
avasi városrészében megtámadott, 
bántalmazott és szexuális aktusra 
kényszerített egy fiatalkorú lányt. A 
sértett, miután sikerült elmenekül-
nie, a járőröző rendőröktől kért se-
gítséget. Ezek néhány perc elteltével 
elfogták a támadót, őrizetbe vették, 
és kezdeményezték előzetes letartóz-
tatását.

Új lámpák. Két új lámpát helyez-
tek ki az Alsószinva utcával szem-
beni járdaszakaszon, és a bekötésük 
is megtörtént. Gazdusné Pankucsi 
Katalinnak, a körzet önkormányza-
ti képviselőjének elmondása szerint 
egy utcafórum során jelezték felé, 

hogy nincs megvilágítva a járda, és 
kérték, orvosolja a problémát. Kép-
viselői alapja terhére végeztette el a 
munkát, de a forgalmas utcaszaka-
szon további javítások is várhatók.

Augusztus 7. | szerdA 

Napközi. „Indián tábor” indult a 
héten a miskolci Őszi Napsugár Ott-
honban, ahol a dolgozók gyermekei 
számára szerveztek napközi jellegű 
tábort. A generációk közötti kapcso-
lattartást és az önfeledt szórakozást 
középiskolás önkéntes diákok is se-
gítik. A programok között rendeztek 
sorversenyt, kutattak kincsek után, 
ugróköteleztek, stílusosan indián-
szökdeltek, de volt nyomkeresés és 
élő totemoszlop-kerülés is – mindezt 
az otthon lakóiból álló „bölcsek taná-
csa” figyelő tekintetétől övezve, taná-

csaikat megfogadva tették a fiatalok, 
a generációk együttműködésének je-
gyében.

Barantások. Szemán János „ba-
ran tás” vezetésével lovas-, íjász-
programokkal várták a gyerekeket a 
Bárczay kastélyparkban, a Gárdonyi 
Művelődési Házban augusztus 5. és 
9. között. A gyerekek reggeltől késő 
délutánig foglalhatták el magukat 
a jó levegőn, ismerkedtek a lovak-
kal, az ősi magyar népszokásokkal, 
eszközökkel, játékokkal, sportok-
kal, kipróbálhatták az ősi magyarok 
lakóhelyét, a jurtát is. Kissné Gon-
da Erika, a művelődési ház vezető-
je elmondta, először rendezték meg 
a tábort, amelyet 18 gyerek kezdett 
el, de menet közben is többen csat-
lakoztak. 

a város lapja
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» Dr. Gonda Géza | önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart augusz-
tus 14-én (szerdán), délután hat órától a Gárdonyi Géza Művelődési Házban (Hejőcsa-
ba, Sütő János utca). 

» Jakab Péter | önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart szeptember 
4-én (szerdán), délelőtt 11 órakor a Jobbik miskolci irodájában (Széchenyi u. 52.).
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Miskolci Napló
a város lapja

Zarándokok Miskolcon 

Miskolcra érkeztek csütörtökön 
a Csíksomlyót érintve Gyimes-
bükkről indult Szent Jobb Zarán-
doklat résztvevői. A város több 
templomát is érintették a Buda-
pestre augusztus 20-án érkező 
zarándokok, akiket Csöbör Ka-
talin országgyűlési képviselő és 
Pfliegler Péter alpolgármester 
fogadott a borsodi megyeszék-
helyen.

– Nagyon örülök, hogy én üd-
vözölhettem a zarándokokat 
Miskolcon. Körzetemből több 
helyszínt érintenek: Hejőcsa-
bát, a Deszkatemplomot, a Fé-
nyi Gyula Jezsuita Gimnáziu-
mot vagy például Görömbölyt. 
A magyar nemzet megújulá-
sáért zarándokolnak, s minden 
nap ugyanabban az időpontban 
elmondanak egy imát hazánkért 
– mondta el a politikus, aki meg 
is vendégelte a messze földről 
érkezett vándorokat.

A Mária-úton haladó za-
rándokokat végig kísérők se-
gítik utazásuk során, Miskol-
con Hernádi Béla vezette őket. 
– A Tetemvár gerincén jutot-
tunk le a Deszkatemplomig, 
ahol Pfliegler Péter köszöntött 

minket. Elkísért a Fráter György 
Katolikus Gimnáziumba, majd 
a polgármesteri hivatalnál kö-
szönt el tőlünk. Összesen tíz 
templomot érintünk Miskol-
con. Az elmúlt hat évben azon 
dolgoztunk, hogy a zarándok-
út vonala fel legyen festve a me-
gyei szakaszon, Eger kültelki ha-
tárától Tokajig. 130 kilométerből 
már 100 kész van, mindenhol a 
helyiek, egyházközségek, pol-
gármesterek dolgoznak a festé-
sen. Így élő az út – mondta a kí-
sérő.

Pfliegler Péter elmondta, vá-
rosvezetőként és személyesen is 
meghatotta a zarándokok kö-
szöntése. – Keresztényként, ka-
tolikusként tudom, milyen 
fontos hívőként egymás gondo-
latait megismerni, meghallgatni 
a másikat, így töltődhetünk fel. 
Emellett az emberi kitartás, fő-
leg ebben a nagy hőségben pél-
damutató, a cél, a fennkölt gon-
dolatok pedig megszívlelendőek 
– fogalmazott az alpolgármester.

Egerbe augusztus 10-én ér a 
küldöttség, Budapestre pedig a 
Szent Jobb körmenetre augusz-
tus 20-án érkeznek a tervek sze-
rint a zarándokok.                    S. P.

Egy százalék  
A NAV 2013. szeptember 1-jéig 
levélben tájékoztatja az érin-
tett szervezeteket a részükre ér-
kezett 1 százalékos felajánlá-
sokról, és a kedvezményezetti 
feltételek 30 napon belüli iga-
zolásának szükségességéről.  
Fontos, hogy a kedvezménye-

zett szervezetek a feltételek iga-
zolására szolgáló, 1337A számú 
adatlapot a NAV felhívásának 
kézhezvételétől számított 30 
napon belül benyújtsák, illetve 
amennyiben rajtuk kívül álló 
ok miatt ezt a határidőt elmu-
lasztják, úgy az adatlap benyúj-
tásával egyidejűleg igazolási ké-
relemmel éljenek.

Helyi MSZP-sek  
Veres Pál kinevezéséről
Közleményben reagáltak miskol-
ci MSZP-s politikusok – Simon Gá-
bor, Varga László, Földesi Norbert 
és Mihályi Helga – Veres Pál igaz-
gatói kinevezésére.

Kiemelik, hogy a városvezetést 
„felülbírálta” a kormányzat az-
zal, hogy a köznevelési államtit-
kár mégis Veres Pált nevezte ki 
a Földes Ferenc Gimnázium élé-
re. Véleményük szerint „a dön-
tés ugyanakkor csupán arról ta-
núskodik, hogy a kormányzat 
veszélyesebbnek ítéli a Veres Pál 
kinevezését követelő miskolciak 
ezreinek felháborodását”, mint a 

város vezetése.  „Kizárólag szak-
mai döntésről természetesen 
most sem beszélhetünk. Az ál-
lamtitkár a Miskolci Éltes Má-
tyás Óvoda, Általános Iskola 
és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény eseté-
ben a Krizáék utasítása alapján 
eljáró Csiszár Miklós jegyző ja-
vaslatára olyan igazgatót neve-
zett ki, aki harmadannyi támo-
gatást kapott a nevelőktől, az 
intézmény dolgozóitól, mint a 
most is pályázó eddigi igazgató” 
– fogalmaz a közlemény, mely-
ben gratulálnak Veres Pál kine-
vezéséhez. 

Megtekinthető a dokumentáció. Miskolc M. J. Város Önkor-
mányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a TISZA-BÉRC Kft. (3534 
Miskolc, Telepy Gy. u. 1.) miskolci bérelt telephelyén (23365/43 hrsz.) 
nem tervezi veszélyes hulladék hasznosítását. A cég műanyaghulladé-
kot – évente kb. 9500 tonnát, illetve faraklaphulladékot – évente kb. 500 
tonnát fog hasznosítani a telephelyen. A tervezett kapacitás: 10 000 ton-
na/év, 40 tonna/nap. Az erre vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentá-
ció 2013. augusztus 28-ig megtekinthető az Észak-magyarországi Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen (Miskolc, 
Mindszent tér 4. sz.), valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatalának Építési és Környezetvédelmi Hatósági Osztályán (Mis-
kolc, Városház tér 8. sz. III. udvar, földszint) ügyfélfogadási időben (hétfő 
13–16, szerda 8–17 és péntek 8–12 óra között).

KözérdeKű HÍreK ›››››››››››››››››››››››››››››

Selyemrét: teljes üzem és nagyobb biztonság
Minden élményelem, medence és 
szolgáltatás folyamatosan működik, 
így a hétvégétől már teljes üzem-
ben, szezonális jegyárakkal várja 
vendégeit a Selyemréti Strandfür-
dő. Kriza Ákos, Miskolc polgármeste-
re csütörtökön helyszíni bejárást tar-
tott a létesítményben. 

» folytatás az 1. oldalról
A polgármester emlékeztetett arra 
a múlt hétvégi esetre, mikor a für-
dőmesterre támadt egy, a strand 
működési szabályait figyelmen kí-
vül hagyó fürdőző.

– Ismeretes, a rendőrség példás 
gyorsasággal intézkedett, elfogta az 
illetőt, sőt, a bíróság gyorsított el-
járással már el is ítélte. Ez a gyors 
reagálás is azt bizonyítja, hogy a 
rendvédelmi szervek és az önkor-
mányzat összehangoltan dolgoz-
nak. A jövőben is határozottan lé-
pünk fel azokkal szemben, akik 
megzavarják a miskolciak nyugal-
mát, akár itt a strandon – hangsú-
lyozta Kriza Ákos.

