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Buda Ferenc Kossuth- és József Attila-díjas költő nyitotta 
meg szerdán, az Erzsébet téren. a 86. Ünnepi Könyvhét és 14. 
Gyermekkönyvnapok miskolci és megyei programsorozatát.
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Idén is ökumenikus Istentisztelettel vette kezdetét a miskolci, városi megemlékezés, a 

nemzeti összetartozás napján, a mindszenti templomban. Ezt követően a népkerti ország-

zászlónál helyezték el az emlékezés koszorúit, ahol böjte Csaba ferences rendi szerzetes 

mondott imát a nemzetért. A Művészetek Házában tartott emlék esten Kriza Ákos polgár-

mester mondott beszédet.

A javuló statisztikai mutatók, erősödő közbiztonság 
mellett a szubjektív biztonságérzetet, személyi védel-

met is biztosítani szeretné a miskolci idősek számára a vá-
rosvezetés. Mintegy 34 ezer személyi riasztót és több mint 11 ezer 

ajtóék-riasztót kapnak a város nyugdíjasai - jelentette be a héten Kriza 
ákos polgármester. a részleteket közbiztonsági fórumsorozaton ismertetik. 
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Múlt héten folytatódott a virágosí-
tás Miskolcon, hétvégétől pedig a 
társasházi övezetekben is beüze-
melték a szökőkutakat.

– A Városgazda Kft. munkatár-
sai már májusban megkezdték a 
kétnyári virágok kiszedését és az 
egynyári virágágyak előkészítését – 
mondta el Pásztor Imre, a Miskolc 
Holding Zrt. kommunikációs veze-
tője. Május 11-ére, a város napjára a 
Széchenyi szobor mögötti és az Er-
zsébet téren található virágágyakat 
ültették be egynyári növényekkel. 
Azóta virágosítottak a Deák téren, 
a Petőfi téren, a Feszty Árpád ut-
cán, a Népkertben, a Szent István 

téren, Miskolctapolcán, Lillafüre-
den, a Győri kapuban, a Kiliánban 
és az Avason is. Természetesen a Vi-
rágóra is mutatja az időt, a virágok 
között a számokat fehér kavicsok 
rajzolják ki a számlapon.

A város idén csaknem tízmilliót 
forintot fordít virágosításra. A Város-

gazda Kft. munkatársai folyamato-
san dolgoznak a köztéri parkokban: 
a kétnyári virágok helyett begóniát, 
muskátlit és dáliát ültetnek a virág-
ágyakba. Csaknem 1900 négyzetmé-
teren, több mint 81 ezer virágpalánta 
díszíti majd a parkokat.

A hirtelen beköszöntött meleget is 
könnyebb elviselni a belvárosi és a 
népkerti csobogók mellett, amelyek 
május eleje óta működnek. Az elmúlt 
hétvégén a társasházi övezetekben is 
üzembe helyezték a szökőkutakat, 
amelyek augusztus végéig csalogatják 
majd a felüdülésre vágyókat.

Múlt szombaton birtokba vehették a 
látogatók a Miskolctapolcai Strand-
fürdőt. Kriza Ákos polgármester az 
átadóünnepségen megköszönte a je-
len lévő Fónagy János államtitkárnak 
a kormány beruházáshoz nyújtott 
támogatását.

Mint arról már beszámoltuk, a meg-
újult, kibővített strandon, a két szabad-
téri medence mellett szaunatornyok, 
látványkonyhás grillétterem és sport-
pályák is várják a kikapcsolódni vágyó-
kat. A fürdő épületében kaptak helyet az 
exkluzív szaunák, pihenőterek, masz-
százsrészleg, sószoba, masszázs- és me-
rülőmedencék, napozóterasszal és me-
ditációs tetőkerttel. Mindezek mellett 
pedig mintegy 1300 négyzetméteren 
homokos strandröplabda és lábtenisz 
pályák szolgálják a kikapcsolódást. A 
látványkonyhával felszerelt grillétterem 
belépőjegy nélkül is igénybe vehető. A 
strand területén egy 50 x 25 méteres, 
tízsávos, 2,2 méter mélységű verseny-
medence található, amelyhez csak-
nem ötszáz férőhelyes lelátó kapcsoló-

dik. Egy másik, 
az előbbitől na-
gyobb, fokoza-
tosan mélyülő 
medence élmé-
nyelemekkel várja 
a családokat. Kriza 
Ákos kiemelte, az úszó-
medencét úgy alakították 
ki, hogy alkalmas legyen úszó és 
vízilabda mérkőzések lebonyolítására, 
arra, hogy akár vízilabda EB-t rendez-
zenek Miskolcon. Miskolc polgármes-
tere arról beszélt, hogy ez a beruházás 
még csak az első üteme a Miskolctapol-
cai Strandfürdő fejlesztésének. A közel-
jövőben a sétány túloldalán egy párját 
ritkító élményfürdő építése kezdődik. 
Ha ez is elkészül, igazán elmondhatjuk, 
hogy a városrész újra Miskolc gyöngy-
szemévé vált.

Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium államtitkára beszédében 
kihangsúlyozta: a magyar fürdőkultú-
rára évszázadok óta büszkék lehetünk.  
– Magyarország kétszáz jelentősebb 
fürdője csak a tavalyi évben 31 millió 

látogatót fogadott. Az önök döntése, 
hogy újjá varázsolják a több mint tíz éve 
bezárt Miskolctapolcai Strandfürdőt, 
nem csupán előre mutató, de megala-
pozhatja a miskolci régió további gaz-
dasági és munkaerő-piaci fellendülését 
is. Miskolc és vonzáskörzete nagyon 
nehéz helyzetből indult, de az elmúlt 
években mutatott fejlődése az ország 
egyik sikertörténetévé nőtte ki magát – 
mondta el Fónagy János. 

A strand mellett lévő sétányok fel-
újításával együtt a Miskolctapolcai 
Strandfürdő teljes beruházási költsé-
ge 2,8 milliárd forint, melyet a magyar 
kormány 2,420 milliárd forinttal támo-
gatott. 

Augusztustól több ütemben elindul 
a munkaerő felvétel, jövő márciusig 
pedig mintegy 350 új munkahelyet 
teremtenek a Hejőcsabai Cement- és 
Mészipari (HCM 1890) Kft. miskolci 
cementgyárában. 

A cégnél már elkezdődtek az alap-
vető felújítási munkálatok. Jól halad 
az újraindítás hatósági engedélyezte-
tése, a gyár a jövőben is szilárd alapja 
kíván lenni a miskolci és a hazai épí-
tőiparnak. Miskolc környékén 125 
éves hagyománya van a kőbányá-
szatnak, a mész-, mészhidrát- és a ce-
mentgyártásnak: Weisskopf Adolf 

1890-ben nyitotta meg bányáját 
a görömböly-tapolcai apátság 
területén. Az évfordulót meg-
újuló üzemében ünnepelte 
az egyetlen magyar tulajdo-
nú cementgyár, a HCM 1890 
Kft. Kálmán János, a társaság 
ügyvezetője a megemlékezé-
sen elmondta: a gyár nagyon 
rossz állapotban volt, mikor 
birtokba vették. Bízik benne, 
hogy a szakhatósági engedé-
lyek megszerzését követően, 
a lehető leghamarabb meg-
kezdhetik az újraindításához 

szükséges nagyberuházásokat.  

– Az engedélyeztetés során az egyik 
legfőbb szempont a környezetvédelem. 
A világszínvonalú technológia garan-
tálja majd az üzem biztonságos műkö-
dését, azt, hogy semmilyen egészségre 
ártalmas hatás ne érje a környezetet – 
hangsúlyozta.

Az ügyvezető hozzátette: a hejőcsa-
bai cementgyártás újraélesztése nem-
zetgazdasági szempontból fontos ügy, 
alapvető érdeke Miskolcnak és az egész 
régiónak. A HCM 1890 Kft. az ország 
egyetlen magyar tulajdonban lévő, te-
kintélyes építőanyag-gyártójaként nem 
csupán munkahelyeket teremt, hanem 
jelentős adófizetéssel is hozzájárul a 
környék fejlődéséhez.

A nagyjából 12 milliárd forintra be-
csült fejlesztés csak az engedélyek meg-

szerzését követően kezdődhet. Kiemelt 
figyelmet fordítanak majd rá, hogy a 
szigorú uniós előírásoknak megfele-
lő szűrőberendezéseket és a legmoder-
nebb technológiákat alkalmazzák. A 
felújítási munkálatokkal párhuzamo-
san, a HCM 1890 Kft. már augusztus-
tól megkezdi a dolgozók felvételét és 
képzését, így a tervek szerint már 2016. 
januárjától megindulhat a termelés a 
gyárban.

A beruházásnak köszönhetően mint-
egy 350 új munkahelyet teremtenek 
jövő márciusra. Máris 700 jelentkező 
van a betöltetlen álláshelyekre, közülük 
száznegyvenen korábban is a cement-
gyárban dolgoztak. Az ő szaktudásuk-
ra, tapasztalatukra mindenképpen szá-
mít a HCM 1890 Kft.

Június 15-től nyári üzemmódba 
kapcsol az MVK Zrt., így az is-
kolaszünetre érvényes menetrend 
lép életbe. A változással a valós 
utazási igényeknek megfelelően 
vezetnek be új és régi-új járatokat, a 
kihasználatlan járatok számát pe-
dig csökkentik. 

Az autóbusz-közlekedésben főleg a 
tavaszi, lakossági fórumokon elhang-
zott igények, észrevételek alapján, ve-
zet be változásokat az MVK, június 
15-től. Így 54-es jelzéssel új viszonylat 
indul Felső-Majláth és Repülőtér vég-
állomás között, a város nyugati végé-
ből közvetlenül elérhető lesz a megyei 

kórház is, amely főleg az egészség-
ügyi ellátásra érkezőknek jelent nagy 
segítséget. A járat a végállomásnál ta-
lálható ipari park eléréshez is többlet-
szolgáltatást jelent. Az 54-es viszony-
lat útvonala Felső-Majláth - Petőfi tér 
szakaszon az 1-es, a Petőfi tér - Repü-
lőtér végállomás között a 14-es autó-
buszéval azonos.

Lakossági kérésre több 3-as járat az 
Auchan Pesti úti áruház érintésével 
közlekedik hétfőtől szombatig, meg-
könnyítve ezzel a Martin-kertváros-
ban és Miskolc-Szirmán élők bevá-
sárlását. A 3A-s viszonylat nyártól egy 
megállóval tovább, a Berzsenyi Dáni-
el utcáig közlekedik. (Folytatjuk)

„Megalapozhatja a régió további gazdasági fellendülését is”

Átadták a Miskolc- 
tapolcai Strandfürdőt

Nyári menetrendi változások
Dolgozókat keresnek az újrainduló HCM-be

„Az egyik legfőbb szempont a környezetvédelem”

Virágok és szökőkutak  
kínálnak felüdülést



A javuló statisztikai mutatók, erő-
södő közbiztonság mellett a szub-
jektív biztonságérzetet, személyi 
védelmet is biztosítani szeret-
né a miskolci idősek számára a 
városvezetés. Mintegy 34 ezer 
személyi riasztót és több mint 
11 ezer ajtóék-riasztót kapnak a 
város nyugdíjasai – jelentette be 
hétfőn Kriza Ákos polgármester.

– Mindig vallottuk, hogy sok tenni-
valónk van a közbiztonság területén 
és az elmúlt 4 évben rengeteget dol-
goztunk a helyzet javítása érdekében 
– hangsúlyozta Kriza Ákos. Jelentősen 
megemelték a közterület-felügyelők 
számát a városban, s egyre több ka-
mera pásztázza a miskolci közterüle-
teket, itt további jelentős bővítést ter-
veznek. A polgármester szólt az ősszel 
már „élesben” bevethető új rendészek-
ről, a digitális GPS-szel ellátott rádi-
órendszerről, valamint egy telefonra 
letölthető alkalmazásról, amellyel a 
rendőrséget és a közterület-felügyeleti 
rendszert lehet majd riasztani.

A közbiztonság javítását célzó intéz-
kedések eredményeként jelentős javu-
lást mutatnak a rendőrségi statisztikai 
adatok, s szeretnék, ha ezt a miskolciak 
a mindennapokban is érezzék – első-
sorban a legkiszolgáltatottabb rétegek, 
a fiatal és az idősebb korosztály tagjai. 
A Fidesz-KDNP és a városvezetés ezért 
személyi riasztóval látja el azokat 60 év 
fölötti nyugdíjasokat, akik részt vesz-
nek a Salkaházi Programban, s akik 
igénylik, ajtóék-riasztót is kapnak. Ez 
azt jelenti, hogy mintegy 34 ezer sze-
mélyi riasztó és 11 200 ajtóék erősíti 

majd a miskolci szépkorúak 
szubjektív biztonságérzetét. 
Az országosan is egyedül-
álló akcióra közel 23 millió 
forint áll rendelkezésre.

