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Miskolcon is szurkolhatunk!

a NyoMortelepek 
felszáMolásáért

Aláírásgyűjtésbe kezd a Fidesz – KDNP 
Miskolcon a nyomortelepek felszámolá-
sáért. – tekintettel a kialakult légkörre, 
a folyamatos politikai támadások-
ra, a józan miskolci többséghez, 
a polgárokhoz fordulunk támo-
gatásért! – jelentette be kri-
za ákos polgármester a köz-
gyűlés csütörtöki ülésén, 
majd kiss János fideszes 
frakcióvezető pénte-
ken, a Centrum előtt, 
ahol a frakciószövet-
ség el is kezdte az 
aláírásgyűjtést.

Aláírásgyűjtés

Elkezdődött a foci vb 

több százan szurkoltak, szórakoztak együtt csütörtökön, a labdarú-
gó-világbajnokság nyitányán, a „Vb terasszá” alakult szinva teraszon, 
ahol 28 négyzetméteres lED-kivetítőn kísérhették, és kísérhetik majd 
végig az elkövetkező napokban a brazíliai fociünnep eseményeit. 

5.
oldal

Újabb skodák 
álltak forgalomba!3.

oldal

a „Miskolc városi villamos-
vasút fejlesztése” nagy-
projekt június 13-án újabb 
jelentős állomásához érke-
zett: forgalomba álltak a 602-es, 
603-as és 604-es pályaszámú, 
új skoda villamosok!

5.
oldal

a köNyVbarátok 
üNNepéN 

Megbecsülés a szépkorúaknak
az önkormányzat ve-
zetői, képviselői rend-
szeresen felkeresik, 
köszöntik  az időseket. 
A közgyűlés a héten 
elfogadta a salkaházi 
programot, melynek 
keretében anyagi tá-
mogatásban is ré-
szesülhetnek a 
miskolci nyug-
díjasok. 

2., 3.
oldal

2.
oldal



Miskolc vezetése az év végére sze-
retné megoldani a „fészekrakós” la-
kások problémáját, ezek kiürítése, 
átvétele, rendbetétele ütemezetten 
zajlik. A közgyűlés döntése értelmé-
ben Otthonvédelmi Alapot hoz létre 
az önkormányzat ötvenmillió forint-
tal, melyből pályázat útján nyer-
hetnek el felújítási támogatást 
a „fészekrakó”-problé-
mában, rongálásokban 
érintett társasházak, 
lakásszövetkezetek. 
A rendelet nem kor-
látozza a megpályáz-
ható felújítási mun-
kák körét. 

Tárgyalta és elfogad-
ta a grémium a Miskol-
ci Rendőrkapitányság 2013. 
évi beszámolóját is. Bogyay Fe-
renc városi rendőrkapitány leszögez-
te: bűnügyi szempontból Miskolc 
nem kiemelten veszélyeztetett város, 
és különösen nem lett az 2013-ban. A 
múlt évi beszámolóból kiderül: a vá-
ros és a kapitányság összefogása lát-
ható eredményeket hozott. 2012 ősze 
óta működnek a közös járőrpárosok. 
Nagyrészt ennek is köszönhető, hogy 
Miskolcon nagyobb számban estek 
vissza a rendőri eljárásban rögzített 
cselekmények, mint a kapitányság tel-
jes illetékességi területén. Örömteli, 
hogy a közterületen elkövetett cselek-
mények jelentősen csökkentek, ami 
összefüggésben van a megnövelt de-
monstratív jelenléttel. Ezért növelni 
kívánják a járőrpárok számát. Napja-
inkig 7 vegyes páros (rendőr és ren-

dész) mellett 4 tisztán rendőr járőrpá-
ros volt, ezek számát megkétszerezik.

Miskolcon a nyomozati eredményes-
ség közel 120 százalékkal nőtt, 64,5 szá-
zalékra, 2009 óta toronymagasan ez a 
legjobb eredmény. Kezd beérni az évek 

óta végzett következetes munka gyü-
mölcse, mondta a rendőrkapitány. Leg-
szembetűnőbb javulás a rablások terén 
következett be: 2014. első öt hónapjá-
ban felére esett vissza a számuk az előző 
év azonos időszakához képest. Fontos, 
hogy sem emberölés, sem emberölés kí-
sérlete nem történt tavaly Miskolcon. 

Elfogadták a helyi nyugdíjasok tá-
mogatását célzó, Salkaházi Sára Mis-
kolc Programot is. Az évi tízezer fo-
rintos támogatásra minden, miskolci 
lakhellyel rendelkező, hatvan évét be-
töltött szépkorú jogosult, akinek a jö-
vedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének tízszeresét. A névadó Salkaházi 
Sára családja Kassáról érkezett Mis-

kolcra, itt élt, 1927-ben lett a Szociális 
Testvérek Társasága tagja. A második 
világháború éveiben zsidó menekülte-
ket bújtatott a rendházban, a nyilasok 
rajtakapták, és 1944-ben meggyilkol-
ták. 2006-ban XVI. Benedek pápa bol-
doggá avatta. 

Az előterjesztés vitájában a Fidesz 
és a KDNP képviselői üdvözöl-

ték az előterjesztést. Kiss 
János, a Fidesz-frak-

ció vezetője paradig-
maváltásról beszélt 
a szociális ellátások 
területén Miskolcon, 
hiszen már nemcsak 

azok juthatnak hoz-
zá támogatáshoz, akik 

„akár mesterséges úton 
előállítanak ehhez egy hely-

zetet”, hanem olyanok is, akik éle-
tük munkája alapján megérdemelik. 
Miskolc gazdaságilag már megenged-
heti magának, hogy ilyen programo-
kat hozzon létre. A szocialista frakció 
„választási tételnek” titulálta a támo-
gatást, és a forrását hiányolta. Mokrai 
Mihály MSZP képviselő kijelentette: 
bárki nyeri meg az őszi választást, „az 
jövőre eltörli az egészet”. A közgyűlés 
döntött emellett – többek között – a 
belterületen és külterületen elhelyez-
kedő gazdasági épület, présház, illetve 
50 négyzetméternél kisebb műhely és 
szerviz építményadó-mentességéről, a 
Miskolci Önkormányzati Rendészet 
létszámbővítéséhez szükséges SZMSZ 
módosításáról, a közterületi térfel-
ügyeleti kamerás rendszer bővítéséről 
és közterületek elnevezéséről is.

Júniusi ülését tartotta csütörtökön Miskolc város közgyű-
lése, amelyen több példamutató döntés is született. Anyagi 
elismerésben részesítik például azokat az idős miskolciakat, 
akik évtizedekig a városban dolgoztak és otthonvédelmi ala-
pot hoznak létre a társasházak megsegítésére.
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Ma már társadalomtudományi köz-
hely, hogy a jobboldali pártok az esetek 
nagy részében szociálisan érzékenyeb-
bek, mint a baloldali pártok. Az egykori 
kommunista utódpártok csak beszélnek 
a szolidaritásról, a társadalmi igazsá-
gosságról, az elesettek segítéséről stb., de 
társadalom- és gazdaságpolitikájukban 
ezek a szempontok nem érvényesülnek.

Ezt látjuk Miskolcon is, ahol a Fidesz 
– KDNP otthonvédelmi alapot hozott 
létre a „fészekrakók” által eladósított 
társasházak megsegítésére, mivel a „fé-
szekrakók” kiköltöztetésével nem zárult 
le az ügy, a meg nem fizetett közös költ-
ségek miatt a társasházak százezres, 
máshol milliós nagyságrendben adó-
sodtak el. Az új helyzetben, külső segít-
ség igénybevételével az ott élők helyzete 
hosszú távon is rendeződhet.

Ezzel egyidejűleg a Fidesz – KDNP 
kezdeményezésére a miskolci önkor-
mányzat szociális alapot hozott létre az 
idősek megsegítésére. A Salkaházi Sára 

Miskolc Program 
alapján pénzbe-
li támogatásban 
részesülhetnek a 
Miskolcon élő, 60. 
életévüket betöl-
tött öregségi vagy 
özvegyi nyugdíjra 
jogosult személyek. 
Az időskorú állampolgárok pénzbeli tá-
mogatása hozzájárul a koruknál fogva 
fokozottabb odafigyelést, gondoskodást 
igénylő személyek számára szükséges 
szociális biztonság megteremtéséhez, a 
fokozott gondoskodáshoz.

Kriza Ákos polgármester és a miskol-
ci Fidesz – KDNP pártszövetség ezzel is 
nyomatékosítani kívánja, hogy a mun-
kán alapuló társadalmat tartja érték-
nek. Hogy megbecsüli azokat az embe-
reket, akik életük során megélhetésüket 
munkájukkal biztosították, építették a 
várost.

TóTh Gy. LászLó

Új szociálpolitika Miskolcon

A Fidesz – KDNP kiáll Kriza Ákos 
polgármester mellett a miskolci 
nyomortelepek felszámolását támo-
gató aláírásgyűjtésben – tájékozta-
tott Kiss János fideszes frakcióveze-
tő péntek délben a Centrum előtt, 
ahol a pártszövetség az aláírásgyűj-
tést is megkezdte.

Kiss János elmondta, a nyomortele-
pek felszámolására irányuló döntésük 
óta tart egy, az egész várost lejárató saj-
tóhadjárat. Balliberális miskolci kép-
viselők hergelik az érintett városré-
szek lakóit. – Miskolc polgármestere, 
Kriza Ákos, a közgyűlésen határozot-
tan kijelentette: nem tűri, hogy váro-
sunkban bárki is „kitelepítésekről” 
gyártson álhíreket – hogy a politikai 
haszonszerzés reményében másokat 

ilyenekkel, azaz erőszakkal fenyeges-
sen! – emelte ki Kiss János, hangsú-
lyozva: Miskolcon természetesen nem 
lesz semmiféle kitelepítés! Mindezek 
után megerősítjük eltökélt szándékun-
kat: felszámoljuk a város nyomortele-

peit! A Fidesz – KDNP önkormányza-
ti képviselőiként csatlakozunk Kriza 
Ákos polgármester kezdeményezésé-
hez és közösen fordulunk támogatá-
sért a józan többséghez, a városlakók-
hoz – hangoztatta a frakcióvezető.

Aláírásgyűjtés a nyomortelepek  
felszámolásáért

Napirend előtti tájékoztatójában 
Kriza Ákos polgármester egyebek 
mellett arról szólt: tekintettel a kiala-
kult légkörre, a folyamatos politikai 
támadásokra, a városvezetés a józan 
miskolci többséghez, a miskolci pol-
gárokhoz fordul támogatásért. Fel-
kérte a Fidesz – KDNP szakpoliti-
kusait, önkormányzati képviselőit, 
készítsenek elő egy, a miskolci nyo-
mortelepek felszámolásáért szerve-
zett aláírásgyűjtő kampányt.

– Májusi közgyűlésünkön a Fidesz 
– KDNP, azaz a közgyűlési többsé-
günk arról döntött, hogy felgyorsít-
ja a miskolci nyomortelepek felszá-
molását. Mint köztudott, ezt „nem” 
szavazatával elutasította a Jobbik és 
a Demokratikus Koalíció, míg az 
MSZP-s képviselők tartózkodó sza-
vazatukkal valójában szintén a gettó-
felszámolási program ellen tették le 
voksaikat – hangsúlyozta Kriza Ákos. 
Mint mondta, azóta elképesztő, egész 
Miskolcot lejárató sajtóhadjárat, nyi-
latkozatdömping kezdődött. Egyes, 
balliberális miskolci képviselők pedig 
azonmód, már a májusi közgyűlésen 
elkezdték a számozott utcák és a többi 
érintett városrész lakóinak hergelését. 
– Igenis, eltökélt szándékunk, hogy a 

város nyomortelepeit felszámoljuk! 
Mint ahogy folyamatosan szabadít-
juk meg a lakótelepeinket a szocia-
lista városvezetés ideje alatt beköltöz-
tetett „fészekrakók”-tól, ugyanúgy 
fogjuk felszabadítani Miskolc város-
részeit az elhanyagolt, normális élet-
re, pláne gyermeknevelésre alkalmat-
lan, komfort nélküli ingatlanoktól.