Hozzátette, a strandon megerő-
sítették a biztonsági szolgálatot, s 

azt kérte a vezetőktől, hogy zéró 
toleranciával járjanak el minden 
olyan személlyel szemben, aki nem 
képes betartani az emberi együtt-
élés alapvető normáit és a strand 
szabályzatát.

– Vizsgáljuk annak lehetőségét, 
hogy a problémás elemeket vég-
ső szankcióként hogyan lehet ki-
tiltani a fürdő területéről. Egyez-

tettem a rendőrkapitánysággal is, 
ennek eredményeképpen a jövő-
ben rendőrök is őrzik majd strand 
nyugalmát hétvégenként – sorolta 
a városvezető.

Musztrai-Icsó Rita, a Selyem-
réti Strandfürdő vezetője arról 
szólt, tapasztalataik szerint a mis-
kolciak egy hónap alatt megsze-
rették a fürdőt. Júliusban több 

mint 47 ezren, vagyis naponta 
átlagosan háromezren fordultak 
meg itt. 

A próbaüzemet követően a Se-
lyemréti Strandfürdő – mivel an-
nak élményelemei, medencéi, szol-
gáltatásai rendben és folyamatosan 
működnek – hétvégétől már a 
2013-as nyári szezonra érvényes, a 
fürdő törzsvendégeivel is egyezte-
tett jegyárakkal várja vendégeit. A 
fürdővezető hangsúlyozta, a belé-
pők árait a magyarországi és kör-
nyező fürdők átlagárait figyelembe 
véve alakították ki.

– Az eddigi működési tapaszta-
latokat is figyelembe véve az elő-
zetesen meghirdetett belépőkhöz 
képest kedvező változás az 500 
forintos úszójegy, amely hajna-
li 4.30 és reggel 9 óra között biz-
tosít sportolási, úszási lehetőséget 
az arra vágyóknak. Családi jeggyel 
3 gyermekig vehető igénybe ked-
vezmény. Szintén jó lehetőség az 
500 és 1000 órás bérletek esetében, 
hogy azok akár családi bérletként 
is kiválthatók, de a Miskolcpont 
kártya is igen nagy kedvezményt 
nyújt – tette hozzá Musztrai-Icsó 
Rita.

Tajthy Á. | fotó: F. Kaderják Cs. 

Megvannak az új igazgatók
Megszületett az Emberi Erőforrások Minisztériumában a 
döntés a 428 oktatási intézmény magasabb vezetői álláshe-
lyének pályázata kapcsán. Miskolcon tíz intézmény élén lesz 
új igazgató augusztus 16-tól. 

Az új miskolci igazgatók:
Bartók Béla Zeneművésze-

ti Szakközépiskola: Fejér Zsolt 
György

Karacs Teréz Középiskolai Le-
ánykollégium: Pósalakyné Miskol
czi Csilla

Bulgárföldi Általános Iskola: Ta
kácsné Mohr Rita

Szabó Lőrinc Általános Iskola: 
Mikitáné Újjobbágy Erzsébet

Éltes Mátyás Óvoda, Általá-
nos Iskola és Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézmény: 
Görgényi Adrienn

21. Sz. Általános Iskola: Vucskó 
Zsuzsanna

Egressy Béni–Erkel Ferenc Ze-
neiskola, Alapfokú Művészeti Isko-
la: Mócz Ferenc

Arany János Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola: 
Klemmné Lőrincz Ildikó

Herman Ottó Gimnázium: Ma
darász Péter

Földes Ferenc Gimnázium: Ve
res Pál

A vezetői megbízás minden 
esetben határozott időre – 2013. 08. 
16 – 2018. 08.15-ig – szól.

A fenntartói feladatok átvételé-
vel 2013. január elsejétől az állam a 
felelősségével arányos szerepet vál-
lal a köznevelés rendszerében. Ki-
fejezve az intézményvezetők mun-
kájának fontosságát, az igazgatókat 
az oktatásért felelős miniszter átru-
házott hatáskörében a köznevelé-
sért felelős államtitkár bízza meg. 
A pályáztatási eljárást a 138/1992. 
kormányrendelet, a Nemzeti köz-
nevelésről szóló törvény, illetve a 
Kjt. szabályai határozzák meg.

A pályáztatást a vonatkozó jog-
szabályok alapján a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ folytat-
ta le. A pályázatokat a jogszabályban 
előírt módon a nevelőtestület, a szü-
lői és diákközösségek, többcélú in-
tézményben az igazgatótanács, a 
fenntartó, az intézmény székhelye 
szerint illetékes vagy az intézményt 
működtető települési önkormány-
zat véleményezte.                             H. I.

Sikeres munkát kíván a polgármester
Kriza Ákos, Miskolc polgármeste-
re gratulál a megválasztott igazga-
tóknak és munkájukhoz sok sikert 
kíván – írta közleményében Koczák 
Szilvia, a miskolci városháza szóvi-
vője.

„Az új, köznevelésről szóló tör-
vénynek megfelelően első alka-
lommal 428 intézményvezetői 
megbízatásról döntött a közneve-
lésért felelős államtitkár. Az új in-

tézményvezetők kinevezése 5 évre 
szól. Miskolc esetében Hoffmann 
Rózsa 10 oktatási intézmény veze-
tőjének pályázatáról döntött. Bízik 
abban, hogy a vezetők kinevezésé-
vel még eredményesebb, még sike-
resebb oktatómunka folyik majd 
az iskolákban, nevelési intézmé-
nyekben, amely a városnak is ja-
vára válik. Ezzel pedig Miskolc jó 
hírét is szolgálják” – áll a közle-
ményben.
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Termálvizet kötnek be az uszodába
Hét közepén kezdték an-
nak a termálkútnak a fel-
tárását, amit a Kemény 
Dénes Városi Sportuszo-
da kéthetes szünetelése 
alatt összekötnek az uszo-
da meglévő vízhálózatá-
val. A projekt célja a jelentős 
energiamegtakarítás.

A termálvizes kút a Miskol-
ci Egyetemhez tartozik – kétszáz 
méterre helyezkedik el az uszo-
dától. Hozzávetőleges évi vízkész-
lete 50 ezer köbméterre tehető. A 
tapasztalatok alapján az egyetem 
ennek a vízmennyiségnek csak a 
felét használja fel, a másik felét az 
uszoda fogja hasznosítani. Így kö-

rülbelül évi 25 ezer köbméter víz-
zel tud majd gazdálkodni a sport-
létesítmény.

– Az uszoda július 29-én kezd-
te meg szokásos nyári karban-
tartását. Ez a két hét jó alkalom 

arra, hogy a termálkút vizét ösz-
szekössék az uszoda vízkészle-
tével. A termálvíz alapvetően 
30 oC-os, így melegíteni sem kell 
rajta, hogy használható legyen a 
létesítmény számára. Az évi 25 
ezer köbméter termálvizet a 3000 
köbméteres nagymedence pótvi-
zeként hasznosítjuk majd, vagyis 
a naponta kötelező vízcsere meny-
nyiségét fogja fedezni – nyilatkoz-
ta lapunknak Simon Zoltán, az 
uszoda műszaki vezetője. – A 
munkák elkezdődtek, az uszoda a 
tervek szerint augusztus 12-én fog 
kinyitni, medencékben már rész-
ben termálvízzel – tette hozzá a 
műszaki vezető. 

A projekthez szükséges for-
rásokat 70 százalékban TAO-
pályázatból, 30 százalékban pe-
dig önrészből valósítják meg, ami 
az uszoda számára várhatóan egy, 
maximum másfél év alatt fog meg-
térülni.

Kiss Nikoletta | fotó: F. Kaderják Cs.

Készül a hőcserélő berendezés

Készül a hőcserélő berendezés a 
MIHŐ Gagarin utcai telephelyén, 
amely a Miskolci Agrokultúra Kft. 
fóliasátrainak hőellátását bizto
sítja majd. A tervek szerint szep
temberben kezdődik el a próba
üzem. 

Mint arról már hírt adtunk, az 
Agrokultúra Kft. nádasréti te-
lephelyén összesen hétezer 
négyzetméteren alakítanak ki 
hét nagy fóliasátrat, zöldségter-
mesztésre. Az egyenként nagy-
jából tíz méter széles, 106 méter 
hosszú, négyméteres belmagas-
ságú sátrakban az öntözés cse-
pegtetős technikával történik 
majd, a fűtés pedig az avasi lakó-
telep visszatérő hőjével. 

Lantos Ottó, az Agrokultúra 
Kft. ügyvezető igazgatója el-
mondta, a gázfűtés árához vi-

szonyítva jóval kedvezőbb áron 
kapják a hőenergiát a Geotermia 
Zrt.-től, így a piaci ár alatt tud-
ják a zöldségféléket is értékesíte-
ni a városi intézmények konyhái 
számára. A lakótelep fűtéséből 
visszatérő, mintegy 55 oC-os víz 
hőjét hőcserélő berendezéssel 
hasznosítják a téli időszakban, 
ez „adja majd át” a meleget az 
Agrokultúra rendszerében ke-
ringő víznek. 

A hőcserélő berendezést – és 
ennek a csatlakozó pontját – a 
MIHŐ építi ki, az összeszerelé-
si munkák folyamatban vannak 
a Gagarin utcán. A berende-
zés próbaüzeme a tervek szerint 
szeptemberben kezdődik el, s ha 
nem adódnak problémák, ok-
tóberre teljes gőzzel működhet 
majd. 

Sz. S. | fotó: Juhász Á.

„Pályázati nyereményeső” – felújítások
Három miskolci bölcső-
de újulhat meg teljesen, ösz-
szesen 350 millió forintos 
pályázati támogatásból. A 
részletekről sajtótájékozta-
tón számolt be Soltész Mik-
lós államtitkár és Kriza Ákos 
polgármester. További sike-
res pályázatok keretében hat 
óvodában és két általános is-
kolában is várhatók jelentős 
felújítások.

