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Telepfelszámolás: „35 ezer aláírás döntő érv a folytatás mellett!”2.
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Pásztor plakátjain 
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a pincék, présházak

Adómentes lett a magánszemélyek számára Miskolcon – január 1-jéig visszamenőleges ha-
tállyal – a belterületen és külterületen elhelyezkedő gazdasági épület, pince, présház, to-
vábbá bizonyos alapterületig a műhely és a szerviz építménye. 

A MISkoLcIAk krIzA ÁkoSt  
tÁMogAtjÁk

EFOTT 2014 – tombol a buli! Felújítják a „fészek-
rakós” lakásokat
A város által megvásárolt, volt „fészekrakós” laká-
soknak nemcsak a birtokbavétele, de a felújítása is 
folyamatosan zajlik. 7.
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Hetente újabb fejezettel bővül a 
Pásztor Albert-féle, abszurdnak is be-
illő szappanopera. Hajlok rá, hogy 
lassan már maguk az érintettek sem 
nagyon tudják, mi történik velük, ezt 
viszont végtelenül határozottan, és 
közéleti szereplőkhöz illő öntudattal 
tartják titokban. 

A múlt héten értekeztünk róla, hogy 
Pásztor úr hívatlanul felbukkant a Fi-
desz sajtótájékoztatóján, egy nappal 
korábban viszont a saját tájékoztatójá-
ra elfelejtett elmenni. Mondjuk, az még 
csak-csak érthető, ha valaki szívesebben 
időzik a fideszesek, mint a DK-sok között 
– csak az a bökkenő, hogy a volt rendőr-
kapitányt állítólag a DK-sok támogatják 
a polgármesteri címet megszerezni igyek-
vő, egyre érdekesebb küzdelmében. 

Vagy ki tudja. A Miskolc Televízió a 
napokban kiderítette, hogy Pásztor Al-
bert óriásplakátjain fehér csíkkal takar-
ták le az őt támogató, baloldali pártok 
logóit (MSZP, DK, Együtt), ami ismét 
kapásból felvet egy csomó kérdést. 1. Ha 
már annyira „független” Pásztor Albert, 

mint ahogy állítja, 
miért nyomtat-
ta rá a plakátjára 
a pártlogókat? 2. 
Ha viszont már 
rányomtatták, mi-
ért takarták most le? 3. Ki takarta le? 4. 
Pásztor Albert szégyelli az őt támogató 
baloldali pártokat? 5. Netán ők kezdték 
el szégyellni Pásztor Albertet? 

Az MSZP persze úgy reagált, ahogy 
szokott: markáns, kioktató hangvé-
telű közleményben gratulált a Mis-
kolc Televíziónak, hogy leleplezte azt, 
amit úgyis mindenki tudott, miszerint 
Pásztor Albert a jelzett pártok támo-
gatását élvezi. Sok mindent írtak eb-
ben a nem különösebben rövid közle-
ményben, csak éppen a legfontosabb 
kérdésre nem tértek ki: hogy akkor vé-
gül is ki, és miért takarta le a plaká-
tokon a pártlogókat? Pásztor Albert a 
kampányszlogenje szerint rendet akar 
tenni Miskolcon – úgy tűnik, ezt a fe-
jekben kellene kezdenie, a saját kör-
nyezetében.                     TóTh Gy. LászLó

szappanopera

Miskolci Napló

„Gyurcsány–Pásztor-koalíció a hatalomért”
Miskolcon Pásztor Albert és a gyurcsányisták „házassága” nem szól más-

ról, mint a hatalom mindenáron történő megszerzéséről – jelentette ki ked-
di sajtótájékoztatóján Pakusza Zoltán. A Jobbik önkormányzati képviselője 
emlékeztetett, Pásztor Albert nemrégiben már azt állította, ő nem beszélt ci-
gánybűnözésről. – Ezzel arcul csapta azt a több ezer miskolcit, akik egykor 
kiálltak mellette, és akiknek köszönhetően nem bukott kapitányként távozott 
Miskolcról, ahogy azt mostani baloldali, liberális támogatói akkor szerették 
volna. A DK mindig érzi, honnan fúj a szél. A miskolciak azonban jól látják, 
hogy ezektől az emberektől nem várhatnak semmit, nekik csak a hatalom a 
fontos – jelentette ki a képviselő.

Városkonzultációs sorozatot indítanak
Városkonzultációs sorozatot indít 
Pásztor Albert és az őt támogató 
szervezetek, köztük a Miskolc Lo-
kálpatrióta Egyesület. Az MSZP és 
a Demokratikus Koalíció által is tá-
mogatott polgármesterjelölt hétfői 
sajtótájékoztatóján egyebek mellett 
elhangzott: ciklusokon átívelő „Mis-
kolc alkotmányt” hoznának létre.

Marton Gábor, a Miskolc Lokál-
patrióta Egyesület elnöke elmondta, 
aláírásgyűjtést kezdeményeznek egy 
„ciklusokon átívelő, kötelező érvé-
nyű, városi alkotmány létrehozásá-

ra.” Azt, hogy ez miből állna, nem 
részletezték.

Pásztor Albert a civil vélemények 
fontosságáról is beszélt. Mint mond-
ta, meglátása szerint a miskolciak 
„helyben akarják megoldani a város 
bajait”. A polgármesterjelölt bejelen-

tette: támogatóival városkonzultáci-
ós sorozatot indítanak, azzal a céllal, 
hogy kialakítsák közös elképzelései-
ket a város jövőjéről.

– Miskolcért vállalom, hogy kezel-
jük a nincstelenek problémáit, támo-
gatjuk a feltörekvőket, de a gátlástala-
noknak azt üzenem: egész életemben 
a törvény és a rend szolgálatában 
álltam, a jövőben is erre számítsa-
nak – fogalmazott Pásztor Albert, 
aki újságírói kérdésre hangsúlyozta: 
a pártok egymás közötti harca nem 
foglalkoztatja, csak a város jövőjével 
kíván foglalkozni.

Letakarták a Demokratikus Koalí-
ció, az Együtt PM és az MSZP logó-
ját is Pásztor Albert óriásplakátja-
in. A felvételek alapján úgy tűnik, 
hogy a pártok jelképeit utólag, 
szándékosan maszkolták ki a már 
kész plakátokról.

Egy fehér csíkot ragasztottak a lo-
gókra. A Miskolc Televízió stábja 
forgatás közben lett figyelmes egy is-
meretlen férfira, aki éppen megpró-
bálta levakarni az egyik óriásplakát-
ról a fehér csíkot.

A férfi, mikor észrevette, hogy fel-
vétel készül róla, azonnal távozott a 
helyszínről. Mint ismert, Pásztor Al-
bertet az MSZP, a DK és az Együtt 
PM mutatta be, mint független mis-
kolci polgármesterjelöltet. A volt 

rendőrkapitány, bár a három párt 
támogatásával indul az őszi válasz-

tásokon, folyamatosan hangsúlyozza 
függetlenségét.

Mennyire független polgármester-
jelölt az, akinek plakátján, megté-
vesztő módon letakarva, baloldali 
pártok logói szerepelnek? – tette fel 
a kérdést csütörtöki sajtótájékozta-
tóján Soós Attila, a Fidesz – KDNP 
miskolci frakciójának szóvivője. 
Mint ismeretes, kiderült, hogy az 
MSZP, a DK, sőt az Együtt-PM lo-
gója is szerepel – igaz, most már 
fehér csíkkal letakarva – Pásztor 
Albert plakátjain.

– Lehullt a lepel, avagy kibújt a 
szög a zsákból! – hangsúlyozta tá-
jékoztatója elején Soós Attila. Mint 
fogalmazott, az utóbbi napok, hetek 

médiahírverése arról a Pásztor Al-
bertről szólt, aki óriásplakátjain füg-
getlen polgármesterjelöltként hir-
deti magát, illetve programját. Most 
kiderült, hogy a plakátok jobb alsó 
sarkában szereplő csíkkal baloldali 
pártok – az MSZP, a Demokratikus 
Koalíció, illetve az Együtt-PM – lo-
góját takarták el.

– Pásztor Alberthez, aki saját állí-
tása szerint „pártoktól független pol-
gármesterjelölt”, talán éppen ezektől 
a pártoktól érkezett a pénz a kam-
pányra, az óriásplakátokra. Felme-
rülhet tehát a kérdés – tette hozzá a 
szóvivő –, mennyire független pol-
gármesterjelölt az, akinek a plakát-
ján baloldali pártok logói szerepel-
nek – igaz, utóbb letakarva, hogy 
ezzel megtévesszék a miskolciakat és 
az ország lakosságát?  – Az sem ki-
zárt persze, hogy Pásztor Albert egy-
szerűen csak szégyelli ezeket a párto-
kat – hangoztatta Soós Attila.

– Mindenesetre biztos, a teg-
nap készült fényképek, tévéfelvéte-
lek egyértelműen bizonyítják, hogy 
Pásztor Albert nem független pol-
gármesterjelölt, hanem az ellenzéki 
pártok pártfogoltja, akik támogat-
ják őt. Innentől kijelenthetjük, hogy 
az általa elkezdett választási kam-
pány kezdettől fogva a félrevezetésre, 
megtévesztésre irányult – emelte ki a 
Fidesz – KDNP-frakció szóvivője.

35 ezer miskolci lakos adta támo-
gató aláírását a nyomortelepek 
felszámolásának városi programjá-
hoz – jelentette be pénteki sajtótá-
jékoztatóján Kriza Ákos polgár-
mester.

Kiemelte, az utóbbi hetekben sokan 
próbálták beszűkíteni a kérdés tár-
gyalását, pedig ezt a témát tágabb lá-
tókörrel kell szemlélni – ezért Miskolc 
polgármestere is visszatekintéssel 
kezdte. Emlékeztetett, négy évvel ez-
előtt a rendteremtéssel kellett kezdeni 
a munkájukat, méghozzá nemcsak a 
közbiztonság, hanem a cégek, intéz-
mények működése, a gazdaság terén 
is. Ugyanakkor a kezdetektől látták, 
nem engedhető meg, hogy a város te-
rületén nyomortelepek legyenek.

– Több ilyen kisebb telepet felszá-
moltunk már, a legutóbbi az Álmos 
utcai volt. Aki támogatásra szorult, 
és segítséget kért ahhoz, hogy to-
vábbléphessen, annak megfogtuk a 
kinyújtott kezét. Azt is láttuk, hogy 
fel kell gyorsítani a folyamatot, ami-
kor azonban ezt megtettük, kaptunk 
hideget-meleget. Miközben teljesen 
nyilvánvaló, hogy sem közbiztonsá-
gi, sem közegészségügyi, sem gyer-
mekvédelmi szempontból nem tart-
hatók fenn ezek a telepek, azokat fel 
kell számolni! – emelte ki a polgár-
mester.

Kriza Ákos június 12-én jelentet-
te be, hogy felkérte a Fidesz – KDNP 
szakpolitikusait, önkormányzati 
képviselőit, készítsenek elő egy alá-
írásgyűjtő kampányt a miskolci nyo-

mortelepek felszámolásának támo-
gatására. Azóta 35 ezer aláírás gyűlt 
össze. – Ez döntő érv amellett, hogy 
folytassuk. Miskolc lakói kijelölték 
az utat, amin végig is fogunk men-
ni – szögezte le a polgármester, hoz-
zátéve: eddig egyetlen, számba vehe-
tő érvet nem hallott amellett, miért 
kellene megmaradniuk a nyomorte-
lepeknek.

Jelenleg folyamatosan mérik fel a 
lakásokat. Minden családot egyedi-
leg kezelnek, valós helyzetük és szán-
dékaik szerint döntve a folytatásról. 
Azoknak, akik a közmunkaprogram 
résztvevőiként, vagy tanfolyamok 
elvégzése után munkát találva már 
vállalni tudják a magasabb rezsijű 
bérlakás fenntartását, erre is lehető-
séget biztosítanak.

„Lehullt a lepel – Pásztor  
Albert nem független jelölt!”

Letakarták a pártlogókat Pásztor plakátjain

„35 ezer aláírás döntő érv a folytatás mellett!”