Hubay György önkor-
mányzati képviselő el-

mondta, az igényeket nagy-
részt már felmérték, de az 

akció részleteit egy fórumsoro-
zat keretében is ismertetik. A nyár 

folyamán 11 alkalommal várják az ér-
deklődőket, a Fidesz-KDNP képvise-
lői által szervezett rendezvényeken, 
amelyeken részt vesznek a rendőrség, 
a polgárőrség és a közterület-felügye-
let munkatársai is. A Salkaházi Prog-
ram keretében valamennyi nyugdíjas 
megkapja a személyi riasztót, az ajtóé-
ket azonban igényelniük kell, a körzet 
önkormányzati képviselőjénél

A fórumsorozat első állomását ked-
den, a Hunyadi Általános Iskolában 
tartották, nagy érdeklődés mellett, a 
rendezvények szerdán, csütörtökön 
valamint a jövő héten is folytatódtak, 
folytatódnak – részletesen l. külön. 
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Drogprevenciós programsorozatot 
indított nemrégiben a B.-A.-Z. Me-
gyei Rendőr-főkapitányság. A me-
gyei bűnmegelőzési alapítvánnyal és 
a miskolci önkormányzatával közö-
sen szervezett programsorozat május 
18. és június 26. között hét elemből 
áll. Ezek ráépülnek a köznevelésre, 
kiegészítik, útravalót adva a fiatalok-
nak és szüleiknek a nyári szünetre, az 
egészséges életvitel kialakítására.

A kábítószerrel és az új pszicho-
tróp anyagokkal kapcsolatos visz-
szaélések megelőzése érdekében 
tartott kurzus első állomásának 
előadója nemrégiben Klobusitzky 
György, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem tanára volt Miskolcon. A 
különleges látványelemekkel szí-

nesített, telt házas rendezvényt az 
Ady Endre Művelődési Házban 
tartották, a középiskolák 9-10. év-
folyamos tanulói számára „Drog-
prevenció és közlekedésbiztonság” 
címmel. A rendhagyó interaktív 
rendezvény előadóterét diszkónak 
rendezték be, az előadás egyes rész-
leteit zenével, képekkel, füst- és bu-
borékfújó gépekkel szemléltették.

A 2014-es eredményekről és az idei 
feladatokról is szó esett nemrégiben, 
a Bűnmegelőzési 
Centrum Polgárőr 
Egyesület elnöksé-
gének éves beszá-
moló közgyűlésén 
Cseh László, az egyesület 
elnöke az eredmények-
ről szólva elmondta: 
Miskolcon is elindult a 
„Szomszédok egymá-
sért mozgalom”, valamint 
a „Tiszteletet az éveknek 
– megbecsülést az idősek-
nek” című program. Jelen-

tős szerepet vállaltak a külterületek 
ellenőrzésében, részt vettek az egy 
iskola – egy polgárőr kezdeménye-

zésben. Tavaly 
több mint 11 

ezer óra szolgálatot teljesítettek a 
miskolci polgárőrök, ebből az önál-
ló szolgálat közel 6 ezer órát tesz ki. 
Rendőrséggel közös szolgálatuk meg-
közelítette az ezer órát, vigyázták a 

rendet az iskolák és te-
metők környezetében, 
a frekventált területe-
ken - Lyukóvölgyben, 
Bodótetőn és a törté-
nelmi Avason. Az is el-
hangzott, idén már két 
– egy perecesi és egy 
martin-kertvárosi – ta-
gozattal bővült a mis-
kolci polgárőr hálózat.

Rendőrök és rendészek razziáztak szerda délután a 
Király utcában, a lakosság kérésére. Sok probléma ke-
seríti az utcabeliek életét, hajléktalanokra, szemete-
lésre, hangoskodásra panaszkodtak. - Bejönnek a haj-
léktalanok, piszkolnak, szemetelnek, egész éjszaka itt 
vannak. A rendőrök néha kizavarják őket, de amikor 
elmegy a hatóság, visszajönnek – mondta el Juhász Ár-
pádné. Demeter László szerint vannak, akik egysze-
rűen kidobálják az ablakon a szemetet, van, némelyik 
lakásban hatan, nyolcan is laknak. Kaputelefon van, 
a zárat azonban már kiszedték a bejárati ajtókból, így 
éjszaka bárki bemehet a lépcsőházakba. A rendészek 
visszatérő látogatók, mivel rendszeresen kapnak beje-
lentéseket. Kovács László Csaba rendészeti vezető el-
mondása szerint, több mint 270 ingatlanról van szó. 

A panaszokat megvizsgálva ismét indokoltnak látták, 
hogy ellenőrizzék a közösségi együttélés szabályainak 
a betartását, az állattartási viszonyokat, a lakásokban 
tartózkodás jogcímét. Az ellenőrzések folytatódnak, 
kérik a lakosokat, hogy ha bármilyen problémát ta-
pasztalnak, hívják a rendőrséget vagy a rendészet in-
gyenesen hívható ügyeleti telefonszámát.

Kovács László és Novák Józsefné, önkormányzati 
képviselők a diósgyőri városrészt érintő közbiztonsági 
fórumot tartanak 2015. június 8-án (hétfőn), 17 órától 
az Ady Endre Művelődési Házban.

Glatz Katalin, önkormányzati képviselő az Avas városrészt 
érintő közbiztonsági fórumot tart 2015. június 9-én (kedden), 
17 órától a Herman Ottó Általános Iskolában.

Deák-Bárdos Mihály és Hollósy András, önkormányzati 
képviselők közbiztonsági fórumot tartanak 2015. június 
10-én (szerdán), 17 órától a Vasas Művelődési Házban.

Eperjesi Erika és Molnár Péter, önkormányzati kép-
viselők közbiztonsági fórumot tartanak 2015. június 
11-én (csütörtökön), 17 órától a megyei könyvtárban. 

Nánási-Kocsis Norbert, önkormányzati képviselő az Avas vá-
rosrészt érintő közbiztonsági fórumot tart 2015. június 12-én 
(pénteken), 17 órától a Kassai utcai Általános Iskolában.

A fórumok meghívott vendégei: Kriza Ákos polgármester, Dr. Kiss Já-
nos alpolgármester, Bogyay Ferenc rendőrfőkapitány és Kovács László 
Csaba MIÖR vezetője.

KÖZBIZTONSÁGI FÓRUMOK

„Hét ellenszer a szer ellen”

Drogprevenciós előadások  
fiataloknak

Átfogó ellenőrzés  
A KIRÁLy UTcÁBAN

Bővült a polgÁrőr hÁlózat

személyi riasztót kapnak  a miskolci nyugDíjasok

a szépkorúak BiztonsÁgÁért
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Flashmobbal (villámcsődülettel) 
jelezték csütörtökön délután a 
színház előtt, hogy tart a visz-
szaszámlálás, egyre kevesebb idő 
van hátra a Bartók Plusz Opera-
fesztiválig.

Az európai fesztivál minősítést 
kapott miskolci Bartók Plusz idén 
is a hagyományos nyitóparádéval 
indul június 12-én, pénteken este 
6 órakor. Kuriózumnak számít 
az idei előadások között Puccini 
Turandotja. A három felvonásos 
monumentális operát eredeti olasz 
nyelven a brünni Nemzeti Szín-
ház – Janaček Opera Társulatának 
előadásában láthatja a közönség. 

A nyitó előadás kortárs bemutató, 
Fekete Gyula, tíz évvel ezelőtt szü-
letett egyfelvonásos operája lesz. 
A requiem-dráma egy anya-gyer-
mek kapcsolatról szól és itt kerül 
először színre.  – Egy nagy magyar 
eseménnyel kezdünk – mondta el 
Kesselyák Gergely, a Bartók Plusz 
Operafesztivál fesztiváligazgató-
ja. – Fekete Gyula az Andersen 
mesére, az „Egy anya történetére” 
írt egy csodálatos meseoperát. Ezt 
azért mondhatom, mert hallot-
tam, elzongorázta nekem a szer-
ző. Zsótér Sándor rendezésében az 
Operett Színház előadásában fog-
juk látni. Itt lesz az ősbemutató – 
tette hozzá az igazgató. 

Szépirodalmi, gyermek- és szak-
könyveket, antik példányokat, s új 
bestsellereket is a kezükbe vehettek 
a 86. Ünnepi Könyvhét és 14. Gyer-
mekkönyvnapok látogatói Miskol-
con, a könyvbirodalommá válto-
zott Erzsébet téren. 

A megnyitó leglátványosabb ré-
sze az „óriáskönyv” kinyitása volt, 
a diósgyőri legendát feldolgozó 2x3 
méteres könyvóriást könyvtári dol-
gozók és általános iskolások készí-
tették. Kiss Gábor alpolgármester 
beszédében kiemelte: számunkra, 
miskolciak számára különösen ked-
ves ez az ünnep, hiszen 1927. pün-
kösd vasárnapján itt tartotta köz-
gyűlését a Magyar Könyvkiadók és 
Könyvkereskedők Országos Egye-
sülete. Itt hangzott el a javaslat, mi-

szerint „az év egyik napján az or-
szág minden városában és falujában 
könyvnap rendeztessék, amely az 
írót és a közönséget közvetlen kon-
taktusba hozza egymással, hogy ezen 
a napon egyszer, egy évben a könyví-
rás és a könyvkiadás művészete is ki-
menjen az utcára, éspedig ingujjban, 
közvetlen formában”. Az idézet Sup-
ka Gézától származik, a könyvhét 
ötlete tehát Miskolcon született meg. 
Az 1928-as „próbát” követően 1929-
ben Budapesten rendezték meg az 
első igazi könyvhetet, melyhez Mis-
kolc is csatlakozott. Idén már 86. al-
kalommal rendezik meg a program-
sorozatot, a gyermekkönyvnapokkal 
kiegészítve.

A miskolci és megyei programso-
rozatot idén Buda Ferenc Kossuth- 
és József Attila-díjas költő nyitotta 

meg. Mint 
fogalmazott, 
aki pénzt gyűjt, 
a holnapra számít, aki könyvet, az 
a holnap utánra is gondol. Buda Fe-
renc feltette a kérdést: az informa-
tika látszólag határtalan lehetősé-
gei vajon nem szorítják-e félre, nem 
söprik-e el végleg és visszavonhatat-
lanul a „múlt poros raktárainak mé-
lyére”, a valódi könyveket? - Egyelőre 
az látszik valószínűnek, hogy embe-
ri léptékű időhatáron belül ez aligha 
fog bekövetkezni. Vannak, vagyunk 
még jó néhányan, akik számára 
semmi egyébbel nem pótolható él-
mény, ha egy szép és jó könyvet kéz-
be foghatunk, s belelapozván érzéki-
leg is megtapasztalhatunk. Mindez 
semmi mással nem helyettesíthető – 
hangsúlyozta a költő.

Jeney Ákos, a La Femme – 50 
tehetséges magyar fiatal mentor-
program egyetlen miskolci nyer-
tese. A magát kreatív vizuális 
kommunikátorként meghatáro-
zó fiatal alkotásaival érzelmeket, 
gondolatokat kíván kiváltani az 
emberekből.

Ákos animációs filmjeit mind a 
Miskolci Egyetemen, mind a vá-
rosban sokan ismerhetik. 2011-től 
ő felel a Miskolci Egyetemi Na-
pok arculatáért, honlapjáért, rek-
lámfilmjeiért. 2012-ben ő alkotta 
meg az egyetem második beiskolá-
zási kampányfilmjét. Miskolc több 
nagy projektjének kommunikáció-
jához is felkérték, készített animá-
ciós filmet például a Digitális Kö-
zösség Programhoz. 

Az első élmények, amik a vizu-
ális képalkotás irányába terelték 
érdeklődését, a mesék és a filmek 
egyedi hangulatai voltak. 16 éve-
sen egy internetes világrádiót ala-
pított, ami azért is tetszett neki, 
mert a komplex alkotói folyama-
tok vonzzák igazán. - A tehetség 
ígéret. Nem egyenlő a sikerrel, de 
segít abban, hogy megvalósítsuk 

álmainkat. Mindig azt figyelem, 
hogy másokból milyen érzéseket, 
gondolatokat váltanak ki az alko-
tásaim – mondja, hozzátéve: az 
első és legfontosabb, hogy neki is 
tetsszen az, amit tervezett. Akkor 
biztosabb, hogy másokat is elége-
dettséggel tölt majd el az elkészült 
tartalom.