A „Gyermekjóléti alapellátások inf-
rastrukturális fejlesztése – bölcső-
de létesítése” című pályázat kereté-
ben a régióban összesen 2 milliárd 
forint áll rendelkezésre, ebből Mis-
kolc önkormányzata júniusban 350 
millió forintot nyert el, három böl-
csőde teljes felújítására.

– A pályázat 100 százalékos tá-
mogatottságú, nincsen önkor-
mányzati önrész, így a korábbi szo-
cialista kormányok gyakorlatával 
ellentétben nem növeli a beruházás 
a város adósságállományát – emelte 
ki Soltész Miklós.

– Miskolcon összesen 756 böl-
csődei férőhely van, minden igényt 
kényelmesen ki tudunk elégíteni. 
Viszont nagyon fontosnak éreztük, 
hogy ezen férőhelyeknek a minő-
ségét növeljük, erre ad lehetőséget a 

nyertes pályázat – tette hozzá Kriza 
Ákos polgármester.

A Diósgyőri, a belvárosi Mese-
malom és az avasi Napraforgó Böl-
csőde felújítására, korszerűsítésére 
kerül sor. – Az intézményeket igye-
keztünk úgy kiválasztani, hogy le-
fedjék Miskolc teljes területét, az 
összes városrészt. Ezért esett három, 
egymástól viszonylag távoli város-
rész bölcsődéire a választás – hang-
súlyozta Kriza Ákos. 

– A támogatási szerződést júni-
us 28-án írták alá, a kivitelezés meg-
kezdése előtt közbeszerzési eljárás 
lefolytatása szükséges. A fejlesztések 
az eljárás függvényében indulhat-

nak és legkésőbb 2015. március 31-
ig fejeződhetnek be – mondta még 
el a polgármester. 

Szintén pályázati forrásból – ösz-
szesen 415 millió forintból – újul-
hatnak meg a Batsányi János, az 
Avastetői, a Katowice Sport, a Jó-
zsef úti, a Középszer, a Selyemré-
ti Óvodák, illetve a Szilágyi De-
zső Általános Iskola homlokzata, 
külső nyílászárói. – Valóságos pá-
lyázati nyereményesőről beszélhe-
tünk, hiszen korábban a Brunszvik 
Teréz Tagóvoda és a Bársony János 
Úti Tagóvoda infrastrukturális fel-
újításához nyújtott be pályázatot az 
önkormányzat. Jelenleg a támogató 

döntésre várunk, annak érdekében, 
hogy a projekt támogatási szerző-
dését megköthessék, és minél előbb 
megkezdődhessen a fejlesztés – tet-
te hozzá Kriza Ákos. Más forrásból, 
közel 500 millió forintból újulhat 
meg és bővülhet egy tornacsarnok-
kal a közeljövőben a Hunyadi Má-
tyás Általános Iskola is.

Soltész Miklós bejelentette, hogy 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
miskolci csoportja is kapott egy új 
autót abból a kilencből, melyeket a 
hajléktalanellátás fejlesztése érdeké-
ben adományoz a minisztérium az 
utcai szolgálatok számára. 

Tajthy Á. | fotó: F. Kaderják Cs.

Megújul az MVK 
Közönségszolgálati irodája
Felújítás miatt zárva lesz augusz
tus 7. és 15. között az MVK Zrt. 
Közönségszolgálati irodája – kö
zölte a közlekedési cég.

A felújítás alatt, a Szemere utca 
5. szám alatti iroda értékesíté-
si feladatait, a jegy- és bérlet-
árusítást ezen időszak alatt az 
Uitz Béla úti jegypénztár látja el, 
amely a bérletváltási időszakban 
érvényes nyitva tartási renddel 
várja vásárlóit.

A pótdíj-ügyintézés, a talált 
tárgyak kezelése, a díjmentes 

utazási igazolványok készítése 
az ügyfélszolgálat eddigi nyit-
vatartási rendje szerint, szintén 
az Uitz Béla úti jegypénztárban 
történik.

Az MVK Zrt. Közönség-
szolgálati irodája a felújítás ide-
je alatt is elérhető telefonon az 
514-900/484-es melléken ke-
resztül.

A Szemere utcai iroda au-
gusztus 15-én, reggel 8.30-tól 
megújult belső térrel, a megszo-
kott nyitva tartás szerint várja 
minden kedves ügyfelét.

A hőség a vízhálózatot is megterheli
Több csőtörés és meghibásodás is 
történt az utóbbi időben a miskol
ci vízhálózatban – a szakemberek 
a nagy hőség miatt kiszáradt föld 
„mozgásával” magyarázzák az ese
teket. Legutóbb a Középszerről je
leztek a lakosok csőtörést. A MIVÍZ 
Kft. munkatársaival mi is kinn jár
tunk a helyszínen.

– Nagy valószínűséggel, az előzetes 
kalkulációk szerint csak tokfolyás-
ról van itt szó – törli le megköny-
nyebbülve a homlokát a nagy hő-
ségben Antal Tamás, a MIVÍZ Kft. 
építési és hibaelhárítási részlegének 
vezetője. Még csak 9 óra, de már 
jócskán 30 Celsius-fok fölött jár a 
hőmérséklet. Mint mondja, Mis-
kolc területén is gondokat okoz a 
vízhálózat mindennapi üzemelte-
tésében a már-már elviselhetetle-
nül meleg időjárás. A régóta tartó 

csapadékhiány miatt kiszáradt ta-
laj ugyanis – elveszítve természetes 
víztartalmát – összehúzódik, zsu-
gorodik, ez a mozgás pedig repe-
dést, meghibásodást idézhet elő a 
csöveken.

– A talaj egyre nagyobb feszült-
séget indukál a csövekben, ennek 
következtében az 50-60 éves ve-
zetékek elrepednek, eltörnek – is-
merteti a szakember. – Itt csak egy 
tokfolyásról beszélhetünk, de a ki-
zárás így is megtörtént, ez azon-
ban az Avason élőket nem érinti, 
ott nem akadályozza a vízfogyasz-
tást a mostani munka – teszi hozzá 
Antal Tamás.

Mint mondja, az utóbbi egy 
hétben maguk is tapasztalták a 
rendkívüli meleg negatív hatása-
it, hiszen „radikálisan megnőtt” a 
csőtörések száma Miskolcon. „Pri-
oritást kell felállítanunk”, hangsú-

lyozza a szakember, hiszen elmon-
dása szerint voltak a középszeri 
esetnél jóval súlyosabb mérvű cső-
törések is a közelmúltban, melye-
ket azonnal el kellett hárítaniuk.

– A MIVÍZ Kft. szakemberei 
mindig a lehető legrövidebb időn 
belül igyekeznek elhárítani a meg-
hibásodásokat – emelte ki Pásztor 

Imre, a Miskolc Holding Zrt. kom-
munikációs vezetője lapunknak. 
– A MIVÍZ arra törekszik, hogy 
ezek lehetőleg minél kisebb kelle-
metlenséget okozzanak a fogyasz-
tóknak, s ne kelljen huzamosabb 
ideig szüneteltetni vagy korlátoz-
ni a szolgáltatást. A kánikulai idő-
szakban a fogyasztók számára 
érzékelhető kizárás nem történt – 
tette hozzá.

K. I. | fotó: F. K. Cs.

Nyári munkák az iskolákban 
Tisztasági festés, karbantartás, 
javítás, pótlás – ezeknek a mun
káknak az ideje a nyári szünet az 
oktatási intézményekben. Miskol
con idén szinte minden általános 
és középiskolában végeznek javí
tásokat, hogy komfortosabb kö
rülmények között kezdődhessen 
néhány hét múlva az új tanév.

A Miskolci Közintézmény-mű-
ködtető Központ (MKMK) ér-
deklődésünkre elmondta, a 
fenntartásukban lévő oktatá-
si intézmények majd’ mind-
egyikében végeznek kisebb-
nagyobb felújítást. Általános 
iskolák közül a Selyemréti, Bár-
sony János, Hunyadi Mátyás, 
Komlóstetői, Szabó Lőrinc, Pat-
tantyús, Munkácsy Mihály, Él-
tes Mátyás, Rákóczi Ferenc, 
Kaffka Margit, Könyves Kál-

mán, 10. Sz. Petőfi és 21. Sz. 
Általános Iskolák érintettek a 
munkákban, de a Petőfi Sán-
dor Fiú- és Karacs Teréz Le-
ánykollégiumban is dolgoztak. 
Középiskolák közül a Szeme-
re Bertalan, az Andrássy Gyula 
Diósgyőr-Vasgyári Szakképző, 
Ferenczi Sándor Egészségügyi 
Szakközépiskola volt érintett a 
karbantartásban.