Tesszük mindezt a legnagyobb 
határozottsággal, ám mindvégig 
egyeztetve és párbeszédet folytat-
va az érintett lakókkal és képvise-
lőikkel. Ugyanakkor tekintettel a 
kialakult légkörre, a folyamatos po-
litikai támadásokra, a józan miskol-
ci többséghez, a polgárokhoz fordu-
lunk támogatásért! Ezennel felkérem 
a Fidesz – KDNP szakpolitikusait, 
önkormányzati képviselőit, készít-
sék elő a miskolci nyomortelepek fel-
számolásáért szervezett aláírásgyűj-
tő kampányunkat! Igenis, döntsön a 
nép, kérdezzük meg a miskolciakat, 
támogatják-e a Fidesz – KDNP nyo-
mortelep-felszámolási programját! 
Az igen legyen igen, a nem pedig nem 
– zárta napirend előtti tájékoztatóját 
Kriza Ákos.

Közgyűlés: támogatják az időseket  
és a társasházakat

Kérdezzük meg  
a miskolciakat!



Miskolcon is csekély volt a 
különbség a Demokratikus 
Koalícióra és az MSZP-re 
leadott európai parlamenti 
voksok között. Varga Gergő 
DK-alelnök a májusi köz-
gyűlésen együtt de-
monstrált a telep-
felszá molások 
ellen a roma 
jog védők kel 
és a frekventált 
helyszínekre is 
folya matosan 

kilátogat. Kérdé-
sünkre, nem ér-
zi-e úgy, hogy ez-
zel szembe megy a 
miskolci többségi akarattal, azt vá-
laszolta, „ő minden, arra érdemes 
ember mellé odaáll, aki rászorul a 
segítségre”. Mivel ebben a kérdés-
ben is másképp szavaztak, mint 
az MSZP képviselői – akikkel egy 
frakcióban ülnek – felmerül, 

nincs-e egyéb kérdésekben 
is nézetkülönbség a két 
párt között? Varga Ger-

gő erre azt válaszolta: 
„egy-két dologban nem 

biztos, hogy egyetértünk, 
de a demokratikus pár-
tok képesek egy asztal-
hoz ülni és megbeszél-
ni ezeket”. – A DK-nak 
azonban fontos, hogy 
végigvihesse elképzelé-
seit a város érdekében, 

így nem elképzelhe-
tetlen, hogy önálló-
an indulnak az őszi 
önkormányzati vá-
lasztáson. De nem 

ez a cél, hanem a jelenlegi vezetés 
leváltása – emelte ki az alelnök, 
jelezve, van korábban megneve-
zett polgármester-jelöltjük Tompa 
Sándor személyében, minden kör-
zetben tudnak önálló képviselője-
lölteket állítani. 
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Egyhangú szavazással támogat-
ták Kriza Ákos polgármester-je-
löltségét a miskolci Fidesz tagjai, a 
polgármester-jelölő taggyűlésen. A 
Fidesz miskolci szervezetének köz-
leménye szerint június 12-én pol-

gármester-jelölő taggyűlést tartot-
tak. „A 2014-es őszi önkormányzati 
választásokra készülve, a párt tagjai 
egyhangú szavazással támogatták 
Kriza Ákos polgármester-jelöltsé-
gét” – áll a közleményben.

Az Országgyűlés keddi ülésén, 
az azonnali kérdések és válaszok 
órájában Miskolc és a közbizton-
ság helyzete is szóba került.

A jobbikos Egyed Zsolt felszó-
lalásában bírálta, hogy Miskolcon 
kétmillió forint közpénzt kapnak 
azok a „bűnözők”, akik Miskolc 
határán kívül vásárolnak ingat-
lant. Úgy vélte: ezzel a bűnözést 
„vidékre exportálják”. A politikus 
szerint az érintettek lakhatatlan-
ná tették az önkormányzati laká-
sokat, feléltek mindent, majd to-
vábbállnak – új lakhelyükön is ezt 
teszik majd. Pintér Sándor (ké-
pünkön) belügyminiszter vála-
szában visszautasította, hogy bű-
nözőkről lenne szó, és leszögezte: 
az idézett miskolci önkormányza-

ti rendelet nem törvényellenes, így 
tárcájának nincs lehetősége be-
avatkozni a kérdésbe. Hozzátette: 
a kiköltöző családoknak lehetősé-
get kell adni megélhetésük biztosí-
tására, s erre a közfoglalkoztatást 
említette egyik megoldásnak.

Miskolcról kérdezték  
a belügyminisztert

Hatvanadik házassági évfordu
lójukon köszöntötték nemrégi
ben a Szépkorúak Házának két 
lakóját, Győri Istvánt és felesé
gét. A jeles alkalomra Kriza Ákos 
polgármester is ellátogatott, 
s műsorral is kedveskedtek a 
máig boldog párnak.

– Kapcsolatuk minta kell, hogy 
legyen a fiatalok számára. Ma már 
nem csupán az ritkaság, hogy ilyen 
sokáig együtt maradnak a párok, 
sajnos, a házasság intézménye sem 
olyan divatos a fiatalok körében. 
Győri István és Irénke tökéletes pél-
dát mutat, amelyre minden fiatal-
nak oda kell figyelnie – hangsúlyoz-

ta köszöntőjében Kriza Ákos, majd 
átadta a város ajándékait.

Győri István és felesége januártól 
éli mindennapjait a Szépkorúak Há-
zában, ahol az első perctől sikerrel be-
illeszkedtek a közösségbe. A 77 és 79 
éves pár aktív közösségi életet él. Gon-
dozzák a kert virágait, tagjai a népdal-
körnek és a ritmuszenekarnak is.

Boldog házasságban, hatvan éven át

A pályaépítés és a megállók 
megújulása után az új, korsze-
rű villamosok jelképezik a Zöld 
Nyíl Projekt, Miskolc város és a 
Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 
közös sikerét, amely június 13-án 
újabb jelentős állomásához érke-
zett: forgalomba állt a harmadik, 
a negyedik és az ötödik új villa-
mos. 

Pénteken reggel 9 óra körül, egy-
mást követve álltak forgalomba, 
Felső-Majláth felől indulva a 600-
as, 601-es, 602-es, 603-as és 604-es 
pályaszámú villamosok.

Mint ismeretes, 2013 nyarán ket-
tő, majd 2014 áprilisától összesen 
hat új, Skoda gyártmányú villamos 
érkezett meg Miskolcra. A 600-as 
szerelvény január 20-án, a 601-es 
pedig február 3-án kezdte szállí-
tani a miskolci utasokat. A most 
utasforgalomba álló 602-es jármű 
április 7-én, a 603-as április 24-én, 

a 604-es villamos pedig április 28-
án érkezett meg az MVK Zrt. telep-
helyére. 

Megérkezésük után a szerelvé-
nyek sikeresen teljesítették a Nem-
zeti Közlekedési Hatóság által elő-
írt vizsgálatokat, futáspróbákat. 
Megfeleltek az előírt hatósági vizs-
gán, így újabb három villamos áll-
hatott most utasforgalomba.

A tervek szerint ebben az évben 
még 21 új villamos érkezik: 3 jú-
niusban, 3 júliusban, 2 augusztusban, 
4 szeptemberben és 3-3 darab októ-
berben, novemberben, valamint de-
cemberben. 2015 első negyedévében 
további két új Skoda villamos kerül 
leszállításra, így lesz teljes Miskolcon 
a 31 darabos, új villamosflotta, amely 
teljes egészében leváltja a régieket.

Újabb Skoda villamosok álltak forgalomba! MSZP – DK: együtt vagy külön? 

Kriza Ákos a miskolci  
Fidesz polgármesterjelöltje

A nemzetközi szintű szakember-utánpótlás és -fejlesztés érdekében a 
Miskolci Egyetem és a MOL közös tanszéket hoz létre a felsőoktatási intéz
mény Műszaki Földtudományi Karán. A MOL Tanszék kiemelten foglalkozik 
a már működő olajmérnök-, és a tervek szerint 2015 őszén induló szénhid
rogén-ipari földtudományi mérnök angol nyelvű MSc-képzésekkel, illetve 
az egyetem nemzetközi és szakmai kapcsolatainak ápolásával. A tanszék
alapításról szóló szerződést csütörtökön írták alá.

Torma András, a Miskolci Egye-
tem rektora köszöntőjében elmond-
ta, nagybetűs ünnep a mai a felsőok-
tatási intézmény életében. – Hitünk 
szerint egyre több, és egyre maga-
sabb képzettségű, idegen nyelveken is 
kommunikálni képes mérnök-szak-
embert fog képezni a tanszék, mely 
méltán fogja Magyarország hírnevét 
öregbíteni – fogalmazott a rektor.

– Miskolc az elmúlt 2 évben ma-
gasabb sebességi fokozatba kapcsolt 
– ezt már Kriza Ákos polgármester 
emelte ki köszöntőjében. Mint fogal-
mazott, ez olyannyira eredményes 
volt, hogy tavaly október 8-án a kor-
mány kiemelt fejlesztési központtá 
nyilvánította Miskolcot és térségét. 
A Mercedes-beruházás óta Miskol-
con valósul meg a legnagyobb zöld-

mezős beruházás, a Takata-cég beru-
házása. Szintén a fejlődést jelzi, hogy 
2012–2013 között a város iparűzési-
adó-bevétele 15 százalékkal nőtt.

Fasimon Sándor, a MOL Magyaror-
szág ügyvezető igazgatója kiemelte, sok 
kiváló munkatársuk végzett a Miskolci 
Egyetemen, „a kutatás-fejlesztés szak-
mai fellegvárában”, akik a MOL-nál 
megtalálták a helyüket. Erre szeretné-
nek alapozni, az élő kapcsolatot még 
szorosabbá tenni, ennek része a tanszék 
létrehozása. – Miért tesszük ezt? Egy-
részt hiszünk az iparágban, másrészt 
utánpótlásra van szükségünk. Szeret-
nénk megtartani a miskolci fellegvárat, 
és szeretnénk az ifjú nemzedéknek le-
hetőséget adni – emelte ki az ügyvezető.

MOL Tanszék nyílik  
a Miskolci Egyetemen
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JELENTKEZZEN

N Á L U N K !
Miskolc területén kiadvány, 
reklámújság terjesztéshez 
keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős 
terjesztőket.

Feladat ellátása reggeli órákban, 
több napon hétvégén is!

Megfelelő munkavégzés esetén 
tisztességes bérezés!

Jelentkezni: Folyamatosan

Szeretné kiegészíteni jövedelmét?

M
UN

KA
LE

HE
TŐ

SÉ
G!

rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

Rövid nyáRi szolgáltatási 
szünet a távhőRendszeRen

a Mihő Kft. évről évre mindent megtesz annak érdekében, hogy a távhőszolgál-
tató rendszer teljes leállással járó nyári karbantartását a lehető legrövidebb idő 
alatt elvégezze.

Avas, belváros
Az avasi városrészben és a belvárosban a gázszolgáltatás szüneteltetése, a geotermikus 

hálózat bővítése, valamint az MVM MIFŰ Kft. területén folyó ütemezett munkálatok miatt

2014. június 24-én 00.00 órától 
előreláthatólag

2014. június 25-én 24.00 óráig
szünetel a használati melegvíz-szolgáltatás.

Ez alatt a MIHŐ Kft. is elvégzi a távhőrendszer karbantartását.

Diósgyőr városrészben
a tavalyi évvel ellentétben, idén nem várható szünet a használati melegvíz-szolgálta-

tásban.

Bulgárföld városrészben
idén nem várható szünet a használati melegvíz-szolgáltatásban. Azonban egyes hő-

központok karbantartása miatt az ezeket ellátó épületekben lehet néhány órás szolgálta-
tási szünet.

A távhőszolgáltatási szünet alatt a melegvízcsapokból hideg víz folyik, amit a melegvízmérő 
óra érzékel és mér, ez indokolatlan többletköltséget okozhat. Ennek elkerülése érdekében a MIHŐ 
Kft. javasolja, hogy a karbantartás ideje alatt a melegvízmérő óra előtt lévő szerelvényt zárják el.

június 5–15.

KERESSE FANTASZTIKUS ÁRAINKAT!
Eh.  

csirkemell 
filé  

1 kg

1349 Ft

Naposkert  
napraforgó  

étolaj   
1 l

289 Ft

További akciós termékek:
Rama margarin kocka  kenh. növ. zsír, 250 g, egységár: 796 Ft/kg  199 Ft
Abaúj túró 450 g, egységár: 931,11 Ft/kg  419 Ft
Lemola sodr. 4 tojásos csigatészta  1 kg  599 Ft

...és még számos Akciós TERmék.
Hűségét megjutalmazzuk! Süssön, tálaljon, tároljon egy edényben!  