Az első mentorprogram 2012-
es meghirdetése óta készült rá, 
hogy jelentkezik, ekkor a Miskolci 
Egyetem Gépészmérnöki és Infor-
matikai Kar programtervező in-
formatikus és műszaki menedzser 
szakán tanult. A jelen programban 
ő az egyetlen miskolci tehetség. Je-
ney Ákost Beck György, a Vodafo-
ne Magyarország Zrt. elnöke maga 
választott ki mentoráltjának. 

Elindult az egyeztetés a város, az 
oktatási intézmények és a cégek 
között, Miskolc pedig magasabb 
szintre léphet a gazdaságfejlesztés-
ben – emelte ki Kriza Ákos polgár-
mester annak a projektnek a hétfői 
nyitórendezvényén, amely Miskolc 
jövője szempontjából meghatározó 
vállalkozásokat, fejlesztéseket tá-
mogat uniós pénzből.

A polgármesteri hivatal díszter-
mében oktatási intézmények vezetői, 
munkatársai, valamint a város veze-
tői és önkormányzati képviselők előtt 
elmondott beszédében a városvezető 
kiemelte: Miskolc eddig is élen járt 
a gazdaságfejlesztésben, az elmúlt 
években. Új nagybefektető érkezett a 
városba, stabilizálták a helyi kis- és 

középvállalkozásokat. - Mindezek 
eredményeként komoly bizalmi tőkét 
sikerült kialakítani Miskolc vonatko-
zásában – emelte ki a polgármester. 

A most induló projekt kapcsán Kri-
za Ákos fontosnak nevezte, hogy el-
indult az egyeztetés a gazdasági élet 
szereplői, az egyetem és az oktatási 
intézmények, valamint a város kö-
zött. – A projekt, illetve az erre majd 
ráépülő, a kormány által is támoga-
tott európai uniós programok meg-
teremtik az alapját a helyi ipar továb-
bi fejlődésének. Biztos vagyok abban, 
hogy néhány év múlva Miskolcra, 
mint az innovatív ipar városára te-
kintenek majd – hangsúlyozta beszé-
de végén Kriza Ákos.

Madarász Tamás projektmened-
zser elmondta, a főbb érintett terü-

letek a járműipar és a kapcsolódó 
gépipar, az információs technológia, 
valamint a környezetipar és az ener-
getika. A pénzt többek között kutatási 
anyagok vásárlására és jövedelem-ki-
egészítésre használhatják majd a 
nyertes cégek. Deák Csaba, a Miskol-
ci Egyetem kancellárja úgy fogalma-
zott, a projekt hatékonyan jelképezi 
azt az összefogást, amire szükség van 
a gazdasági felemelkedés érdekében. 

A „Miskolc EgyetemVáros 2015 – 
A Miskolci Egyetem és Miskolc város 
összehangolt tudástranszfer és inno-
vációs szolgáltatás fejlesztése és fenn-
tartható partnerség kiépítése stratégi-
ai gazdasági szereplők bevonásával” 
című TÁMOP-projekt költségvetése 
550 millió forint, száz százalékos tá-
mogatási intenzitás mellett.

„Aki könyvet gyűjt, az 
a holnaputánra is gondol”

MegNyílt a 86. 
üNNepi KöNyvhét

Jövő héten kezdődik 
az operafesztivál!

egy tehetséges 
miskolci fiatal

Együttműködés A gAzdAságfEJlEsztésbEn



2015. június 6. | 23. hét | XII. évfolyam 23. szám
Miskolci Napló – A város lapja Kultúra/rendezvény

A 95 évvel ezelőtti határok igaz-
ságtalan és elhibázott döntések kö-
vetkezményei. Minden nap beszélni 
kell Trianonról, hogy ne felejtsük el, 
hogy Európa ne felejtse el – hangsú-
lyozta Csöbör Katalin országgyűlé-
si képviselő a nemzeti összetartozás 
napján tartott, felsőzsolcai megem-
lékezésen. – Június 4-e gyásznap, de 
a mostani kormány felismerte, hogy 
tovább kell lépni azért, hogy éljünk, 

ezért ez 2010 óta a nemzeti összetar-
tozás napja is – emelte ki a képviselő, 
megemlítve a kettős állampolgárság 
bevezetését is. Mint mondta, ha a 
vezető európai politikusok emlékez-
nének rá, mi történt valójában 1919 
és 1920-ban, Trianonban és Versa-
illes-ban, akkor ma nem lennének 
érvényben a Benes dekrétumok, s 
Székelyföldnek talán már rég auto-
nómiája lenne.

A Miskolcot ért, második világhá-
borús bombázások áldozataira em-
lékeztek kedden a Búza téri  
görög katolikus székesegyházban. 

1944. június 2-án délelőtt, három 
hullámban, több mint száz B-24-es 
típusú óriásbombázó mért légicsa-
pást Miskolcra. A gépek olaszor-
szági támaszpontokról szálltak fel, 
összességében több mint 200 tonna 
romboló-, illetve gyújtóbombával. 
Az akció célja az volt, hogy a szövet-
séges partraszállás előtt lerombolják 
a vasúti csomópontokat, akadályoz-
zák, lassítsák a szembenálló csapa-
tok átcsoportosítását, a hadianyagok 
és az utánpótlások szállítását.

Miskolcon a bombázás 9 óra 10 
perckor kezdődött, a kötelék kissé 
elcsúszva, egészen a Piac térig kiter-
jedve vetette le a bombaszőnyeget. A 

Tiszai pályaudvart, a rendező pálya-
udvart és a környékét nagyon súlyos 
károk érték. 170 lakóház megsem-
misült és mintegy 600 megsérült. 
Telitalálatot kapott a gyalogsági-, 
a tüzér- és a huszárlaktanya, a vil-
lanytelep. A Berva Malom, a Miskol-
ci Kavicskotró Kft., a Szilágyi és Dis-
kent Motor- és Gépgyár, valamint 
Hercz Jenő Gépgyára és Vasöntödé-
je megrongálódott. A támadás so-
rán meghalt 177 lakos és 29 katona, 
megsebesült 420 fő. 
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A Határtalanul! pályá-
zat lehetővé teszi, hogy a 
magyar diákok osztály-
kirándulások keretében 
eljussanak a történelmi 
Magyarország jelenlegi 
határokon túli területe-
ire. A miskolc – szirmai 
Református Általános 
Iskola 7. osztálya is sike-
resen pályázott és Erdélyt 
választotta úti célul.  

Novák Ilona osztályfőnök el-
mondása szerint, a három napos út 
során jártak Nagyváradon, Kolozs-
váron, a Házsongárdi temetőben. 
Ellátogattak Apáczai Csere János, 
Dsida Jenő, Kós Károly, Reményik 
Sándor, Brassai Sámuel sírjaihoz. 
Fotókat készítettek Királyhágón, a 
történelmi Erdély határán.

Megnézték a tordai sóbányát, 
túráztak a tordai hasadék szikla-

falai között. Torockón – ahol két-
szer kel fel a nap – megtekintették 
a Népi Iparművészeti Múzeumot, 
majd a torockószentgyörgyi vár 
„bevétele” következett. Nagye-
nyed és Gyulafehérvár sem ma-
radt ki, megkoszorúzták a híres 
törökverő Hunyadi Jánosnak és 
fiának, Lászlónak a síremlékét. 
Koszorúzással fejezték ki tiszte-
letüket Aradon a vértanúk em-

lékműve előtt, Nagysza-
lontán pedig Arany János 
szülőházának meglátoga-
tásával emlékeztek a Tol-
di költőjére.

Az indulás előtti hetek-
ben könyveket és egyéb 
adományokat gyűjtöttek 
az iskolában, hogy átad-
ják Déván a Szent Ferenc 
Gyermekotthon lakóinak 
és Magyarlónán a magyar 
iskola diákjainak. Így a 

kirándulók megismerkedtek a Böj-
te Csaba vezette árvaházzal és az 
ott nevelkedő gyermekekkel. - Er-
délynek különösen fontos szerepe 
volt a magyarság történelmében és 
kultúrájában. Zenénknek, irodal-
munknak, színház- és képzőművé-
szetünknek ma is szerves része. Az 
országhatárok ezt a szoros kötelé-
ket nem szakíthatták el – emelte ki 
az osztályfőnök. 

A Feszty Árpád utcánál, a közel-
múltban Bényei Zsolt kezdeménye-
zésére, Kovács Józsefné Budai Mária 
önkormányzati képviselő támogatá-
sával felállított országzászlónál is a 
magyarság tragédiájára emlékeztek 

csütörtökön. Elhangzott, a zászlók azt 
jelképezték egykor, hogy soha nem 
szabad feledni, mit tettek országunk-
kal. Az országzászlókat egy időben le-
rombolták, de újra, egyre több őrzi a 
magyarság fájó sebének emlékét.

„Soha nem szabad feledni, mit 
tettek országunkkal”

Megemlékezés Felsőzsolcán

„Az országhatárok ezt a köteléket nem szakíthatták el”

HAtártAlAnul ErdélybEn

Idén is ökumenikus Istentiszte-
lettel vette kezdetét a miskolci, 
városi megemlékezés, a nemzeti 
összetartozás napján, a mind-
szenti templomban. Ezt követően 
a népkerti országzászlónál helyez-
ték el az emlékezés koszorúit, ahol 
Böjte Csaba ferences rendi szerze-
tes mondott imát a nemzetért. 

A Művészetek Házában tartott em-
lékesten Kriza Ákos polgármester ki-
emelte: a nemzeti összetartozás napját 
együtt ünnepeljük mindazokkal, akik 
az anyaország határain túl megőrizték 
anyanyelvünket, történelmünket, ha-
gyományainkat. Ünnepeljük azokat, 
akik átörökítették utódaikra magyar-
ságukat az adott idegen nemzet hatal-
mának zaklatásai ellenére, akár érvé-
nyesülésük és szabadságuk árán is. Ők 
Trianon igazi hősei.

A hazánkat szétziláló döntés után 
sokan elsiratták a nemzetet, nagy fáj-
dalmukban nemzethalált vizionáltak. 
Csakhogy a magyar nem halt ki Euró-
pából! Sőt, ahogy Száraz György törté-
nész igen érzékletesen megfogalmazta: 
Trianon ugyan valóban a történelem, 

„de amíg a határokon túl összegyűlik 
csak tíz magyar gyermek egy óvodá-
ban, tíz férfi a kocsmában vagy a fa-
luházban, tíz hívő lélek az imaházban, 
addig élő valóság is”– hangsúlyozta 
Miskolc polgármestere. 

Mint mondta, a trianoni trauma óta 
eltelt évtizedek alatt hatalmas volt a 
magyarság lemorzsolódása az anya-
ország határain túl, de az együvé tar-
tozás érzése megmaradt. A magyarság 
tudatában a történelmi Magyarország 
képe tovább élt és a Kárpát-medencé-
ben egy virtuális Magyarország szü-
letett, amelynek a nemzeti nyelv, a 
nemzeti kötődésű irodalom, a hitélet, 
a művészetek, a népi alkotások, a ha-
gyományőrzés, a szokások továbbélése 
jelöli ki határait – semmibe véve a tér-
képeken meghúzott vonalakat. 

Az, hogy a magyarság ennyi vér-
zivatar és viszály után ma is léte-
zik, bizonyság arra, hogy a nemzetet 
szétszakítani igyekvő hatalmak le-
győzhetők, ha hiszünk abban, hogy 
összetartozunk. Rajtunk a sor, hogy 
a történelem újabb fejezeteit megír-
juk, összeadva a nemzet valamennyi 
tagjának tudását és erejét, városunk 
és az ország közössége érdekében. 
Meg kell találnunk az egymáshoz 
vezető utakat és mindnyájunknak 
a maga helyét a nemzet egészében. 
Mert a nemzetnek mindnyájunkra 
szüksége van – zárta szavait Kriza 
Ákos. Az ünnepségen beszédet mon-
dott Böjte Csaba, fellépett a Reményi 
Ede Kamarazenekar, a csíkszeredai 
Role Együttes, valamint a kassai Ba-
zár György versmondó. 

„ A nEmzEtnEK  
mindnyájunKrA  
SzüKSégE vAn”

A miskolci apostoli exarchátust 
Ferenc pápa 2015. március 19-én kelt 
apostoli konstitúciójában egyház-
megyei rangra emelte, megalapítva 
ezzel a miskolci egyházmegyét.