Az MKMK érdeklődésünk-
re elmondta, a fenti intézmé-
nyekben a melegítő és főző-
konyhák nyári karbantartása, 
a helyiségek tisztasági festése, 
fal- és padlóburkolatok pótlá-
sa, főzőberendezések kisebb 
karbantartása már elkészült, 
a szeptemberi iskolakezdésig 
még további osztálytermek és 
vizesblokkok tisztasági festését 
fogják elvégezni.
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BABUS            AUTÓHÁZ KFT.
l Új és használt autók értékesítése

l Garanciális és garanciaidőn túli szervizek,  
javítások

l Karambolos javítás minden típusra,  
helyszíni kárfelvétel, ingyenes csereautó

l Utángyártott és gyári alkatrészek értékesítése
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 míG Nem jÁrT NÁlUNK!!!
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gyakorló ápoló (okJ: 5272301) 
képzési idő:  4 félév

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

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

Jelentkezési határidő: 2013. 08. 31.

a szent Benedek gimnázium szki  
és kollégium miskolci tagintézménye 

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

Érdeklődni És jelentkezni: 

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

sztbenedek.miskolc.titkarsag@gmail.com

Az akció érvényes: 
2013. 08. 10-től 2013. 08. 16-ig 

Ariel mosópor, 4 kg, 825 Ft/kg 3299 Ft
Perlux mosógél, 7 l, 428 Ft/l 2999 Ft
Dosia mosópor, 10 kg, 290 Ft/kg 2899 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
Hirsch Bio gyógypapucsok  már 3999 Ft/tól
Szegett szőnyegek 0,65 x 2 m, több színben 1299 Ft
Aqua Mat fürdőszobaszőnyeg, 65 cm széles  1099 Ft/m  

ELADÓ  MISKOLCI INGATLANOK
A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. kétfordulós  

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

az alábbi miskolci ingatlanokat

Cím, jelleg Helyrajzi szám
Alapterület

(m2)
Minimális bruttó  

ajánlati ár (Ft)
Bánatpénz  

(Ft)
Ajánlattétel

beadásának határideje
Ajánlatok bontásának  

időpontja
Széchenyi u. 95.

(lakóház)
3625

1269 telek
480 épület

39 500 000 1 975 000 2013. 08. 27., 10.00 2013. 08. 27., 10.15

Palóczy u. 6.
(üres telephely)

2558/2
942 telek

645 épület
32 000 000 1 600 000 2013. 08. 27., 14.00 2013. 08. 27., 14.15

József A. u. 44.
(üres iskola)

4800
3577 telek

1513 épület
55 000 000 2 750 000 2013. 08. 29., 10.00 2013. 08. 29., 10.15

Klapka Gy. u. 27.
(üres étterem)

13084
632 telek

350 épület
25 600 000 1 280 000 2013. 08. 29., 14.00 2013. 08. 29., 14.15

Álmos u. 24.
(fejlesztési terület)

4275/9 7659 telek 65 000 000 3 250 000 2013. 09. 03., 10.00 2013. 09. 03., 10.15

Petőfi tér 3.
(lakóház)

3428
1077 telek
711 épület

30 000 000 1 500 000 2013. 09. 03., 14.00 2013. 09. 03., 14.15

Békeszálló telep
(fejlesztési terület)

23103/4 ~ 18 000 telek 65 000 000 3 250 000 2013. 09. 05., 10.00 2013. 09. 05., 10.15

Az írásos ajánlatok benyújtásának és bontásának helyszíne: MIK Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60., I. emelet 14. szoba

Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlant és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt (ingatlanonként 20 000 Ft + 
áfa áron) a MIK Zrt.-től megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyer-
tes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indoklá-
si kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa! Az ingatlanok igény esetén, előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetők meg.

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a MIK Zrt honlapján www.mikrt.hu, valamint a 30/337-9869 és az 516-213, 516-236, 516-237, 516-243-as mis-
kolci telefonszámokon kérhető. 

AZ UNIÓ COOP ZRT. IGAZGATÓSÁGA  
AZ ALÁBBI HELYISÉGEKET HIRDETI MEG BÉRBEADÁSRA:

Miskolc, Vörösmarty út 17. sz. alatt lévő ingatlan,  
(volt Profi áruház). 

Várhatóan szeptemberben nyíló  
COOP Szuper áruház oldalában:

– 4 db, 40 m2 alapterületű
– 1 db, 70 m2 alapterületű üzlethelyiségeket.

 
Érdeklődni: 46/508-591, 30/289-0706

Pályázatok beadási helye: UNIÓ COOP Zrt.  
Miskolc, Kossuth u. 1., vezérigazgatói titkárság.

Határidő: 2013. augusztus 17.
Több pályázó esetén írásban küldünk értesítést  

a versenytárgyalás helyéről és idejéről.

Apróhirdetés
a miskolci logos Főiskola felvé-
telt hirdet a 2013–2014-es tanévre, 
3 éves BA. képzésre, bibliai tudomá-
nyok szakra. Bibliaértelmezés, kom-
munikáció, vezetéselmélet, projekt-
menedzselés, egyházkormányzás, 
konfliktuskezelés. Infó: www.logos-
hungary.hu Telefon: +36-20/420-

2005. Felvételi határidő: 2013. aug. 
30. Érdeklődj lehetőségeidről!

Hi-sec és mega acél bizton sá gi ajtók 
már 54 900 Ft-tól, továbbá nyílászá-
rók (műanyag, fa, alumínium) cseréje 
óriási kedvezménnyel, teljeskörű ár-
nyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, web: www.
aluport.hupont.hu, bemutatóterem: 
Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: 
h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

Hagyomány- és értékőrző  
augusztus 20-a Miskolcon
Idén is ünnepi megemléke-
zések, kenyérszentelés és ke-
nyéráldás, valamint kultu-
rális és családi programok 
várják az érdeklődőket au-
gusztus 20-án városszer-
te Miskolcon. A programok 
központi helyszíne a hagyo-
mányokhoz híven idén is a 
Szent István tér lesz, de több 
városrészben, illetve szakrá-
lis helyszínen is lesz megem-
lékezés.

Az ünnepi programok a belvá-
rosban délután kettő órakor kez-
dődnek majd a Perecesi Bányász 
Fúvószenekar koncertjével. Ezt 
követően a Fazekas Kórus műso-
rát, majd délután három órakor 
Korzsényi Tibor bábelőadását lát-
hatják „Micike, a picike” címmel.

Délután négy órakor a Mint-
ha zenekar lép fel a Szent István 
téren, ötkor pedig elkezdődik a 
20-i központi ünnepség, az ün-
nepi menet aratókoszorúval és 
az új kenyérrel vonul államalapí-
tó Szent István király szobrához, 
ahol Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere és Csöbör Katalin or-
szággyűlési képviselő mond majd 
beszédet. A köszöntőket – a ha-
gyományoknak megfelelően – a 
kenyérszentelés és kenyéráldás 
követi a történelmi egyházak kép-
viselőinek részvételével.

Az egész napos rendezvény ezt 
követően kulturális és zenés mű-
sorszámokkal folytatódik majd. 
Este hat órakor a Szinvavölgyi 
Néptáncműhely ad majd ünnepi 
műsort, fél nyolctól pedig Miskolc 
Rock-koncert lesz az Excelsior, a 
BMV Rock Egylet, a Pakulár és a 
Happy Bluesday együttesekkel.

A Szent István téren a város 
ünnepi hagyományainak meg-
felelően délelőtt 10 órától csalá-
di programokkal várják majd az 
érdeklődőket. Ezúttal is itt lesz 
megtalálható a Borókás Népi Já-
tékpark, a gyermekjátszóház, lesz 
lehetőség kenyeret dagasztani és 
sütni, lesz kenyérvásár, kecske-
sajt és más finomságok, valamint 
népművészeti kirakodóvásár, va-
lamint lesz baranta-bemutató és 
íjászat is.

A belvárosi helyszíneken túl 
a város számos pontján lesz-
nek programok és megemlékezé-
sek. Reggel kilenc órakor Felsőhá-

morban, a Szent István-szobornál 
lesz megemlékezés és koszorúzás, 
ahol Kovács László önkormány-
zati képviselő mond ünnepi beszé-
det. Délelőtt 10 órakor a Miskolc-
vasgyári Szent István templomban, 
míg fél 11-től a selyemréti Szent 
István templomban lesz ünnepi 
szentmise és búcsú – utóbbi hely-
színen a plébánia 70. évfordulóját 
is a programokkal párhuzamosan 
ünneplik.

Végül – de nem utolsósorban 
– a Herman Ottó Múzeum is ké-
szül programmal augusztus 20-
án. A papszeri kiállítási épületben 
„Az Árpád-házi szentek és boldo-
gok” címmel nyílik kiállítás Szeke-
res Erzsébet textilművész szövött 
faliképeiből. Az eseményen Pusz-
tai Tamás múzeumigazgató, Ko-
vács Gergelyné kultúrtörténész 
mond majd beszédet és Orosz Gá-
bor népzenész is közreműködik a 
megnyitón.

T. Á.

Természeti és épített kincsek  
a Demjén Termál Völgyben  
európai uniós támogatással
Az ÉMOP Turisztikai attrakciók fejlesztése felhívás ke-
retén belül gyógy- és élményfürdő épül a Demjéni Termál 
Völgyben.

A Cascade Barlangfürdő az Európai Unió és a Magyar Állam által 
nyújtott 500 000 000 forintos támogatással kerül kialakításra.
A Demjén Termál Fürdő Kft. a projekt megvalósulásával több 
mint 30 új munkahelyet hoz létre. A térségben egyedülálló be
ruházás alkalmával az élményelemeken, a szórakozást és a kel
lemes tartózkodást biztosító létesítményeken túlmenően a gyó
gyászatra épülő szolgáltatások kerülnek kialakításra.
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„Miskolc jó választás!”
Miskolcon forgatja első videoklip
jét Pál Dénes, a felvételekbe bárki 
bepillanthatott az elmúlt napok
ban. Magyarország hangja nem 
véletlenül választotta „A széltől 
is óvsz” című dalához készült klip 
forgatási helyszínéül szülőváro
sát, a jövőben is aktív szerepet kí
ván vállalni Miskolc népszerűsí
tésében. 