A miskolciak  
Kriza ákost támogatják
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 Kovács László Csaba, a Miskolci 
Önkormányzati Rendészet közterü-
let-felügyeleti és rendészeti vezetője ér-
deklődésünkre elmondta, a hatóságok 
nem először jár-
nak a területen, 
így sok tapaszta-
lattal és informá-
cióval rendelkez-
nek arról, mire 
ügyeljenek, hol 
vannak problé-
más ingatlanok. 
Az utcákban nem nagyon volt moz-
gás, a rendészek csöngetésére és bekia-
bálására azonban fel-feltűntek arcok a 
lakások ablakaiban. A Lővei sor egyik 
házában, az ott élő 33 éves asszonyt 
szabálytalan áramvételezésen érték, 
majd kiderült, hogy illegális lakásfog-
laló, emellett felelnie kell kiskorú ve-
szélyeztetése és állatkínzás miatt is. 

Sokkoló élmény volt belépni a ki-
lenc négyzetméteres, lakhatásra tel-
jességgel alkalmatlan ingatlanba. A 
házban semmiféle bútor nem volt, 
egy asztalféleséget leszámítva, amin 
beszáradt, ételmaradékokkal teli 
edények sorakoztak. Amikor elem-
lámpával az asztalra világítottak, a 
fény hatására csótányok százai raj-
zottak ki az edényekből. Az áram-
szolgáltató szakemberei is szörnyül-
ködtek, amikor a szobába léptek, 
hogy leszereljék a villanyórát a fal-

ról. „Ilyet még 
nem láttam, pe-
dig jártam már 
néhány kritikus 
helyen”– mond-
ta az egyik férfi, 

aki csavarhúzóval próbálta a vil-
lanyóra apró réseibe, valamint a ve-
zetékbe befészkelt csótányoktól és 
petéktől megszabadítani az eszközt. 
Ezzel ugyanis el kell számolni az 
ÉMÁSZ felé, ám addig nem lehet az 
autóba tenni, amíg élősködők hem-
zsegnek benne. A csótány egyébként 
számos fertőző 
betegséget ter-
jeszt, gyerme-
keknél komoly 
allergiás reak-
ciókat is kivált-
hat. K. Erzsébet 
elmondta, hogy 
néhány éve köl-
tözött ide a Nyolcadik utcából. „Ezt 
a házat bérlem, de papír nincs róla. 
Keresik a rendőrök azokat, akik ki-
adták nekem, miattuk van minden” 
– fogalmazott. A fiatalasszonyt ki-

költöztették, közben rosszul lett, 
mentőt kellett hívni hozzá. Négy 
gyermeke közül kettő olyan rossz ál-
lapotban volt, hogy őket a GYEK-be 
kellett szállítani, a másik kettő pedig 
a Károly utcai GYIVI-be, a Miskolci 
Gyermekvédelmi Körzet és Terüle-
ti Gyermekvédelmi Szakszolgálatra 
került. Az ingatlant a MIK munka-
társai lezárták az újabb illegális be-
költözők elől.

A csütörtöki akció során több mint 
60 ingatlant és azokban 107 embert – 
köztük közel 50 fiatalkorút – ellenőriz-

tek. Hatnál nem 
találtak érvényes 
lakcímkártyát , 
ahol éppen tartóz-
kodtak. Szintén 
hat esetben hiány-
zott a szemétszál-
lítási szerződés. A 
rendészek négy 

beoltatlan ebről számoltak be, hetet 
pedig elszállítottak. Négy ingatlannál 
figyeltek fel áramlopásra – ezeknél az 
ÉMÁSZ szakemberei azonnal intéz-
kedtek is.  K. I.

Már nemcsak maga az 50 méteres 
medence, de a burkolat által kirajzolt 
úszópályák is jól látszanak a miskolc-
tapolcai fürdőben. Egyre jobban lát-
ható a főépület új formája is. Közben 
halad a második ütem előkészítése 
is, már megvannak az élmény- és lát-
ványfürdő engedélyes tervei.

A munka a tervezett ütemnek meg-
felelően halad – mondta el a helyszínen 
Kovacsics Imre projektmenedzser. – A 
kezdetektől az volt a koncepció, hogy 
megőrizzük a régi épületekből azt, amit 
lehet. Egy épület rehabilitálása viszont 
mindig hosszabb időt vesz igénybe, mint 
ha lerombolnánk, és újat emelnénk. 
Most az építés igazán látványos része kö-
vetkezik – hangsúlyozta. 

Rosta S. Csaba tervező építész (jobb-
ról) elmondta, lezárult a szerkezetépítés, 
kialakult az épület kontúrja, most jön 
az „öltöztetés”. – Kész az a 
„csontváz”, amire ráépül 
a hús, a bőr, a személyis-
égjegyek – fogalmazott. 

Kovacsics Imre 
azt is hangsú-
lyozta, a fürdő 
ezen területe 
a test és a lélek 
felüdülését szol-
gálja majd. Egy-

részt itt az 50 méteres medence, mel-
lette speciális burkolatú streetball- és 
lábtenisz-, valamint homokos 
strandröplabda-pályával – a főépü-
letben pedig egy, a legjobb gépekkel 
felszerelt fitneszteremmel, szaunák-
kal, wellness-szolgáltatásokkal.

– Nem szerettünk volna ugyanolyan 
wellnessrészleget, mint amiből már 
huszonnyolc működik, Miskolctapol-
ca ennél többet érdemel. Ezért épülnek 
különleges, a lombokra kitekintő szau-
natölcsérek. Ezért a különleges pihen-
tető medence, amelynek bokszaiban 
akár baráti társaságok is ejtőzhetnek 
sportolás után, vagy az a speciális me-
dence, ami, ahogy haladunk, mindig 
más testrészünket masszírozza vízsu-
garaival – részletezte a projektmene-
dzser.

Kérdésünkre azt is elmond-
ta, ahogy tervezték, az 

egyes ütem kivitelezésével 
párhuzamosan folyik 

a kettes ütem, azaz 
az élmény- és lát-
ványfürdő előké-
szítése: már en-
gedélyes terveik 
vannak, így rövi-
desen kiírhatják 

a kivitelezői közbe-
szerzést.

Áramlopás, illegális beköltözés A lÁtvÁnyos szAKAsz KövetKezIK

A végéhez közeledik az Arany 
János utca – Király utca – Vörös-
marty utca által határolt, a régi 
Mese cukrászda mögött található 
tér és környéke felújítása. Új járda 
épült, rakják az új díszburkola-
tot, és hetekkel ezelőtt kihelyeztek 
egy térfigyelő kamerát is. Molnár 
Péter, a körzet önkormányzati 
képviselője elárulta, már vannak 
ötletek a tér nevét illetően, de vár-
ják a miskolciak javaslatait is.

Közel ezer négyzetméter, rossz ál-
lapotú és töredezett aszfaltburkolatot 
bontottak fel, a tér ezen részét új tér-
kővel burkolják le. Kitisztították a víz-
elvezetőket, új víznyelőket, illetve fo-
lyókákat alakítottak ki.

– Azért kezdeményeztem a mun-
kák megkez- dését, mert 

már több mint 10 éve nem történt itt 
semmilyen komolyabb beruházás, és 
valljuk be őszintén: igazán ráfért már 
a térre egy felújítás – mondta Molnár 
Péter a hétfői helyszíni bejáráson.

A képviselő kiemelte, szeretné, ha 
az egész területet rendezni tudnák, 
a tér elkészülte után a virágosítást is 
megkezdik, a tér nevére vonatkozóan 
pedig a szeptemberi közgyűlésen ja-
vaslatot kíván majd tenni. Felmerült a 
Vörösmarty, illetve a Szabó Lőrinc tér 
elnevezés, de szeretnék megkérdezni 
a miskolciak véleményét is a nemré-
giben átadott LISZI-irodán keresztül.

A tér és környezete 24 millió fo-
rintból újul meg, ebből az összegből 
mintegy 15 millió forint a költségve-
tési támogatás, a fennmaradó össze-
get Molnár Péter képviselői fejlesztési 
alapjából finanszírozta.

A kormánymegbízottak hivatala cik-
lusokra szól, és az új kormány új vezető 
tisztviselőket nevez ki. Vagy, ha értékelése 
szerint jó teljesítményt nyújtott, megerő-
síti hivatalában az addigi kormánymeg-
bízottat – ahogy tette ezt Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében is. Demeter Ervin 
ehhez a felvetésünkhöz rögtön hozzáteszi: 
az elvi felelőssége nyilván nagyobb a szer-
vezet vezetőjének, de ez több mint kétezer 
ember munkájának az elismerése.

– A Kormányhivatalok létrehozásá-
nak legfőbb célja, hogy az állampolgá-
rok számára egyszerűsödjön az ügyin-
tézés – fizikálisan is kerüljön közelebb 
hozzájuk, és különösen, hogy ne az ügy-
fél járkáljon a hivatalok között, csak a 
papír. Mindez három fő pilléren nyug-
szik. Az első, hogy újra megyei szintre 
került az államigazgatás. A második, 
hogy számos állami szakigazgatási szer-
vet közös vezetés alá integráltunk. A 
harmadik pedig a járási hivatalok létre-
hozása. Ezek döntő része már megvaló-
sult, a szervezet kialakítása megtörtént 
– tekintett vissza az elvégzett munkára 
Demeter Ervin. 

Miskolcon és Tokajban már második 
generációs, a korábban az önkormány-
zatokhoz tartozott ügyeket is kezelő, 
még komolyabb informatikai hátteret és 
nagyobb tudású munkatársakat igény-
lő kormányablak működik. A következő 
egy év feladata, hogy ezeket a további 14 

járásban is létrehozzák, emelte ki a kor-
mánymegbízott.

– Fontos feladatunknak tartom, hogy 
ezt a szép és értelmes munkát a jelenlegi 
és a jövő kormánytisztviselői generáció 
számára is vonzóvá tegyük. A Miskolci 
Egyetemről minden évben fogadunk hall-
gatókat, és alkalmazunk is végzetteket. A 

Kormányhivatal biztos életpályát, kelle-
mes munkahelyi környezetet és folyama-
tos szakmai fejlődési lehetőséget biztosít 
számukra. Amellett, hogy az állampolgá-
rokat segíteni, jó megoldások kidolgozá-
sában részt venni önmagában is felemelő.

A kormánymegbízottak feladata az is, 
hogy helyi szinten segítsék a kormány 
társadalompolitikai céljainak megvaló-
sulását. 

– Több feladat nagyobb súllyal szere-
pel nálunk, mint az ország gazdagabb 
megyéiben – mondja Demeter Ervin. 
– Ezek egyike a közfoglalkoztatás, szá-
munkra hangsúlyos, hogy minél többe-
ket juttassunk vissza a munka világába. 
Éppen a rosszabb körülmények miatt a 
népegészségügy területén is komolyabb 
feladataink vannak – mint ahogy az 
egészségbiztosítás működésére is kihat, 
hogy több a betegségi ellátást igénylő em-
ber, és több a csökkent munkaképesség 
megállapítására benyújtott kérelem is.

Ezért is fontos, akár személyesnek is 
tekinthető célja a kormánymegbízott-
nak, hogy megvalósítsák a korábban 
már elkezdett egészséges táplálkozási 
programjukat, ami nemcsak a jövő gene-
ráció egészségügyi állapotán javíthat so-
kat, de a helyben megtermelt alapanya-
gok által munkát is teremthet. Mindez a 
legfőbb céljukat szolgálja: minél több elé-
gedett ügyfél – és minél több elégedett ál-
lampolgár éljen a megyében.

nevet KeresneK A térneK „Kinevezésem több mint kétezer 
ember munkájának az elismerése”

Visszatért az összehangolt hatósági ellenőrzés 
a Hideg sorra csütörtökön. A Miskolci önkor-
mányzati rendészet és a társhatóságok az akció 
során több mint 60 ingatlant és száznál is több 
embert vizsgáltak, ellenőrizték a lakcím-beje-
lentési kötelezettség meglétét, a kutyatartással 
kapcsolatos előírások betartását, illetve a sze-
métszállítási szerződéseket.

számos olyan feladatkör léte-
zik, ami Borsod-Abaúj-zemplén 
megyében jóval több munkát ad 
a Kormányhivatalnak, mint az 
ország más, szerencsésebb terü-
letein. Hogy a szervezet és mun-
katársai ezzel a nagyobb teherrel 
is sikerrel birkóznak meg, azt az 
is jelzi, hogy a kormányfő újabb 
négy évre az eddigi kormánymeg-
bízottat, Demeter Ervint nevezte ki 
a hivatal élére.
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A MIHŐ Kft. kiemelt figyelmet fordít 
rendszereinek fejlesztésére, korszerűsí-
tésére, a szolgáltatási színvonal emelé-
sére, összességében a fogyasztói elége-
dettség növelésére.