A pápai bulla ünnepélyes kihir-
detésére, valamint Orosz Atanáz 

püspök exarcha megyéspüspökké 
történő beiktatására 2015. június 
13-án (szombaton) 10 órai kezdet-
tel a Búza téri székesegyházban ke-
rül sor Alberto Bottari de Castello 
pápai nuncius jelenlétében, Fülöp 
metropolita vezetésével.

A bombázások áldozataira  
emlékeztek

bEiKtAtáS A görög KAtoliKuS SzéKESEgyHázbAn
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Lendítse fel üzLetét! 
Hirdesse Ön is termékét, szolgál-
tatását szórólapon, juttassa el 
újságját, kiadványait kézbesítői 
hálózatunkon keresztül Miskolcon 
és környékén. 

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

Rendelésfelvétel: terjesztesmiskolc@gmail.com, 
illetve a 70/577-8148-as telefonszámon.

első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!

június 3–9.

 ÚJABB RENDKÍVÜLI AKCIÓ  
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN!

Új  
burgonya         

1 kg     

229 Ft

Minden nap  
UHT tej       

1,5%, 1 l     

139 Ft

Előhűtött  
csontos  

csirkemell     
1 kg,  baromfit árus. üzl     

999 Ft

Tőkehúst árusító üzleteinkben június 4-6-ig:
Előhűtött sertés karaj csont nélkül, 1 kg 1399 Ft
Előhűtött csontos tarja 1 kg 999 Ft

20 éves a COOP! – Vásároljon és kaparjon, június 3–16 között a 2000 Ft feletti  
vásárlók kaparós sorsjegyet kapnak a COOP Szuper és COOP ABC üzletekben!
Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon, valamint a szórólapokban!

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
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!

rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
Borsodcolor Kft. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 
2015. 06. 06-tól 2015. 06. 12-ig 

Bonux Compakt mosópor, 1,4 kg, 714 Ft/kg 999 Ft

Tomi Compakt mosópor, 1,5 kg, 733 Ft/kg 1099 Ft

Ariel Compakt mosópor, 1,4 kg, 1070 Ft/kg 1499 Ft

Persil Compakt mosópor, 1,5 kg, 913 Ft/kg 1369 Ft

Ariel gél mosószer, 2,6 l, 999 Ft/l 2599 Ft

Ariel folteltávolító, 1 l 999 Ft

Coccolino öblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft

Coccolino öblítő, 1,9 l, 526 Ft/l 999 Ft

Bref Power akt. wc tisztító, 750 ml, 465 Ft/l 349 Ft

Cillit Bang fürdőszoba tisztító, pumpás, 1 l 1099 Ft

Silkylux folyékony mosószer, 4 l, 274 Ft/l 1099 Ft

Floppy baby törlőkendő, 70 db-os, 2,8 Ft/db 199 Ft

Angels baby törlőkendő, 120 db-os, 4,6 Ft/db 549 Ft

Hirsch Bio gyógypapucsok 4299 Ft-tól

HuLLadékudvaRok 
igénybevéteLe

a MiReHuköz nonprofit kft. ezúton 
tájékoztatja a tisztelt lakosságot a hul-
ladékudvarok igénybevételének lehe-
tőségéről és feltételeiről:

A hulladékudvarokat kizárólag a Miskolc 
Térségi Konzorcium 37 tagönkormányzata 
közigazgatási területén élő, bejelentett lak-
címmel rendelkező lakosok vehetik igénybe.

a hulladékudvarokban a lakosság-
nál keletkező veszélyes és nem ve-
szélyes hulladékok szakszerű gyűj-
tésének, kezelésének biztosítása; a 
lakosság által leadott hulladékok el-
különített gyűjtése történik. a lakos-
ság számára lehetőséget nyújt, hogy 
a számukra feleslegessé vált beren-
dezési, használati tárgyaikat, hulla-
dékaikat ingyenesen elhelyezzék.

A háztartásokban a nem veszélyes hul-
ladékokon kívül veszélyes hulladékok 
is képződnek: elemek, akkumulátorok, 
gyógyszerek, növényvédő szerek, lakkok, 
oldószerek, festékek, motorolaj és azok 
göngyölegei. Ezen típusú hulladékokat 
minden esetben kiemelten kell kezelni, 
hiszen nemcsak a környezetet károsít-
hatják, hanem az emberi egészségben is 
kárt tehetnek.

A hulladékudvarokban külön edény-
zetben tároljuk a veszélyes hulladékokat. 
A lakosság a hulladékudvarokban díj-
mentesen helyezheti el az általa össze-
gyűjtött veszélyes hulladékot. 

A hulladékudvarba történő beszállítás-
kor a lakos köteles a lakcímkártyáját és 
a személyi igazolványát a hulladék át-
vevőnek bemutatni, valamint igazolni, 
hogy a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási díjat a közszolgáltató részére 
megfizette.

az igazolványok és a befizetés bi-
zonyítására szolgáló dokumentumok 
hiányában az átvételt a hatályos jog-
szabályok előírásai értelmében meg 
kell tagadnunk!

Hulladékudvarok elérhetőségei:
3521 Miskolc, Bogáncs u. Hrsz.: 0156/22.
3527 Miskolc, József A. út 65. Hrsz.: 

4752/3.
3533 Miskolc, Lórántffy Zs. u. Hrsz.: 

33783/3.

Nyitva tartás:
Hétfő – Péntek: 10:00 – 18:00
Szombat: 8:00 – 16:00
Vasárnap: Zárva

ElérhEtőségEink:  
Ügyfélszolgálati iroda 3518 Miskolc, Erenyő u. 1. Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf.: 509.  

Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179.  Telefax: +36 46/200-177.  
E-mail: info@mirehukoz.hu. Web: www.mirehukoz.hu



Város2015. június 6. | 23. hét | XII. évfolyam 23. szám
Miskolci Napló – A város lapja 7  

Hirdetés

Elismerés a miskolci 
mesterszakácsnak

A gasztronó-
mia területén 
legrangosabb el-
ismerésnek szá-
mító Venesz 
József-díjjal is-
merte el nemré-
giben a Magyar 
Nemzeti Gaszt-
ronómiai Szö-
vetség Járcsics 
Emil mestersza-

kácsnak, a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola oktatójának 
a munkáját. Járcsics Emil belföldön és külföldön is dolgozott 
szakácsként, számtalan híres ember megkóstolhatta már a 
főztjét.  – Július 1-jén már a 47. évet kezdem el ebben a szak-
mában és nagyon szívesen csinálom – nyilatkozta. - Szokták 
kérdezni a szakácsoktól, ki a legnagyobb híresség, akinek fő-
zött - én sok „nagy” embernek főztem, de a dán királyi család 
például különösen kedves élményt jelentett a számomra.  

Több beruházás is történt – történik – a Testvér-
városok útján, annak érdekében, hogy könnyebbé, 
biztonságosabbá tegyék a gyalogosok közlekedését. 
Eperjesi Erika, a terület önkormányzati képviselő-

je elmondta: amikor az utca a körzetéhez került, 
hamarosan helyszíni bejárást tartottak, hogy a la-
kossági igényekkel összefüggésben felmérjék, mi-
lyen felújításokra lenne itt leginkább szükség. Azt 
tapasztalták, hogy több lépcsőfok össze van töre-
dezve, a korlátok hiánya miatt pedig több helyen 
bizonytalan a gyalogos-közlekedés. A lakók elmon-
dása szerint, többször volt emiatt baleset is. 

Így – csaknem félmillió forintos beruházás ke-
retében – korlátok kerülnek a bérházak közötti 
lépcsők mellé, a buszmegállóhoz vezető lépcső-
sort pedig lépésről lépésre kijavítják a Városgazda 
munkatársai. A posta környékén akadálymentesí-
tik is a területet.  

A reneszánsz kavalkád sze-
zonnyitó, tavaszi rendez-
vényén idén is kitárultak a 
Diósgyőri vár kapui, megele-
venedtek a reneszánsz idők. 
Érkezett az udvari solymász, 
a bőrműves, az ötvös, szóra-
koztattak a táncosok, zászló-
dobálók, zenészek, mutatvá-
nyosok. A látogatók interaktív 
barangoláson vehettek részt 
a középkort idéző mesék, 
gyermeki álmok világában. 
A várárokban egész napos 
reneszánsz játszótér várta a lá-
togatókat, a felső várudvaron 
pedig zenészek, komédiások 
szórakoztatták a nagyérde-
műt, amely rendhagyó látoga-

táson vehetett részt - Mátyás 
király udvarhölgyei kíséreté-
ben - a királyi szárnyakban. 

A várárokban szittya lovasok 
vágtattak, sátrat vertek, íze-
lítőt adtak életükből és étele-
ikből a 14. századi lovagok, 
majd középkori vadászok 

mutatták be tudásukat, fut-
tatták agaraikat. A várudva-
ron egy boszorkány várta az 

istenítéletet. Szerencsés meg-
menekülése után, középkori 
dumaszínház derűje oldotta 
a feszültséget. Mátyás király 
ajándékaként török rabok ér-
keztek, akiknek megcsodál-
hattuk különös fegyverzeteit, 
ruházatát.

A szakértők döntése alapján 2015-ben mások mellett a Szimbiózis 
Alapítvány cége, a Szorgoskert Nonprofit Kft. is megkapta a nem-
zetközi együttműködési kultúráért nívódíjat. A „Tanulócsoportok 
– Megcsináljuk!” című projektjük célja a fogyatékkal élő fiatalok önállóságának és önbizalmának 
fejlesztése volt, amelyben az egyénre szabott tanulási lehetőségek is szerepet kaptak – legyen szó 
kultúráról, informatikáról vagy nyelvtanulásról. Újszerű szemlélet, kiváló projektmenedzsment 
és hosszú távú hasznosulás. Ezek jellemzik azt a négy, uniós támogatással megvalósult projektet, 
amelyek nívódíjat kaptak a Tempus Közalapítványtól. A témák között szerepel az egészséges élet-
módra nevelés, a színházi eszközök alkalmazása a karrierépítésben és a fogyatékossággal élők ké-
pességfejlesztése. A díjakat Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár és Tordai Péter, a 
Tempus Közalapítvány igazgatója adta át május 20-án a MOM Kulturális Központban.

Nívódíjat kapott 
a Szorgoskert Nonprofit Kft.

A biztonságosabb közlekedésért

Reneszánsz KavalKád a diósgyőRi 
VárbAN

A távhőtartozást magas költségek terhelik
Tájékoztatjuk tisztelt fogyasztóinkat, hogy a 

MIHŐ Kft. 2013. januártól kezdődően személyes 
segítségnyújtó programot indított a számlatarto-
zásokkal rendelkező díjfizetők részére. 

A program célja, hogy segítséget nyújtson a bármi-
lyen okból hátralékba került díjfizető számára az elma-
radt távhőszolgáltatási díjak mielőbbi kiegyenlítésére, 
ezzel is csökkentve a folyamatosan rárakodó kamatter-
heket, és elkerülve a végrehajtási eljárás illetve az azzal 
kapcsolatos járulékos költségeket.

Már egyhavi díjtartozás is viszonylag rövid 
idő alatt nagy összegűvé válik, amennyiben a 
MIHŐ Kft. a jogszabályokban előírt követelés-
kezelési eljárás megindítását kezdeményezi. A 
bírósági végrehajtási eljárás és annak előké-
szítési költségei magasak, ami az említett díj-
tartozáson felül szintén az érintett hátralékos 
díjfizetőt terheli.

Példaként bemutatjuk egy átlagos téli hónap 26 000 
Ft-os távhőszámlájának meg nem fizetése esetén a 
végrehajtási eljárás során rárakodó költségeket. 

Amennyiben a számlát határidőben nem tudja a fel-
használó kiegyenlíteni, és a fizetési felszólítást köve-
tően nem köt a MIHŐ Kft.-vel részletfizetési megálla-
podást, akkor a jogi eljárás megindítása esetén – ha 
végrehajtási eljárásra is sor kerül –, az alábbi költségek 
merülnek fel, melyet a MIHŐ Kft. továbbhárít az érintett 
díjfizető felé.

Példánkban a késedelmi kamat 26 000 Ft tartozás-
ra, 6 havi késedelmes befizetés esetén került kiszá-
mításra.

Természetesen, amennyiben nagyobb a számla ösz-
szege, vagy több számla összevontan kerül a jogi eljá-
rás lefolytatására, úgy a költségek a bemutatott példá-
tól eltérően lényegesen növekednek.

Annak érdekében, hogy a jogi eljárás megindítása 
elkerülhetővé váljon, a számlatartozással rendelkező 
díjfizetket a MIHŐ Kft. ügyfélpartnerei megkeresik ott-
honukban. Az ügyfélpartnerek különféle lehetősége-
ket ajánlanak fel a díjfizetők számára, hogy a fennálló 
díjhátralékukat mielőbb rendezni tudják. 