A város és az énekes továb-
bi együttműködéséről szerdán, 
sajtótájékoztatón számoltak be. 
– Pál Dénes a kereskedelmi te-
levízióban megnyert tehetség-
kutató verseny után a fővárosi 
sztárélet csillogása, a haknik vi-
lága helyett Miskolcot, és sa-
ját – a rajongók által elismert 
– képességeinek továbbfejlesz-
tését választotta. Döntése nagy 
megtiszteltetés mind Miskolc, 
mind az itt élők számára, hi-
szen a város átalakulóban van, 
mára maga mögött hagyta az 
„acélváros” jelzőt. Élhető, fia-
talos, dinamikus várossá vá-
lik – hangsúlyozta Kriza Ákos 
polgármester. – Ebben az átala-
kulásban fontos szerepet tölt be 
Pál Dénes, aki példát mutat ab-
ban, hogy lehet a sikert helyén 
kezelni, a gyökereket megtar-
tani – tette hozzá a polgármes-
ter, elmondva: Pál Dénes haza-
térésével bizonyította, Miskolc 
a fiatalok számára is jó válasz-
tás. – A mi feladatunk, hogy ne 
pusztán hálásak legyünk azért, 
mert így döntött, hanem segít-
sük, támogassuk őt, hogy pél-
dája nyomán további tehetsé-
ges fiatalok döntsenek Miskolc 

mellett – emelte ki Kriza Ákos.  
Pál Dénes elmondta, számára 
mindig fontos volt és fontos lesz 
Miskolc; ide köti a családja, a ba-
rátai és nagyon sok szép emlék. 
– Szeretném, ha megismerné az 
ország ezt a várost, de egy kicsit 
másképp, mint ahogy eddig tet-
te és tehette. Ez egy olyan hely, 
ahol kincset lelhetünk, barátot, 
támogatót, természeti csodákat 
és életünk végéig tartó kapcsola-
tokat – hangsúlyozta. 

A rajongók és az eseményen 
megjelent újságírók ezt követő-
en részt vehettek a klip több je-
lenetének forgatásán is, a Művé-
szetek Házában, illetve a Szinva 
teraszon.

Az eseményen Pál Dénes 
ajándékokkal is köszöntötte a 
klip három, helyezést elért for-
gatókönyvíróját, Árszintye Eri-
kát, Knyihár Annát, és a győz-
test, Debreczeny Lillát, aki 
lapunknak elmondta: Miskolc 
nem idegen számára, többször 
járt már itt, és tetszik neki, amit 
látott. Mindig szívesen tér ide 
vissza.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Ákos

Készülnek a szezonra
Több miskolci csapat is elkezdte a 
felkészülést a következő idényre, 
míg mások edzőtáborral hango
lódnak az évre.

A Miskolci Szabadidőközpont 
Floorball SE OB2-es játékosai 
hétfő estére abszolválták első 
edzésüket. Az utánpótlásból 
ketten érkeztek (Baintner Ba-
lázs, Kovács Dávid), míg Drótos 
Gyulán kívül egyelőre nem iga-
zolt el senki a csapattól.

Az előző szezonban az ötö-
dik helyen zárta az OB 2-t a 
Miskolci Szabadidőközpont 
Floorball Sport Egyesület, 14 
mérkőzés alatt 16 pontot gyűjt-
ve – ezen javítana a klub. Juhász 
Csaba edző szerint a fiatalokkal 
és az idősekkel kiegészülve baj-

nokesélyes csapatuk lesz jövőre, 
ez is a cél.

Szintén a hét első napján lát-
tak neki az alapozásnak a Mis-
kolc Városi Sportiskola fér-
fi kézisei. Az NB II észak-keleti 
csoportja szeptember végi rajtjá-
ra a kezdetekben futással és erő-
sítéssel készül a csapat.

A Miskolci Jégcsarnokban 
viszont már túl vannak az első 
héten. A Jegesmedvék egymás 
közti mérkőzéssel zárták a felké-
szülés első hét napját, mely után 
Travis Young vezetőedző elége-
detten beszélt az eddigi tapasz-
talatairól a klub honlapjának.

Ugyancsak a jégcsarnokban, 
edzőtáborral teltek a napjai a 
Havasszépe SE műkorcsolyázói-
nak is.                                         S. P.

Visszanyeri régi pompáját a vár
Szerdán írták alá a diósgyőri 
vár rekonstrukciójának kivi-
telezői szerződését. A terve-
zett fejlesztésekről sajtótájé-
koztatón számoltak be. 

Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere egyebek mellett arról szólt, 
hogy a vár nagyszabású fejleszté-
se a város fejlesztését is jelenti. Ré-
sze a Diósgyőr-Lillafüred komplex 
kulturális és ökoturisztikai fejlesz-
tését célzó projektnek. Kriza Ákos 
utalt azokra a kulturális értékekre, 
amelyeket a vár, rendezvényeivel 
egyetemben eddig is képviselt, s el-
mondta, a fejlesztéseknek köszön-
hetően még nagyobb értéket kép-
visel majd mindez. 

Sebestyén László országgyűlési 
képviselő örömét fejezte ki, hogy a 
sikeres projektek is mutatják: egyre 
inkább beérik annak a munkának 
a gyümölcse, amelyet a város ve-

zetésével együtt, képviselőtársaival 
Miskolc érdekében végeznek. Diós-
győr-Lillafüred komplex kulturális 
és ökoturisztikai fejlesztésének teljes 
költsége mintegy 2,4 milliárd forint, 
ebből kétmilliárd a pályázati támo-
gatás. A vár rekonstrukciójára ezen 
belül több mint egymilliárd forintot 
költenek. Sebestyén László a város-
részt érintő fejlesztéseket elemezve 
utalt a vár kiemelkedő turisztikai, 

idegenforgalmi jelentőségére, a lil-
lafüredi fejlesztésekre, a függőker-
tek megújítására is. Ugyancsak szólt 
a képviselő a nagyszabású, többmil-
liárdos stadionfejlesztésről, vala-
mint a tapolcai strand rekonstruk-
ciójáról is, amelyre már megvannak 
a források. 

Tóth József, a vár felújítási mun-
káit elnyert Zeron Zrt. vezérigaz-
gatója elmondta, a munkaterüle-

tet gyakorlatilag már csütörtökön 
átveszik, s hétfőtől a munkálatok 
is megindulnak, látványosabb sza-
kaszba azonban ezek csak majd 
mintegy egy hónap múlva érnek. 
A vezérigazgató kiemelte, hogy 
a kivitelezés során folyamatosan 
egyeztetnek a művészeti, régészeti 
szakhatósággal, s a lakosság érde-
keit is szem előtt tartják.  

Lengyel Katalin, a Miskolci Vá-
rosfejlesztési Kft. ügyvezető igaz-
gatója egyebek mellett arról szólt: 
a beruházás során a vár – a nyu-
gati szárny kivételével – két szint 
magasságig újra felépül. A vár tor-
nyai között három palotaszárny is 
megújul, amelyekben helyet kap az 
egykori lovagterem, a várkápolna 
és a királynék lakóterme. A kiállí-
tóterekben a látogatók a középko-
ri váréletbe és hajdani mestersé-
gekbe nyerhetnek bepillantást. A 
vár szomszédságában kap helyet 
a nagy befogadóképességű Lovagi 
tornák tere.

Szepesi S. | fotó: Juhász Á. 

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. Miskolc, Generali Aréna, 18.15.

Augusztus 15–25. | » Kosárlabda: U18-as B-divíziós női Európa-bajnokság. Genera-
li Aréna, egyetemi körcsarnok.

Augusztus 17. | szombAt » Labdarúgás: NB I. DVTK – KTE. Diósgyőri stadion, 
16.30.

SportműSor ›››››››››››››››››››››››››››››

sport
DVTK: két meccs, két pont
Az első hazai találkozón is egy 
pontot szerzett a DVTK az NB I 
2013/2014es idényében. A pirosfe
hérek a 2. fordulóban 2–2t játszot
tak az MTK ellen szombaton.

4488 néző gondolta úgy, hogy a 
megemelkedett jegy- és tikettárak 
ellenére ott a helye a diósgyő-
ri stadionban a hazai idénynyitón. 
A helyszínről ennyien láthatták, 
ahogy Pölöskei Zsolt bombájával 
megszerzi a vezetést Garami József 
együttese, de a DVTK még az első 
félidőben egalizált a brazil William 
Alves első diósgyőri találatával. A 
fordulás után Tisza Tibor szabad-
rúgásgóljával vezetett is a DVTK, a 
csereként beállt Bese Barnabás lö-
vése is utat talált viszont a kapuba, 
így pontosztozkodással kellett be-
érniük a csapatoknak.

– Úgy gondolom, kiszolgáltuk 
a közönséget, küzdöttünk, hajtot-
tunk végig, ami a nagy melegben 
hihetetlen. Ki kellett volna hasz-
nálni 2-3 nagy helyzetünket, nem 
szeretnék emiatt sokszor sírni. Két 
olyan gólt kaptunk, ami benne volt 
az MTK kontrajátékában, az első 
félidőben az az egy lövésük volt. 
Ahogy mondtam, sok munka kell 
még, de jó úton haladunk, viszont 
kell egy minőségi csatár – értékelt 
a lefújás után Tomiszlav Szivics, a 
DVTK vezetőedzője.

Vasárnap Debrecenben vendég-
szerepel a Diósgyőr, Zoran Kostić 
nélkül, akit kiállítottak a miskolci 
mérkőzésen.

Az MTK elleni meccset eltil-
tás miatt kihagyó Kádár Tamást 
Michal Hanek helyettesítette. A 
magyar védővel kapcsolatos hír, 

hogy Elek Ákossal együtt meghív-
ták a magyar labdarúgó-válogatott 
Csehország ellen készülő keretébe.

– Várom a találkozót, nagyon 
örülök, hogy ismét meghívót kap-
tam Egervári Sándor szövetségi ka-
pitánytól, hiszen minden játékos 
arra vár, hogy bekerüljön a váloga-
tottba. Bízom benne, hogy lehetősé-
get kapok, és kezdőként léphetek pá-
lyára – kommentálta a védő.

A harmadik DVTK-játékos, Ru-
dolf Gergely azonban ezúttal nem 
kapott meghívót.

A magyar válogatott jövő hét 
szerdán, 20.30-kor a budapes-
ti Puskás-stadionban játszik a cse-
hekkel felkészülési mérkőzést, 
majd szeptember 6-án Bukarest-
ben vív sorsdöntő világbajnoki se-
lejtezőt a románokkal.