Visszatekintve az elmúlt 10-12 évre, ami-
kor a MIHŐ Kft.-vel szemben lakossági elé-
gedetlenség is megnyilvánult a szolgáltatás 
díja vagy színvonala miatt, örömmel mond-
hatjuk, hogy mára a díjtételeink – a lakossági 
és az egyéb fogyasztók számára is – verseny-
képessé váltak, más energiahordozóval össze-
hasonlításban – mondta Nyíri László ügyve-
zető igazgató.

– Ebben az eredményben természetesen a 
társaságunk erőfeszítésein túl, a távhőszek-
tornak a jogalkotótól kapott támogatása is 
benne van, nevezetesen a szolgáltatási díjat 
terhelő áfa csökkentése, illetve az utóbbi idő-
ben jelentkező, jelentős mértékű rezsicsök-
kentés.

– A MIHŐ Kft.-nél a fejlesztések soroza-
tának első lépése a változó tömegáramú sza-
bályozás megvalósítása volt. Ez azt jelenti, 
hogy számottevően sikerült csökkentenünk 
egyrészt a hálózati hőveszteséget, másfelől 
a keringtetéshez felhasznált villamos ener-
gia mennyiségét. Ezzel párhuzamosan folyt a 
Magyar Villamos Művek bevonásával a hőbá-
zis fejlesztése a Tatár utcában, vagyis a kap-
csolt villamosenergia-termelés megteremté-
se. Ez az intézkedés az akkori szabályozásnak 
megfelelően, számottevően csökkentette a 
hőtermelés költségét.

– A szolgáltatási színvonal tekintetében 
alapvető változást hozott a digitális szabályo-
zásra való áttérés, valamint a távfelügyeleti 
rendszer megteremtése is. Ez a rendszer le-
hetővé teszi, hogy az esetlegesen bekövetkező 
hibákról a diszpécserszolgálat a hiba keletke-
zésének pillanatában információt szerezzen, 
így azok elhárítása sok esetben megtörténik 
úgy, hogy a hibákat a fogyasztóink nem is ér-
zékelik – mondja az ügyvezető.

– De további jelentős lépés volt az üzem-
biztonság fokozása terén a belvárosi rendsze-
ren a körösítő vezetékek megépítése, melyek 
lehetővé teszik, hogy nagy, gerincvezetéki 
lyukadás esetén is a fogyasztók csaknem tel-
jes körű ellátása biztosítható legyen. Eredmé-
nyeinket jól mutatja, hogy a legutóbbi, nagy 
lakásszámkieséssel járó üzemzavarunk 2007-
ben volt, amely akkor országos visszhangot 
kapott. Az utóbbi években már fejlesztéseink 
révén kapunk országos visszhangot. Pedig az-
óta két esetben is történt gerincvezeték-meg-
hibásodás, ami a körösítő vezetékek nélkül 
súlyos, nagy lakásszámú fogyasztói kieséssel 
járt volna.

– Az utóbbi években nagy erővel folytat-
tuk a távhőszolgáltatás területén az innová-

ciós lehetőségek alkalmazását. A hőelőállítás 
költségeinek csökkentése érdekében új, kör-
nyezetbarát tüzelőanyagokat alkalmazunk a 
távhőszolgáltatásban. A Futó utcai lakótele-
pen, a Bogáncs úti hulladéklerakóban kelet-
kezett depóniagázzal jelentősen csökkentet-
tük az ott felhasznált földgáz mennyiségét. A 
depóniagáz jelentős üvegházhatású gáz, ezért 
ennek eltüzelése környezetvédelmi szem-
pontból is kiemelt jelentőségű feladat.

– A MIHŐ Kft. korlátozott anyagi lehetősé-
geinek kibővítésére külső társaság bevonásá-
val egy önálló projekttársaságot hozott létre, 
a faapríték-tüzelésű fűtőmű megvalósítására. 
Ez a kazánház látja el a kiliáni lakótelep és a 
Dorottya úti kazánházhoz kapcsolódó épüle-
tek hőellátását, csaknem teljes körűen. A régi 
földgáztüzelésű kazánok beindítására csak 
rendkívül hideg idő esetén, a csúcsterhelések 
fedezetére van szükség. Ez a beruházás is a 

költségek csökkentésén túl, környezetvédelmi 
szempontból is igen hasznos, hiszen a földgáz 
helyett a megújulónak minősülő faapríték ke-
rül felhasználásra. 

– Napjaink legnagyobb fejlesztése, ami 
nemcsak Miskolc vonatkozásában, de orszá-
gos szinten is kiemelt figyelmet érdemel, az a 
földhő (geotermikus) energia távhőrendszer-
ben történő hasznosítására elkészült, illetve 
részben még ma is folyamatban lévő beruhá-
zás.

A PannErgy cégcsoport és a MIHŐ Kft. kö-
zött létrejött szerződések alapján megvalósult 
Mályi térségében két geotermikus kút, melyek 
igen jelentős energiamennyiséget termelnek. 

A beruházás első szakasza 2013 májusában 
megkezdte működését. A 2013–2014. évi fűté-
si időszakban az Avasi lakótelep hőigényének 
kb. 85%-át geotermikus energia biztosította.

– A Miskolci Geotermikus Projekt ebben az 
évben tovább folytatódik, melynek során biz-
tosítani kívánjuk, hogy a geotermikus energia 
ne csak az Avasi lakótelepen, hanem a belvá-
rosi és egyetemvárosi fogyasztók ellátásában 
is szerepet kapjon. 

A belvárosi csatlakozást lehetővé tevő veze-
ték már elkészült, a Tatár utcai Hőátadó Ál-
lomás kivitelezési munkái folynak. Előrelát-
hatólag a 2014-es év fűtési időszak kezdetére 
megindulhat a belvárosi lakótelep geotermi-
kus energiával történő ellátását biztosító új 
hőellátó rendszer kereskedelmi üzeme is.

– Társaságunk kiemelt feladataként kezeli 
az új fogyasztók bekapcsolását rendszereinek 
kihasználása érdekében. Folyamatban van az 
új miskolctapolcai strand hőellátását biztosí-
tó távvezeték építése, amely méretéből adódó-
an, távlatilag lehetőséget jelent Miskolctapol-
ca más fogyasztóinak is távhőszolgáltatással 

történő ellátására. Továbbá napjainkban feje-
ződött be az a közbeszerzési eljárás, melynek 
célja a nagyposta néven ismert épületegyüttes 
távhőellátását biztosító távvezeték építése. A 
terveink szerint a posta épületegyüttesének 
hőellátását a fűtési szezon kezdetétől a MIHŐ 
Kft. biztosítja.

– Rövidesen megjelenik a közbeszerzési pá-
lyázati felhívásunk a miskolci Szent Ferenc 
és Semmelweis Kórházak távhőellátásának 
megvalósítása érdekében szükséges távveze-
ték építésére vonatkozóan is. Szándékaink 
és terveink szerint 2015 közepétől a kórhá-
zak energiaellátását is a MIHŐ Kft. rendszere 
biztosítja.

– Összességében elmondhatom, hogy a 
MIHŐ Kft. a hőszolgáltatás korszerűsítését, 
gazdaságosságának javítását igen komoly be-
ruházásokkal tudja megvalósítani. Társasá-

gunk anyagi lehetőségei azonban mindig is 
korlátozottak voltak, ezért a vezetésnek nem-
csak a műszaki és gazdasági kérdések megol-
dását kellett kitalálniuk és megvalósítaniuk, 
hanem a szükséges anyagi erőt, pénzügyi for-
rást is fel kellett kutatni. Ezért a MIHŐ Kft. el-
sősorban a különböző pályázati lehetőségeket 
kihasználva teremtette meg a beruházásokhoz 
szükséges anyagi hátteret, de ezen kívül ki-
használta a más gazdasági társaságokkal tör-
ténő együttműködésben rejlő lehetőségeket is.

A közelmúltban két retrospektív pályáza-
ton nyertünk vissza nem térítendő támoga-
tást, melynek együttes összege közel 300 mil-
lió forint volt. 

A posta és a kórházak távhőellátását bizto-
sító vezetékek megvalósítására is pályáztunk. 

Az elnyert támogatás a posta vezetékéhez 
közel 70 millió forint, a kórházak vezetékéhez 
kb. 140 millió forint. 

Külön támogatási igénnyel éltünk a két utóbbi 
beruházások megvalósításához szükséges öne-
rő biztosítása érdekében is, melynek alapján kb. 
170 millió forint támogatást nyertünk el. 

Látható tehát, hogy az elmúlt két éven belül 
közel 700 millió forint, vissza nem térítendő 
pályázati forrást nyertünk.

– Ezeket az erőfeszítéseket a város lakossá-
gának mind magasabb színvonalon, és mind 
olcsóbban történő hőellátása érdekében tet-
tük. Nem lehetünk azonban elégedettek az 
elért eredményekkel, további erőfeszítésekre 
van szükség ahhoz, hogy a kitűzött célokat el 
tudjuk érni. Tovább kell fokoznunk a hőellátás 
üzembiztonságát, ennek érdekében meg kell 
valósítani az avasi városrész körösítő vezeté-
két is, melynek kiviteli tervei már elkészültek. 
Tovább szeretnénk fejleszteni a távfelügyeleti 
rendszert úgy, hogy a kazánházakon, illetve a 
hőközpontokon túl a távhőhálózat kiemelt el-
osztási pontjai is távműködtethetők legyenek. 
Ezzel a jövőben elérhetővé válik, hogy egy eset-
leges üzemzavar esetén is gyorsan, a hibás sza-
kasz kizárásával tudjunk reagálni annak érde-
kében, hogy a fogyasztók a lehető legrövidebb 
ideig maradjanak ellátás nélkül.

Fejlesztés, innováció, beruházás

Nyíri László ügyvezető igazgató

Új fogyasztók bekapcsolása: a nagyposta épületegyüttes Távfelügyeleti rendszer 

Rendszerfejlesztés, korszerűsítés – növekvő fogyasztói elégedettség
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A miskolci 
EFOTT máso
dik teljes napján 
a Miskolci Egye
temre látogatott 
Kövér László ház
elnök. A fesztivá
lozók a Civil té
ren találkozhattak 
vele, ahol számos 
kérdésre válaszolt.

Kövér László 
lapunknak nyi
latkozva szólt a 
felsőoktatás szín
vonaláról, válto
zásairól, azokról 
az időkről, amikor 
még ő volt egye
temista. – Akkor betervezték, hogy 
mennyi diplomásra van szükség. Ez 
bizonyos szempontból kényelmes 
és biztonságos volt, munka is akadt 
mindenkinek, a diplomaszerzés után. 
Most a ló túloldalán vagyunk, hiszen 
az útkeresésre több évet, akár évtize
det is rá kell szánniuk a fiataloknak. 
Azért jó dolgok is vannak a jelenlegi 
rendszerben. Egykor például belter
jes volt az oktatás. Értem úgy, hogy a 
jogász gyermeke is joghallgató lett, az 
orvos család gyermekei orvosok. Most 
háttértől függetlenül kinyíltak a ka
puk. Ha valaki tehetséges és szorgal
mas, elérheti céljait – fejtette ki a ház
elnök.

Kövér Lász
ló a határon túli 
magyar nyelvű 
oktatással kap
csolatban úgy 
fogalmazott: leg
nagyobb előnye, 
hogy létezik. 
– Jó lenne, ha 
nem kellene hoz
zátenni a „hatá
ron túli” jelzőt, 
s egységes ma
gyar oktatás le
hetne. Az elmúlt 
20 évben komoly 
előrelépések tör
téntek, hogy a 
fiataloknak ne 

kelljen elhagyniuk szülőhelyü
ket, ha magyar nyelvű oktatásban 
akarnak részesülni – hangsúlyozta 
a házelnök.

A határon túli magyar területek 
autonómiájával kapcsolatban Kö
vér László úgy fogalmazott: ahhoz, 
hogy erről a kérdésről komolyan le
hessen beszélni, a magyar államnak 
is lépéseket kell tennie. Ez azonban 
nem könnyű. – Az Európai Unió 
nemzetállamok szövetsége, emellett 
intézményrendszer, saját bürokrá
ciával. Szkeptikus vagyok az unió
val kapcsolatban, de nem vagyok 
unióellenes – hangoztatta, egy újabb 
kérdésre válaszolva.