Pontgyűjtés május 19-től augusztus 19-ig, csúcsminőségű edényekért!  
Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon és szórólapokban!

Fehér kenyér 
egész, 

szeletelt     
1 kg 

179 Ft/db

Miskolc város  
közigazgatási  

területén 

légi szúnyog-
gyérítési  

munkálatot  
végzünk  

2014. 06. 15-én.  

Rossz idő esetén  
a munkavégzés  

pótnapjai:  
június 16., 17., 18.

az alábbi szer  
felhasználásával:
- K-othRine Ulv

Munkavégző:  
BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.

MVK: nyáron is  
bővülő szolgáltatás
Június 16-tól „nyári üzem-
módba” kapcsol az MVK 
Zrt., az iskolaszünetre érvé-
nyes menetrend lép életbe, 
kisebb-nagyobb, az utasok 
által kért módosításokkal. 
Ilyen például a 0-ás villa-
mos és az „újra a régi” 31-
es járat működtetése is 
– mondta el Singlár Zsolt 
(képünkön), a közlekedé-
si vállalat vezérigazgatója. 

A hajnali és késő esti idő-
szakokban újabb, garantált 
átszállási lehetőségeket bizto-
sítanak. 

 
Nullás villamos

Hosszú szünet után újra 
visszatér, a járat száma miatt 
országos szinten is kuriózum-
nak számító 0-ás villamos, 
amely szombaton 6 és 13 óra 
között fogja segíteni a Vas-
gyári városrészben élők köz-
lekedését, különös tekintettel 
az Újgyőri piac elérésére.

31-es busz: újra a régi
A miskolciak többsége, de 

a Tiszai pályaudvar, a Nép-
kert és környéke, valamint 
az Avas kilátó között közle-
kedők biztosan nosztalgiá-
val gondolnak a 31-es busz 

2007 előtti útvonalára. Azó-
ta is sokszor felmerült a visz-
szaállítás gondolata, ame-
lyet most az utasok kérésével 
össz hangban, a városveze-
tés támogatásával teljesít az 
MVK Zrt. Így június 16-tól 
óránként az Avas kilátó vég-
állomásról ismét átszállás 
nélkül lehet eljutni az SZTK 
Rendelőintézetig, illetve a Ti-
szai pályaudvarra. Az elmúlt 
évek utasszámvizsgálata és a 
közlekedési vállalathoz beér-
kezett igényeket figyelembe 
véve, a nyári menetrendben 
óránként egy járat közleke-
dik majd az Avas kilátó – 
SZTK – Tiszai pályaudvar út-
vonalon 31 Y jelzéssel. 

További információ a bér-
letpénztárakban kihelyezett 
tájékoztatókon, menetrend-
könyvben, az MVK honlap-
ján és Facebook oldalán.

– A csapadékos, változékony 
tavaszi időjárás miatt már 
áprilistól figyelték Miskolcon 
a szúnyoglárva-fertőzöttsé-
get. A mérések alapján május 
végén szükségessé vált a földi 
biológiai irtás, amelyet június 
első hetében megismételtek. 
A hétvégén és jövő hét elején 
a földi mellett már a levegő-
ből is lesz védekezés – mondta 
el lapunknak Pásztor Imre, a 
Miskolc Holding Zrt. kom-
munikációs vezetője.

Kiemelte, május végén és jú-
nius elején, közel 200 hektáron, 
többek között az Egyetemváro-
si tónál, a miskolctapolcai Csó-
nakázótónál, a Juhdöglő-völgyi 
tónál, valamint a lassú folyású 

patakok környezetében, így pél-
dául a Görömböly, Pece, Lyukó 
patak mentén történt biológiai 
szúnyoglárvairtás. A sok eső és 
a gyors felmelegedés, valamint a 
Sajón levonult árhullám miatt, 
a földi biológiai irtás ellenére 

Miskolc bizonyos városrészei-
ben már megjelentek a csí-
pős szúnyogok, amelyek ellen 
a földi szúnyoglárvairtás nem 
elegendő. Június 13-án péntek 
este már volt földi kémiai ir-
tás a belvárosban, vasárnaptól 

kezdődően pedig, az időjárástól 
függően, a levegőből is irtják a 
szúnyogokat. A szúnyogirtó re-
pülőgép többek között feltűnik 
majd Szirma, Martin-kertvá-
ros, Diósgyőr vagy a belváros 
felett is.

A miskolctapolcai strand területén 
húzódó régi szennyvíz-főgyűjtő veze-
ték kiváltása miatt mintegy két és fél 
hete újra lezárták a Görömbölyi utcát 
és az Aradi sétányt. 

Az érintett utcákban a munkálatok 
már a vége felé közelednek, üzembe 
helyezik az új szennyvíz-főgyűjtő ve-
zetéket, próbaüzeme e hét végéig tart. 

Amennyiben a próbaüzem ideje alatt 
meghibásodás nem jelentkezik, akkor 
a jövő héten elkezdődhet az érintett 
két utca útburkolatának helyreállítása 
– tájékoztatott Pásztor Imre, a Miskolc 
Holding Zrt. kommunikációs vezetője. 

Mint mondta, jövő hét végére várha-
tóan helyreállítják az útburkolatot. A 
munkák elhúzódását több, előre nem 
látható probléma okozta, ilyen volt pél-

dául a Görömbölyi úton történt besza-
kadás, illetve azoknak a közműveknek 
a kiváltása, amelyek a térképeken más-
hogy szerepeltek. – A munka elhúzó-
dása miatt okozott kellemetlenségekért 
elnézést kérünk, minden erővel azon 
vagyunk, hogy a jövő hét végére helyre-
álljon a Görömbölyi utcán és az Aradi 
sétányon a közlekedés – hangsúlyozta 
Pásztor Imre. 

Hamarosan helyreállítják az útburkolatot

Védekezés a szúnyogok ellen, 
földön és a levegőben
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A fővárosi A38 hajó adott ott-
hont a Talentométer elnevezésű 
könnyűzenei tehetségkutató ver-
senynek, amelyen, a miskolci Sky 
Fanatic együttes is képviseltette 
magát május végén. 

Az A38 hajón fellépni máig 
presztízst jelent, a Sky Fanatic a 
mezőny legfiatalabb bandája volt. 
A zsűri tagja, az Irie Maffiából is 
ismert Sena pedig nagyon megdi-
csérte őket.

– A Sky Fanatic esetében is érez-
hető volt az izgalom. Ez eleinte min-
den előadóra jellemző, de hamar el 
fog múlni. Vagyis inkább úgy fogal-
maznék: az izgulás mindig megma-
rad, csak a 
sz í npa-
don áll-

va átalakul, elmúlik annyira, hogy 
már nem azt figyeled, hanem a zenét 
– nyilatkozta Sena Dagadu egy in-
terjúban a fordulót követően, s hoz-
zátette, ígéretes tehetségek alkotják a 
miskolci együttest. 

Az énekesnő biztatta őket, hogy 
foglalkozzanak továbbra is a ska és 
reggae műfajjal, mert megéri. Az 
országos tehetségkutatóban a ha-
jóra való belépést csupán a legjobb 
tíz együttes kaphatta meg – ebbe 
az elit körbe került a Sky Fanatic 
is, akik az utazáshoz a városveze-
tés segítségét kérték. Meg is kap-
ták, Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere anyagilag is támogatta a 
miskolci zenekart, hogy eljusson a 
megmérettetésre.

Fotó: Vona IldIKó

A 85. Ünnepi Könyvhét és 
13. Gyermekkönyvna-
pok miskolci rendezvé-
nyein, szerdán a Szent 
István téren várták s 
várják még szombat 
délelőtt újdonságokkal 
és kedvezményekkel a 
könyvbarátokat.

Nemes hagyományait is őrizte 
a rendezvény – például azt, hogy meg-
koszorúzták Supka Géza lillafüredi 
emléktábláját. Ő volt az ugyanis, aki a 
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesz-
tők Egyesülésének 1927-es, lillafüredi 
közgyűlésén javasolta: legyen egy nap, 
amikor minden településen az utcákon, 
közvetlen, bohém formában találkoz-
hatnak az emberek a könyvvel – emlé-
keztetett a megnyitón Kiss Gábor alpol-
gármester (felső kis képünkön).

Iancu Laura (alsó kis képünkön) Jó-
zsef Attila-díjas költő arról szólt, né-

hány évvel ezelőtt még 
irigyelt volna min-

ket, akik könyvek 
között nőttünk fel, 
mert az ő moldvai 
csángó falujuk-
ban még az iskola-

könyvet is vissza 
kellett adni az év vé-

gén. Azóta azonban 
rájött, hogy ott is 

volt vers, novella, mese és 
újság is – csak éppen nem 
nyomtatásban, hanem 
szóban terjedt.

– A szellemi érték a 
fontos, ami megtalál-
ja a formát, az eszközt, 
amivel túlélhet bennün-
ket. A könyv ilyen eszköz 
– mondta a költő. 

Kiemelte, az igazi érték min-
dent túlél, nem szorul a gondosko-
dásunkra. Hajlamosak vagyunk fon-

toskodva őrizni hagyományainkat, 
értékeinket – ami valóban fontos, de 
közben tudnunk kell: az értékek őriz-
nek meg minket emberségünkben, kö-
zösségünkben. 

A Könyvtéren többek között Fecs-
ke Csabával, Csorba Piroskával, Serfő-
ző Simonnal, Gál Halász Annával 
találkozhattak az érdeklődők. Új ki-

adványokkal jelentkezett a 
Hermán Ottó Múzeum 

és a Miskolci Galéria 
is – a hagyományos 
múzeumi évkönyv 
mellett kötet jelent 
meg többek között 
a Nagy Kunszt öt, 
a Spanyolnátha tíz 

évéről, Mikita Gá-
bor pedig Páholynyi-

togatójában a miskolci 
színház színpadán szerepelt 

művekről és művészekről ír.
Cs. M. | Fotó: MoCsárI l.

Egy stadionban nyilván nagyobb a 
hangerő – de azért háromszáz szurkoló 
is tud olyan hangulatot teremteni, hogy 
szinte ott érezhetik magukat az egyik 
brazíliai meccsen. A Vb terasszá ala-
kult Szinva teraszon így a látvány, a 28 
négyzetméteres LED-fal mellett min-
den más is adott az igazi fociélményhez.

– Minden férfiember, sőt egyre több 
nő is érdeklődik a foci iránt. Különösen 
igaz ez Miskolcon, abban a városban, 
ahol Magyarország legnagyobb szur-
kolótábora található. Ezért is tesz meg 

mindent a város, hogy jó hangulatban, 
együtt, egy közösségi téren szurkolhas-
sanak a miskolci focirajongók – mond-
ta el a Vb terasz kapcsán Kriza Ákos 
polgármester.

Már a csütörtöki kezdés beigazolta 
a várakozásokat. A megnyitó idején 
Kállay-Saunders András, az idei Euro-
víziós Dalfesztivál ötödik helyezettje 
adott kitűnő alapot a szurkoláshoz – 
aztán „felizzott” a 28 négyzetméteres 
LED-fal és a hangulat… A sörsátrak 
alatt mintegy háromszázan élvezhetik 

remek társaságban (étel, ital, barátok – 
nem feltétlenül ebben a sorrendben) a 
mérkőzéseket, egészen a vb végéig. Jú-
lius 13-áig mindennap, az első meccs 
előtt „kinyit” a terasz, és az utolsó vé-
géig biztosítja a teret a szurkoláshoz. 
Mivel egy igazi futballrajongónak vé-
leménye is van, a Miskolc polgármes-
teri hivatala által támogatott rendez-
vényen ezt nemcsak spontán módon 
oszthatják meg, de lesz például góltotó 
is – sőt, a DVTK focistái is elemzik, ér-
tékelik a látottakat.

A hagyományos nyitó-
parádéval és két rendkí-
vüli koncerttel kezdődött 
pénteken (lapzártánk 
után) a Miskolci Bartók-
Plusz Operafesztivál. 