S. P. | fotó: Juhász Á.

„Csak a Diósgyőr!...” – milliárdok stadionfejlesztésre
A magyar miniszterelnök azt szeretné, ha még idén elkezdődhetnének a sta
dionrekonstrukciós munkák többek közt Diósgyőrben is – Orbán Viktor er
ről abban az úgynevezett sportági évértékelő interjúban beszélt, amelyet a 
felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia (PFLA) honlapjának adott.

» folytatás az 1. oldalról
– Az egymilliárd forintos TAO-
támogatás mellé további hárommil-
liárd forint érkezik még a Diósgyőri 
stadion és környezetének rekonst-
rukciós munkálataira, valamint az 
átépítésre – írta ezzel kapcsolatos, 

hétfői közleményében Sebestyén 
László (Fidesz) országgyűlési kép-
viselő.

„Ez az, amiről néhány hete beszá-
moltam, és amit Orbán Viktor mi-
niszterelnök úr hivatalosan is beje-
lentett. Szívből örülök, hogy eddig 

végzett képviselői munkánkat ez-
zel a gesztussal is elismerte és bízom 
abban, hogy jövő év tavaszára már 
a gyönyörű új stadionban játsszuk 
a meccseinket. Kérem a szurko-
lók és a szimpatizánsok megértését, 
mert természetesen a stadion átépí-
tése miatt néhány mérkőzésünket 
más helyszínen kell, hogy játsszuk. 
De bárhol is legyenek a meccsek, 
CSAK A DIÓSGYŐR!” – zárul Se-
bestyén László közleménye.

Pályán a női kosárlabdázók is
A héten megkezdte a felkészülést a 
DVTK női kosárlabdacsapata is a kö
vetkező idényre.

Öt felnőtt játékos volt „hadra fog-
ható” hétfő délelőtt a városi sport-
csarnokban, a DVTK női ko-
sarasainak első edzésén, a keret 
juniorokkal bővült tízfősre. Az ide-
genlégiósok szokás szerint szep-
tember elején csatlakoznak a ma-
gyar társakhoz, de utóbbiak közül 
is többen hiányoznak különböző 
korosztályos válogatott tornák mi-
att. Az U18-asok közt is van négy 
diósgyőri, plusz a vezetőedző, Pe-
resztegi Nagy Ákos – ők augusztus 

15. és 25. között éppen Miskolcon 
küzdenek majd a lehető legjobb 
eredményért a B-divíziós Európa-
bajnokságon.

– Már az első héten napi nyolc 
edzéssel készülünk a klubcsapattal. 
A válogatott miatt lesz olyan nap, 
amikor négy edzést tartok, de ezt 
vállaltam – kezdte a DVTK és a női 
U18-as válogatott edzője. – Nyolc-
hetes felkészülésünket három sza-
kaszra osztottam: az U18-as Eb-ig 
tart az első, azt követően a magya-
rokkal a második, végül szeptem-
ber 2-a, a légiósok érkezése után a 
harmadik, immár a végleges, 13-as 
kerettel – magyarázta a szakember.

– Továbbra is az agresszív vé-
dekezésre épülő látványos, gyors 
kosárlabdát játszatnám, a tavalyi 
stílust még eredményesebben sze-
retnénk megvalósítani. Úgy alakult 
idén, hogy mérkőzéssel készülünk 
a meccsekre: 8-9 felkészülési talál-
kozót játsszunk a rajtig – mondta 
Peresztegi Nagy Ákos.

Szabó Tamás elnök a magyar–
szlovák közös bajnokságban és 
a hazai kupában is érmet vár az 
együttestől, az Európa Kupában 
pedig a nyolc közé jutás a hőn áhí-
tott cél.

– Biztos vagyok benne, hogy 
minden fronton az éremért fo-

gunk harcolni, a keret alkalmas 
rá. Szeretnénk visszahozni a ’90-
es évek telt házas mérkőzéseit – 
vázolta a jövőt a klubvezető.

A keret hatvan százaléka kicse-
rélődött, de Szabó Tamás szerint 
minőségi változásra volt szükség 
az idei célkitűzések miatt. A csapat 
a héten tovább erősödött, a 192 cm 
magas lett center, Liene Jansone az 
Euroligás török Tarsus együttesé-
ből érkezik. – Olyan játékosokat si-
került igazolni, akikről korábban 
csak álmodhattunk – tette hozzá 
az elnök.

Az első bajnokit szeptember 27-
én, hazai pályán játssza a DVTK a 
rózsahegyiek ellen (részletes prog-
ram a minap.hu-n).

Soós P. | fotó: F. Kaderják Cs.
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XV. Bogácsi FürdőFesztiVál
a bogácsi thermálfürdőben 2013. augusztus 17–18.

17-én sportnap, Beach Party,  
este karaokes éjszakai fürdőzés

18-án pedig Fürdő szépe választás, Macsóvadászat,  
Irigy Hónaljmirigy, Takács Nikolas-koncert és még sokan mások.

További információk: www.bogacsitermalfurdo.hu, like-old az új Facebook oldalunkat  
https://www.facebook.com/bogacsitermalfurdo.hu?fref=ts

Ökotábor uniós támogatással
A Támop-3.1.4-12 
/2-2012-0029 Inno-
vatív iskolák fejlesz-
tése című pályázat 
keretében ökotábor-
ban vettek részt 
Bükk szentkereszten 
a ked vezményezett 
Kle belsberg Intéz-
ményfenntartó Köz-
pont fenntartásában működő martin János Szakképző Is-
kola diákjai. A gyerekek számos érdekes program révén 
ismerkedtek a természettel, a természetes életmóddal. Be-
járták a Holdviola tanösvényt, ennek során tanultak a tá-
jékozódásról, az erdei növény- és állatvilágról. Az éjsza-
kai gyalogtúrán a Lófő-tisztásra mentek, ahol a csillagok 
segítségével történő tájékozódást és a főbb csillagképeket 
tanulmányozhatták. A programban szerepelt gombaisme-
reti és gyógynövénytúra, valamint vízvizsgálat is a Kaán-
Károly forrásnál. 
A gyerekek nagyon élvezték, hogy lovaskocsival tehettek kirán-
dulást a hegyekben. Zárásként nem maradhatott el a tábortűz 
sem, természetesen szalonnasütéssel és kötetlen beszélgetéssel.

Kapcsolat: martin János Szakképző Iskola
Email: martin.szakisk@proxynet.hu
Tel.: 46/562-200
Fax: 46/362-012
web: www.martinjanos.hu

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

valamint egészségügyi szakoktató

A Szent Benedek Gimnázium SZKI  
és Kollégium Miskolci Tagintézménye  

pályázatot hirdet az alábbi munkakörökre:

BőveBB információ: 

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

Gondoljon az iskolakezdésre!
PaPIrusZ Kft. Miskolc, Városház tér 16. Tel.: 46/340-934

aKCIÓNK: a/4-es spirálfüzet csak 99 Ft!
Füzetcsomagok 30% kedvezménnyel!

staedtler iskolaszerek és tolltartók  
20% kedvezménnyel!

Továbbá minden, ami a sulikezdéshez kell:  
vízfestékek, színes ceruzák, temperák, tolltartók, füzetek.

15 000 Ft értékű vásárlás esetén Parker tollat adunk ajándékba!
Ajánlatunk a tanévkezdéshez: NIKE, HEAVY TOOLS  

iskolatáskák és tolltartók széles választékban.

Beiskolázási utalványokat elfogadunk.



Jó ablakot kívánok!
Nyári ajánlatunk: 6 kamrás ablakok
90 x 150 egyszárnyú bukó-nyíló 23 200 Ft
150 x 150 kétszárnyú tokosztós nyíló+bukó-nyíló  40 900 Ft
180 x 150 kétszárnyú tokosztós nyíló+bukó-nyíló  45 900 Ft

AJtó-AblAk-kApu
nyilaszaro@sassz.hu – www.sassz.hu
fa és műanyag nyílászárók

Üzleteink:  Miskolc, József A. u. 35/A. Tel./fax: 46/323-049, mobil: 70/3329-240 
Budapest VI. ker. 1064 Budapest, Izabella u. 82. Tel./fax: 1/302-0451, mobil: 70/3101-153

Augusztus 17. | szombAt
11.00 | XIV. Középkori forgatag. Diósgyőri vár.

Augusztus 18. | vAsárNAp
11.00 | XIV. Középkori forgatag. Diósgyőri vár.

Augusztus 20. | kedd
Ünnepi programok a Szent István téren 
10.00 | Borókás népi játékpark fa körhintával, 

gyermek játszóház, kenyérdagasztás és -sütés, 
kenyérvásárlás, népművészeti kirakodóvásár, 
baranta-bemutató, íjászkodás, csacsifogatolás, 
kecskesajt és más finomságok.

14.00 | A Perecesi Bányász Fúvószenekar koncertje.
14.30 | A Fazekas Kórus előadása.
15.00 | „Micike, a picike” – Korzsényi Tibor báb-

előadása.

16.00 | A Mintha zenekar koncertje.
17.00 | Ünnepi menet Szent István király szob-

rához. Ünnepi beszédet mond Kriza Ákos polgár-
mester és Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. 
A történelmi egyházak képviselői megszentelik és 
megáldják az új kenyeret.

18.00 | A Szinvavölgyi Néptáncműhely ünne-
pi műsora.

19.30 | Miskolc Rock-koncertet ad az Excelsior, 
a BMV Rock Egylet, a Pakulár és a Happy 
Bluesday.

Egyéb rendezvények
09.00 | Megemlékezés és koszorúzás Felső-

hámorban a Szent István-szobornál. Ünne-
pi beszédet mond Kovács László önkormányza-
ti képviselő.