A MIHŐ Kft. a távhőszolgáltatás díját minden-
féleképpen köteles beszedni. Akik ezt bármilyen 
okból nem tudják, vagy nem akarják megtenni, a 
MIHŐ Kft. a személyes megkeresés eredményte-
lensége esetén kénytelen a bírósági végrehajtási 

eljárást megindítani. Ennek elkerülése érdekében 
a MIHŐ Kft. személyes megkeresés útján olyan segít-
séget biztosít, amely a számla kiegyenlítésére az érin-
tettek számára megfelelő. Amennyiben a személyes 
megkeresés is eredménytelen, úgy a MIHŐ Kft. 
minden esetben alkalmazza a használati-meleg-
víz kizárást is.

A munkatársak beazonosíthatósága ellenőrizhető. 
Az ügyfélkapcsolati partnerek a helyszínen, fényké-
pes, kóddal ellátott személyi kártyával és kérés ese-
tén személyi igazolvánnyal igazolják magukat, illetve a 
MIHŐ Kft. által kiadott megbízólevéllel rendelkeznek, 
de a 46/379-450, illetve 46/379-360 MIHŐ infóvonalon 
is tájékoztatás kérhető a MIHŐ ügyfélkapcsolati part-
neréről.

Költség megnevezése Összeg (Ft)

 Fizetési meghagyás eljárási illeték 3%, min.  5000  5000

 Ügyvédi díj  2500

 Postaköltség  400

 Késedelmi kamat (a fenti számla 6 havi késedelme esetén)  740

 Végrehajtási illeték 1% min.  5000  5000

 Végrehajtói kamarai költségátalány  1000

 Végrehajtói munkadíj  10 000

 Végrehajtói jutalék (tőke+költség+kamat-10%-a)  3400

 Végrehajtási jog földhivatali bejegyzése  6600

 Végrehajtási jog törlése  6600

 Összesen:  41 240



Az ország több pontján, így Mis-
kolcon is megemlékeztek az elmúlt 
hétvégén az első és második világ-
háború hősi halottairól. A hősök 
napja alkalmából koszorúkat he-
lyeztek el a Hősök terén és a hősök 
temetőjében is.

A magyar hősök emléknapjának 
eredete az 1917. évi VIII. törvényre 
vezethető vissza, amely arra kötele-
zett minden községet, hogy méltó 
emléket állítson elesett hőseinek. A 
jogszabály kimondta, hogy megfe-
lelő módon kifejezésre kell juttat-
ni és az utókor számára meg kell 
örökíteni a nemzet hősi halottai-
nak kegyeletteljes tiszteletét. 1925. 

május 1-jén a honvédelmi minisz-
ter hősök emlékünnepe elnevezés-
sel nemzeti ünneppé nyilvánította 
május utolsó vasárnapját, 1946-tól 
azonban elmaradtak a hivatalos 
megemlékezések.

Az első és a második világhábo-
rú hőseiről Magyarországon 1989. 
május 29-én, Szekszárdon emlékez-
tek meg először ismét nyilvánosan. 
Az első állami rendezvényt 1990-
ben tartották meg. A magyar hősök 
emlékének megörökítéséről és a ma-
gyar hősök emlékünnepéről szóló 
2001. évi törvény pedig ismét a ma-
gyar hősök emlékünnepévé nyilvá-
nította május utolsó vasárnapját.
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A miskolciak, de a városunkon átutazók előtt is közismert a Csabai 
kapu, a Szentpéteri kapu, a Győri kapu és a Zsolcai kapu elnevezés, amely 
a városba be- és a városból kivezető négy főútvonalat jelöli. A belváros-
ban fogalommá vált a Sötét kapu, de már elenyészett az egykori Fábián 
kapu neve. E helymegjelölésekben annak az emléke őrződött meg, hogy a 
mai Miskolc történelmi, avagy középkori területe olyan zárt egység volt, 
amelybe csak szigorúan őrzött kapukon át lehetett bejutni, vagy kimenni. 
Fontos szerepük volt a város igazgatásában, ezeknél szedték be például 
az áruvámot és a szőlődézsmát. A Sötét kapu az egyetlen ma is meglévő 
kapu, amely az 1950-es években kapta mai kinézetét. Belső kapu volt, a 
18. században épült. A Piac utcára vezetett, a Papszer felé ágazó csabai 
országút ezen keresztül (is) érkezett a városba.                   fotó: Mocsári L.

Akkor...

...és Most

Leletgyűjtés,  
állatcsont  
határozás, 
mini ásatás, 
fémkeresőzés 
és restaurá-
lás – a hétvé-
gén a régészet 
napja alkalmá-
ból Miskolcon 
is bárki kipróbálhatta, milyen 
régésznek lenni. Az ingyenes 
rendezvény több száz látogatót 
vonzott a Herman Ottó Múzeum 
papszeri épületébe.

Magyarországon idén máso-
dik alkalommal rendezték meg a 
programsorozatot. A Magyar Ré-
gész Szövetség által kezdeménye-
zett, kétnapos 
eseményhez 
az ország 35 
intézménye 
csatlakozott, 
csaknem 250 
különböző 
programot kí-
nálva a gyerek-
napi hétvégére.

- Május 29-
én, pénteken délelőtt a miskolci ál-
talános iskolák 5-6. osztályos di-
ákjai számára hirdettünk játékos 
vetélkedőt. A gyerekek több állo-
másos ügyességi versenyben pró-
bálhatták ki a roncsolásmentes 
kutatási módszereket. A nap a ró-
nais régészek győzelmével zárult 

– mondta el Király Ágnes régész, a 
miskolci programok főszervezője.

Péntek délután a papszeri épü-
let a miskolci és az egri múzeum, 
valamint a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóságának közös, szakmai 
projektzáró rendezvényének adott 
otthont. A beszámolók után a Ma-
gyar Régész Szövetség és a Herman 
Ottó Múzeum közös elismerésben 

részesítette azokat a civileket, akik 
nagyban hozzájárulnak a megyei 
régészeti örökség védelméhez. Az 
épület emeletén megnyílt a tavalyi 
évben Északkelet-Magyarországon 
zajlott régészeti kutatásokat bemu-
tató tablókiállítás is, mely előrelát-
hatóan július végéig látogatható.

Szombaton 
következett a 
„Kisvakondok” 
Családi Nap - 
kőeszköz-ké-
szítési bemuta-
tóval, összetört 
edények restau-
rálásával és sok 
minden más-

sal. A sikeresen elvégzett feladatok 
után kapott pecséteket ajándékok-
ra lehetett beváltani. 

A szombati látogatók Pusztai 
Tamás régész, igazgató jóvoltából 
exkluzív tárlatvezetésen vehettek 
részt Az Év Kiállítása díjat elnyert 
„Elit Alakulat – A Kárpát-meden-
ce leggazdagabb honfoglalás kori 
temetői” című tárlatban. A Keleti 

Szövetség ha-
gyományőrző-
inek előadásai 
segítségével 
a nap folya-
mán többször 
is megeleve-
nedtek a kor-
szak harcosai 
és fegyveres 
összecsapá-

sai. Az eseményről  egy légifotós 
csoportkép készült, mely a nap vé-
gén a látogatók által írt üzenetekkel 
együtt egy időkapszulába került.

A Herman Ottó Múzeum régé-
szei legközelebb június 20-án, a 
Múzeumok Éjszakája alkalmából 
várják majd az érdeklődőket.

Az Avas promontóriumain (szőlő-
hegyein) már a kora középkorban 
megkezdődött a szőlőtermesztés. 
A helyi szőlőket először 1313-ban 
említette oklevél. Szentgyörgyhegy 
– amely az avasi szőlő- és borkul-
túra központja volt – szőlőiről már 
egy 1376-os oklevélben szó volt. Az 
évszázadok során az Avas északi 
lejtői kivételével szinte mindenütt 
szőlőket telepítettek. 

A szőlő és a bor olyan 
fontossá vált a város 
gazdaságában, hogy 
már az 1694. évi cí-
merrajzon megjelent a 
szőlőfürtöt tartó hajdú 
alak, majd a későbbi 
címereken, pecsétnyo-
mókon és más ábrázo-
lásokon is gyakorlati-
lag folyamatosan jelen 
vannak a szőlőfürtök. 

Ezzel összefüggésben, régi időktől 
fogva nevezetesek voltak az Avas bo-
rospincéi. Elsősorban az északi-észak-
keleti oldalban vájtak a homokkőbe 
pincéket, sokuk előtt pedig borháza-
kat építettek. A szőlő- és pincetulajdo-
nosok egy része miskolci volt, de mivel 
pincét tulajdonolni az Avason státusz-
szimbólumnak számított, sok kör-
nyékbeli is rendelkezett itt „kőlik”-kal. 
Ennek alapján alakultak ki a pincék 
között kanyargó hangulatos utcák el-
nevezései is: Csáti sor (Mezőcsát), Csa-
bai sor (Hejőcsaba), Győri sor (Diós-
győr), Arnóti sor (Arnót), Zsolcai sor 
(Alsó- és Felsőzsolca).

Az első adatok az avasi pincékről 
1516-ból, majd 1562-ből származnak. 

Az 1702-es Kötel Könyv az Avason 198 
pincéről ad számot, de ez a szám felte-
hetően meglehetősen alábecsült, mert 
1740-ben a Miskólcz Várossa Territori-
umán ásattatott Pinczék Conscriptiója 
636 pincéről számolt be. Ekkor a mis-
kolci pincehálózat közel 70%-a kon-
centrálódott az Avasra. 1780-ban 1424, 
1817-ben már 1779 borospince volt a 
városban. Szendrei János szerint „a pin-
cék száma hajdan megközelítette a há-
zak számát”. A pincék, kivált az eléjük 
épített borházakkal, mindig is nagy je-
lentőséget játszottak Miskolc életében; 
nem csak gazdasági, de pihenő, szóra-
kozó, majd lakófunkciójuk révén is. A 
pincékben dolgozták fel a szőlőt, tárol-
ták és kezelték a bort, ugyanakkor a 
miskolci polgárok szemében a jómód 

jele is volt a borospince birtok-
lása. A pincék zömének bejára-
ta észak felé néz, ez biztosította 
a bor számára kívánatos 6–12 
°C-os hőmérsékletet. Az Avas 
oldalába vájt pincék kialakítása 
az egyszerű, egyágú pincéktől, 
a két- és többágú, párhuzamos, 

esetleg sugarasra emlékeztető szerkeze-
tig változatos képet mutat.

Az avasi pincék és borházak lét-
rejöttét négy építési időszakra oszt-
ják: az első „pincelyuk” ásásától a 18. 
század közepéig terjedő időszakra 
az egyszerű szerkezetű, nyitott bor-
ház építmények jellemzőek; a máso-
dik korszak 1780 és 1880 közé tehető, 
ekkor alakultak ki a barokk és klasz-
szicista stílusú borházak; a harma-
dik szakaszban, 1880–1950 között 
alakult ki az a „romantikus” város-
kép, amely a barokk és klasszicista 
pincesorok továbbfejlesztésével jött 
létre.A negyedik időszak napjainkig 
tart, és a kezdeti igénytelen építkezé-
seket követően a környezetbe illő há-
zak felépítéséig fejlődött.

Fejezetek az Avas történetéből
PiNcék, borházAk, ceLLáriuMok

Lépten-nyomon régészet 
eLLePték A MúzeuMot A kisvAkoNdok

Megemlékezés  
a hősök napja alkalmából

Hétfőn a Szemere 
kertben lévő doni em-
lékhely kopjafájánál 
folytatódtak a nemzet 
hősi halottainak tiszte-
letére tartott megemlé-
kezések. A koszorúzást a 
Doni Bajtársi és Kegye-
leti Szövetség miskolci 
csoportja szervezte. 

Koszorúzás a Doni kopjafánál
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Miskolci Napló – A város lapja Sport

Az OTP Bank Liga zárófor-
dulójában Bacsa Patrik gól-
jával ismét győzött a DVTK. 
Vitelki Zoltán irányításával 13 
pontot gyűjtött, és a 7. helyen zárta a 
bajnokságot a Diósgyőr.

A DVTK a 18. percben szerezte meg 
a vezetést. Nemes balról adta be a lab-
dát, a hosszún Bacsa érkezett és kö-
zelről a hálóba lőtt. (1-0) A fordulást 
követően már veszélyesebben futbal-
lozott az MTK, de nem tudott élni a 
lehetőségeivel, így a DVTK itthon tar-
totta a három pontot.