A fesztiválozók még a kapunál álltak, 
de belül már csak az utolsó simítások 
voltak hátra – kedd délután hivatalo-
san is megnyitották 30 év után újra az 
EFOTT-ot Miskolcon.

A Telekom sátra adott otthont az 
EFOTT hivatalos megnyitójának ked
den délután. Balog Zoltán emberi erő
források miniszter egyetemi emlékeiről 
szólva beszélt a Miskolci Egyetemi Na
pokról, annak múltjáról. Mint kiderült, 
ő egykor a kohászok csapatát erősítette.

– Ma már csak nemzetközi szín
vonalú fesztiválokat illik szervezni. A 
Miskolci Egyetem és a város erre együtt 
képes – folytatta, majd a felsőoktatás 
vonzóvá tételéről beszélt. Elmondta, 
cél, hogy ne a bejutás legyen könnyebb, 
hanem a kimenetel. A rövidebb képzési 
idő, értékesebb diploma pártján állnak. 
Utóbbi színvonalas képzést, gazdasá
gi felvevő képességet jelent. Beszédéből 
kiderült, a felsőoktatásba jelentkezők 
száma tízezerrel nőtt. 

Miskolc polgármestere, Kriza Ákos 
kiemelte, 30 százalékkal nőtt a belföldi 
turisták száma Miskolcon, amelyhez a 
fesztiválok is hozzájárulnak.

– Sokat küzdöttünk, hogy har
minc év után újra Miskolcon legyen az 
EFOTT, a kormány, a város, az egyetem 

és a hallgatói önkor
mányzat együttmű
ködése sikert ered
ményezett. Ahhoz, 
hogy gazdaságilag 
tovább fejlődjünk, a 
helyi iparnak, a Mis
kolci Egyetemnek és Miskolc városá
nak együtt kell dolgoznia – mondta.

Körösparti Péter, a HÖOK elnöke a 
stábról szólt elsőként: több mint 1500 
dolgozói karszalagot osztottak szét, s 
még több hallgató segíti a fesztiválozók 
kényelmét. 

– Az EFOTT védjegy. A helyszín 
gyönyörű, a szervezők
kel jó a kapcsolatunk, de 
mindehhez a város ha
talmas potenciáljára is 
szükség volt – emelte ki. 
Molnár Anita a Magyar 
Turizmus Zrt. képvise
letében gratulált a szer
vezőknek a tökéletes 
helyszínválasztáshoz, 
ugyanis a fesztiválszer
vezők Magyarország 
második legnépszerűbb 
turisztikai régiójába ér
keztek meg.

– Az EFOTT több 
mint egy zenei rendez

vény. Turisztikai, sport és civil fesz
tivál. Lehetőséget nyújt a bemutatko
zásra, találkozásra – mondta az 1984. 
július 15én született Maszlavér Gábor 
főszervező.

A megnyitó beszédeket követően 
exkluzív pólókat kaptak a vendégek.

Kiss Judit | fotó: Mocsári LászLó

Az Egyetemváros keddtől fesztivál-
várossá lett a maga 8 színpadával, 
gasztrofalujával, 160 fellépőjével, 
hozzávetőleg 100 civil szervezetével. 

A Nagyszínpad működött csupán a 
keddi napon. Dorothy, a Zanzibár, Hel
land hangolta a közönséget. A sör fo

gyott, a nap hirtelen lebukott, és elkez
dődött egy, az EFOTT, a Tankcsapda, a 
fesztiválozók és Miskolc életében is kü
lönleges esemény – feldörrent a pirotech
nika és elkezdődött Lukácsék 25., jubi
leumi koncertje. Fluor Tomi is alaposan 
bemelegítette a fiatalokat, s jött az Intim 
Torna Illegál, majd a világhírű hobbi
zenekar, a Kiscsillag, Lovasi Andrással 
az élen. Akinek esetleg ez nem lett vol
na elég, jöttek Quimbyék, majd az estet a 
Vad Fruttik koncertje zárta, hogy aztán 
csütörtökre pihenhessen valamicskét a 
fesztiválozó nép.

Valamicskét pihent is mindenki. Nem 
sokat, mert a Civil téren információk, a 
Rockwell előtt mini vidámpark, min

dennek szomszédságában ügyességi já
ték, testedzési lehetőség, kicsit arrébb 
gasztrofalu, a könyvtár mellett pihente
tő relaxációs pont, a főbejárat környékén 
pedig szólt a zene minden mennyiség
ben, mindenféle műfajban. Este pedig 
újra berobbantak a színpadok fényei. A 
nagyszínpadot a Fish! nyitotta, majd ér

kezett a Supernem, a Kowalsky meg a 
Vega. Kowáék után a borsodi huligánok 
vették át az éjszakai műszakot. A Hoo
ligans folyamatosan fokozta a hangu
latot – a Nagyszínpad utolsó fellépője a 
hazaiak kedvence, az ír kocsmahangu
lat garantálója, a Paddy and the Rats volt. 
Máshol Péterfy Bori, 30Y és persze retró 
minden mennyiségben, csütörtökön épp 
a Vengaboys.

Pénteken Szabó Balázs Bandája va
rázsolt hatalmasat a sátorban, Mr. Pre
sident már szinte hazajár hozzánk, ezt 
ezúttal is értékelték a fesztiválozók, a 
nagyszínpadon pedig sorrendben Kala
pács Zenekar, Deák Bill Gyula, Kartha
go, EDDA, P. Mobil. Erős nap volt ez is, 

de nincs vége. A szombat este még hátra 
van. Itt is szép listát hoztak össze a szer
vezők: Bëlga, The Carbonfools, Punnany 
Massif, Brains, Kaukázus, Magashegyi 
Underground, Anna and The Barbies, 
Ossian, Funktasztikus és Haddaway – 
többek között. Izgatottan, s csak szaba
don várjuk a záróbulit.

furcsa, feloldhatatlan érzés volt belépni a miskolci Efott területére

Kövér László az Efott-on Az Efott védjegy
Megnyílt az év legnagyobb 
hallgatói bulija Miskolcon!

Meglepte a miskolci zenészek teljesít-
ménye a világhírű karmestert, Alim 
Sahmametjevet, aki nem akarta el-
hinni, hogy nemcsak a fővárosban, ha-
nem vidéken is működik ilyen kitűnő 
zenekar, mint a Miskolci Szimfoniku-
sok. Az orosz operagála apropóján ta-
láltak egymásra, amelyet június utolsó 
napján tartottak meg a budapesti Ze-
neakadémián telt ház előtt. A siker és 
a vastaps nem maradt el, ami termé-
szetesen a zenekaron túl a Moszkvai 
Nagyszínház énekeseinek is szólt.

Az Orosz Kultúra Napjai Magyaror
szágon elnevezésű programsorozat ke
retében az operairodalom leghíresebb 
áriáinak felcsendülése előtt a sajtótájé
koztatón lapunk kérdésére – milyen be
nyomást tett rá az együttes a próbákon? 
– a neves karmestertől a következő vá
laszt kaptuk: 

–  Maximálisan jót! Bevallom, en
gem nagyon meglepett, hogy ilyen ma
gas színvonalon játszó zenekarra buk
kantam vidéken, mert ez nem jellemző 
a világban, még 
Franciaországban 
és Németországban 
sem, ahol közismer
ten nívós zenei kul
túra van. Amikor 
megérkeztem Mis
kolcra, attól féltem, 
hogy a zenei válság 
– a mai fiatalok nem 
nagyon lelkesednek 
a klasszikus zené
ért – megérkezett ide 
is, de egykét pró
ba is elég volt, hogy egymásra találjunk. 
Örömmel tapasztaltam, hogy a miskol
ci zenészek lelkesedése, munkabírása 
olyan nagy, hogy képesek ellenállni a 

válságnak. Kijelenthetem, hogy a zene
kar Magyarország büszkesége!

– Számol ezzel a „büszkeséggel” más
kor is?

– Amennyiben a jövőben is óhajt
ják, hogy ellátogassak Miskolcra, nagy 
örömmel jövök. Bízom benne, hogy ez a 
kapcsolat a későbbiekben is gyümölcsö

ző lesz, nem állunk meg a buda
pesti fellépésnél, akár külföldön 
is megmutathatjuk, mit tudunk 
közösen alkotni.

 Az esti koncerten láthat
tuk, hallhattuk, hogy mit tudnak kö
zösen alkotni. Olyan fergeteges kon
certet adtak a zenészek, énekesek, 
hogy a végén állva tapsoltak. Veronika 

Dzsiojeva (szoprán), Szvetlana Silova 
(mezzoszoprán), Pjotr Migunov (basz
szus) és Borisz Rudak (tenor) elbűvöl
te a közönségét. A csaknem kétórás 
koncerten többek között felcsendültek 
áriák a Traviata, A sevillai borbély, az 
Anyegin, a Carmen és a Faust című 
operákból. 

tEMEsi LászLó

 Miskolci szimfonikusok, orosz operaénekesek
VArázsLAtos EstE A zEnEAKAdéMián

„A zenekar Magyarország büszkesége”
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július 16–22.

KERESSE FANTASZTIKUS ÁRAINKAT!
Bácskai 

búza  
finomliszt   

1 kg

109 Ft

COOP  
ásványvizek  

dús, mentes, 1,5 l,  
egységár 33 Ft/l

49 Ft

Sertés- 
májkrém 

classic   
62 g, egységár 

952 Ft/kg

59 Ft

TOváBBi akCióS Termékek:
Sága füstli  140 g, egységár: 1779 Ft/kg  249 Ft
ász füst. csem. szalonna  1 kg 1099 Ft
Omnia Silk őr. vák. kávé 250 g, egységár: 1996 Ft/kg                        499 Ft
Pur lemon mosogatószer 450 ml, egységár: 509 Ft/l                        229 Ft

Legyen naponta COOP üzleteinkben törzsvásárló!
Hűségét megjutalmazzuk! Süssön, tálaljon, tároljon egy edényben!  Pontgyűjtés május 19-től augusztus 19-ig, 

csúcsminőségű edényekért!  Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon és szórólapokban!

Naposkert  
napraforgó 

étolaj     
100%-os, 1 l 

289 Ft
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Adómentes lett a magánszemé-
lyek számára Miskolcon – január 
1-jéig visszamenőleges hatállyal 
– a belterületen és külterületen 
elhelyezkedő gazdasági épület, 
pince, présház, továbbá bizonyos 
alapterületig a műhely és a szer-
viz építménye. A június 12-ei köz-
gyűlésen meghozott döntésről le-
vélben is értesítik az érintetteket.

Az elmúlt évi adóbevételek 
adóemelés nélkül is jelentősen nö-
vekedtek a városban. A közgyűlés 
elé került előterjesztés szerint a gaz-
daság fellendülése, a cégek, egyéni 
vállalkozók tőkeerősödése, nyere-
ségük növekedése lehetővé tette, 
hogy a magánszemélyek számára 
teljesen vagy részlegesen adómen-
tessé tegyenek egyes építményeket.

A képviselő-testület által elfoga-
dott polgármesteri javaslat január 
1-jéig visszamenőlegesen adómen-
tessé tette a belterületen és külte-
rületen elhelyezkedő pincét, gaz-
dasági épületet, présházat, továbbá 
– 50 négyzetméter alapterületig – 
a műhely és a szerviz építményét. 
Ez az adó a jó gazdálkodásnak 
köszönhetően mellőzhető a város 
számára, viszont sokat jelenthet a 
több ezer érintett miskolcinak.

A kivetéssel megállapított 
adót törli a polgármesteri hiva-
tal adóosztálya, folyószámlájuk 
egyenlegéről az adózók augusz-
tusban kapnak értesítést. Abból 
kiderül, hogy a többi adónemet is 
figyelembe véve, van-e fennálló 
túlfizetésük, amit természetesen 
visszaigényelhetnek.

A város által megvásárolt, volt „fé-
szekrakós” lakásoknak nemcsak 
a birtokbavétele, de a felújítása is 
folyamatosan zajlik. Egyet Diós-
győrben, tizenegyet az Avason már 
be is fejeztek. 

Új bejárati ajtó, pasztellszínű fa-
lak, frissen mázolt ajtókeretek, já-
rólap a konyhában – de még régi 
padlószőnyeg a szobákban. Javában 
folyik a munka az egykori „fészek-
rakós”, avasi lakásokban. Ezekben a 
napokban a MIK 16 munkatársa 
újít fel hat lakást, de jelenleg 
összességében húsz la-
kás „van a kezükben”, 
folyamatosan dol-
goznak. Június 30-
áig tizenkét lakás 
felújítását teljesen 
befejezték.