– Minden korban vol-
tak zsenik, akik megtalál-
ták a módját, hogyan lehet 
a széles közönséghez szólni 
és ugyanakkor megfelel-
ni a magas igényű operai 
elvárásnak, mondta a fő célról Kesse-
lyák Gergely fesztiváligazgató. Ennek 
jegyében hirdették meg ismét a nem-
zetközi operaíró versenyt, és ennek je-
gyében született meg a fesztivál felké-
résére Selmeczi György Bizánc című 
operája is.

– A Bizánc igazi monumentális, tör-
ténelmi dráma kórussal, sok-sok sze-
replővel. A két Kossuth-díjas zeneszer-
ző egyfelvonásosa, Dubrovay László: 

Váltságdíj és Vidovszky László: Nár-
cisz és Echo című műve (a Váltságdíj 
szintén ősbemutató) is azt bizonyítja, 
hogy a kortárs zene is lehet szép. Na-
gyon fontos lépések ezek az operakul-
túra történetében – hangsúlyozta a 
fesztiváligazgató.

A klasszikus operák közül ezúttal az 
Aida, Verdi népszerű remekműve lett 
az Ezrek operája. A jégcsarnokbeli tel-
jes előadásra már elfogytak a regisztrá-

ciós jegyek, de az Erzsébet 
téren, két beavató előadás 
keretében bele lehet kós-
tolni. A fellépők között 
igazi sztárok is feltűnnek, 
így például Miklósa Eri-

ka, Nyári Zoltán, Fran-
kó Tünde, Kovács Ist-

ván, Palerdi András, 
Robert Dean Smith, Wie-
demann Bernadett.

Idén az Erzsébet tér 
a kísérőrendezvények 

fő helyszíne. Együtt lép majd itt fel 
Illényi Katica és a Miskolc Dixiel-
and Band, eljön Miskolcra a Bolyki 
Brothers és a Budapest Klezmer Band 
is. A vendéglátás új helyszíne idén az 
Avas szállóban kialakított romkocs-
ma lesz. Rendkívüli operavetítése-
ket is szervez a fesztivál ideje alatt az 
Operaklub – a MAB-székházba júni-
us 16-ától 20-áig minden nap délután 
3 órától. Várják az érdeklődőket

A Miskolci Fazekas Utcai Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola az idei tanévben ünnepli fennál-
lásának 50. évfordulóját. A jubileum 
alkalmából gálaműsort rendeztek 
nemrégiben a Miskolci Nemzeti 
Színházban, ahol Csorba Piroska és 
Siklósi Kristóf A hatpróbás vőlegény 
című meseoperájának ősbemutatóját 
is megtartották. 

– A Fazekas 50 éve szolgálja a vá-
rost. Kívánom, hogy a következő év-

tizedekben is maradjon olyan iskola, 
amelyben a gyermekek álmai valóra 
válnak, és adjon olyan tudást, ami 
segíti őket az álmok valóra váltásá-
ban a későbbiekben is – hangsúlyoz-
ta köszöntőjében Kriza Ákos polgár-
mester.

Cseke Gábor igazgató szólt a mű-
vészeti képzés jelentőségéről, ugyan-
akkor elmondta, a közismereti kép-
zés területén is sikerült a Fazekasnak 
a város élvonalába kerülnie. 

„ÉnünK legjobb rÉsze 
nyIlVánul Meg a KönyVeKben”

az a38-on is bizonyított
a sKy FanatIC

Vb terasz: a legjobb meccsek a legjobb helyen!

Ősbemutatók és operaklasszikusok, 
sztároK És roMKoCsMa

jubilált a Fazekas



6 Hirdetés Miskolci Napló

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvez-
ményes áron a Miskolci Naplóban 
hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200, Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu

3525 Miskolc, Nagy Imre u. 17.     
facebook/vilaglatoutazas

SPANYOLORSZÁG – COSTA BRAVA
VÁR A TENGER, NAPFÉNY, BARCELONA...!!!

07. 06–16., 07. 14–24.,      11 nap/8 éj      87 900 Ft/fő helyett 
69 900 Ft/fő autóbusszal, szállással, félpanzióval

www.vilaglatoutazas.hu R-
01

74
5/

98

46/412-142

AKCIÓ!

A Pannon-Work Zrt. MUN-
KAVÁLLALÓKAT KERES 
megbízói részére Pest me-
gye, Vas megye és Győr-Mo-
son-Sopron megye területé-
re szálláslehetőséggel:

BETANÍTOTT  3 műszak Mosonmagyaróvár
JELLEGŰ  ingyenes buszjáratok és környéke
MUNKA szállástámogatás

OPERÁTOR 3 műszak Sárvár
 ingyenes buszjáratok
 szállástámogatás            
    
TARGONCAVEZETŐ 3 műszak Győr
 ingyenes buszjáratok
 szállástámogatás
 
TARGONCAVEZETŐ 3 műszak Mosonmagyaróvár
 ingyenes buszjáratok és környéke
 szállástámogatás 
  
MŰSZERÉSZ 3 műszak Budapest
BETANÍTOTT ingyenes buszjáratok Budapest
GÉPKEZELŐ
  
FORRASZTÓ  2 műszak Budapest
OPERÁTOR ingyenes buszjáratok 
  
Jelentkezés: 06 70 455-02-17, gamax01@pannonwork.hu
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Lakossági Információs és Szolgál-
tató Iroda nyílt szerdán az Arany 
János utcában, a korábbi Mese 
cukrászda mellett. A közössé-
gi térként is szolgáló létesítmény 
rengeteg programmal igyekszik 
majd összekovácsolni a környéken 
élőket.

Zsiga Marcell alpolgármester a 
megnyitón méltatta az irodát létre-
hozó alapítvány tevékenységét, áldo-
zatkészségét. Hangsúlyozta, kitűnő 
helyen alakították ki az irodát, hi-
szen közvetlenül mellette található az 
Idősügyi, valamint a Célpont Ifjúsági 
és Tanácsadó Iroda is, ami lehetősé-
get biztosít az együttműködésre. 

Sasvári István, az Eszmék és Ér-
tékek Alapítvány kuratóriumának 
elnöke célkitűzéseikről szólva el-
mondta: egy olyan közösségi teret 
kívántak kialakítani, ahol „derű-
sen érezhetik magukat” a környék-
beliek, jókat beszélgethetnek, és 
tanulhatnak is. Ezt szolgálja az iro-
da programkínálata – a tematikus 
klubfoglalkozások, zenei műsorok, 
cserkész- és hitéleti foglalkozások, 

ünnepi programok, vagy éppen a 
baba-mama klub. A programok 
megszervezésében és lebonyolításá-
ban több partner – civil szervezetek, 
egyházak, oktatási intézmények – 
együttműködik az irodával.

Molnár Péter (Fidesz – KDNP), a 
terület önkormányzati képviselője 
örömének adott hangot, hogy a több 
ezer lelket számláló körzet szívében 
egy ilyen információs és szolgáltató 
iroda nyitja meg most kapuit. Ki-
emelte, manapság sokan bezárkóz-
va élnek, a fiatalok számára már 
inkább a virtuális világ fontos. – A 
városvezetés számára fontos, hogy 
megújuljon Miskolc. Amellett, hogy 
például foglalkozunk a „fészekra-
kó”-probléma megoldásával, prog-
ramokat is szervezünk. Mindez hoz-
zájárul a közösségépítéshez, ahhoz, 
hogy az emberek kijöjjenek otthona-
ikból, megnyíljanak. Itt, az irodában 
mindenki megtalálhatja a számí-
tását, hiszen bőséges a program – 
mondta Molnár Péter, aki elmondta 
azt is, reményeik szerint rövid időn 
belül megújul, és nevet kap az iroda 
előtti tér is.

Első alkalommal rendezték meg a 
Pünkösdi Juniálist múlt szom-
baton a Csanyikban, ahol a 
pünkösdi szentmisét követő-
en egész nap családi progra-
mok várták az érdeklődőket.

Mások mellett élő koncertet 
adott a Fonogram-díjas Hold-
viola zenekar is. A rendezvény fő-
védnöke Kriza Ákos polgármester, 
védnöke pedig Palánki Ferenc püspök, 
általános helynök volt.

– Több kötődése is van ennek az 
ünnepnek – kezdte beszédét a déle-
lőtti szentmisén Mikolai Vince főes-
peres, diósgyőri plébános. Vasárnap 
ünnepeljük az egyház születésnapját, 
nem messze, a Bükkben van a pálosok 
Szentlélek kolostora, és az itt jelenlévők 
lelki közösségben vannak a csíksomlyói 
zarándokokkal, akik ezekben az órák-
ban imádkoznak a magyarság nagy bú-
csújáró helyén.

– Nagy lelki, szellemi ünnep ez a 
magyarságnak, és mi itt, a Bükk lábá-
nál szeretnénk ünnepelni, a szentmise 
után pedig közösen vigadni a pünkösdi 
örömben – fogalmazott a főesperes.

– Örül a lelkem, mert azt látom, hogy 
nagyon sokan vagyunk, nagyon sok 
ember mosolyog, és csillog a szemük az 
örömtől – ezt már Kriza Ákos mondta 
köszöntő beszédében. Mint Miskolc pol-
gármestere fogalmazott, egyre gyakrab-

ban ünnepelünk együtt az egyházak-
kal, amit „teljesen természetesnek” 

gondol a városvezető is, hiszen a 
hétköznapjaink is összeforrottak. 
„Egyre nagyobb részt vállalnak 
abból a feladatból, amit a város-
ban közfeladatnak tekintünk”, 
fűzte hozzá a polgármester.
– Tavaly Mikolai Vince atya az-

zal keresett meg, hogy a pünkösd 
előtti szombaton egy lelki hidat hozzunk 
létre a csíksomlyói zarándoklattal, ahol 
több százezer magyar ünnepli magyar-
ságát, magyar kereszténységét. Ez az a 
plusz, amit számunkra a pünkösd még 
jelent: a magyar összetartozás ünnepét 
– fogalmazott Kriza Ákos, hozzátéve, 
örömmel fogadták a javaslatot, hogy itt, 
Miskolcon együtt tudjunk ünnepelni. 
„Reméljük, hogy hagyománnyá válik 
a juniális, s látva azt a rengeteg embert, 
aki itt van, biztos vagyok benne, hogy az 
is lesz”, zárta szavait a polgármester, aki 
áldott pünkösdöt kívánt mindenkinek.

Kiváló lett a miskolci Tourinform
Újabb országos elismerést kapott a Tourinform Mis-

kolc: a Magyar Turizmus Zrt. minősítési rendszerében 
az iroda 2013-ban kiváló eredményt ért el.

A Tourinform-hálózat tagjainak működését a Ma-
gyar Turizmus Zrt. folyamatosan ellenőrzi, és egy 
szakmai szempontok alapján kidolgozott pontozá-

si rendszerben minősíti. Az ellenőrzések kitérnek az 
iroda teljes működésére, a nyitva tartásra, a környe-
zetre, a kiadványkészletre, a munkatársak nyelvtu-
dására, stb. A monitoringmunka során személyes és 
telefonos ellenőrzéseket is tartanak az év minden sza-
kaszában.

Megkezdődött a napokban 
az úgynevezett Ördögárok 
tisztítása. A meder a Kom-
lóstetőről összegyűlt csapa-
dékvizet vezeti le a Szinvá-
ba, de az évek során annyira 
megtelt hordalékkal, hogy 
már nem tudta ellátni ezt a 
funkciót.

Gazdusné Pankucsi Katalin, 
a terület önkormányzati kép-
viselője elmondta, a nyílt szí-
ni takarítást követően az 
árok zárt szakaszának 
feltárása követke-
zik. – A műsza-
ki állapotfel-
mérés során 
olyan pon-
tokat talál-
tunk, ahol 
aknákat kell 
kijavítani. 
Eltömődött 
vezetékek is 
vannak, amelyek 
becsatlakoznak az 
Ördögárokba, néhány 
helyen pedig az oldalfalat is ki 
kell javítani – sorolta a további teendőket.