OTP Bank Liga 30. forduló: Diós-
győri VTK - MTK Budapest 1-0 (1-0)

Vitelki Zoltán a mérkőzést követő-
en a dvtk.eu-nak elmondta: az utol-
só öt mérkőzésen elért eredmény az 
egész stáb munkáját dicséri. - De mö-
génk még beállhatnának a játékosok, 
mögéjük pedig a szurkolók, mert ez 
valódi csapatmunka volt – fogalma-
zott a megbízott edző. Kedden dél-

után Diósgyőrben egyeztetett Bekő 
Balázs, a DVTK új vezetőedzője. A 
klub honlapjának tájékoztatása sze-
rint, június 15-étől napi két edzéssel 
készül az új bajnokságra a diósgyőri 
csapat. A tervek szerint június 23-án 
játsszák az első felkészülési mérkőzést, 
majd június 28-án edzőtáborba utazik 
a csapat Bükfürdőre. A bajnokság a 
július 17-i hétvégén kezdődik.

Az új diósgyőri stadion kiviteli terveit 
készítik, hogy kiírhassák a közbeszer-
zési eljárást. Várhatóan az év végén 
választják ki azt a céget, amelyik át-
építheti az arénát.

Bár építészeti beavatkozás hónapok 
óta nem történt a diósgyőri stadion-
ban, a háttérben komoly munka zajlik 
– mondta el lapunknak Pásztor Ervin, 
a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft. 
ügyvezetője. Kiemelte, a világviszony-
latban is egyedülálló technológiával ké-
szülő új aréna építése nagyon alapos 
előkészületeket igényel. Nem csupán a 
beruházónak, hanem a sportág szakmai 
szervezeteinek, valamint a szurkolók el-
várásainak is meg kell felelni.

A DVTK szurkolóinak legutóbb áp-
rilisban tartott beszámolót a városve-
zetés és a projekttársaság a beruházás 
menetéről, ütemtervéről. Az ott el-
hangzottak szerint folytatódik a stadi-

on átépítésének tervezési előkészítése. 
Annak érdekében, hogy a kiviteli terv 
minden szakmai és beruházói igénynek 
megfeleljen, a következő egy hónapban 
a megrendelő és független szakértők is 
véleményezik a dokumentumokat. Ez-
zel párhuzamosan megkezdődik a be-
ruházás részletes költségvetésének ösz-
szeállítása is. A Magyar Labdarúgó 
Szövetség megbízásából elkészített ter-
veket a projekt lebonyolítására létreho-
zott Diósgyőri Stadionrekonstrukciós 
Kft. megvásárolja és meghirdeti az eu-
rópai nyílt közbeszerzési pályázatot a 
generálkivitelező kiválasztására.

A közbeszerzés eredményhirdetése 
várhatóan az idei év végén várható, a ki-
vitelezés ezért leghamarabb 2016. febru-
árjában kezdődhet meg. Maga az építke-
zés körül-belül 14 hónapig tart majd.

Pásztor Ervin arról is szólt, hogy a 
DVTK labdarúgó csapata a 2015-16. évi 
őszi szezont még a régi stadionban játsz-

sza. Az építkezés alatt a csapat, értelem-
szerűen, nem használhatja a stadiont. 
Ennek áthidalására két megoldás kínál-
kozott: az egyik szerint a DVTK a „ha-
zai” mérkőzéseit Mezőkövesden játszot-
ta volna. Erre azonban nem lesz szükség, 
a tervek szerint ugyanis ez év szeptem-
berében, TAO forrásból elkezdődhet az 
MVSC játéktér felújítása 

A tervezés már itt is megkezdődött: 
május 29-én az MLSZ illetékes vezetői 
szakmai bejáráson tekintették meg a lé-
tesítményt, és pozitív véleményt fogal-
maztak meg. Az MVSC pályafejleszté-
sének műszaki tartalmát a jövő héten, 
kedden véglegesítik az NSK, az MLSZ és 
a város képviselői. DVTK stadionból az 
MVSC pályára költöztetik a napos olda-
li lelátót és a kandelábereket, ezek bon-
tása novemberben kezdődik. Az MVSC 
sporttelep 2016. március elejére már al-
kalmas lesz NB I.-es mérkőzések meg-
tartására.

A magyarok kétharmada támogatja, hogy 
Magyarország megpályázza a 2024-es nyári 
olimpia megrendezését – hangzott el a MOB 
országjárásának első vidéki állomásán, Mis-
kolcon. A bizottság február 6-i közgyűlésén 
döntött arról, javasolja egy magyarországi 
olimpia és paralimpia megrendezését.

A játékokra idén szeptem-
ber 15-ig lehet jelentkez-
ni, a házigazdáról 2017-ben 
Limában dönt a Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság. A 
tervek szerint a játékok 
megrendezésében Buda-
pest mellett fontos szerepet 
kapnának a vidéki sport-
központok, így Miskolc, 
Debrecen, Győr, Szeged, 
Veszprém, Székesfehérvár 
és Balatonfüred is.

– Miskolc, mint kivá-
ló sportinfrastruktúrával 
rendelkező sportváros csak nyerhet ezzel –
hangsúlyozta a rendezvényen Kriza Ákos 
polgármester, kiemelve: nagyon fontosnak 
tartja, hogy az ország egy gazdaságos olim-
piát szeretne és nem csupán a fővárosra kí-
ván koncentrálni. – Vélhetően ez az a vállal-

kozás, amelyben nemzeti konszenzus lehet 
– fogalmazott Kriza Ákos.

A bajnokok kerekasztalánál, ahol olimpiko-
nok és sportszakemberek beszélgettek a ter-
vekről, Nagy Zsigmond, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság (MOB) nemzetközi igazgatója kiemelte: 

egyértelműen, tisztán, őszintén kell be-
szélni a lehetőségekről és nehézségekről.  

– Ha fel tudunk készülni a 
kihívásokra, akkor meg tud-
juk megnyerni az embereket. 
Számunkra létkérdés, hogy 
olyan projektet tudjunk meg-
valósítani, amely mellé az em-
berek szeretettel tudnak oda-
állni – fogalmazott. Bienerth 
Gusztáv, szervezésben részt 
vevő tanácsadó cég elnöke 
leszögezte: olyan nyári és téli 
olimpiák kellenek, amelyek 
fenntartható fejlődést produ-
kálnak, finanszírozhatóak, és 
nem csupán arról a 16 napról 

szólnak, hanem az elkövetkező 30 évről is. A 
2024-es hazai olimpia megvalósíthatósági ta-
nulmányát jövő héten hozzák nyilvánosságra. 
Akkor derül majd ki, mennyi pénzbe kerülhet, 
miket kell hozzá építeni és mi lesz a sorsuk az 
olimpiai beruházásoknak a játékok után.

Az Ybl együttese ellen elért, 9-6-os győzelmének köszönhetően hazai pályán, saját közönsége 
előtt ünnepelhette bajnoki aranyérmét a PANNERGY MVLC. A múlt szombati, bajnoki siker pe-
dig azt is jelentette, hogy a következő szezonban már az olimpiai és világbajnokok sokaságát fel-
vonultató hazai élvonalban folytathatja majd szereplését a miskolci vízilabda csapat. 

Szilágyi Péter edző elmondása szerint nagyon koncentráltak a védekezésre, hogy minél keve-
sebb gólt kapjanak a meccs első felében. Megpróbálták három – négy gólon tartani az ellenfelet, 
mert abban biztosak voltak, hogy a mérkőzés második felére ki fog ütközni, hogy a miskolciak-
nál azért hosszabb a kispad, s jobb kondícióban vannak. A mérkőzésen ott szurkolt Kriza Ákos 
polgármester is, aki a miskolci sportélet újabb, komoly sikeréről úgy nyilatkozott: ez a csapat ki-
emelkedett az NB 1/B mezőnyéből. - Úgy érzem ez a tartás, ez a komolyság, amivel küzdöttek és 
vették az akadályokat, nagy lehetőségeket tartogat a jövőre nézve is – fogalmazott Kriza Ákos. 

Hamarosan bejelenthetik az első igazolásokat
Hétfőn eldőlt, hogy a Jégkorong 

MOL Liga következő szezonjában 
két új magyarországi csapat indul, 
ami alapvetően megváltoztathatja 
például a játékospiacot is. Egri Ist-
ván, a Miskolci Jegesmedvék elnöke 
elmondta, folyamatosan tárgyalnak 
az „aranycsapat” tagjaival, illetve a kiszemelt 
játékosokkal. Nem lesz könnyű egyben tar-
tani a sikercsapatot, hiszen ilyenkor megnő a 
csábítás más klubok felől, ráadásul most két 
új belépővel is számolniuk kell, akik szeretnék 
megerősíteni a saját keretüket. - Jól haladunk, 
de tartjuk magunkat az elmúlt évek szoká-

sához, és csak akkor jelentünk be 
egy igazolást, ha már megszárad a 
tinta a szerződésen. Sok játékossal 
már az utolsó simításokat végezzük 
a kontraktus feltételein, reményeim 
szerint hamarosan közzétehetjük az 
első jó híreket – tette hozzá Egri Ist-

ván, aki az „edzőkérdést” illetően úgy nyilat-
kozott: Majoross Gergelynek június 30-ig szól 
a szerződése. Tárgyalnak vele, ám mivel neki 
is vannak más lehetőségei, nem ülnek karba 
tett kézzel, egyeztetnek más potenciális jelöl-
tekkel. Reményeik szerint pár héten belül ez a 
kérdés is nyugvó pontra kerülhet.

DVTK stadion

NapoKoN belül elKéSzülNeK 
a VéglegeS KiViTeli TerVeK

Vitelki: „ez valódi 
csapatmunka volt”

Az élvonalban a miskolci vízilabdázók! „Miskolc csAk nyerHet Az oliMpiávAl!”
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10 Miskolci NaplóHirdetés

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket 
kedvezményes áron a Mis-
kolci 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

Jelen  a  Jövő

A villAmoson

l  TATA, mAjkpuszTA,  
ÁszÁri skAnzen:  
július 11. – 8.500 Ft/fő

l  pécs, A kulTúrA vÁrosA:  
július 11. – 12.000 Ft/fő

l  rózsAünnep szöregen,  
vÁrosnézés szegeden:  
június 20. – 10.000 Ft/fő

l  székesFehérvÁr-FehérvÁr-
csurgó- gÁrdony:  
július 4. – 8.000 Ft/fő

l  selmecbÁnyA-szenTAnTAl:  
július 4. – 6.500 Ft/fő

l  budApesT Te csodÁs,  
repTérlÁTogATÁssAl:   
július 11. – 5.000 Ft/fő

l  zÁgrÁb – pliTvicei TAvAk:  
augusztus 22–23. – 29.000 Ft/fő

Cím: Miskolc, Bató-ház földszintjén 
Tel.: 46/344-454

www.koruTak.hu

"

"

ez A kupon 
500 FT-oT ér!  
1 úTrA 1 FŐnek!

20
15

.

Apróhirdetés
Terméskőből épült családi ház 
eladó a festői szépségű Kisgyőr 
központjában. Szoba, fürdőszo-
ba, konyha, spájz található az épü-
letben, mellette nyári konyha, mel-
léképületek, alatta egy nagy pince 
helyezkedik el. A ház kő és tégla 
építésű, benne víz-szennyvíz, vil-
lany, konvektoros fűtés. A telek 770 
m2, buszmegálló a szomszédban. 
A házhoz 1800 m2 szőlő (csemege 
szőlő, gyümölcsfák) ill. 500 m2 ter-
mőföld is megvásárolható. Ir. ár: 3,5 
MFt. Érd.: 30/730-2261.
hi-sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hupont.
hu, Bemutatóterem: Miskolc, Bükk 
áruház I. emelet. Nyitva: H–P: 9–14 
óráig, sz: 9–12 óráig.

Egész napos programokkal, sztárfellépőkkel és gasztronómiai kavalkáddal  
várnak szeretettel minden érdeklődőt Bükkszentkeresztre!

kemencés  
nApok 

bükkszenTkereszTen

bővebb információ: www.bukkszentkereszt.hu

június 13-14. (szombat-vasárnap)

ToborzÁs és nyÍlT nAp 
hosszú távú, biztos munkahely!

A shinwa magyarország precíziós kft. bő-
vülő gyártó tevékenységéhez keres új mun-
kavállalókat, több munkakörben és termelési 
területen (fröccsöntés, lézer, logisztika, minősé-
gellenőrzés).