A lakásokkal 
elvégzendő fel-
adatok azonban 
nem a felújítás-
sal kezdődnek. A 
birtokbavétel után 
a kulcsokat átveszi a 
MIK Zrt. A kivitelezést 
végző Építési és Karban-
tartási Főmérnökség tételesen fel-
méri az elvégzendő munkát, majd 
költségvetést készít, ennek alapján 

kezdődik a kivitelezés. A lakások 
90 százaléka teljes felújításra szo-

rul, tudtuk meg Barsi Bélától, a 
MIK Zrt. műszaki igazga-

tójától.
Az első lépés min-
den esetben a teljes 

fertőtlenítés, bo-
gárirtás. A köz-
üzemi mérőórá-
kat cserélni kell, 
illetve visszahe-
lyezni, hiszen az 
áramszolgáltatás-

ból már minden 
átvett lakást ki-

zártak. Ugyancsak 
le kell cserélni a víz-, 

gáz- és villanygépésze-
ti vezetékeket, berendezé-

seket. A kiegészítők (kádak, csa-
pok) leszerelésével viszont az esetek 
többségében nincs gond, mivel a 

volt tulajdonosok ezt már elvégez-
ték – ami mozdítható volt, azt elvit-
ték.

Összességében elmondható: a la-
kásokat a betonig lecsupaszítják. 
Azután új burkolatot kap – a szo-
bák laminált padlót, a konyha, für-
dő, előszoba járólapot, illetve PVC-t, 
a konyha és a fürdő fala csempét. A 
teljes festés alap. Ahol van menthető 
rész, ott mázolnak, de jórészt cserél-
ni kell a bejárati mellett a belső ajtó-
kat, sokszor az ablakot is, üvegezni 
az erkélyt. Lényegében teljesen új la-
kásbelsőt alakítanak ki.

A felújítás sorrendjét az is meg-
határozza, hogy melyik lakás bér-
beadását látja biztosítottnak az in-
gatlankezelő cég. Többe már be is 
költöztek az új lakók – a folyama-
tosan átvett lakások felújítása pedig 
előreláthatóan még télen is ad majd 
munkát a MIK-nek.

Szerda reggel a meleg ellenére is jól haladtak a 
munkálatok az Aulich utcában. Eperjesi Erika, 
a terület önkormányzati képviselője elmond-
ta, régi igény volt a buszmegállók felújítására, 
ezzel kapcsolatban már többször is megkeres-
ték a lakók.

Mint megtudtuk, a környéken nyugdíjasok, 
kisgyermekes családok is szép számban élnek. 
Számukra is örömteli a változás, hiszen eddig a 
buszmegállókat csak egy tábla jelezte, mostantól 
pedig már fedett helyen, padokon ülve várakoz-
hatnak majd. S nem csupán megpihenhetnek 

itt, az időjárás viszontagságai elől is menedékre 
lelnek. A beruházás 1,2 millió forintból valósult 
meg, az összeg tartalmazta az anyagköltséget és a 
munkabéreket is. A fejlesztést Eperjesi Erika kép-
viselői keretéből finanszírozta.

Jövő hét elejére elkészül a Gyöngyvirág utcai 
járdaszakasz felújítása is, ezt követően pedig meg-
kezdik a Dankó és Derkovits utcai játszóterek bő-
vítését. A Népkert felújítása is tovább zajlik, ahol 
egyaránt kedveznek kicsiknek és nagyoknak. A 
tervek szerint a nyár folyamán egy hattornyú ját-
szóvárat építenek a parkban, a Király utcai oldalon 
pedig fitneszeszközöket helyeznek el. 

Lakossági fórumot tartottak 
hétfőn a Vasgyári Közösségi 
Házban, ahol Miskolc meglé-
vő szennyvízcsatorna-hálóza-
tának bővítése és a szennyvíz 
III. tisztítási fokozatának léte-
sítése volt a téma. Mint ismert, 
Miskolc városa pályázati tá-
mogatással közel 4 milliárdot 
fordíthat szennyvízrendsze-
rének fejlesztésére. A projekt 
része a hálózat bővítése is, 
aminek munkái nemrégiben 
kezdődtek meg a Vasgyárban.

A városrészben 5 kilométer-
nyi új csatornát fektetnek le, és 
megvalósul a csapadékvíz, il-
letve a szennyvízhálózat szét-
választása is ott, ahol eddig ez 
nem volt megoldott. A munkák 
június elején kezdődtek. Gaz-
dusné Pankucsi Katalin önkor-
mányzati képviselő a fórumon 
elmondta, korábban már tar-
tottak tájékoztatást a témában, 
ugyanakkor kérte a kivitelező 
cég jelen lévő képviselőjét, jelez-

zék időben, mikor és hol kezdik 
meg a munkákat.

Pintér Zoltán, a Városfejlesz-
tési és Üzemeltetési Főosztály 
vezetője arról szólt, egy ilyen 
környezetkímélő beruházás 
hasznára válik a városnak és a 
lakosoknak is, növeli az ingat-
lanok értékét. Kottman Dezső, 
a MIK Zrt. létesítményüze-
meltetési irodájának munka-
társa jelezte, a Vasgyárban sok 
önkormányzati lakás is van a 
magánlakások mellett. Ezek 
esetében a MIK és a magánla-

kások tulajdonosai közösen fi-
nanszírozzák a bekötést. Amely 
társasházakban azonban csak 
bérlakás van, ott természetesen 
a MIK gondoskodik a csatorna 
bevezetéséről.

Mint megtudtuk, a kivite-
lezési munkák befejezésének 
határideje 2015. április 30-a. 
A Vasgyár mellett a város 16 
pontján dolgoznak még, az 
érintett területek között van a 
Szarka-hegy, Hejőcsaba, Szir-
ma, Martin-kertváros és Tapol-
ca is. 

felújítják a „fészekrakós” 
lakásokat

adómentessé lettek a pincék, 
présházak, gazdasági épületek

Megújulnak az aulich utcai buszMegállók

Fórumon a csatornahálózat bővítéséről
Mint arról már hírt adtunk, 
miskolci középiskolások 
számára szervezett környe-
zetvédelmi építőtábort Fo-
dor Zoltán önkormányzati 
képviselő az Ava-
son. A tábor 80 
diákkal indult el, 
június 30-án.

Július 25-ig, he-
tente 20 diák te-
vékenykedik a 
történelmi Avas, 
Nagyavas és Kisa-
vas Alsó, Középső 
és Felső so-
rának, illet-
ve az Avasi 
temetőnek a megtisztításán.

– Három napot dolgoztunk 
az Avasi temető rendbetételén. 
A Nagyavas Felső sor felső ré-
szét és az Avastetői sportpálya 
közötti területet is rendbe rak-
juk. A felsorolt területeken a 
gyerekek összeszedik a szétdo-

bált, és sajnálatos módon nagy 
mennyiségben található kom-
munális szemetet, gallyazást, 
cserjeirtást végeznek, de termé-
szetesen a padokat, kerítéseket, 

korlátokat is le fogják festeni – 
mondta el Fodor Zoltán, hoz-
zátéve, hogy a diákok minde-
zért díjazásban is részesülnek, 
emellett ebédet kapnak a Mes-
terek Éttermében.

A képviselő kiemelte, a 
munka mellett a kikapcsoló-

dásra is gondoltak. Lehető-
ség van elmenni a Selyemréti 
Strandfürdőbe, aki pedig nem 
a fürdőzést választja, az a kis-
vonattal utazhat Garadnára, 

elmehet moziba, részt 
vehet pincelátogatá-
son. Nagy örömömre 
szolgál, hogy a pince-
tulajdonosok egyön-
tetűen támogatják azt 
a takarítási, rendezé-
si munkát, melyet a 
diákokkal végzünk. 
Felvállalták, hogy 
minden héten, egy-

egy, előre 
egyeztetett 
napon fo-

gadják a diákokat. Az elmúlt 
hét péntekén egy Alsó sori pin-
cetulajdonos kolbászos pap-
rikás krumplival és bodza-
szörppel kedveskedett nekik, 
emellett kaptak egy történeti 
áttekintést is az avasi pincékről 
– tette hozzá Fodor Zoltán.

Környezetvédelmi tábor

Az Avason takarítanak a diákok



A „Széchenyi-kultusz” nagyon ér-
dekes eleméről olvashatunk leírást a 
Felsőmagyarországi Reggeli Hír-
lap 1939. december 3-ai számá-
ban. Az 1898-ban átadott „pol-
gármesteri ház”, amelyet Soltész 
Nagy Kálmán használt, s amely-
nek földszintjén az Arany Szar-
vas gyógyszertár, valamint a 
„Magyar Bazár” kereskedés ka-
pott helyet, „elveszítette” utca fe-
lőli ékességét. Az ékességet három 
mellszobor jelentette, amely a XX. 
század elején készült képeslapokon még 
jól látszik. A három szobor Deák Feren-
cet, Széchenyi Istvánt és Vörösmarty 
Mihályt formázta. Az első emeleti pár-
kányra, az ablakok közötti talapzatokra 
volt helyezve – a lakóházakkal vélhető-
en egyidős – három szobor. „Aztán egy 
szép napon – olvassuk – a három szobor 
nyomtalanul eltűnt Miskolc polgármes-
terének házáról. Amint kémeink jelen-
tik, csendben, feltűnés nélkül bevonul-
tak a Múzeumba. Nem tudjuk ennek a 
hirtelen elhatározásnak hiteles történe-
tét.” (A szerző indokot is lát az „eltávolí-
tásban”. Deák liberalizmusa, Széchenyi 
nyugati demokrácia-hite miatt került le 
onnan, Vörösmarty pedig azért, mert 
nem akart ilyen „destruktív társaság-
ban” maradni. A múzeumban nem volt 
nyoma annak, hogy a szobrok bármikor 
is ide kerültek volna.)

Gróf Széchenyi István emlékének idé-
zésében érdekes, hogy a XX. század ele-
jén szállodát is neveztek el róla. Miskolc 

kilenc szállo-
dája közül nagy 

hagyománnyal ren-
delkezett a Korona, vagy a Három ró-
zsa. Elfogadott volt a Budapest, vagy a 
Párizs, de névvel csak a Széchenyit és a 
Hunyadit tisztelték meg. Ez a szálloda a 
Széchenyi I. u. mai 105. számú épületé-
vel azonos, s a földszintjén a Turul ká-
vézó fogadta vendégeit. 1975-ben idős 
miskolciak úgy emlékeztek, hogy a szál-
loda előtti kiszélesedő útkanyarban, a 
mai Royal köz irányában talpazaton állt 
Széchenyi István mellszobra. Valószínű, 
mindez a szállodás „jóvoltából” történt, 
hiszen sem a sajtóból, sem más forrás-
ból nem kapunk megerősítést az ava-
tással kapcsolatban. A miskolci főutcát 
képeslapok tucatjai örökítették meg, de 
szobor egyiken sem látszik. A városi is-
meretek viszont tovább szövik a szobor 
sorsát. Eszerint az 1914-es világháború 
után közlekedési okok miatt a szobrot 
– ideig lenesen – leszerelték és a kávéház 
pincéjében helyezték el. Új élete a mis-

kolci egyetem építésekor kezdődött, hi-
szen ott szerették volna elhelyezni. Az 
egyetem történetéből tudjuk, hogy itt 
nem is terveztek szoborállítást, a szoc-
reál épületek díszítése is az épületekhez 
hasonló stílusban történt. Annyit min-
denesetre bizonyít az elbeszélés, hogy 
Széchenyi emléke beivódott a miskolci-
ak tudatába. Ezt bizonyítja a serleg-tör-
ténet, amelyet 1897-ben jegyeztek le.

A kiegyezéstől gyarapodtak, s haté-
kony munkát végeztek a sokféle egyle-
tek, egyesületek, körök. Szinte mind-
egyiknek volt díszserlege vagy pohara, 
amelyet jeles személyiségekről nevez-
tek el, s ha összejöttek a tagok, emellett 
tartották üléseiket, s a nevezett emlé-
kére ittak is a serlegből. Így tisztelegtek 
Kossuth Lajos, Bizony Ákos, Revicz-
ky Ádám vagy éppen Széchenyi István 
nagysága előtt. Ezekből a serlegekből 
egy sem került közgyűjteménybe. Leírás 
alapján a Bizony Ákos-serleget sikerült 
rekonstruálni. (Folytatjuk)

Dobrossy I. 