A meder az iszaptalanítás után 1,5 méter be-
tonfalat kap, a partfalat pedig kővel és hálóval 
támasztják meg. Az Ördögárok rendbetételére 
a város 50 millió forintot különített el, ebből a 
mostani mederrendezés 10 millióba kerül. Há-

rom buszmegálló is meg-
újul Komlóstetőn – köztük a 
Lomb utcai végállomás – te-

tőt kap, illetve padokat is ki-
helyeznek a Batthyány soron 

két buszmegállóban. Gazdusné 
Pankucsi Katalin elmondta, a lakók 

régi kérése teljesül ezzel, akik eddig sem 
az eső, sem az erős napsütés elől nem tudtak vé-

dett helyre húzódni, a buszra várva. Mint meg-
tudtuk, a közeljövőben járdaépítéssel folytatódik 
a munka a körzetben: a Láditelep 14. sz. melletti, 
elhasználódott, balesetveszélyessé vált lépcsősort 
elbontják, a telep bérházai között pedig járólap-
pal burkolják le a kitaposott útvonalakat.

Az elmúlt hétvégén rendezték meg a dön-
tőit az idei várostörténeti vetélkedőnek, 
melynek dobogós helyezettjei idén a Bala-
tonnál nyaralhatnak. 

– Fontos, hogy már fiatalon kialakuljon 
az élményalapú lokálpatriotizmus – emelte 
ki a rendezvényen Kiss Gábor alpolgármes-
ter. Mint mondta, nagyon szép hagyomány 
ez a verseny, és egybevág a városvezetés cél-
jaival. A közelmúltban elkészült a városis-
mereti, várostörténeti oktatási koncepció, 
elkezdődött az Értéktár kialakítása. Ehhez 
kapcsolódik ez a lehetőség, hogy a diákok 
érdekes feladatok megoldása során bővítsék 
ismereteiket a városról.

Idén hatodszor hirdette meg Fodor Zoltán 
önkormányzati képviselő a Miskolci Kom-
munikációs Nonprofit Kft.-vel közösen a 
vetélkedőt – Minden évben egy esemény, 
évforduló köré szerveződnek a feladatok. 
Ebben az évben adta magát, hogy Herman 
Ottó életét, munkásságát járjuk körbe – 
mondta el Dobrossy István történész, a kér-
dések összeállítója. 

A nyertes csapatok, középiskolák: 1. Föl-
des Ferenc Gimnázium, Piszkos hármas, 2. 
Gábor Áron Művészeti Szakközépiskola, II. 
csoport, 3. Koós Károly Építőipari Szakkö-
zépiskola és Szakiskola, A-csapat. Általános 
iskolák: 1. II. Rákóczi Ferenc, Miskolci lá-
nyok, 2. II. Rákóczi Ferenc, Rákóczi lányok, 
3. Bársony János, 2. csapat. 

LeLKi Közösségben 
a csíKsomLyói zarándoKoKKaL

TereT nyiTnaK a Közösségi éLeTneK

Lakossági információs 
és szolgáltató iroda

ároKTiszTíTás, buszmegáLLóK

beruházások 
Komlóstetőn

„Fontos, hogy a gyerekek 
megismerjék miskolc értékeit”



1934-ben Miskolc önálló törvény-
hatósággá válásának negyedszá-
zados évfordulóját ünnepelte. Az 
első „Miskolci Hét” rendezvényeit 
augusztus 6-tól 12-ig tartották. Az 
események közül kiemelkedik Lé-
vay József egészalakos szobrának 
avatása, az országzászló felszente-
lése a Népkertben, s az avasi kilátó 
átadása zenei ünnepséggel össze-
kapcsolva. 

„A borsodi halhatatlanok feje”, Lé-
vay József 93 éves korában, 1918. júli-
us 4-én halt meg 
a Hunyadi János 
utca 4. szám alat-
ti lakóházában. 
Itt, majd a me-
gyeháza udvarán 
ravatalozták fel, s 
július 7-én temet-
ték Sajószentpé-
teren, szülőhelyén 
a szülei mellé. A 
Borsod-Miskol-
ci Közművelődési 
Egyesület ezt kö-
vetően megkezdte 
a végrendelet mú-
zeumra vonatkozó 
részének végrehajtását. Felhívást is 
közzétettek, hogy aki Lévayhoz köt-
hető emlékanyaggal rendelkezik, azt 
adja át a múzeumnak, ahol az majd a 
létrehozandó „Lévay szobában” min-
denki számára látható lesz. Már ekkor 

döntés szüle-
tett arról, hogy 
közadakozás-
ból Lévay József emlékét örök idők-
re egész alakos bronzszobor örökítse 
meg.

Az elhatározástól a megvalósításig 
másfél évtized telt el. A korabeli sajtó ar-
ról adott hírt, hogy először a mai Bartók 
téren szerették volna a szobrot elhelyez-
ni. Még nem épült meg a Zenepalota, a 
Luther tér pedig piacnak adott helyet, 
így az ötletet elvetették. Második hely-
színként a Népkert mellett már több in-
dok szólt. A Népkert elnevezése, a Lö-
völde kert kialakítása Lévay nevéhez 
volt köthető, s 1913-tól már a Népkert 
és az Agrártelep között utca viselte a ne-
vét. (Jókai Mór után ő volt a második 
ember, akit életében ez a megtiszteltetés 

ért.) A Palóczy ut-
cára kényszerből 
esett a választás. 
1925-től a mino-
rita rendház mel-
letti Kis-Népkert-
ben már állt Deák 
Ferenc szobra, az 
utca másik, nyu-
gati végén 1906-
tól pedig Szemere 
Bertalan szobra. A 
kettő között szeret-
tek volna szobrot 
emelni az 1903-ban 
elhunyt Tóth Pál is-
kolaigazgató, neves 
szónoknak. Azzal, 
hogy Lévay mellett 
döntöttek, Tóth Pál 

neve és szobra lassan feledésbe merült. 
(Folytatjuk)

Dobrossy István 

Múlt és jelen

A XX. század elején készült képeslap talán a legismertebb avasi részlet. A re-
formátus temető mellett felvezető lépcsősor torkollik a kép bal sarkán látható 
útba. A jobb oldali kerítés mögött a pince borháza és a telekbeépítés megvál-
tozott, de a hangulata ma is hasonló. (Ez a Bortanya melletti pince, a Csáti sor 
376. számmal.) A szemközt erkélyes, gerendavázas borház a Csáti sor feletti 
Rácz sorról kapta számozását, s a pince bejárata előtt találkozik a Petőfi és 
a Rácz sor. A képeslap készítésének idején a Rácz soron 15 pince állt egymás 
mellett, ma ez az egyetlen gondozott építmény.

Dobrossy I. | fotó: MocsárI L., képesLap: sáfrány Gy. J.

akkor...

...és Most
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Pedagógusnapi ünnepséget rendezett a 
napokban Miskolc önkormányzata és a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Miskolci Tankerülete a Ferenczi Sándor 
Egészségügyi Szakközépiskolában. Kriza 
Ákos polgármester az ünnepségen kiemelte, 
Miskolc fejlődése nagyban függ a pedagógu-
sok munkájától. 

Kriza Ákos úgy 
fogalmazott, a peda-
gógusi pálya életre 
szóló elkötelezettség, 
amely állandó felké-
szültséget, szakmai 
fejlődést, valamint 
alkalmazkodást igé-
nyel. A városvezető 
utalt rá, hogy az isko-
lák kikerültek az ön-
kormányzat fenntartásából. – Nem tagadom, 
sajnáltam, hogy távolabb kerültünk egymás-
tól, de a szakmai alapokon meghozott döntést 
természetesen elfogadtuk. Ugyanakkor remé-
lem, tapasztalták, hogy az állami fenntartás 
mellett is felelős gazdái voltunk és leszünk is az 
intézményeknek – hangsúlyozta Miskolc pol-
gármestere, kiemelve, hogy az óvodafelújítások 
után folytatják az iskolaépületek korszerűsíté-
sét is. A Bársony–Hunyadi Általános Iskola fel-
újítása, a Vörösmarty Mihály Katolikus Álta-

lános Iskola és Óvoda, valamint 
a Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola 
egyenként félmilliárd forintos korszerűsítése 
is ebbe a sorba tartozik. – Városfejlesztési stra-
tégiánk része, hogy a következő EU-költségve-
tési ciklusban az energetikai fejlesztéseink ki-
terjednek az oktatási intézményekre is – tette 

hozzá Kriza Ákos.
A polgármester el-

mondta, büszkék rá, 
hogy a városban az 
intézmények háló-
zata kielégíti a helyi 
társadalmi igénye-
ket, s kellő súllyal 
van jelen az egyházi 
oktatás is. A város 
oktatási vezetése 
az országban az 
elsők között tudott 

olyan megállapodást kötni egészségügyi, szo-
ciális és kulturális intézményekkel, amelyek a 
közösségi szolgálat kötelező 50 órájának társa-
dalmilag hasznos, a nevelés célja szerint pedig 
eredményes kitöltését szolgálja.

Az ünnepi szavakat a Miskolc-diósgyőri 
Óvoda Stadion Sporttagóvoda nagycso-
portosainak zenés, táncos műsora követte, 
majd a Pedagógus Szolgálati Emlékérmek és 
a miniszteri elismerő oklevelek átadása kö-
vetkezett. 

Rekordot döntött a Miskolci Nemzeti 
Színház a 190. évadban – a Színek Évadá-
ban – a Déryné utcai játszóhelyeken 583 
előadást tartottak, és ezeken összesen több 
mint 130 ezer néző volt jelen – hangzott el 
a teátrum szombati, Kamaraszínházban 
megtartott évadzáró társulati ülésén.

Az eseményen elismeréseket is átadtak: 
Görög László lett a 190. évad legjobb színé-
sze, míg a társulat tagjainak szavazata alap-
ján a Kilátó-díjat Rusznák András vehette át.

Kiss Csaba direktor egyebek mellett el-
mondta, a sikeres évadot jelzi az is, hogy 
a Pécsi Országos Színházi Találkozón két 
előadásuk is szerepel: Bródy Sándor A taní-
tónő című színműve Rusznyák Gábor ren-
dezésében, és Georg Büchner Woyczek című 
darabja, amelyet Béres Attila állított szín-
padra. Emellett a Szabó Máté 
által színre vitt Mozart-ope-

ra, a Don Giovanni elnyerte a Primavera’ 14 
Fesztivál fődíját, így a miskolci teátrum kép-
viseli Magyarországot 2015-ben Pilsenben, 
Európa kulturális fővárosában.

Kiss Csaba kiemelte, az elmúlt évad fan-
tasztikus volt a színház életében. – Úgy ér-
zem, hogy egy kultúrára nagyon-nagyon 
szomjas városban dolgozunk, ahol hihetet-
len kíváncsiság, nem csillapuló lelkesedés és 

figyelem övezi a színházat – fogalmazott. 
A direktor szólt arról is, hogy az el-

múlt évadban is folytatták azokat 
a programsorozatokat, amelyek 

sikeresek voltak, és újakat is elindí-
tottak. Az évad drámája idén Weöres 

Sándor A holdbeli csónako-
sa volt, Az évad szerzőjeként 

Tasnádi István mutatkozott be, 
több előadását is láthatta a közön-
ség. Idén is megrendezték ugyanak-
kor mindkét nemzetközi fesztivált: 
a Színművészeti Egyetemek nemzet-
közi találkozóját, a SZEM Fesztivált, 
és a határon túli művészek találkozó-
ját, a Határtalan Napok összművésze-

ti fesztivált.
Az előző évadzáróhoz hason-

lóan, ezúttal is megemlékeztek a 
művészeti tanács tagjai az előző év 
legemlékezetesebb, legfontosabb pilla-
natairól, s meséltek arról, hogyan élték 
meg az elmúlt hónapokat.

Lévay József szobra
a város díszpolgárának hagyatéka

(1. rész)

a pedagógusokat ünnepelték rekordok évada a színházban
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Tizenhatodik tanévzáróját ren-
dezte a napokban a Miskolc Városi 
Sportiskola (MVSI). A díjátadó-
val egybekötött ünnepségnek a 
Herman Ottó Gimnázium adott 
otthont. A bemutatók mellett a 
legkiemelkedőbb eredményekről 
is beszámoltak, s a szakosztályok 
munkája is előtérbe került.

A sportiskola fennállásának 16 éve 
alatt számos előremutató változá-
son, átalakításon ment keresztül, így 
formálódott, alakult ki a mai műkö-
dési forma, szervezeti struktúra. A 
változások napjainkban is tartanak, 
hiszen a kezdeti tíz sportág újabb öt-
tel bővült, július 1-jétől pedig három 
látványcsapat sportág (kézi-, vízi- és 

kosárlabda) képviselői városi egye-
sületekben folytatják pályafutásu-
kat.