10.00 | Ünnepi szentmise és búcsú. Miskolc-vas-
gyári Szent István templom.

10.30 | Ünnepi szentmise és búcsú. Selyemréti 
Szent István templom.

16.00 | Árpád-házi szentek és boldogok. Szekeres 
Erzsébet textilművész szövött faliképeit bemutató ki-

állítás megnyitója. A vendégeket köszönti: Pusztai 
Tamás múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja: Ko-
vács Gergelyné kultúrtörténész. Herman Ottó Múze-
um Papszer utcai kiállítási épület. 

» további programok: minap.hu
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Augusztus 12. | 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 13. | 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 sportműso-
ra 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvételről 20.30–06.00 Képújság.

Augusztus 14. | 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 15. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Te-
levízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 
Képújság.

Augusztus 16. | 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 17. | 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 18. | 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 ››››››››››››››

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).

Augusztus 15–21. | 15.15 The master; feliratos, amerikai film | 16 | (Béke-
terem) | 15.30 farkas; amerikai akciófilm | 16 | (Uránia-terem) | 17.30 Pain 
& gain; amerikai akció-vígjáték | 18 | (Béke-terem) | 17.45, 20.00 Toszkán 
szépség; feliratos, olasz vígjáték | 16 | (Uránia-terem) | 19.45 Első éjszaka; 
feliratos, kanadai film | 16 | (Béke-terem). 

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
red 2. (MB premier) | 16 | 11.00, 13.15, 
15.30, 17.45, 20.00 – 22.15 (p–szo)
Hupikék törpikék 2. (MB) | 6 | 13.00 
– 17.30 (k)
Hupikék törpikék 2. (MB digitális 
3D) | 6 | 10.45, 15.15, 19.45 – 17.30 (ki-
véve k), 22.00 (p–szo)
Pain & gain (MB) | 18 | 10.00, 12.30, 
15.00, 17.30, 20.00 – 22.30 (p–szo)
farkas (MB digitális 3D) | 16 | 13.00, 
19.30 – 17.00 (kivéve k), 22.00 (p–szo)
farkas (MB) | 16 | 17.00 (k)
r. I. P. D. – szellemzsaruk (MB digitá-
lis 3D) | 16 | 18.30
nagyfiúk 2. (MB) | 12 | 11.45, 14.00, 
16.15, 18.15, 20.15 – 22.15 (p–szo)

gru 2. (MB digitális 3D) | 6 | 10.15, 
14.15, 18.30 – 16.30 (kivéve k)
gru 2. (MB) | 6 | 12.15 – 16.30 (k)
női szervek (MB) | 16 | 11.15, 15.45, 
20.15 – 22.30 (p–szo)
szemfényvesztők (MB) | 12 | 18.00
Tűzgyűrű (MB digitális 3D) | 12 | 16.00, 
20.30
z világháború (MB digitális 3D) | 16 | 
13.30, 20.30
szörny Egyetem (MB digitális 3D) | 6 | 
10.00, 12.30, 14.45
a zöld urai (MB digitális 3D) | 6 | 10.30
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 – augusztus 8–14. ›››››››››››››

» augusztus 11-ével kezdődően minden vasárnap 10 órai kezdettel tridenti rítusú 
szentmise lesz Miskolc-Perecesen a Közösségi Házban (a templom mellett). A szentmise előtt le-
hetőség van magyar nyelvű szentgyónásra annak, aki ezt igényli.

» augusztus 15-én, csütörtökön lesz a minorita templom Nagyboldogasszony bú-
csúja. Az ünnep előtti három napon, hétfőtől szerdáig az este 18 órai szentmiséken Koós Ede atya 
mond lelkigyakorlatos szentbeszédeket. A 14-i, szerdai szentmisét Tóth Alajos volt minorita tarto-
mányfőnök lelkiüdvéért mutatják be, halálának évfordulóján. Az ünnepi szentmisét 15-én 18 óra-
kor dr. Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. 

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

HirDetés

HirDetés

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.) Jobban jár, ha várakozó álláspontra helyezkedik, most a türelem az 
egyetlen eszköz, amivel bármit is elérhet. Ne is fárassza magát felesleges vitákkal, veszekedések-
kel. A következő időszak alkalmas lehet az újrakezdésre, még ha nagyon nehéz helyzetből is kell 

talpra állnia. Kedvesével is jóra fordulnak a dolgok, sikerül végre tisztázniuk a kialakult helyzetet.  

bikA (04. 21–05. 21.) Elég szépen halad előre és felfelé, de ez sok kollégájának nem tetszik. Ne 
foglalkozzon vele, inkább kerülje a konfliktusokat, úgy, ahogy eddig is tette. Mivel örömmel végzi a munká-
ját, nem érzi, hogy kezd elfáradni, és szervezete már várja a pihenést. Kevés szabadságot tud kivenni, mivel 

a hivatása az első a jelenlegi helyzetben. Magánéletében ne hagyja, hogy a rossz tapasztalatai miatt feladja a párkeresést. 

ikrek (05. 22–06. 21.) Munkahelyi megbeszélésre, tárgyalásra inkább a hét közepe az alkal-
mas időszak, ha teheti, addig ne kezdjen semmibe. Több vitás helyzetet is elkerülhet, és sok idegeskedést 
megspórolhat így. Magánéletében rendkívül kedvező napokat ígérnek a csillagok, egy szinte hihetetlen, 

váratlan szerelem is felbukkanhat az eddig magányosok életében. A kapcsolatban élőkre is szenvedélyes napok várnak.

rák (06. 22–07. 22.) Munkahelyén több konfliktusa is adódik pár kollégájával, de mindegyik 
helyzetből jól jön ki. Ne aggódjon, akadnak támogatói bőven, nemcsak barátok, hanem ismeretlen is-
merősök is. Magánélete viszont továbbra is felhőtlen, harmonikus kapcsolata kezd elmélyülni, végre 

igazán boldog lehet. Legalább hétvégén kapcsolja ki a telefonját, és kizárólag a szerelemre koncentráljon.  

oroszláN (07. 23–08. 23.) Munkahelyi változások és váratlan események vannak kilá-
tásban, de szerencsére Önt ez közvetlenül nem érinti. Anyagi problémái nincsenek, így a legjobb, amit 
tehet, hogy türelmesen megvárja, amíg elvonulnak a viharfelhők. Egy rövid pihenés jót tehet. Kedve-

se olyan érzelmi töltéssel ajándékozza meg, hogy szinte sugárzik a szerelemtől, ez mindenkinek fel is tűnik. 

szűz (08. 24–09. 23.) Változást szeretne, sőt, maga szeretne változtatni a munkahelyi 
körülményeken. Személyisége annyira meggyőző, hogy többen támogatják, így akár a vezetője is 
lehet az átalakulásoknak. Magánéletében kevésbé kedvező fordulat állhat be, mivel egy harmadik 

fél erőteljesen érdeklődik Ön iránt, annak ellenére, hogy egyelőre keményen ellenáll a csábításnak.

mérleg (09. 24–10. 23.) Mostanában a szokásosnál beszédesebb hangulatban van, 
pedig egyáltalán nem biztos, hogy kifizetődő, ha bizonyos embereknek elmond bizonyos dolgokat.  
Lehet, hogy a most barátnak tűnő kolléga idővel ellenséggé válik. Otthon valami nincs rendben, 

párját másképp szemléli, mint eddig, a sok számonkérés pedig inkább elbizonytalanítja kapcsolatukat illetően. 

skorpió (10. 24–11. 22.) Fontos számára a hivatása, itt kibontakozhat kreativitása és 
akarata. Szinte mindenáron kiáll elképzelései mellett, hajlamos a végletekig vitatkozni, pedig nem 
feltétlenül a legkézenfekvőbb megoldásokat választaná. Jobban tenné, ha hajlana a kompromisz-

szumokra. Párja sem osztja mindenben a véleményét, így otthon is könnyen kialakulhatnak veszekedések. 

NyilAs (11. 23–12. 21.) Nem jellemző Önre, de a következő időszakban gyorsan váltják 
egymást a hangulatai, ingerlékeny és érzékeny, ezért jobban jár, ha bizonyos embereket inkább el-
kerül. Feletteseivel legyen óvatos. Partnere is belátja, itt az ideje, hogy türelmesebb legyen Önnel, 

ha hosszabb távra tervez. Ha teheti, pár napra utazzon el valahová, egy kis kikapcsolódásra. 

bAk (12. 22–01. 20.) Próbálja meg jobban beosztani az idejét, mert ha nem ütemezi a fel-
adatait, komolyan elúszhat a határidőkkel. Könnyen kimerülhet és akkor akár hibákat is elkövethet. 
Szakítson több időt a magánéletére, most rendkívül kedvező időszak következik a kapcsolata kitel-

jesedésére. A következő napok teljenek a szerelem jegyében. Utazzanak el kettesben, ha tehetik. 

vízöNtő (01. 21–02. 19.) Pénzügyei terén rendkívül szerencsés időszak következik, 
nagyon kedvező szerződést köt, vagy befektetései válnak gyümölcsözővé. Még a meglehetősen ki-
látástalan helyzetekből is győztesen száll ki. Magánéletében több izgalomra vágyik, célszerű lenne 

megbeszélni partnerével az egymással szembeni igényeiket, elvárásaikat. Töltsenek el egy pár napot együtt. 

hAlAk (02. 20–03. 20.) Továbbra is sokat dolgozik megfelelő minőségben, így munkahelyi nép-
szerűsége töretlen. Felettesei elismerik munkáját és számítanak Önre a komolyabb feladatok megoldásá-
ban is. Otthon viszont nincs minden rendben, viszont addig nem sikerül tisztázni a helyzetet, amíg hallga-

tásba burkolózik. Ki kellene beszélni magából a problémáit, párja szívesen meghallgatná, hogy megtudja, mi a gond.  

             a mIskolC HolDIng zrT. vállalaTCsoPorT Tagja

a mIvíz kft. nyilvános ajánlatkérési  
eljárást hirdet az alábbi feladatra:
„mIvíz kft. göröghegyi 600 m3-es  

felső medence rekonstrukciós munkái”
Helyszíni konzultáció időpontja: 

2013. augusztus 15., 1000

Helye: Göröghegy, MiVÍZ-védterület

Az ajánlat beadásának határideje: 
2013. augusztus 22.,  1000 

Az ajánlat bontásának helye, időpontja: 
3527 Miskolc, József A. u. 78. sz., fszt. 13. iroda

2013. augusztus 22., 1000 

Az ajánlatkérési dokumentáció ára: 10 000 Ft + áfa

Az ajánlatkérési dokumentáció a MiVÍZ Kft.  
(Miskolc, József A. u. 78. sz.) építési és Hibaelhárítási részlegénél 

(fszt. 13. iroda) vehető át, társaságunk 
pénztárában történt befizetése után.