Múlt és jelen

A képeslap 1908–1910 között készült Gencsi Samu ügyvéd kertjében. Az iz-
raelita iskola alapítója a város legtöbb adót fizető polgára volt. Lakását és kettős 
telkét az Erzsébet iskola szomszédságában, az akkori Kálvin János u. 36. szám 
alatt jegyezték. Mint a városi szépészeti bizottság vezetője, példát mutatott az is-
kola növendékeinek és a városlakóknak. Azonosítási pontként a háttér emeletes 
házának kéményei szolgálnak. A kémények az 1892-ben épült MÁV Üzletveze-
tőség nyugati szárnyának végén ma is megtalálhatók. Az akkori Mindszent utca 
határáig felnyúló telkek azóta lakóházakkal és középületekkel népesültek be.    

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

akkor...

...és Most
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(3. rész)

A diósgyőri vár tövében álló Dé-
ryné-házban írták alá kedden a 
Lovagi tornák tere és a Vásártér 
kivitelezési szerződését. 

Kriza Ákos polgármester az ese-
ményen kiemelte: Miskolc egyik fő 
gazdasági húzóágazata egyre inkább 
a turizmus. 2014 májusában újból az 
országos átlag feletti volt a városban 
a vendégforgalom-növekedés, a kül-
földi vendégek száma 19 százalék-
kal nőtt tavalyhoz képest. A belföldi 
vendégéjszakák száma 26 százalékkal 
növekedett. A szálláshelyek bevételé-
ben több mint 30 százalékos emelke-
dés történt. A polgármester elmond-
ta, a „Diósgyőr-Lillafüred komplex 
kulturális és ökoturisztikai fejleszté-
se” című projekt mintegy 2,7 milliárd 
forint összköltségű beruházása során 
– amiből közel 2,3 milliárd forint a 
pályázati támoga-
tás – már megú-
jult a lillafüredi 
függőkert, és be-
fejezéséhez köze-
ledik a diósgyőri 
vár újjáépítése is. 
Mindezek mellett 
elkezdődik a Lo-
vagi tornák tere 
és a Vásártér ki-
alakítása, ami 
szervesen kap-
csolódik a vár re-
konstrukciójához.

Mint elhangzott, a Lovagi tornák 
tere rendkívül gazdag programkí-
nálatra ad majd lehetőséget, hiszen 
a népi, illetve a középkori lovas ha-
gyományokból eredeztethető játé-
kok mellett alkalmas lesz arra is, 

hogy például lovas oktatást tartsa-
nak gyermekek számára.

Lengyel Katalin, a Miskolci Város-
fejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója 
ismertette, a készülő Lovagi tornák 

tere három oldalról védett, a diós-
győri vár felé nyitott tér lesz, ahol 
mintegy 3 ezer néző fér el, de mobil 
lelátóval és mobil székekkel még to-
vább növelhető az ülőhelyek száma. 
A téren elhelyeznek egy mobil szín-
padot is, melynek hátterét a vár adja 

– igazán exkluzív díszletet kapnak 
majd tehát a rendezvények. A kivite-
lezőnek 260 nap áll rendelkezésre a 
terek kialakítására – 2015 májusára 
tehát kész kell lennie. 

Hegyháti Gá-
bor, a kivitele-
ző cég, a Zeron 
Zrt. vezérigaz-
gatója elmond-
ta, egy olyan 
nagy projekt, 
mint egy vár 
rekonstrukció ja, 
vagy egy ilyen 
tér kialakítása, 
egy cég életében 
csak egyszer 
jön el. Kiemelte 

ugyanakkor, hogy a vár felújításával 
bizonyítják: felkészültek a terek épí-
tésére is, és bár a 260 napos határidő 
szoros ütemezést kíván, jól szervezett 
munkával tartani tudják majd. Kérte 
ugyanakkor a helyiek türelmét az épít-
kezés mértékére való tekintettel is.

Újra látogatható a Szent István-bar-
lang, amelyben uniós támogatásnak 
köszönhetően újult meg a világítási 
rendszer. Ez nem csupán környezet-
védelmi szempontból volt fontos, 
látványosabbá is tette a cseppkőbar-
langot.

A „Bükki barlangok megőrzését, 
természeti állapotának helyreállítását 
szolgáló beruházások 2. ütem” elne-
vezésű KEOP projektnek köszönhe-
tően tudták elvégezni a nettó 170 mil-
lió forintos fejlesztést. A munka miatt 
a barlang jó ideig nem volt látogatha-
tó, most azonban már újra nyitva áll  
a nagyközönség és a légzőszervi bete-
gek számára is. Ők a Fekete-teremben 
gyógyulhatnak: annak a magas rela-
tív páratartalom miatt gyakorlatilag 
por- és gombamentes a levegője.

A projektzáró ünnepségen Hor-
váth Ákos, a Bükki Nemzeti Park 
igazgatója elmondta: a korábbi vilá-
gítási rendszer 25 éve épült. A fény 
mellett meleget is adott, emiatt pe-

dig algásodás, mohásodás, vagyis az 
úgynevezett lámpaflóra alakult ki a 
barlang falán. Mindenképpen indo-
kolt volt tehát a rendszer cseréje, amit 
a pályázati forrásnak köszönhetően 
tudtak megvalósítani. 

V. Németh Zsolt, a Földművelés-
ügyi Minisztérium környezetügyért, 
agrárfejlesztésért és hungarikumo-
kért felelős államtitkára arról szólt: az 
élővilágért is felelősséggel tartozunk. 
Az ilyen természeti csodának számí-
tó barlangokból négyezer található 
hazánkban, ezek mind természetvé-
delmi oltalom alatt állnak, több kö-
zülük fokozottan védett. Ilyen a Szent 
István-barlang is, amely egyben a ke-
vés látogatható közé tartozik. 

Dudás György, a nemzeti park 
igazgatóhelyettese kiemelte, a Bükki a 
harmadik, Magyarországon létreho-
zott nemzeti park, közel 125 ezer hek-
táros területen. Az említett négyezer 
barlangból 1200 itt található, a terüle-
tet hét természetvédelmi tájegységre 
bontva kezelik. 

ÚJ fényben poMpázIk a 
szent István-barLanG

Lovasok és lovagok, tornák és terek

Kezdődhet az építkezés!
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Tovább erősítette keretét a Mis-
kolci Jegesmedvék csapata, hi-
szen leigazolták a Csíkszereda 
egyik legjobb csatárát, Becze 
Tihamért.

Lassan összeáll a Miskolci Jegesmed-
vék kerete a MOL Liga szeptember-
ben kezdődő új szezonjára. Pénteken 
délután ugyanis aláírva visszaküldte 
szerződését a sárga-feketékhez Becze 
Tihamér, aki eddig a Csíkszereda csa-
táraként szomorította az ellenfeleket, 
és a tavalyi szezonban csapata negye-
dik legeredményesebb pont gyűjtője 

volt (38 meccs, 31 pont: 
17 gól, 14 asz-

sziszt). A 23 éves támadó eddigi 175 
MOL Liga-mérkőzésén 105 pontot 
gyűjtött úgy, hogy lőtt 66 gólt és kiosz-
tott 39 gólpasszt. Mivel már megkapta 
a magyar állampolgárságot, így a MOL 
Ligában nem számít majd légiósnak.

Augusztusban csatlakozik a Je-
gesmedve-csapathoz a 20 éves Dósa 
Krisztián, a MAC korábbi hátvédje, 
aki februárban már meghívót ka-
pott Rich Chernomaztól a felnőtt 
válogatott edzőtáborába. A klub 
vezetői így már csak egy légiós hát-
véd leigazolását tervezik, és ennek 
megtörténte után kialakul a csapat 
végleges kerete a 2014/2015-ös sze-
zonra.

Két miskolci születésű játékossal, Fe-
jes Fruzsinával és Nagy Dórával a soraiban 
ezüstérmet nyert a magyar válogatott a Bul-
gáriában rendezett U20 B-divíziós kosárlab-
da Európa-bajnokságon. 

Szabó István, az Aluinvent DVTK techni-
kai vezetője elmondta, a mieink kilenc mér-
kőzésükből nyolcat megnyerve végeztek a 
németek mögött. A bronzérmet Portugália 
szerezte meg. A torna legjobb ötösébe két 
magyar lány is bekerült, a center Szamosi 
Amadea és az irányító Nagy Dóra.

Kétgólos előnnyel várhatja a visszavágót a Di-
ósgyőr csapata, miután bravúros győzelmet 
arattak Bulgáriában, a Litex Lovecs otthoná-
ban tegnap. Tomiszlav Szivics vezetőedző a 
mérkőzést követően gratulált csapatának a fe-
gyelmezett játékhoz, és megköszönte a szurko-
lóknak, hogy Bulgáriába is elkísérték a csapa-
tot. A visszavágóról annyit mondott: nagyon 
komolyan kell venni azt a mérkőzést is.

Az első félidő jelentős 
részében a hazaiak akara-
ta érvényesült, több nagy 
helyzetet is kialakítottak, 
de Antal remek védései-
nek köszönhetően nem 
született gól. Ezt követően 
kissé feljavult a Diósgyőr 
játéka, Egerszegi pedig az 
első negyvenöt perc leg-
nagyobb helyzetét hagyta ki.

A fordulás után is hasonlóan alakult a játék 
képe, de a vezetést nem tudták megszerezni a 

házigazdák. A 81. percben aztán a Diós-
győr két új szerzeményének összjátéka gólt 
eredményezett: a csereként beálló Bognár 

István labdaszerzése után Németh Milán talált 

a kapuba. Ráadásul az utolsó percben egy gyors 
ellentámadás végén a továbbjutás szempontjából 
rendkívül fontos góllal – amit Grumic szerzett – 
bebiztosította győzelmét a DVTK.

Így az első körben kettős győzelemmel tovább-
jutó Diósgyőr idegenbeli sikerének köszönhetően 
kényelmes helyzetből várhatja az egy hét múlva 
esedékes visszavágót.

Tomiszlav Szivics: – Nagyon jó mérkőzést ját-
szottunk, szeretnék gratu-
lálni a csapatomnak, mert 
fegyelmezetten tették a dol-
gukat. Most is azt mondom, 
hogy erős ellenfelet győz-
tünk le. Tudtuk, hogy az ele-
jén nagyon jönni fog a Litex, 
de azt is, hogy a védelmük 
mögött van keresnivalónk. 
Külön szeretném megkö-
szönni a szurkolótábornak, 

hogy 15 órát utaztak Lovecsbe, és végig buzdítot-
tak. Ez egy olyan érzés és élmény, amit nehezen 
tudok szavakba önteni. A visszavágót is nagyon 
komolyan kell venni, mert szép előnyt szerez-
tünk, de azt is lehet látni, hogy nagyon veszélyes 
az ellenfél. Azt gondolom, ezt a lehetőséget már 
nem fogjuk kihagyni.  Fotó: dvtk.eu

Fennállása során először jutott 
a Divízió I-es amerikaifutball-baj-
nokság döntőjébe a Miskolc Steel-
ers. A felsőzsolcai elődöntőben az 
Acélcsapat magabiztosan győzte le 
a budapesti Titánokat. A miskol-
ciak öt touchdownt szereztek, míg 

a fővárosiak egyetlen pontot sem 
tudtak bevinni. A döntőt június 
19-én, az MVSC-pályán rendezik, 
az Acélcsapat ellenfele az Újpest 
Bulldogs lesz.

Eredmény: Miskolc Steelers – 
Budapest Titans 41–0

Az OTP Bank Liga előző kiírásá-
nak felfedezettje, a 23 éves irányító, 
Bognár István Diósgyőrben folytat-
ja labdarúgó pályafutását – jelentet-
te be a klub hivatalos honlapja.

A 23 éves Bognár István – az öt-
venszeres válogatott Bognár György 
fia – a Mezőkövesd-Zsóry együttesé-
től érkezik. A fiatal irányító az Újpest 
csapatában mutatkozott be az NB 
I-ben, de stabil élvonalbeli játékossá a 
matyóföldi klubban vált. Tavaly a baj-

nokságban 24 mérkőzésen 2 gólt és 7 
gólpasszt jegyzett. A Magyar Kupá-
ban 3 mérkőzésen lépett pályára, gólt 
nem szerzett, viszont a Ligakupában 6 
találkozón 4-szer is eredményes volt.