Az évzáró ünnepségen a köszön-
tők sorát Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere kezdte. Mint mondta, az 
MVSI felelős azért, hogy Miskolcon 
biztosítsa az utánpótlást, s ezt ki-
mondottan eredményesen teszi.

– Bizonyítja a kiváló munkát a ta-
valyi számos érem, s az, hogy 1200 
gyermek sportol, magas színvona-
lon. Ahhoz, hogy egyre fényesebb, 
szebb legyen a sportolók pályafutá-
sa, az önkormányzat számos fejlesz-
tést vitt véghez – hangsúlyozta Kriza 
Ákos, példaként említve a diósgyőri 
uszodát, a miskolctapolcai meden-
cét, a sportcentrumot, az egyetemen 

helyet kapó atlétikai centrumot, va-
lamint a diósgyőri stadionberuhá-
zást.

Szabó László, az MVSI ügyvezető-
je megemlítette az elért, 132 bajno-
ki címet, s szót ejtett a Sportiskolák 
Országos Szövetsége által kiírt ered-
ményességi pályázatról is, amelyen a 
miskolci sportiskola második helyen 
végzett. – Ismét egy sikeres, ered-
ményekben gazdag tanévet zárunk. 
A folytatás pedig felelősség, hiszen 
szakmai feladatunk, hogy az elért 
eredményeket megtartsuk s gazda-
gítsuk – hangsúlyozta.

Az országos bajnokok és az MVSI 
legjobb sportolóinak névsora a 
www.minap.hu-n.

KiSS J. | fotó: MocSári L.

Szombaton Nagykárolyban járt a Justitia 
Fuji-Yama SE 3 versenyzőjével és 2 edzőjé-
vel (Pálinkás András, Kis Virág) a Child-
rens day nemzetközi karateversenyen. 
Négy érmet gyűjtöttek a miskolci karaté-
kák a nemzetközi megmérettetésen, ahol 
Románia, Szlovákia, Olaszország és Ma-
gyarország képviseltette magát.

A 8–9 éves fiú kata (formagyakorlat) 
versenyszámban Suszterics Gergő ért el 

2. helyezést. A 10–11 éves leány katáso-
kat összevonták a 12–13 évesekkel, ahol 
3 sikeres fordulót követően Tóth Vanda 
állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A 
14–15 éves fiú kata versenyszámban Szi-
lágyi Gergő (képünkön) szintén aranyér-
met gyűjtött. Gergő a küzdelemben is re-
mekelt, hiszen a 14–15 éves fiú kumite –55 
kg-os versenyszámban ezüstérmet gyűj-
tött.

Kerékpárosok „királyfutama” 
Végérvényesen beírta nevét a ha-

zai versenynaptárba a mindössze 
három éve életre hívott miskol-
ci, Kondenzgyík Maraton nevet 
viselő hegyikerékpáros országos 
ranglista viadal. A Királyasztal 
térségében kialakított verseny-
központból a Masa Zoltán vezette 

Freeriderz SC tagjai, mint rendezők, 
egy 28 km-es, jól járható körpályát 
jelöltek ki, melyen edzettségtől, fel-
készültségtől és elszántságtól függő-
en egyet, kettőt, vagy hármat telje-
síthettek a borsodi megyeszékhelyre 
hazánkon kívül Belgiumból, Romá-
niából és Szlovákiából idelátogató 
bringások. A 3. Maratoni Hétvége 
második, június 8-i versenynapján 
mintegy háromszázan pattantak 
nyeregbe.

Terepfutásban és a hegyikerékpá-
rozásban elért eredményei alapján 
„Double Finisher” lett Klamancsek 
Katalin, Sivák László és Biriki At-
tila. Közülük, a szombati 22. Bükki 
Hegyi Maraton – Kisgyörgy Ádám 
Emlékversenyen a 42,3 km-es távot 
teljesítő, míg a 3. Kondenzgyík Ma-
ratonon két kört kerékpározó Biriki 

Attila – 2013 után – idén is kiérde-
melte „Az Év Kondenzgyíkja” címet.

Eredmények:
28 km, férfi abszolút: 1. Vertich 

Tamás (Salgótarjáni KE) 1:12:51 óra, 
2. Hacsi Ákos (Team 3K) 1:14:40, 3. 
Földi Bence, 1:16:18

28 km, női abszolút: 1. Klaman-
csek Katalin, 1:57:09 óra, 2. Fekete 
Katalin, 1:57:17 óra, 3. Búza Mónika 
(Sólyom Team SE) 1:59:06

56 km, férfi abszolút: 1. Medgyes 
Gábor, 2:22:23 óra, 2. Kovács Ist-
ván (Ózdi Kerékpáros Egyesület) 
2:33:42, 3.  Frölich Tamás (Ózdi Ke-
rékpáros Egyesület) 2:34:52

84 km, férfi abszolút: 1. Wouter 
Cleppe (belga, Alpinbike Team En-
dura Giant High5 RAM) 3:25:25, 
2. Fejes Gábor (Dr. Bátorfi EKTK) 
3:32:17, 3. Papp Dénes (Meditech 
Sport Club) 3:50:23

Férficsapat (28 km): 1. Bringá-
zok.hu (Gerliczky István, Gál Zol-
tán, Bodnár Róbert) 1:44:33 óra, 2. 
Kondenzgyík Retrotím (Handke 
György, Balázs József, Kollár Bálint) 
2:10:34.

fotó: MocSári L.

A „Csodálatos környezetben, igazi ki-
hívás!” mottót viselő 22. Bükki Hegyi 
Maraton – Kisgyörgy Ádám Emlék-
versenyen mintegy ötszáz sportember 
fogadta el a házigazdák meghívását.

A Majális parkban, 
10,5 km-es, 360 méteres 
szintemelkedéssel nehe-
zített körpályán teljesít-
hették a választott távot 
az ország minden részé-
ből, továbbá az Amerikai 
Egyesület Államokból, 
Olaszországból, Szlová-
kiából és Ukrajnából ér-
kezett futók. A rekkenő 
hőséggel kísért első rajt-
nál felsorakozott csak-
nem ötszáz sportembert 
Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere, a verseny és a 3. Maratoni 
Hétvége fővédnöke indította útjára.

Az idei újdonságot jelentő, 3,2 km-es 
Észak Családi Minimaratont futva és 
túrázva is teljesíteni lehetett. Ezt a 108 
tagú mezőnyt Katona Ferenc, a szer-
vező bizottság elnöke, önkormányzati 
képviselő rajtoltatta el.

Eredmények:
SANOFI kismaraton (10,8 km), 

női abszolút: 1. Szabolcsi Fruzsina 
(TVK-Mali TK) 55:33 perc, 2. Sebők 

Klaudia (TVK-Mali TK) 56:38, 3. Ka-
zainé Bodnár Szilvia (Emőd) 57:44

SANOFI kismaraton (10,8 km), férfi 
abszolút: Balogh Bence (TVK-Mali 
TK) 44:04, 2. Hankó Dávid (TVK-Mali 
TK) 44:05, 3. Tugyi Levente, 44:35.

Félmaraton (21,3 km), női abszolút: 
1. Ihász Veronika (Teknőc Futó Klub, 
Ózd) 2:02:57 óra, 2. Tinta Tamara (Mis-
kolc) 2:04:26, 3. Dr. Juhász Rozalinda 
(Miskolc) 2:12:27.

Félmaraton (21,3 km), férfi abszo-
lút: 1. Szűcs Rajmund (TVK-Mali TK) 
1:45:10 óra, 2. Deme Szabolcs (Tek-
nőc Futó Club) 1:47:49, 3. Gulyás János 
(Debrecen) 1:48:26.

HOKA maraton (42,3 km), női ab-
szolút: 1. dr. Elek-Belus Fruzsina, 

5:00:38 óra, 2. Csurgai Brigitta, 5:15:45, 
3. Pataki Zita, 5:24:58.

HOKA maraton (42,3 km), férfi ab-
szolút: 1. Harsányi Tamás (HOKA 
Club Hungary) 3:24:17, 2. Karlowits-Ju-
hász Tamás (HOKA Club Hungary) 

3:25:17, 3. Eördögh Ákos 
(HOKA Club Hungary) 
4:01:13.

Maraton váltó (42,3 
km), nők: 1. Turbónyuszik 
(dr. Juhász Rozalinda, 
Zaccaria-Bujda Boglárka, 
Hável Hajnalka, Klaman-
csek Katalin) 4:35:25 óra, 
2. Miskolc MJV – Szágul-
dó Csajok (Szász Lász-
lóné, Horváthné Fehér 
Ágnes, Godó Éva, Jávori 
Ágnes) 5:03:13, 3. Mester 
és tanítványai – Talabér 

& Berendi Running Team (Márton Il-
dikó, Kiss Györgyi, Roszinszki Katalin) 
5:05:39.

Maraton váltó (42,3 km), férfiak: 
1. Bójakergetők!!! (Halona Gergely, 
Magyar Zsolt, Balabás Péter, Tölgyesi 
Tamás) 3:18:42 óra, 2. Vaccsuszirunáj 
(Kánai Roland, Orosz Gábor, Maj-
kut Gergely, Szaniszló Máté) 3:43:10, 
3. Helynekem (Tugyi Levente, Ma-
kai András, Less Áron, Vas Gábor) 
3:53:10.

Amerikai futball
Idegenben játszotta utolsó csoportmérkőzését vasárnap a Miskolc 

Renegades amerikaifutball-csapata. A tét a Divízió II. Keleti csoportjá-
nak elsősége volt. A kiegyenlített mérkőzésen a Nyíregyháza Tigers II 
bizonyult jobbnak: 40–32-re győztek a hazaiak, így a miskolciak előtt ők 
végeztek a csoport élén.

Vízilabda

Újabb fordulót rendeztek szombaton az OB I/B-s vízilabda-bajnokság 
rájátszásában. A Miskolci Vízilabdaclub együttese ezúttal a Neptun SC 
vendégeként szállt medencébe – győzelmi reményekkel. Az utolsó ne-
gyedben összeszedett két négyperces kiállítás azonban megpecsételte 
Binder Szabolcsék sorsát, akik így pont nélkül távoztak Budapestről.

Neptun VSC – Pannergy-MVLC 13–11 (3–3, 2–2, 2–1, 6–5)

Jégkorong
Tapasztalt kanadai csatár érkezik a Jegesmedvék csapatához. A most 

26 éves Keegan Dansereau 2003 és 2009 között hat szezont húzott le az 
egyik legjobb kanadai junior ligában, a WHL-ben.

Hírek, eredmények

„iSMét SiKereS, 
eredMényeS tAnéVet zárunK”

SiKereS MiSKoLci KArAtéSoK

Ötszázan futottak a Bükki Hegyi Maratonon
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Lejárt hitelességű bekötési vízmérők 
cseréje a zártkerti ingatlanokban

A MIVÍZ Kft. idén is elvégzi Miskolc közigazgatási területén a közüzemi ivóvíz-szol-
gáltatással ellátott zártkerti ingatlanok lejárt hitelességű bekötési vízmérői
nek cseréjét. A cserével érintett ingatlanok díjfizető felhasználóit a jogszabályi 
előírások figyelembe vételével, tértivevényes levélben keresi meg a MIVÍZ Kft. idő-
pont-egyeztetés céljából.

A cserét segítve azonban kérjük, hogy aki az elmúlt időszakban az adatvál
tozásról szóló bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, és zártkerti ingat
lanban idén bekötési vízmérőjét cserélni kell, azt jelezze az alábbi elérhető
ségeken:

• személyesen a MIVÍZ Ügyfélszolgálatán, Miskolcon a Szemere B. u. 5. sz. alatt,
• ugyfelszolgalat@miviz.hu e-mail címen.

Amennyiben Ön az idei évben bekötési vízmérőcserével érintett és már van 
időpontja a cserét illetően, de azt egyeztetni kívánja, megteheti az alábbi el
érhetőségeken:

• Hétköznap 8.00–14.00 óra között a 46/519-300 telefonszám 154-es mellékén
• a 70/372-4696 mobilszámon,
• dozsnyak.peter@miviz.hu e-mail címen.

KÖszÖnjüK  
együttműKÖdését!