Az ajánlatkérési dokumentáció 2013. augusztus 12. napjától  
minden munkanap 800–1100 óra között váltható ki,  

a beadási határnapon 900-ig.

ProgrAmAjánló ››››››››››››››››››››

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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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



a város lapja

MiNap
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8  mozaik / rejtvény

94 éve, 1919. augusztus 4-én Miskolcot és környékét román ka-
tonai csapatok szállták meg. A november 17-éig tartó, halálos áldo-
zatokat követelő, atrocitásokkal teli időszakban a várost hadisarc fi-
zetésére kötelezték, a lapok kezdetben nem, később csak román 
cenzúrával jelenhettek meg. A diósgyőri ágyúgyárat 4100 vagonban 
szállították el.

79 éve, 1934. augusztus 5–12. között került sor az első Miskolci 
Hét rendezvényeire, amely a megyétől történt elszakadás negyedszá-
zados évfordulójának állított emléket. A rendezvények között avat-
ták fel az avasi kilátót, leleplezték Lévay József szobrát és felállították 
az Országzászlót a Népkertben.

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

Lecsófesztivál
Igazi majálishangulatot teremtett 
a Csanyikban múlt szombaton a 
harmadik alkalommal megren-

dezett lecsófesztivál. A program-
ban szerepelt kutyashow, tűz-
zsonglőrök, gombabemutató, 

zöld programok, egészségügyi 
tanácsadás, katasztrófavédel-

mi tájékoztató, bemutató, gye-
rekprogramok. Nagyon jó han-

gulatot teremtett a hol itt, hol 
ott feltűnő Számadó Zenekar, 

Agyagbanda, illetve Burai Sán-
dor és Zenekara. Színpadra lé-
pett este a Bíborszél zenekar is. 

A lecsófőzésre idén 33 csapat ne-
vezett be. (fotó: Juhász Á.)

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

Szepesi Dóra: 
Főzz évszakok szerint!
A M-érték Kiadó által megjelentetett könyv 
alcíme: Makrobiotikus családi konyha ter-
mészetesen, állati fehérje nélkül. Szepe-
si Dóra újságíró, életmód-tanácsadó és te-
rapeuta, szakterülete a főzőtanfolyamok, 
szakácsképzés, tanácsadás, szakcikkek írá-
sa, aki a makrobiotikát Horváth Éva berlini 
főzőiskolájában ismerte meg. A páros több 
kötetet is publikált együtt. A Főzz évszakok 
szerint! című könyvet Aschenbrenner Sán-

dor újságíró, fotós képei illusztrálják, amelyek a különleges nevű fogá-
sokat egészen közel hozzák az olvasóhoz.

Kurt Tepperwein: Élj boldogan!
Ma,  holnap, örökké – ez a M-érték Ki-
adó gondozásában megjelent könyv al-
címe. Kurt Tepperwein ebben a köte-
tében a boldog lét legfontosabb titkait 
osztja meg olvasóival. A boldogságku-
tatás legújabb, legizgalmasabb felfede-
zéseibe vezet be, s elárulja azt is, hogyan 
válhat a boldogság az élet folyamatos kí-
sérőjévé. Ösztönöz a boldogságra való 
képesség fejlesztésére, gyakorlati fel-
adatai, meditációi, ellenőrző kérdései és 
hasznos tippjei még izgalmasabbá, érdekesebbé teszi a könyvet.

Akkor és most… 1936 nyarán néhány lapos prospektus jelent 
meg „Görömböly-tapolcai Kalauz” címen. Ebből megtudjuk, hogy a 
fürdőtelep 34 utcájában 262 házban (üdülő-villában) 835 kiadó szo-
ba található. Mindössze 18 hellyel lehet telefonon beszélni, s az 1-es 
telefonszámú az Irgalmas Nővérek Szent József Otthona mint üdü-
lő. Az Iglói út utolsó telkén épült a kétemeletes villa, amelyet három 
homlokzata felől is képeslap mutat be. A bemutatott lapon jól érzé-
kelhető, hogy az utca, illetve az üdülő „beékelődik” a munkácsi püs-
pökség erdős gyümölcsösébe. Akkor Iglói út 1. szám volt a címe, s 
hét vendégszobája volt. A monumentális épület tervei a Stimm és 
Block miskolci tervezőirodában készültek, s 1926-ban adták át. A 
képeslap az épület keleti homlokzatát és főbejáratát mutatja. Az utca 
felőli déli homlokzaton az otthon vagy üdülő felirata olvasható. Az 
egyházi ingatlant 1948-ban államosították, ezt követően ilyen néven 
nem volt azonosítható. 
(Sáfrány Gy. József képeslapja, Dobrossy István szövege, F. Kaderják Csilla fotója)

Aki az állatokon segít
A felelősségvállalás, az ál-
latbarát mentalitás job-
bára az emberrel születik. 
Kövi Gabriella esetében 
sincs ez másként, gyer-
mekkorától az a célja, 
hogy segítsen az állatokon.

Kövi Gabriella a Miskolci Állat-
kert és Kultúrparkban dolgozik, 
már hét éve. Mint mesélte, kez-
detben állatorvos szeretett volna 
lenni, de végül be sem adta a je-
lentkezését. Az állatok iránt ér-
zett felelősség azonban tovább-
ra is élete része lett.

– Kémiából nem voltam egy 
zseni, így be sem adtam a jelent-
kezésem az állatorvosira, pedig 
gyermekkorom óta az szerettem 
volna lenni. Ők nem tudnak be-
szélni, így nem tudnak segítsé-
get kérni sem, ezért nagyon fon-
tos számomra, hogy valahogyan 
segítsek nekik. Jobbá tegyem az 
életüket – mesélte indíttatásá-
ról Kövi Gabriella, aki a miskol-
ci állatkertbe jelentkezett, s mi-

vel gondozót kerestek a kistestű 
majmoknak, ezért elvállalta. Ha-
mar megszerette őket, így azóta 
is róluk gondoskodik.

Mint mondta, vadgazda-
mérnökként végzett, s kezdet-
ben csak aranyosnak, jópofának 
találta a majmokat, de hamar rá-
jött, hogy ők is igazi egyénisé-
gek.

– A legtöbb állatkerti állat a 
kertben születik, így már a ter-
mészetben nem boldogulnának, 
de igyekszünk a legtermészete-
sebb körülményeket biztosítani 
nekik. Fontos számomra, hogy 
jó életet éljenek – tette hozzá.

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 ›››››››››››››››››››››››››››››››

A magányos lovas
A magányos lovas egy izgal-
mas akcióval és sok humor-
ral fűszerezett kalandfilm, 
melyben a hírhedt maszkos 
hőst friss, mai szemlélet-
tel keltik életre az alkotók. 
Tonto, az amerikai benn-
szülött lélekharcos számba 
veszi a korábban elmondat-
lan történeteket, amelyek a 
törvény emberét, John Reidet az igazság jelképévé tették. Eközben a nézők, 
mintha nagy meglepetések és humoros zsörtölődések elszabadult vonatán 
ülnének, szemtanúi lehetnek annak, ahogy a két valószínűtlen hős megta-
nul együtt dolgozni a kapzsiság és a korrupció elleni küzdelmük során.

amerikai kalandfilm, korhatár 12 év | Művészetek Háza, 
Béke-terem; augusztus 8–14.,17.30

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

Névadó – Pazár István
Tapolcán a Várhegy és az 
Iglói út találkozásától in-
duló sétány, amely a víz-
művekig, illetve a Garas 
Sámuel utcáig terjed. Az 
elnevezés az 1993-ban 
történt utcanév-változta-
tások óta használatos.

A névadó Nyíregyhá-
zán született, iskoláit is itt végez-
te, majd Budapesten szerzett gé-
pészmérnöki diplomát 1897-ben. 
A fővárosban kapott állást, víz-
, só-, gázkutató mélyfúrásokat el-
lenőrzött, de tevékenysége or-
szágos hatáskörű volt. 1905-ben 
telepedett le Miskolcon, ahol a víz-
művek igazgatója lett, s ennek a 
feladatának több mint három év-
tizeden át tett eleget. Európai fel-

készültségű szakember, szá-
mos alkalommal tartott 
kutatási eredményeiről 
előadást külföldön, s itt-
hon is. Országszerte kb. 
száz fúrás kötődik nevé-

hez. Külön érdeklődés-
sel fordult a tapolcai hi-

deg- és melegvizű források 
tanulmányozásához, a víznyerő 
aknakút kialakításához. Az ő ne-
véhez kötődik a vízvezetékrend-
szer, az avasi víztározó tervezése, 
a szennyvíztisztító rendszer terve-
inek készítése. 1875–1947 között 
élt, a mindszenti evangélikus te-
metőben nyugszik. 1995-ben, szü-
letésének 120. évfordulóján emlék-
művet állítottak a róla elnevezett 
sétányon.                                          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.