– Örülök, hogy meg tudott egyezni 
a két klub, és Diósgyőrbe jöhettem – 
mondta el Bognár István. – A DVTK 
támadó focit játszik, nekem is a pasz-
szok, a kombinatív játék az erősségem, 
bízom benne, hogy hamar be tudok il-
leszkedni. Ebben biztosan segíteni fog a 
nagyon jó hangulatú diósgyőri stadion.

Lassan összeáll a keret

ezüStérem, miSkoLciakkaL Kétgólos győzelem Bulgáriában

a Miskolc Steelers
Döntőben  Bognár István a DVTK játékosa

JegeSmedvék

Idén Miskolcon rendezik az Or-
szágos Strandröplabda-bajnokság 
negyedik fordulóját, méghozzá két 
különböző helyszínen: a belváros-
ban és a Selyemréti Strandfürdő 
területén.

A bajnokságot a Belvárosi Liget 
programsorozat keretén belül rende-
zik meg, így adott az egyik helyszín. 
A Szent István tér mellett a profibb 
versenyzőké lesz a pálya, vannak 
olyan versenyzők, akik válogatott 
csapatban játszanak évek óta, vagy 
jeleskedtek teremröplabdában is. A 
strand területén főként az amatőrök 
mérkőzhetnek meg egymással.

Oczella Gyula, a program főszer-
vezője elmondta, hogy 
ez az Országos Strand-
röplabda-bajnok ság 
negyedik fordulója, és 
az indulók számára az 
utolsó esély, hogy be-
jussanak a döntőbe, 
amit két hét múlva Bu-
dapesten, a Margitszi-
geten rendeznek meg. 

A verseny résztvevői 
indulhattak párosban 

vagy 4-4-es csapatok-
ban, ezekben minimum 
két női tag szükséges.

Zsiga Marcell alpolgármester arról 
szólt, hogy ez a rendezvény igen je-

lentős a város számára. Nem csupán 
a sport szeretetére hívja fel a figyel-
met, hanem játékos-utánpótlásra is 

van lehetőség. Kiemelte, a sport, így a 
strandröplabda is kiváló időtöltés, és 
az egészséges életmód elengedhetet-

len része. Összesen 25 fiú és 13 lány-
csapat jelentkezett. A pénteki napon a 
fiúk mérkőznek a Selyemréti Strand-

fürdőben. Szombaton délelőtt 
10 órától a 16 legjobb csapat 
indulhat a döntőbe jutásért 
– ezeket a meccseket már a 
Belvárosi Ligetben felállított 
pályán élvezheti a közönség. 
Itt akár éjfélig is tarthatnak 
a mérkőzések a villanyvi-
lágításnak köszönhetően, a 
strandfürdő területén fel-
állított pályákon pedig este 
nyolc óráig küzdenek.

Vasárnap rendezik a 
bronzmeccseket és a döntő-

ket, eredményhirdetés délután négy 
órától várható.

méder Noémi

OrSzágOS STranDröplaBDa- 
BajnOKSág

Miskolcon a 4. forduló
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csütörtökön

19.30-korMiskolcról, 
rólunk a Miskolc televízió 

Műsorán

Simon János

Bayer Zsolt

Helyzetkép

TapéTák széles válaszTékban  
kaphaTók!

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.    

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.
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Július 19. | szombat
09.00 | III. Perecesi Lecsófesztivál. 

Miskolc-Pereces, Vilma-forrás, Szén 
utca.

10.00 | Ki mit tud? Ének, kórus, tánc, 
próza, vers és egyéb műfajok talál-
koznak. Tehetségkutató. Vörösmarty 
Mihály Művelődési Ház.

10.00 | EFOTT. Egyetemváros.
19.00 | Muzsikáló udvar. Hot Jazz Band. 

Csodamalom Bábszínház.

Július 23. | SZERdA 

17.00 | „A másik ember boldog, az övé 
minden dal...”. Dayka Margit emlék-
kiállításának megnyitója. A tárlatot 
Horváth Károly színművész nyitja meg. 
Színháztörténeti és Színészmúzeum.

Július 25. | péntek
16.00 | ANTRÉ – önmagából kifor-

dított költészet. Az Impulzus Iro-
dalmi Műhely kortárs költői, evilági 
hangulatú művei kelnek életre. Mis-
kolc Café.

17.00 | A tellói jóslat – pecséthen-
gerek legendái. Gyárfás Ágnes 
könyvének bemutatója. A kötetet be-
mutatja Kovács Sándor orientalista. 
Almássy-kúria.

19.00 | Jótékonysági koncert. Fellép 
Janicsák Veca, Caramel és Kállay-Sa-
unders András. Generáli Aréna.

21.00 | Jazz Art Trio. Helynekem.

Július 26. | szombat
10.00 | Nagy Avasi Főzőverseny és 

családi nap.
10.00 | Capoeira, grandup kicsiknek, 

nagyoknak

10.30 | Miskolci Majorette Együttes 
műsora

11.00 | Diri-Dongó Együttes gyer-
mekműsora

12.00 | Számadó zenekar húzza a 
talp alávalót

13.00 | Főzőverseny eredményhir-
detése

13.30 | „Jó ebédhez szól a nóta” – 
vendég: Fásy Ádám

15.00 | Zabszalma együttes gyer-
mekműsora

16.00 | Hot Road Rockabilly Band
17.00 | Zalatnay Cini
Fővédnök: Kriza Ákos, Miskolc Megyei 

Jogú Város polgármestere. Gulyásle-
ves- és pörköltfőző verseny. Zsűrita-
gok: Kriza Ákos polgármester, Mátyás 
Rudolf, Oscar-díjas mesterszakács, 
Fásy Ádám – tiszteletbeli tag

Kiegészítő programok: kirakodó vá-
sár, kézműves műhelyek, ugrálóvár, 
arcfestés, népi játszótér, lufihajtoga-
tó bohóc

10.00 | Élethű hajómodellek orszá  gos, 
nyílt versenye. Miskolc-Görömböly, 
Csali horgásztó

19.00 | Nagy Feró-koncert és beszél-
getés. Paprika Pub.

Július 27. | VASáRnAp
10.00 | Szent Anna-templom bú-

csú. Az ünnepi szentmisét Kozma 
Imre atya, irgalmasrendi szerzetes, 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
elnöke mutatja be. Előtte, szomba-
ton, egész napos szentségimádást 
tartanak a templomban, az egyes 
egyházközségek imaóráival. Szent 
Anna-templom.

Július 21. | 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 Program-

Pont 18.30 Miskolci Napló, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 

Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Magazin 20.00 

Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 Program-

Pont 20.30–06.00 Képújság.

Július 22. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-

kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 Prog-

ramPont 18.30 Sportpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelen-

tés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Sportközvetítés felvételről 

21.00–06.00 Képújság.

Július 23. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 

Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 Prog-

ramPont 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 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30 Magazin 

22.35–06.00 Képújság.

Július 24. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 

Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 Prog-

ramPont 18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 

Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 Program-

Pont 19.30 Helyzetkép 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 

Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

Július 25. | 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 Program-

Pont 18.30 Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelen-

tés 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.

Július 26. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 

Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Miskolci Napló, közéleti 

magazin 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.

Július 27. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00 

Mérkőzés 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális 

magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Egészségpercek (ism.) 20.00 

Krónika, hírösszefoglaló 20.25 Honvéd7 21.00 Film 21.45–07.00 Képújság. 

pROgRAMAJánLÓ
kultúra/közélet

támogatási kérelem. Az „Erdőszerkezet-át-
alakítás”, az „Erdő-környezetvédelmi intézke-
dések” és az „Erdőterületeket érintő tűzkár-
megelőzés” erdészeti jogcímek esetében – a 
vonatkozó támogatási rendeleteknek megfele-
lően – július 31-éig lehet benyújtani támogatá-
si kérelmet. Az „Erdőszerkezet-átalakítás” és a 
11, különféle erdészeti célprogramot magában 
foglaló „Erdő-környezetvédelmi intézkedések” 
jogcímre vonatkozó kérelem elektronikus úton, 
az MVH honlapján található elektronikus kére-
lemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag az 
ügyfélkapun ke-
resztül, elektro-
nikus úton nyújt-
ható be. Az idén 
újként megjelent, 
első alkalom-
mal pályázható 
„Erdőterületeket 
érintő tűzká r-
meg előzés” jog-
címre vonatkozó 
kérelmet az MVH 
honlapjáról letölt-
hető formanyom-
tatványon, a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 
Erdészeti Igazgatóságához kell benyújtani pos-
tai úton (3501 Miskolc, pf. 554.). A kérelemhez 
csatolni kell a 41/2014. (IV. 8.) VM-rendeletben 
előírt mellékleteket (erdőtűzvédelmi terv, tűz-
védelmi térkép). 

okostelefon-alkalmazás is segíti a vásárlókat… 
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság új telefonos 
alkalmazást hívott életre, amely a legfontosabb fo-
gyasztóvédelmi ismeretanyagot adja a felhaszná-
lók kezébe. A hatóság olyan ismeretanyagot állí-
tott össze új okostelefon-alkalmazásában, amely 
a leggyakrabban felmerülő fogyasztóvédelmi kér-
désekre ad választ. Segít eligazodni az áruvásár-
lásra, az internetes kereskedelemre, a termékkel 
kapcsolatos reklamációra, illetőleg az egyes szol-
gáltatásokra vonatkozó szabályok rendszerében. 
Lehetőséget teremt arra is, hogy az érdeklődők 

megtalálják azt a 
legrövidebb utat, 
amelyen keresztül 
kérdéseikre választ 
kaphatnak, illet-
ve panaszaikat be-
nyújthatják.

Az alkalmazás 
részeként lehetőség 
van a felhasználó 
által megvásárolt 
termékek nyilván-
tartására, és be-
állítható, hogy a 

program figyelmeztessen a szavatossági, jótállási 
idő közelgő lejártára is. Az applikáció segítségé-
vel fényképet készíthetünk a nyugtáról, számlá-
ról, jót állási jegyről is. Az alkalmazás ingyenesen 
letölthető „fogyasztóvédelem” néven a Google Play 
áruházból, vagy megtalálható az App Store-ban. 

KORMányhIVATALI hÍREK

a szent anna-templom búcsúját jövő 
vasárnap, 27-én tartják. A 10 órakor kez-
dődő ünnepi szentmisét Kozma Imre atya, 
irgalmasrendi szerzetes, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat elnöke mutatja be. Előtte, 
szombaton, egész napos szentségimádást 
tartanak a templomban, az egyes egyház-
községek imaóráival.

Varga lászló országgyűlési képviselő la-
kossági fogadóórát tart 2014. július 22-
én (kedden), 17 órától az MSZP Politikai 
Centrumában (Miskolc, Corvin u. 9.).

hARAng-hÍREK LAKOSSágI fOgAdÓÓRA

hirdetés

Ügyfélszolgálatot tart  
a TECHEM Kft.

2014. fűtési idényét követően – a költségmegosztókkal felszerelt lakásokban – 
megtörtént a 2013-2014. fűtési idény hőfogyasztásának éves elszámolása.

A költségosztók leolvasását, kiértékelését és a hőköltség-elszámolásokat a 
társasházi közösségekkel szerződést kötő, költségmegosztással foglalkozó cé-
gek végezték. 

Felhívjuk tisztelt Fogyasztóink figyelmét arra, hogy a MIHŐ Kft. nem tud felvi-
lágosítást adni a hőfelhasználási arányokkal és a korrekciós tényezőkkel kap-
csolatban. Az ilyen irányú panaszokkal minden esetben a közös képviselőt, illet-
ve a költségmegosztást végző céget keressék meg.

A MIHŐ Kft. az előző évek tapasztalatai alapján egyeztetést folytatott a TECHEM 
Kft.-vel, a Gáti Magyarország Kft.-vel és az ISTA Kft.-vel, a Miskolcon költségmeg-
osztást legnagyobb számban végző cégekkel annak érdekében, hogy közös ügy-
félszolgálati irodát működtessenek az elszámoló számla kibocsátását követően.