Motip festékek és HG tisztitószerek 
széles választékban kapHató!

DECC HUSKROUA/1001/058
A BOKIK 2013-14-ben részt vesz egy HUSKROUA határ 
menti pályázat megvalósításában, amelynek célja, hogy 
a magyar–román–ukrán határ menti térségben felmérje 
a kulturális és kreatív ipar helyzetét, segítse annak fejlő-
dését.
Ennek érdekében a partnerekkel közösen feltérképezzük 
az iparág gazdasági helyzetét, elemezzük a lehetőségeket 
és kihívásokat. Képzéseket tartunk és ajánlásokat kínálunk 
egy összehangolt, átfogó politika kialakítása érdekében.    

Politikai, 
közéleti 
MagaziN Simon János

Bayer zsolt

Minden csütörtökön -kor a Miskolc Televízió műsorán.19.30
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Június 14. | szombat
15.00 | Bábelőadás és kézműves fog-

lalkozás. Belvárosi Baptista Gyülekezet.
20.00 | 5 éves a Bohemian Betyars. Szü-

letésnapi koncert. Helynekem.

Június 15. | vasárnap
09.00 | Görömbölyi kultúrpiac. Házi ké-

szítésű élelmiszerek és kézműves termé-
kek vására. Görömböly, művelődési ház 
melletti vásártér.

17.00 | Zenés evangelizáció, avagy 
örömhír dallamokban. Cantus Fir-
mus református énekkar koncertje. Bel-
városi Baptista Gyülekezet.

Június 16. | héTfŐ
18.00 | Orgonapont. Collegium Musicum 

orgonaestek. A Nemzeti Énekkart Antal 
Mátyás vezényli, orgonán Szabó Balázs 
játszik. Belvárosi református templom.

Június 19. | csütörtök
17.00 | Fesztivál és Opera. Irodalmi Sza-

lon. Az Éltető Lélek Irodalmi Kör és a 
Miskolc Café bemutatja. Operarészletek 
és fesztiválhangulat, nagyszerű előadók 
társaságában. Miskolc Café.

17.00 | Miskolc és művészei. Fata György 
Kondor Béla-díjas iparművész kiállításá-
nak megnyitója és pódiumbeszélgetés. 
Beszélgetőtársa Kákóczki András művé-
szettörténész. Miskolci Galéria, Petró-ház.

Június 20. | péntek
17.00 | Irodalmi fonó. Truf(f)a mesterek. 

Koncz Károly György szerkesztésében. 
Miskolci Galéria, Feledy-ház.

21.00 | NeXTapes. Helynekem.

Június 21. | szombat
17.00–00.00 | Múzeumok éjszakája. 

poliHISTORY – múzeumi játék Herman 
Ottó nyomában. Miskolci Galéria, Rá-
kóczi-ház, Színháztörténeti és Színész-
múzeum.

20.00 | Tool de Danton, Feelter és 
 CrossOver. Leaving my Home Tour 
2014. Helynekem.

Június 22. | vasárnap
16.00 | Orgonapont. Collegium Musi-

cum-orgonaestek. A Budapesti Ifjú-
sági Kórust Gerenday Ágnes vezényli. 
Szoprán: Röser Orsolya Hajnalka, orgo-
na: Somogyi Tóth Dániel. Avasi reformá-
tus templom.

kiállítás
Míves kézműves örökség: a matyó 

népművészet. Megtekinthető június 
15-ig. Herman Ottó Múzeum, papszeri 
kiállítási épület.

Vendégségben a Múzsák kertjében. 
Antall István Kísérő című grafikai kiállí-
tása megtekinthető június 20-ig. Mis-
kolci Galéria, Feledy-ház.

Június 16. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 
18.30 Miskolci Napló, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárás-
jelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Magazin 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 
Képújság.

Június 17. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 
Sportpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 
19.23 ProgramPont 19.30 Sportközvetítés felvételről 21.00–06.00 Képújság.

Június 18. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 
Úton-útfélen 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 
19.23 ProgramPont 19.30 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelen-
tés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30 Magazin 22.35–06.00 Képújság.

Június 19. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 
18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Hely-
zetkép 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 
ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

Június 20. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 
18.30 Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 
Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.25 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 
Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

Június 21. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Miskolci Napló, közéleti ma-
gazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.25 Sportpercek (ism.) 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.30–07.00 Képújság.

Június 22. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00 Mér-
kőzés 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 
19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Egészségpercek (ism.) 20.00 Krónika, hír-
összefoglaló 20.25 Honvéd7 21.00 Film 21.45–07.00 Képújság. 

programaJánló

miskolczi marharagu 
A Miskolci Agrokultúra Kft. 
ajánlásával.

Hozzávalók (10) főre: 0,80 
kg marhalapocka, 0,20 kg 
sárgarépa, 1 db angol zel-
ler, 0,10 kg friss gomba 0,10 
kg Miskolczi Ínyenc kolbász, 
0,50 kg gyöngyhagyma (sa-
vanyú), 0,20 kg vöröshagy-
ma, 0,20 liter étolaj, 0,10 kg 
liszt, ízlés szerint fokhagy-
ma, só, fekete bors, babér-
levél, ketchup, mustár, mál-
nalekvár.

Elkészítése (kb. 30 perc): 
A főzéshez a marhahúst 
kockára vágjuk, a kolbászt 
karikázzuk, a sárgarépát, 
zellert, gombát kockázzuk. 
Az apróra vágott vörös
hagymát zsiradékban meg
fonnyasztjuk, hozzáadjuk 
a megmosott húst, sóval, 
őrölt borssal, babérlevél

lel, fokhagymával ízesítjük. 
Lassú tűzön rövid lében 
pároljuk. Ha nagyjából fél
kész, hozzáadjuk a sárgaré
pát, angol zellert, valamint 
a gombát. Utoljára a kariká
ra vágott kolbász kerül bele. 
Mielőtt elkészülne, a ragut 
zsírjára pirítjuk, pici liszt
tel megszórjuk, majd fel
öntjük az alaplével. Ezt kö
vetően ízesítjük ketchuppal, 
mustárral, málnalekvárral 
és készre főzzük. Köretként 
póréhagymás bulgurt (tört 
búzaszem) kínálhatunk 
hozzá.   

miskolci recept

program/kultúra

molnár péter (Fidesz –
KDNP) önkormányzati kép
viselő lakossági fórumot tart 
2014. június 19.én csütörtökön 
17 órától a Vörösmarty Mihály 
Katolikus Általános Iskolában 
(Mádai Lajos utca 2.) Minden 
érdeklődőt tisztelettel vár. 

tompa sándor és varga ger-
gő (DK) önkormányzati képvi
selők lakossági fórumra hívják 
a miskolciakat 2014. június 20
án 17 órától  a City Hotel (Csa
bai kapu 6–8. sz.) konferencia
termébe. Vendég: Gyurcsány 
Ferenc országgyűlési képviselő.

lakossági Fórum

vasárnap, 15én 16 órától 
tartják a felsőzsolcai plébá
niatemplomban a Szent Ist
ván Katolikus Általános Is
kola tanévzáró szentmiséjét. 
Közreműködik a PáterRock 
együttes, amely a szentmi
se után félórás zenés áhítatot 
tart. Ezen a napon, szintén 
16 órától mutatja be ezüst
miséjét pappá szentelése 25. 
évfordulóján Tóth István pá
pai káplán, martinkertváro
si plébános. Ünnepi szónoka 
Seregély István ny. egri érsek 
lesz.

kedden, június 17én, a 
KÉSZ miskolci csoport
ja rendezésében koszorúzá
si ünnepséget tartanak 17.30 
órai kezdettel a szerzetesek 
szétszóratásának 64. évfor

dulóján a minorita rendház 
falán elhelyezett emléktáblá
nál. Ünnepi beszédet mond, 
majd a 18 órai szentmisét a 
templomban bemutatja Jele
nits István piarista atya.

Jövő vasárnap, június 22
én úrnapja ünnepe lesz. Az 
idén nem lesz közös miskol
ci szentmise és körmenet a 
Népkertben, minden egy
házközség maga rendezi az 
ünnepet. A minorita temp
lomban 10 órakor kezdődik 
a szentmise, ezért a fél 10 és 
negyed 12 órai szentmisék el
maradnak.

Jövő vasárnap, június 22
én az egri székesegyházban 
10 órai kezdettel papszente
lés lesz.

tulajdoni lap, térképmásolat. A Miskolc, Csizmadia köz 1. 
szám alatt működő Kormányablakban azonnali ügyintézés kere
tében papír alapú hiteles tulajdonilapmásolat és az ingatlannyil
vántartási térképi adatbázisból hiteles térképmásolat kiadása 
kezdeményezhető. A szolgáltatások díja 6 250 Ft, illetve 3000 Ft, 
melyet jelenleg kizárólag postai csekken lehet kiegyenlíteni. A le
kérdezést pillanatnyilag a földhivatalok nyitva tartási rendjéhez 
igazodóan, hétfő – csütörtök között 8–16 óráig, pénteki napon 
8–12 óra között lehet teljesíteni.

a kormányablak – ügyfélkapuregisztráció birtokában – az in
gatlannyilvántartásból nem hiteles és elektronikusan hitelesített 
tulajdoni lap és nem hiteles térképmásolat lekérdezését is biztosítja 

ügyfelei számára. Az adatszolgáltatás díja kizárólag online felüle
ten, bankkártyával egyenlíthető ki. Az ügyfél a lekérdezett máso
latba betekinthet, a lekérdezésről azonban a Kormányablak papír 
alapon adatot nem szolgáltat. A rendszer előnye, hogy a szolgálta
tás a nap 24 órájában az ügyfelek rendelkezésére áll, segítségével az 
ország valamennyi ingatlanának adata elérhető.

szarvasmarhafélék szállítása. Az Élelmiszerláncbiztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság felhívja az állattartók és kereskedők 
figyelmét, hogy a 2014. január 4e előtt kiváltott, 1928as, kék szar
vasmarha útlevelek 2014. június 30ig használhatók fel. Ezt köve
tően már csak az új típusú marhalevél 1934 szelvénye használható 
exporthoz vagy más uniós tagállamba történő kiszállításhoz. 

harang-hírek

Miskolc képviselőtestülete 
kampányt szervez a méhnyak
rák megelőzése céljából. Ameny
nyiben a szülő vagy a gondvise
lő ezt igényli, az önkormányzat, 
a Miskolcon állandó lakóhely
lyel rendelkező, 12–14 éves le
ánygyermekek (kizárólag a 15. 
életév betöltése előtt) a méh
nyakrák elleni, két oltásból álló 
védőoltássorozat költségének 
egy részét átvállalja. A program

ban részt vevő 140 leánygyermek 
részére a két részoltás összegé
nek kétharmad részét az önkor
mányzat támogatja, így a szü
lőnek mindössze 10 000 Ftba 
kerül az oltóanyag. Az oltóanyag 
iránti igényt legkésőbb 2014. jú
nius 18ig jelezzék a következő 
címen: Miskolc Polgármeste
ri Hivatala, Humán Főosztály, 
Egészségügyi és Szociális Osz
tály (Miskolc, Petőfi u. 39.).

hpv-oltóanyagkampány

A lomtalanítás a meghirdetett napokon reggel 6 órától kez-
dődik Miskolcon, és a napi útvonaltervben szereplő utcák 
befejezéséig tart.

Június 16. (hétfő) – Berekalja: Bartók B., Békés, Berekalja, Ber
kenye, Blaha L. 1–10., Bródy S., Bükk, Csanyik, Csemete, Csendes, 
Endrődi S., Eper, Erdő, Fényesvölgyi, Haller Gy., Hársfa, Havas, He
gyes, Homok, Honvéd, János, Juhász Gy., Karabély, Karinthy F., Kö
kény, Körmöci, Majláth I., Móra F., Puskás T., Rozgonyi P., Somlyó 
Z., Székely, Szikla, Tapolcarét, Tópart, Tölgy, Vár, Vasverő. 

AlsóhámorLillafüred: Erzsébet sétány, Szeleta, Vásárhelyi I.
Június 17. (kedd) – Diósgyőr Majláth dél: Alsó Papírgyár, Árpád u. 

páratlan oldal, Bölcs, Csóka magánházak, Diófa, Ferenczi S., Fülep 
J., Hajdú, Hegyalja magánházak páratlan oldal, Hóvirág, Kemény, 
Kiss tábornok páratlan oldal, Költő, Köztársaság, Lilla, Madách I., 
Márton bíró, MokriMészáros, Nagy L. kir., Nyár, Páfrány, Pálma, 
Papír, Rigó, Szervezet, Táncsics tér magánházak.