A feladatok röviden: 
 Az autóipar (piacvezető márkák) részére mi-

nőségi, precíziós termékek gyártása, ellenőrzé-
se (szórakoztató elektronika, klíma vezérlések 
gyártása). 

elvárásaink: 
• Min. 8 osztály (befejezett alapfokú végzettség) 
• Bejegyzés-mentes erkölcsi bizonyítvány 
• Gyors tanulási készség és képesség 
• Több műszakos munkarend vállalása 
• Pályakezdőket is fogadunk 

Amit kínálunk: 
• Stabil, hosszú távú munkaviszony 
• Fix havi díj és teljesítményalapú bónuszok 
• Étkezési jegy 
• Igényes, kulturált munkakörnyezet 
• Előremenetel, tréningek, képzési lehetőségek.

FonTos inFormÁció! 
A shinwa vállalatnál: 
2015. június 8. (hétfőn) 9:00 és 13:00 órai 

kezdettel, valamint 2015. június 10. (szerdán) 
9:00 és 13:00 órai kezdettel, ToborzÁssAl 
egybekötött nyÍlT nApoT tartunk, melyre 
szeretettel várjuk a miskolci és a vidéki érdeklő-
dőket egyaránt! 

(A nyílt napon részletes információkat adunk a 
vállalat tevékenységéről, a végzendő feladatokról 
és a gyár bejárása után győződünk meg a jelöltek 
alkalmasságáról). 

A vállalat telephelye: 3534 miskolc, muhi u. 
2/a. (a Kenyérgyár mögött, a Szinva parton. Tö-
megközlekedéssel történő megközelítése: az Új-
győri főtérről induló 9-es busszal az 5. megálló-
nál a Verseny utcánál kell leszállni, ahonnan már 
látni a gyárat). 

shinWA



lomtalanítás

SzínházműSor (júniuS 6–júniuS 9.)

Évadzáró társulati ülést tar-
tottak múlt pénteken a Mis-
kolci Nemzeti Színházban. 
Mint elhangzott, összesen 
ötszázegy előadást játszot-
tak 130 ezer 949 néző előtt 
az elmúlt évadban. 

A Víg özvegyet harminc-
szor játszották az évadban, 
az Illatszertárt huszonki-
lencszer adták elő, Az eltört 
korsót huszonötször. A leg-
többet játszó színész Cser-
venák Vilmos volt, aki száz-
harmincöt előadáson lépett 
színpadra. Második lett Szat-
mári György, aki csupán egy 
előadással maradt le a győz-
testől. A harmadik Rusznák 
András lett, aki százhuszon-
hét előadásban vett részt.

Ez az évad számos díjat ho-
zott a színháznak. A tanítónő 
több fesztiválon is megkapta a 
legjobb előadás címet, Lovas 
Rozit többször is megválasz-
tották a legjobb női főszerep-
lőnek. Hasonlóan sikeres volt 

a Tóték, amiben Nádasdy Eri-
ka és Görög László szerepel-
tek kiválóan. Múzsa-díjas lett 
Szegedi Dezső színész és Dé-
ryné-díjat kapott Füsti Mol-
nár Ágota táncosnő.

A rendezvényen jelen volt 
Kriza Ákos polgármester, 
aki megköszönte a teátrum 
dolgozóinak az elvégzett 
munkát. Kiemelte, az elmúlt 

évadban csodálatos előadá-
sokat láthatott Miskolc kö-
zönsége, igazán színvonalas 
színházat tudhatunk ma-
gunkénak.

A legjobb 
férfi színésznek 
Harsányi At-
tilát választot-
ták, a legjobb 
színésznő cím 
birtokosa pe-
dig Ullmann 
Mónika lett. 

D í j a z t á k 
még Szűcs 
Boglárkát, a 

Miskolci Balett legjobbját, Gö-
rög Patrikot, az énekkar és 
Csáki Esztert, a zenekar leg-
jobbját. A Művészeti Tanács 
Backstage díját Farkas Gábor 

kapta, míg a Kilátó díjat Simon 
Zoltán. A kulisszák mögött és 
a nézőtéren munkálkodó szín-
házi dolgozókat is elismerték.

A következő évadban 
ugyancsak négy helyszínen 
várja a nagyérdeműt a Mis-
kolci Nemzeti Színház. Né-
hány darab cím szerint: Tos-
ca, A nagy Romulus, Egy csók 
és más semmi, Primadonnák,  
Zorba, a görög, Liliom, Lúdas 
Matyi, Pillantás a hídról, A 
nagy Gatsby, Momo, Mindent 
a kertbe!, Zűrzavaros éjszaka, 
Ványa bácsi, Édeskettes hár-
masban és Don Quijote.

112015. június 6. | 23. hét | XII. évfolyam 23. szám
Miskolci Napló – A város lapja

programajánló
Program/közélet

június 6. | szombat EGY 
CSÓK ÉS MÁS SEMMI 
zenés komédia két részben 
20:30 | NAGYSZÍNHÁZ 
Jegyvásárlás.

Szereposztás: Annie:  
JANCSÓ DÓRA, Dr. 
Sáfrány: SALAT LEHEL, 
Péter: ÓDOR KRISTÓF, Ro-
bicsekné: NÁDASY ERIKA,  
Manci: PROHÁSZKA 
FANNI. Vezényel: REGŐS 
ZSOLT.

június 9. | kedd SzEME-
rE TÁNCEST 19:00 | KA-
MARA

a miSKolC TElEVízió műSora
június 8. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-

sor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Miskolci Napló, közéle-
ti magazin 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 
19.30 Szabadegyetem/Tudomány mindenkié 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásjelentés 
20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30-06.00 Képújság

június 9. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 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 Mérkőzés 
21.00–06.00 Képújság

június 10. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Kedvenceink 18.45 
Honvéd7 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 
19.30 Helyzetkép 20.30 Miskolc Ma ism. 20.47 Időjárásjelentés 20.48 Sporthírek 20.53 Prog-
ramPont 21.00-06.00 Képújság

június 11. | csütörtök 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 Promenád, a Mis-
kolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthí-
rek 19.23 ProgramPont 19.30 Úton-útfélen 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásjelentés 20.20 
Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30-06.00 Képújság

június 12. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Egészségpercek19.00 
Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.25 Miskol-
ci Napló ism. 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 Program-
Pont 20.30–06.00 Képújság

június 13. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Krónika, heti 
hírösszefoglaló, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Promenád ism. 19.00 Krónika ism. 
19.17 Időjárásjelentés 19.25 Sportpercek ism. 20.00 Krónika ism. 20.17 Időjárásjelentés 20.30 
Aranybánya, angol kalandfilm 22.30–07.00 Képújság

június 14. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 10.30 Képújság 15.00 Mérkőzés 
18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.28 Mély(k)víz 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 Hely-
zetkép ism. 20.30 Krónika, hírösszefoglaló 20.55-07.00 Képújság

Május 31-én Seregély István ny. egri érsek szolgáltatta ki 
a bérmálás szentségét a minorita templomban

Vasárnap, június 7-én 
Úrnapja ünnepe lesz. Idén 
nem lesz közös miskolci 
ünnep, minden plébánia a 
meghirdetett időben rende-
zi az ünnepi szentmisét és 
körmenetet. 

A Máltai Szeretetszolgálat 
miskolci csoportja kedden, jú-
nius 9-én ünnepli megalaku-
lása 25. évfordulóját. Ebből az 
alkalomból a Diósgyőri vár-
ban 9 és 12 óra között lesznek 
megemlékező rendezvények, 
amelyen részt vesz Kozma 
Imre atya, a szeretetszolgálat 
országos elnöke is.

Beszélgetéssorozat kezdő-
dik gazdaságról, szolidari-
tásról, társadalmi és politikai 
kérdésekről a Fényi Gyula Je-
zsuita Gimnázium Fényi ter-
mében. Június 10-én, szer-
dán 18.30 órai kezdettel „Az 
egyház a szegények egyhá-
za?” címmel Beer Miklós váci 
püspök tartja az első előadást.  
Csütörtökön, június 11-én 
Miskolcra látogatnak az idén 
pappá szentelendő diakó-
nusok. A mindszenti temp-
lomban 10 órakor kezdődő 
szentmisén mutatkoznak be 
a miskolci papságnak és a hí-
veknek.

A tapolcai Sziklakápolna 
búcsúünnepét Jézus Szent 

Szíve tiszteletére, június 
12-én, pénteken, 18 órai 
kezdettel tartja. Az ünnepi 
szentmisét és szentbeszédet 
Ft. Lóczi Tamás, a Fráter 
György Katolikus Gimná-
zium igazgatója mutatja be.

Jövő vasárnap a mar-
tin-kertvárosi Jézus Szíve 
templom búcsúünnepe lesz. 
A 11 órakor kezdődő szent-
misét Juhász Ferenc kano-
nok, gyöngyösi plébános 
mutatja be. Ugyanezen a 
napon lesz a perecesi temp-
lom búcsúja is. A fél 11 órai 
szentmisét Balog Gyula plé-
bános mutatja be. 

A miskolctapolcai refor-
mátus egyházközség június 
7-én, délután 15 órai kez-
dettel tartja hálaadó ün-
nepségét, a templom külső 
vakolásának elkészüléséért. 
Szeretettel várnak minden 
kedves érdeklődőt!

Gimnazistáknak tarta-
nak bibliaórát 12-én, pénte-
ken délután 5 órától a Nyilas 
Misi Házban. A fiatalok-
kal Csögör Orsolya lelkész 
imádkozik és beszélget. 

Fiatal felnőttek, vagyis 
húsz és negyven év közötti-
ek bibliaórájának ad otthont 
a Nyilas Misi Ház 14-én, va-
sárnap délután 4 órától.

Herman Ottó Múzeum Kiállító Épülete
Június 10. 16 óra. VISSZAPILLANTÓ 5. 

Régészeti kalandozások a honfogla-
ló magyarok világában. Téma: Roko-
nok – mit mondhat a genetika a hon-
foglaló magyarokról? Előadó: Mende 
Balázs régész, paleoantropológus, 
az MTA Régészeti Intézetének mun-
katársa. 

Feledy-ház 
Június 12. 17 óra. IRODALMI FONÓ. Téma: 

Szonettek. Szerkesztő: Koncz Károly 
György. 

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár

Június 9. 17. óra. A Műút a könyvtárba 
vezet. Vendég a Magyar Lettre szer-
kesztősége, Karádi Éva felelős szer-
kesztő és Háy János író, költő. A be-
szélgetést vezeti: Jenei László író. 

Könyvtér/Erzsébet tér
Június 6. 10 –14 óráig. Játékos gyer-

mekfoglalkozások kicsiknek és na-
gyobbaknak; 10.30 – 11.30 óráig. 
Megzenésített versek – a Sajtkukacz 
zenekar koncertje; 11.30 – 12 óráig. A 
Dolce Dance tánccsoport műsora; 12 
–14 óráig. Ügyességi közlekedésbiz-
tonsági játék gyermekeknek; 12.30 
óra. Óriás mesekönyv átadása a Di-
ósgyőri várnak; 13 óra. Könyvaukció. 

Tiszai pályaudvar, utas csarnok
Június 9. 15.30 óra. „A vasút minden-

napjai” című fotókiállítás megnyitó-
ja. A kiállítást megnyitja: Garamvöl-
gyi Mihály, a MÁV Zrt. Pályavasúti 
Főigazgatóság Területi Igazgatója. 
Kiállítók: Kolozsvári Dezső, Galuska 
Zoltán, Bodnár Zsolt. 

Művészetek Háza
Június 7. 16 óra. 11. SAVARIA-TÁNCGÁLA. 

Fellépők: a Savaria Alapfokú Művé-
szeti Iskola tanulói, a Lazúr KTSE és 
a Claudius TSE táncosai. Sztárfellépő: 
Szabó Ádám. 