A három cég közül a TECHEM Kft. vállalta, hogy a MIHŐ Kft. Miskolc, Szeme-
re u. 5. sz. alatt lévő ügyfélszolgálati irodájában az alábbi napokon lehetőséget 
biztosít a felhasználók tájékoztatására a hozzá tartozó költségmegosztásokkal 
kapcsolatban:

TECHEM KfT. ÜgyfélszolgálaT:

2014. július 29. (kedd)
2014. július 30. (szerda)

2014. július 31. (csütörtök)
2014. augusztus 06. (szerda)

A fentiek alapján, amennyiben a tisztelt Fogyasztóinknak a költségosztás elszá-
molásával kapcsolatban problémája van, úgy felvilágosításért a lakóközösség kép-
viselőjét, illetve a saját költségosztó cégét keresse, mivel ők tudnak pontos felvilágo-
sítást adni.

Tovább folytatódott a 2013-as 
pozitív trend 2014 első harma-
dában Miskolc idegenforgalmi 
mutatói tekintetében – derül 
ki a KSH első negyedéves ada-
taiból.

A 2013-as év azonos havi ada-
taihoz képest a vendégek száma 
21,6 százalékkal nőtt, a vendég-
éjszakák száma pedig 24,2 szá-
zalékkal. A kereskedelmi szál-
láshelyek összes bruttó árbevétele 
2013. január–április között össze-
sen 407 168 000 forint volt, ehhez 
képest 2014 azonos időszakában 
összesen 531 209 000, ami 30 szá-
zalékos növekedést jelent. A szo-
bakapacitás-kihasználtság 19,11 
százalékkal nőtt átlagosan a tava-
lyi év azonos időszakához képest.

A külföldi vendégek száma 
2013 ugyanazon időszakához 

képest 15,1 százalékkal nőtt, míg 
a külföldi vendégéjszakák szá-
ma 25,8-cal. Éppen áprilisban, 
húsvét környékén esett vissza a 
külföldi vendégforgalom az elő-
ző évhez képest, ami azt mutatja, 
hogy a külföldi vendégek nagy-
részt még mindig nem rekreá-
ciós célból érkeznek Miskolcra a 
téli-tavaszi időszakban, hanem 
üzleti turisták. A miskolci keres-
kedelmi szállások bruttó külföldi 
szállásdíjbevétele az év első har-
madában 26 százalékkal nőtt, 
99 265 000 forint volt összesen.

A belföldi vendégek száma 32,7 
százalékkal nőtt a tavalyi év azo-
nos időszakához képest. A ven-
dégéjszakák számát tekintve 24,9 
százalékos növekedés tapasztalha-
tó. A miskolci kereskedelmi szál-
láshelyek belföldi bruttó szállás-
díjbevétele 32,7 százalékkal nőtt.

nőtt a miskolci  
vendégéjszakák száma

Ha terjesztési problémákat tapasztalnak, kérjük, hívják a 
46/503-501/100-as telefonszámot!



Megkezdődött a Kandó Kálmán tér átépítése. Augusztus közepéig vágányzár van érvényben az érintett szakaszon, de az iskolakezdés 
idejére már egy vágányon megindulhat a forgalom. Július 14. és augusztus 16. között villamospótlók közlekednek a Selyemrét és a Tiszai 
pályaudvar között. Az esti órákban, 22 óra 20 perctől a teljes vonalon villamospótlók szállítják az utasokat. Az Európai Unió kohéziós alap-
jából a Zöld Nyíl projekt keretében 156 millió forintból újul meg a tér, a munkák után teljes mértékben akadálymentesen lehet majd utazni.  
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Első ítéletek „fészekrakó” 
ügyben

Pénzbüntetés, felfüggesztett szabadságvesztés és megrovás – íté-
letet hirdetett, és bűnösnek mondta ki K. Mariannát, valamint 28 
társát a napokban a Miskolci Törvényszék az ellenük lefolytatott „fé-
szekrakós” perben.

A bíró közel 2 órán keresztül ismertette az ítéletet és annak indok-
lását. A Miskolci Törvényszék ítélete szerint K. Marianna elsőren-
dű vádlott bűnös, bűnsegédként elkövetett magánokirat-hamisítás 
vétségében. Ezért a törvényszék a vádlottat halmazati büntetésül 150 
ezer forint pénzbüntetésre ítélte. Az ellene felhozott más vádak alól – 
csalás, magánokirat-hamisítás – viszont felmentették.

A másodrendű vádlottat 2 év szabadságvesztésre, 5 év pénzin-
tézeti, ügynöki foglalkozástól való eltiltásra ítélte a törvényszék, 
a szabadságvesztés végrehajtását azonban 5 év próbaidőre felfüg-
gesztette. A harmadrendű vádlottat 1 év 8 hónap szabadságvesz-
tésre, valamint 4 év pénzintézeti, ügynöki foglalkozástól való el-
tiltásra ítélték, a szabadságvesztés végrehajtását 4 év próbaidőre 
felfüggesztették. A negyedrendű vádlottat, az értékbecslőt a Mis-
kolci Törvényszék szintén bűnösnek találta vesztegetés elfoga-
dásában. Halmazati büntetésül 2 év szabadságvesztésre, és 5 év, 
ingatlan-értékbecslői tevékenységtől eltiltásra ítélték, a szabad-
ságvesztés végrehajtását azonban 5 év próbaidőre felfüggesztet-
ték. A többi vádlottat is bűnösnek találta a törvényszék, ők szin-
tén felfüggesztett szabadságvesztést, pénzbüntetést és megrovást 
kaptak. A vádlottak ügyvédjei többségében tudomásul vették az 

ítéletet, míg mások éltek a 
háromnapos gondolkodási 
idővel.

Mint az ítélethirdetést 
követő indoklás során is el-

hangzott, a „fészekrakó” ügyek vádlottjai hamis munkáltatói iga-
zolásokkal juttattak embereket hitelhez, állami támogatáshoz és 
lakáshoz. Méghozzá úgy, hogy iratokat hamisítottak, a lakásokat 
„túlárazták”, a magasabb vételi árból pedig pénzt osztottak vissza. 
A lakók a hiteleket nem tudták törleszteni, volt, hogy az ügyintézési 
díjra sem futotta. Ezzel pedig milliós károkat okoztak az államnak 
és a bankoknak. A nyomozás még 2006-ban indult, most tehát 29 
személy ügyében mondtak ítéletet – a „fészekrakó” ügyekben ez volt 
az első ítélet.

Karddal rabolt dohányboltot
Felfegyverkezve elkövetett rablás bűntett elkövetésének meg-

alapozott gyanúja miatt folytatott eljárást a Miskolci Rendőrka-
pitányság Vizsgálati Osztálya a 23 éves K. László miskolci lakos-
sal szemben. A gyanúsított még február 13-án este – arcát sállal 
eltakarva, kezében egy karddal – bement Miskolc egyik nemzeti 
dohányboltjába, majd a bevétellel távozott a helyszínről. A rab-
lót február 18-án Miskolcon elfogták, bűnügyi őrizetbe vették, 
majd ügyészi indítványra előzetes letartóztatását is elrendelték. 
Az eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya a 
beismerő vallomást tett, előzetes letartóztatásban lévő terhelttel 
szemben július 9-én lezárta és a keletkezett iratokat vád emelési 
javaslattal továbbította a Miskolci Járási Ügyészségre.

Heti Horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Ha teheti, a napokban kerülje azoknak az 
embereknek a társaságát, akik nagyon negatív beállítottságúak, 
mert most még a szokottnál is jobban a hatásuk alá kerülhet. Csa-

ládtagjai hozzáállásán próbáljon meg változtatni.

Bika (04. 21–05. 21.) Több konfliktushelyzet is kialakulhat pár-
kapcsolatában ezen a héten, annak ellenére, hogy az anyagi hely-
zetük kezd nagyon jól alakulni. Ha tehetik, próbálják meg egyéb 

módon levezetni a feszültséget, főleg a nyaralás alatt.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Az utazás jó hatással van a lelkiállapotára, 
de lehetőleg új helyszínt válasszon az esetlegesen feledni kívánt 
emlékek előtörése ellen. Ideje túllépnie a múlton, mert csak így 

tud teljes mértékben a jövő alakítására koncentrálni.

Rák (06. 22–07. 22.) Kezdi úgy érezni, nem tökéletes minden 
a kapcsolatában. Párja kevésbé társa a mindennapi életben. Vi-
gyázzon, a kínálkozó alkalom egy harmadik fél felbukkanásához 

nem jelent megoldást. Inkább keressenek közös kikapcsolódást.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Nagyvonalúsága továbbra is jellem-
ző, és egyre több jót is kap vissza a környezetétől. Közeledik az Ön 
ideje, érezhetően ereje teljében van, alkotókedve, munkabírása a 

szokottnál is nagyobb. Előrejutása akadálymentes.

Szűz (08. 24–09. 23.) Hivatása mellett ideje kedvesére is elég 
időt fordítani, mert könnyen lehet, hogy megpróbál máshol bol-
dogulni. Ezt persze nem gondolja komolyan, de inkább legyen 

elővigyázatos. Megelőzésképpen töltsenek egy hétvégét kettesben.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Szabadsága alatt könnyen kisebb ka-
landba bonyolódhat egy kedves idegennel, egy kellemes távoli 
helyszínen. Feltehetően tartós kapcsolat nem lesz ebből a fel-

lángolásból, viszont az emlék sokáig megmarad, és energiával telve tér vissza.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Ki sem látszik a munkából, ahelyett, 
hogy a szabadságát töltené valamilyen víz mellett. Ha már át kel-
lett terveznie a nyaralását, legalább a hétvégét próbálja meg úgy 

alakítani, hogy kicsit lazíthasson a családjával.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Továbbra is mozgalmas napok jönnek 
az életében, még ha egy kis nyugalomra is vágyna már. Türelem, 
annak is eljön majd az ideje. Családja számít Önre, szervezőkész-

sége és kitartása nélkülözhetetlen a jelenlegi helyzetben.

Bak (12. 22–01. 20.) A felmerülő problémák segítik abban, 
hogy a megfelelő döntést hozza meg a kialakult helyzet kapcsán. 
Fogja fel próbatételnek, és várjon türelemmel. A munkahelyén 

jobb lett a légkör, javul a kapcsolata a feletteseivel.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Nézeteltérések támadhatnak Ön és 
párja között, a szabadidős programok kiválasztásánál. Kedvese 
úgy érzi, azért hagyja ki időnként, mert jobban érzi magát nélkü-

le. Munkahelyén elismerést vív ki egy probléma megoldásával.

Halak (02. 20–03. 20.) Egy régi támogatója bukkan fel a múlt-
ból, pont a legjobbkor, mert ismét jól jön a segítsége. Pénzügyei 
stabilizálásával végre nyugodtan koncentrálhat a megérdemelt 

pihenése részletes megtervezésére és megszervezésére. 

eFott 2014, Miskolc

Új, négyrészes keresztrejt-
vényünkben a Miskolcon 
2014. július 15. és 20. kö-
zött megrendezésre kerü-
lő EFOTT (Egyetemisták és 
Főiskolások Országos Tu-
risztikai Találkozója) néhány 
fellépőjének nevét rejtettük 

el. Kérjük, a megfejtéseket 
együtt, legkésőbb július 
23-án éjfélig juttassák el 
szerkesztőségünkbe. A he-
lyes megfejtést beküldők 
között egy-egy kiló Mis-
kolczi Ínyenc kolbászt 
sorsolunk ki. 

4

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borí-
tékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, 
amelyre üzeneteiket, problémáikat elküldhetik: info@mi-
kom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
véd írásban válaszol!

MiNdeNkit érHet jogeset

Forró NyoMoN

rEndőrségi fElvétEl

(Át)épül  
a kaNdó tér

Ha nyár, akkor fagylalt! 
Ide is betörtek a „trendek”, megszokottá vált már, hogy évről 
évre egyre különlegesebb jeges édességekről hallhatunk. A ta-
valy nyáron megválasztott Év Fagylaltja verseny győztese pél-
dául egy málnafagylalt volt, vörösbor esszenciával. A versenyt 
természetesen idén is megrendezik, de addig sincs hiány fagy-
laltkülönlegességekből: találhatunk receptet brazil csokis-chilis 
fagylaltról, ha ellátogatunk a „magyar tengerhez”, megkóstol-
hatjuk a nyár Balaton-fagyiját is, ami a Balatoni Randevú nevet 
kapta. Különlegessége a pezsgős-marcipános-szamócás összeál-
lítás. Sőt, a fővárosban állítólag már lecsófagyi is kapható.

fagyidivat
A  hét  fotója
KAdErjÁK cs. fElvétElE
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