Felsőhámor: Losonczy I., Palota, Vadas J.

Június 18. (szerda) – Ómassa
Vargahegy: Batthány sor, Csermőkei, Hajnal, Kikerics, Kisma

gashegy, Kokilla, Krókusz, Liliom, Magashegy, Margaréta, Marti
nász, Mély, Nagymagashegy, Örömhegy, Vargaoldal, Vasöntő.

Június 19. (csütörtök) – Diósgyőr Majláth észak: Ákos, Árnyas, 
Bánfolyás, Bánki D., Baráthegyalja, Batsányi J., Béke, Cserje, Csip
kés, Erdész, Gőz, Gyertyán, Hegyalja magánházak páros oldal, Hol
ló, Ibolya, Jázmin, Kiss tábornok 56–82., Kondor B. magánházak, 
Lankás, Mohás, Őz, Partos, Rózsa, Sas, Sugár, Szépvölgy, Telepy 
Gy., Tóth Á., Tömörkény I., Törökverő, Vajda J., Vas Gereben, Vin
ce, Vörös, Zenta.

Június 20. (péntek) – Pereces: Barátság tér, Beller völgy, Bimbó, 
Bodza, Bollóalja, Csáby L., Csajkovszkij, Csehov, Cséti O., Debrece
ni M. tér, Erdő sor, Erenyő, Faller J., Fátyolka, Finkey J., Hérics, Híd, 
Jószerencse, Juhar, Kodály Z., Kőpad, Lauday J., Liszkay G., Med
dő, Nagy László dűlő, Nefelejcs, Pálya, Som, Szentistványi, Szirom, 
Ucekaj, Vadász.

Bővebb tájékoztatás a www.mirehukoz.hu honlapon.

lomtalanítás

Elkezdték kiosztani a szelektív gyűjtőedényeket

Az Európai Unióban kiemelt 
törekvés, hogy csökkentsék a 
lerakott hulladék mennyisé
gét. Amint arról beszámoltunk, 
Hejőpapiban lerakták az alap
kövét egy 3,7 milliárd forintból 
megvalósuló mechanikai hulla
dékelőkezelőnek, amely szétvá
logatja majd a kevert lakossági 
hulladékot. A projekt része még 
7 nagyobb és egy kisebb, szelek

tív hulladék elkülönített gyűjté
sére alkalmas jármű, valamint 
35 ezer szelektív hulladékgyűjtő, 
és 15 ezer komposztáló egység 
beszerzése.

Ezeket a szelektív hulladék
gyűjtőket kezdték el nemrégiben 
kiosztani Miskolcon, elsőként 
a Vas utcában. A MiReHuKöz 
Nonprofit Kft. munkatársai 

minden lakásba becsengettek és 
átadták az edényeket, amelyeken 
fel is tüntették, hogy mit lehet 
belerakni. Mindenki kapott zöld 
zsákokat is, ebbe szerves anya
gokat, zöld hulladékokat tehet
nek majd. 

Majoros Róbert, a cég ügyve
zető igazgatója hangsúlyozta: az 
edényzet és a plusz szállítások is 
díjmentesek a lakosság számára 
a cél megvalósítása érdekében 
– vagyis, hogy minél kevesebb 
hulladék kerüljön a lerakóba. Ha 
minden a terv szerint alakul, ak
kor őszre teljesen kiosztják gyűj
tőedényeket, télen pedig már 
teljes kapacitáson működhet a 
rendszer.                                       h. i.

Elkezdődött annak a 35 ezer 
gyűjtőedénynek a kiosztá-
sa miskolcon, ami a házhoz 
menő szelektív hulladék-
gyűjtést hivatott szolgálni.



Finn egyházi vendégek mutatkoztak be az elmúlt hét végén Miskolcon, a helyi evangélikus gyülekezetben. Az érdeklődők június 
7-én délután a tamperei evangélikus kórus és a Miskolci Evangélikus Luther Kórus hangversenyén élhették át az ünnepi hangulatot 
és áhítatot a miskolci belvárosi evangélikus templomban, másnap délelőtt pedig ugyanitt különleges istentiszteleten vehettek részt. A 
Miskolc finnországi testvérvárosából érkezett Olli Hallikainen lelkipásztor (balról), Sándor Frigyes helyi evangélikus lelkész segítsé-
gével és közreműködésével tartott istentiszteletet finn és magyar nyelven is meghallgathatta a közösség.                           Fotó: Mocsári L. 
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Elmozdult egy támfal

Elmozdult egy húsz méter hosszú, öt méter magas támfal a 
miskolci Földes Ferenc utcában június 10-én délután. A baleset 
közeli házakat is veszélyeztetett, átmenetileg két embernek el 
kellett hagynia otthonát. Dojcsák Dávid, a megyei katasztrófa-
védelem szóvivője elmondta, a helyszínt körülkerítették, elkor-
donozták, a további lépésekről később döntenek. 

Tűzoltók a villamoson

Zárlat keletkezett egy villamos áramszedőjénél június 10-
én reggel nyolc óra körül a belvárosban, a forgalom egy időre 
mindkét irányban leállt, az utasokat villamospótlók szállították. 
A jármű vezetője értesítette a katasztrófavédelmet, a tűzoltók a 
Centrum előtti megállóban avatkoztak be. Személyi sérülés nem 
történt, az utasokat leszállították a villamosról, amit bevontattak 
az MVK telephelyére.

Késes rabló 
a dohányboltban

Rablás bűntett elkö-
vetésének megalapozott 
gyanúja miatt indított el-

járást a Miskolci Rendőrkapitányság a 18 éves F. Róbert miskol-
ci lakos ellen, aki június 10-én késő este egy miskolci dohány-
boltban – késsel a kezében – a bevételt követelte. Az eladónak 
sikerült pánikjelzést adnia, ezután az elkövető egy doboz ciga-
rettával elmenekült. A bejelentés után a járőrök tíz percen belül 
még az utcán elfogták a rablót.

Tetemvári dílerek
Új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett és más bűncse-

lekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított 
eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság a 26 éves G. Erzsébettel 
és a 24 éves D. Péterrel szemben. A nyomozás adatai szerint a 
gyanúsítottak elfogásukig a miskolci, tetemvári városrészben 
egy ingatlanból árultak kábító hatású anyagokat. A házkuta-
tás során a rendőrök nagy mennyiségű készpénzt, kábító hatá-
sú anyagokat, illetve azok tárolásához, kiméréséhez szükséges 
eszközöket foglaltak le.

Felnyársalta a Suzukit
Szabályosan felnyársalt egy neki balról érkező Suzuki sze-

mélyautót június 6-án 18 óra körül a Hunyadi és a Dayka Gábor 
utcák kereszteződésében egy Diósgyőr felől érkező villamos. A 
helyszínelés, műszaki mentés idejére az érintett szakaszon le-
állt a villamosközlekedés, személyi sérülésről nem kaptunk in-
formációt.

HEti HoroszKóp
Kos (03. 21–04. 20.) Tevékeny napjai következnek, nagy átalakí-
tásokat végez otthonában és magánéletében is. Az ehhez szüksé-
ges anyagi háttér is lassan rendeződik, pont idejében valósulnak 

meg tervei. Párjára viszont fordítson több figyelmet.

Bika (04. 21–05. 21.) Feletteseivel félreértésbe keveredhet, 
aminek kellemetlen végeredménye lehet az el nem végzett mun-
ka. A felelősség pedig az Öné. Nagyobb odafigyeléssel megelőz-

hető a baj. Kedvesével több szóváltásuk is lesz a pénz miatt.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Több kihívással is szembesül a napokban, 
így ismét bizonyíthatja rátermettségét. Munkahelyi eredményeit 
főnöke is méltányolja, de egyelőre be kell érnie az erkölcsi elisme-

réssel. Vitás helyzetekbe most inkább ne keveredjen.

Rák (06. 22–07. 22.) Otthonában feszült a légkör, hasznos lenne 
egy kicsit kimozdulniuk. Egy kis lazítás ráfér az egész családjára. 
Partnerével bőven van mit megbeszélniük, pedig ez most elég 

nehezen megy Önnek. Valahogy nem jól fejezi ki magát.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Párkeresési vagy éppen dicsekvési 
szándékból jár egyik rendezvényről a másikra. Társa viszont kezdi 
egyre kevésbé értékelni ezt a mutogatást. Munkahelyén maga-

sak a követelmények, nem árt, ha jó példával jár elöl. 

Szűz (08. 24–09. 23.) Párjával kezdenek eltávolodni egymástól, 
legalábbis úgy érzi. Régen nem beszélgettek egy jót, ideje lenne 
már egy meghitt estét eltölteniük kettesben. Kellemes utazásra 

van kilátás, ha teheti, ne egyedül induljon el. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Ha csak a hála vagy megszokás tartja 
össze a kapcsolatukat, akkor éppen itt az ideje a váltásnak! Mérle-
gelje, mit kap ebben a kapcsolatban, és Ön mit nyújt partnerének. 

Nyugodtan vágjon bele az új dolgokba, most megéri.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Amennyiben nem halaszthatatlan, ne 
kezdjen a héten hivatalos ügyek intézésébe. Felesleges idegeske-
désektől kíméli meg magát. A hétvégén rendkívül izgalmas talál-

kozásban lehet része, amely kihathat a további életére is.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Üzleti ügyeit és a barátságot nem jó ösz-
szekeverni, ezt megint megtapasztalhatja a napokban. Viszont 
megeshet, hogy egyik hobbijából bevétele is származik a jövő-

ben. Így növelheti pénzkeresetét kellemes időtöltéssel.

Bak (12. 22–01. 20.) Szeretne már szabadságra menni, de szük-
ség van Önre a munkahelyén, így egyelőre ez reménytelen. Annál 
jobban fog esni a megérdemelt pihenés. Kapcsolatát beárnyékol-

ja a féltékenység, próbáljon meg jobban bízni kedvesében. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Romantikus napokat tervez párjával, 
csak kettesben. Ráfér kapcsolatukra már a csak egymásra figye-
lés, hogy egy kicsit kitörjenek a hétköznapok sodrásából. Szakmai 

hozzáértését főnökei elismerik, és előbb-utóbb értékelik.

Halak (02. 20–03. 20.) Próbálja meg elfogadni az embereket 
olyannak, amilyenek, így saját maga elfogadása is jobban fog 
menni. Ha tud változtatni a viselkedésén, sikeresebben fog 

együttműködni a többiekkel. Gondolja át, mi az igazán fontos Önnek.

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztalnak, 
kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszámot, ahol rövid üzenetet hagy-
hatnak üzenetrögzítőnkön. Ha elérhetőséget is hagynak, problémájuk megol-
dása érdekében visszahívjuk Önöket!

Színházi előadások

Új, négyrészes keresztrejtvé-
nyünkben a Miskolci Nemzeti 
Színház néhány előadásának 
címét rejtettük el. Kérjük, a 
megfejtéseket együtt, legké-
sőbb június 25-én éjfélig jut-

tassák el szerkesztőségünkbe. 
A helyes megfejtést beküldők 
között a Miskolci Agrokultúra 
Kft. ajándékát, egy-egy kiló 
Miskolczi Ínyenc kolbászt  
sorsolunk ki.
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A  hét  fotója
Mocsári L. FELvétELE

FotóK: végH cs.

Igazi nyári kánikula köszöntött ránk az elmúlt napokban. 
Sokszor már a reggeli órákban elviselhetetlennek tűnt a hőség, 
majd egyre kúszott felfelé a hőmérő higanyszála: délutánra né-
hol 33–35 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet. Bár hőség-
riadót nem rendeltek el megyénkben, kétségtelenül átestünk az 
év első igazi hőséghullámán. Városunkban is mindenki a maga 
módján kereste az enyhülést: a gyerekek körében változatla-
nul nagyon népszerűek a felfrissülést kínáló köztéri csobogók, 
szökőkutak. Képünk az Erzsébet téren készült.

istENtisztELEt

Kánikula!

FiNN–MAgyAr

Forró NyoMoN
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