Szent István tér
Június 9. Esélyegyenlőségi nap, Miskolc 

Megyei Jogú Város közalapítványa, 
a Hilscher Rezső Szociális Közala-
pítvány által működtetett B.-A.-Z. 
Megyei Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház szervezésében. A ren-
dezvényen kiemelt figyelmet for-
dítanak a fogyatékossággal élők, a 
veszélyeztetett fiatalok, a nők, kis-
gyermekes nők, hátrányos helyzetű 
nők problémáinak és életlehetősé-
geinek megjelenítésére. Lehetőséget 
adnak az esélyegyenlőség különbö-
ző területein tevékenykedő miskolci 
szervezeteknek a bemutatkozásra. 
Szeretettel várják az érdeklődőket. 

június 8. | hétfő Soltész 
Nagy Kálmán u. környé-
ke: Bem J., Bihari J., Bocs-
kai I. magánházak, Bors ve-
zér, Gizella, Kinizsi P. 1-27, 
6-36, Kont I., Kóris K., Len-
ke, Martinovics I., Melin-
da, Sarolta, Soltész N. K. 
9-153, 16-126, Vörömarty 
M.u. a Soltész N. K.-felüljá-
ró közötti szakasz

H e j ő p a r k : 
Almáskert, Be-
nedekalja, Cse-
metekert, Ha-
ladás, Jegenyés, 
Kapitány, Káp-
lár, Kürt, Pillan-
gó, Próbatétel, Sátor, Síp, Tá-
bortűz, Vadrózsa, Zászló

MÁV-telep, Váltó u., So-
rompó u., Pingyom

Barta gábor, önkormányzati képviselő, lakossá-
gi fogadóórát tart 2015. június 9.-én (kedden) 17 
órakor, a Gárdonyi Géza Művelődési Házban.

glatz Katalin önkormányzati képviselő lakos-
sági fogadóórát tart 2015. június 11.-én (csütörtö-
kön) 18 órakor, a Napraforgó Óvodában.

laKoSSági FogaDóóra

Egyházi hírEK, ESEményEK

Kormányhivatali híreK

VéDiK a FogyaSzTóK érDEKEiT 
A Nemzeti Fogyasztóvédel-

mi Hatóság, a Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság és a megyei 
kormányhivatalok, köztük a 
B.-A.-Z. Megyei Kormányhi-
vatal Műszaki Engedélyezési 
és Fogyasztóvédelmi Főosztá-
lya is megkezdte a héten meg-
kezdte az évi szokásos nyári 
idegenforgalmi főszezoni el-
lenőrzéssorozatát. Az ellenőr-
zések zömére a turisztikailag 
frekventált helyszíneken ke-
rül sor. Előtérbe kerülnek a 
nagyobb rendezvényeknek, 

feszti-
váloknak otthont adó telepü-
lésrészek, kitelepülések hely-
színei, a kirándulóhelyek, 
vízpartok környékei, vagy 
éppen a fürdőszolgáltatást 
kiszolgáló wellness közpon-
tok, strandfürdők helyszínei, 
azok környéke. A hatósági el-
lenőrzés célja, hogy biztosítsa 
a fogyasztók vagyoni érdeké-
nek védelmét, információhoz 
való jogát, s kiszűrje a piacról 
a tisztességtelen magatartást 
tanúsító vállalkozásokat. 

KözúTi EllEnőrzéSi aKCió
Országos közúti ellenőr-

zési akciót tartanak június 
9-11-én, melyben részt vesz 
a B.-A.-Z. Megyei Kormány-
hivatal Műszaki Engedélye-
zési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Közlekedési Osz-
tálya is. A tevékenység ré-
sze az Euro Controle Route 
(európai közúti közlekedé-
si ellenőrzést végző hatósá-
gokat tömörítő szervezet) 
munkájának. Célja a közúti 
közlekedés biztonságának 
javítása, a tisztességes ver-
seny fenntartása és megfe-
lelő munkakörülmények 
biztosítása a közúti személy 

és áruszállításban. A ható-
ságok fokozottan ellenőrzik 
a vezetési és pihenőidőre 
valamint a tachográf beren-
dezésekre vonatkozó elő-
írások betartását a hazai és 
külföldi járművek esetében 
is. Kiemelt cél a közlekedés 
biztonságára közvetlenül 
kockázatot jelentő fáradt 
gépkocsivezetők, valamint 
a manipulált menetíró be-
rendezésekkel közleke-
dő gépjárművek kiszűrése, 
egyben a sofőrök figyelmé-
nek felhívása a vezetési és 
pihenőidős előírások betar-
tására. 

évadzáró társulati ülés, díjátadásokkal
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Több mint ötven különleges ruha, cipő, smink és hajköltemény - először rendeztek divatkongresszussal egybekötött modellver-
senyt múlt szombaton Miskolcon. A Takács Modell Stúdió a Laurus Alapítvánnyal közösen szervezte a programot, ezzel támogatva 
a kiemelkedő tehetségeket. A 17 modell ruháját Haamer Andrea az Operaház jelmeztervezője álmodta meg, a cipőket Kovács Attila 
miskolci cipészmester készítette. A hattagú zsűri elnöke Kiss Gábor, Miskolc alpolgármestere volt.                               Fotó: Mocsári L.

Hamis legókat foglaltak le Miskolcon
Egy belvárosi üzletben foglaltak le hamis legókat a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei Miskolcon. Az üzlet-
ben kedvező áron kínálták a gyermekek körében népszerű játé-
kok hamisítványait.   A pénzügyőrök a lefoglalás előtt előzete-
sen már bevizsgáltatták az egyik ott árult terméket. A vizsgálat 
eredménye alapján feltételezhető volt, hogy az üzletben árult, 
hasonló márkajelzéssel ellátott gyerekjátékok is hamisítványok. 
Összesen 107 doboz, csaknem 450 ezer forint értékű hamis  
legót foglaltak le a bolt eladóterében és raktárában. A NAV 
pénzügyi nyomozói az eljárás során szeretnék kideríteni, hon-
nan származnak a hamis játékok és hogy a bolt jóhiszeműen 
vásárolta-e azokat. 

Közlekedett a család
Az ORFK - Országos Balesetmegelőzési Bizottsága az idén 

is meghirdette a „Közlekedik a család” közlekedésbiztonsági 
vetélkedősorozatot, melynek területi selejtezőjét nemrégiben 
Miskolcon rendezték meg. A nap folyamán elméleti és gya-
korlati feladatokban is összemérhették felkészültségüket a 
csapatok. A legjobb helyezést elért család képviselheti majd 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyét június 21-én Mogyoródon, a 
Hungaroringen megrendezésre kerülő országos döntőn. En-
nek fődíja egy Skoda Fabia Combi típusú személygépkocsi 
lesz. A selejtezőn első három helyezést elért családot külön is 
díjazták, s mindenki kapott közlekedés-biztonsági ajándék-
csomagot. Eredmények: I. helyezés: Birinyi család (Bükkáb-
rány); II. helyezés: Andrássy család (Sárospatak); III. helyezés: 
Thomán család (Mezőkövesd).

A határon túl próbálkoztak

Kifosztás bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt folytat 
büntetőeljárást a Miskolci Rendőr-
kapitányság B. Norbert 20 éves és L. 
Csaba 42 éves sajókeresztúri lako-
sokkal szemben. A nyomozás ada-
tai szerint a gyanúsítottak a szlovák 
Chrastince településen, 2014. április 
elsején 11 óra körüli időben becsen-
gettek egy idős házaspárhoz azzal az 
ürüggyel, hogy a fiuknak visszahozták a tartozásukat. A pénz fel-
váltásakor elterelték a háziak figyelmét és a hátsó szobából közel 
5000 eurót eltulajdonítottak, majd elmentek a helyszínről. Idén, 
május 27-én fogták el a két terheltet, majd előállították őket a Mis-
kolci Rendőrkapitányságra.

Besurranót fogtak
Június 1-jén délelőtt a Toronyalja utcában sikerült lencsevég-

re kapni azt a besurranó tolvajt, aki a terepfelmérés után bemá-
szott egy ház ablakán, majd néhány perc múlva egy pár cipővel 
távozott. Pechjére a házban dolgozó munkás utánaugrott és a 
kamerák is felvették, így a rendőrök szinte azonnal elfogták az 
alkalmi tolvajt.  – A besurranás itt látható volt – mondta el Ko-
vács László Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészet köz-
terület-felügyeleti és rendészeti vezetője. – A pillanat szülte az 
alkalmi lehetőséget a tolvaj számára. Azt javasolom mindenki-
nek, hogy a földszinti ablakokat soha ne hagyjuk teljesen nyit-
va. Ha lehet, inkább csak bukóra állítsuk, az erkélyen pedig ne 
hagyjunk kint értéktárgyakat, mert „az alkalom szüli a tolvajt”.

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják 
rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, amelyre üzene-
teiket, problémáikat elküldhetik: info@mikom.hu. Dr. Strass-
burger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

MiNdeNKit érHet jogeset

Heti HoroszKóp
Kos (március 21 - április 20) Úgy érzi, a világ összes terhe 
az Ön nyakába szakadt, és szinte semmire nem jut elég ideje. 
Próbáljon kihívásként tekinteni a feladatokra, hiszen ha min-

denképpen el kell végezni őket, legalább találjon bennük örömet.

Bika (április 21 - május 20) Hiába figyelmeztetett valakit 
többször is, úgy tűnik, az még mindig ugyanazokat a hibákat 
követi el. Innentől kezdve azonban ez már nem az Ön felelős-

sége, mindent elkövetett, amit lehetett, ne legyen bűntudata.

Ikrek (május 21 - június 21) Szeretné, ha valaki egy kicsit 
több figyelmet szentelne Önre, és figyelembe venné az érzé-
seit. Úgy tűnik azonban, hogy ezen a héten magára marad, 

egyedül kell megbirkóznia a felmerülő problémákkal.

Rák (június 22 - július 22) Hiába tesz meg mindent a sike-
rért, amikor az nem jön, mindig saját magát okolja. Úgy érzi, 
többet is tehetett volna a cél érdekében. Ne feledje azonban, 

hogy nem tud minden körülményt befolyásolni.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Egyre kellemetleneb-
bül érzi magát egy helyzetben, amelyből gyorsan szeretne ki-
szabadulni. Előtte azonban mindenképpen le kell zárnia ma-

gában néhány kérdést, igyekezzen ezeknek gyorsan a végére járni.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Szeretné, ha valaki 
végre az Ön véleményét is meghallgatná, és nem csak a feje 
felett hozna döntéseket. Ehhez azonban ott is hallatnia kell a 

hangját, ahol eddig talán nem merte volna.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Nem egyszerű hét 
előtt áll, és ha mindennek a végére akar járni, akkor szigorúan 
tartania kell magát az időbeosztásához. Ez elsőre talán nem 

lesz egyszerű, de a hét végére sokkal jobban fogja érezni magát.

Skorpió (október 24 - november 22) Bármilyen fontos felada-
ta is van ezen a héten, ügyeljen arra, hogy ne menjen az egész-
sége rovására. Elsősorban önmagára fordítson figyelmet, és csak 

akkor mondjon igent a dolgokra, ha biztos benne, hogy bírni is fogja őket.

Nyilas (november 23 - december 21) Már látja a fényt az alag-
út végén, de még saját maga sem meri elhinni, hogy célba ért. 
Pedig úgy tűnik, véghez vitt valamit, ami lehetetlennek tűnt. Le-

gyen büszke az eredményeire, és azokról se feledkezzen meg, akik segítették.

Bak (december 22 - január 20) Szeretne már végre lazíta-
ni egy kicsit, de nyugtalanítják az el nem végzett feladatok. 
Jobban teszi, ha először ezeknek jár a végére, bármilyen fá-

radt is, csak ez után tud majd nyugodtan pihenni.

Vízöntő (január 21 - február 19) Érzi, hogy sokan Ön mel-
lett állnak és támogatják, ez pedig most különösen jól esik. A 
valódi energiát azonban önmagából merítheti, hiszen a saját 

céljaiért dolgozik, és végül is egyedül jutott el oda, ahol most tart.

Halak (február 20 - március 20) Tartsa szem előtt a hatá-
ridőket, mert elég csak egy kicsit kicsúszni alóluk, s máris na-
gyobb galibát okoznak. Legyen most kicsit szigorú önmagá-

hoz a nemes cél érdekében, ne akarjon mindent egyszerre.

Tapolcai strandfürdő

Legújabb rejtvényünkben a nemrégiben megnyílt, Miskolctapolcai Strand-
fürdő néhány attrakciójának neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket 
együtt, legkésőbb 2015. július 1-jén éjfélig juttassák el szerkesztősé-
günkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail 
címre. A helyes megfejtést beküldők között egy négy személyre (két fel-
nőtt, két gyermek) szóló, családi belépőt sorsolunk ki, a Miskolctapolcai 
Strandfürdőbe.

1

A Szinvavölgyi Művészeti Iskola és a Szinvavölgyi Nép-
táncműhely „Hateha” című, táncművészeti gálaműsorára vár-
ták az érdeklődőket múlt szombaton, a Művészetek Házába. A 
műsorban a tanév legsikeresebb koreográfiáit mutatták be, a 
résztvevő osztályok és csoportok ifjú táncosai. A zenei kíséret-
ről a Tényleg Zenekar gondoskodott, Orosz Sándor vezetésével.

A  hét fotója
Mocsári LászLó 
FeLvéteLe

„Hateha”

Forró NyoMoN
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