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Igazi nyári idő köszöntött ránk az el-
múlt napokban, az országos tisztifőor-
vos csütörtök déltől hétfő éjfélig má-
sodfokú hőségriasztást rendelt el. 
A kánikulában sokan kerestek 
enyhülést a vizeknél, rengete-
gen látogattak ki a nemrégi-
ben megnyílt miskolctapolcai 
strandra is. 

Június 12-én kora este megnyitotta 
kapuit a 15. Bartók Plusz Operafesz-
tivál. Kesselyák Gergely fesztivál-

igazgató a héten sajtótájé-
koztatón számolt be a tíz nap 

különleges programjairól.

Az ombudsman a miskolci hatósá-
gi ellenőrzések azonnali beszünte-

tését kérte, a városvezetés azonban 
– az eredmények és az ellenőrzések 

támogatottsága tükrében – ennek nem 
fog eleget tenni – hangsúlyozta Kriza Ákos 

polgármester csütörtöki sajtótájékozta-
tóján. Folytatódik a nyomorte-

lepek felszámolása is, 
a héten ismét elbon-

tottak egy épüle-
tet a Számozott 

utcáknál.

Hol a boldogság mostanában?

Gazdaságfejlesztési együttműködés
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az ellenőrzések 
és a telepfelszámolások

FOlytAtódNAK

A gazdaságfejlesztésben 
is szorosabbra fűzi ed-
dig főként a kultúra és a 
turizmus terén megvaló-
sult, történelmi hagyo-
mányokra visszatekintő 
kapcsolatát Miskolc és 
kassa. erről hétfőn írta 
alá együttműködési meg-

állapodást a két város 
polgármestere Kassán. 
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„Mi a joggal élünk, nem pedig visszaélünk”

Város2
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TiszTelT Miskolci Nyugdíjasok!
Örömmel tájékoztatom Önöket, 

hogy a Salkaházi Program kereté-
ben, a már megszokott 10 ezer forin-
tos készpénz támogatás mellett ebben 
az esztendőben minden 60 év feletti 
nyugdíjas számára személyi riasztót 
is adományozunk, a személyi riasztó 
ingyenes.

A személyi riasztót, csakúgy, mint 
a 10 ezer forintos támogatást, igényel-
niük kell. Erről a napokban értesítet-
tem Önöket levelemben. Kérem, a visszaküldendő jelentkezési lapon nyilatkozzanak arról, hogy 
igénylik-e a személyi riasztót is. Mind a riasztót, mind pedig a készpénzt várhatóan szeptember-ok-
tóber hónap folyamán fogják kézhez venni.

Szeretném felhívni a figyelmüket arra is, hogy az önkormányzat FIDESZ-KDNP frakciója önálló 
akcióval fogja támogatni az időskorúak biztonságának megerősítését. Az akció keretében ajtó alá 
helyezhető riasztó ékek kerülnek adományozásra a nyugdíjasok otthonaiba, ezek szintén ingyene-
sek lesznek.  A FIDESZ-KDNP frakció június 20-a és július 4-e között felkeresi az Önök háztartá-
sát, hogy felmérje az igényeket.

Amennyiben valakit nem tudnak elérni, akkor a sajtóban később meghirdetett módon kell be-
jelenteni az igényt, de csak július 4-e után. Előreláthatólag a riasztóékeket is szeptember-október 
hónapban fogják megkapni az erre igényt tartó nyugdíjasok.

Tisztelettel köszöntöm Önöket:
Kriza Ákos polgármester 

Az ombudsman a miskolci hatósá-
gi ellenőrzések azonnali beszünte-
tését kérte, a városvezetés azonban 
– az eredmények és az ellenőrzések 
támogatottsága tükrében – ennek 
nem fog eleget tenni – hangzott el 
a héten, Kriza Ákos polgármester 
sajtótájékoztatóján. Folytatódik 
a nyomortelepek felszámolása is, 
csütörtökön reggel ismét elbon-
tottak egy épületet a Számozott 
utcáknál. 

Kriza Ákos kihangsúlyozta: a vá-
rosvezetés a joggal él, nem pedig 
visszaél, s használni is fogja a rend és 
biztonság fenntartásához. Az utób-
bi hónapokban történt intézkedések 
egyértelműen jelzik, hogy Miskolc 
vezetése elkötelezett ígéreteinek be-
tartása, a nyomortelepek felszámo-
lása és a közbiztonság megerősítése 
ügyében. Bebizonyosodott, hogy a 
jog és a törvény eszközeivel is lehet 
eredményeket elérni, a nyomorte-
lep-felszámolás és a hatósági elle-
nőrzések elindítása megerősítette 
a miskolciak hitét a jogállamban. - 
Minden közbiztonsági fórumon azt 
tapasztaljuk, hogy a lakosság üdvözli 
a nyomortelep-felszámolást és a ha-

tósági ellenőrzéseket. Látják, tapasz-
talják ezek bűnmegelőző hatását, 
kiemelkedő szerepét a bűncselekmé-
nyek megelőzésében, felderítésében 
– fogalmazott Miskolc polgármes-
tere. 

A miskolci nyomortelepek felszá-
molása csütörtökön folytatódott. A 
sajtótájékoztatójával egy időben a 
Hatodik utcában bontottak el egy 
négylakásos épületet. A lakókat már 
korábban kiköltöztették – ketten 
tartózkodtak itt jogszerűen, velük 
meg tudtak egyezni, a város másik 
részére költöztek. A másik két sze-
mély azonban jogcím nélkül lakott 
az épületben, kiköltöztetésükről a 
hatóság intézkedett.

Kriza Ákos rámutatott: az ombuds-
mani jelentés felzárkózást erősítő ja-
vaslataival teljesen egyet tudnak ér-
teni, tettek is ez ügyben lépéseket. A 
jelentés azon részével illetve ajánlásá-
val azonban, amelyben a hatósági elle-
nőrzések azonnali beszüntetését kérik, 
nem csak hogy nem ért egyet a város-
vezetés, de nem is fogja betartani. Erre 
kötelez a 34 ezer miskolci aláírása, s a 
nyomortelepeken élők közül is nagyon 
sokan szeretnék, hogy biztonságos 
környezetben élhessenek.

Nem csupán a környezetüket tisztíthatták 
meg, de saját portáikon is lomtalaníthattak 
a héten a lyukói lakosok. A szemétszedést 
Deák-Bárdos Mihály, a terület önkormány-
zati képviselője szervezte.

A képviselő elmondta, kezdeményezésével 
– a terület megtisztítása mellett – elő szeret-
né segíteni a lyukóiak környezettudatos gon-
dolkodását is. Azt, hogy felelősséget érezzenek 
lakókörnyezetük állapotáért, s tudatosuljon 
bennük: nem lehet „csak úgy”, bárhová sze-
metelni, mert az eldobált hulladékot ők, illet-
ve társaik fogják összeszedni. – Mindezzel egy 
mozgalmat szeretnék elindítani, amely hoz-
zájárulhat ahhoz, hogy tisztább és élhetőbb 
legyen a lyukói városrész – hangsúlyozta. A 
szemétgyűjtésben az Egyesített Szociális Intéz-
mény, a Városgazda és a MiReHuKöz munka-
társai mellett, a vasgyári közösségi rendőrök is 
segítettek a helyieknek.

Kiderült, sok helyen még a fű alatt is szemét 
lapult, ezeken részeken csak kaszálás után kö-

vetkezhetett az érdemi munka. Több tonnányi 
hulladék került a zsákokba, a vegyes összetételű 
szeméthegyek sok más mellett ruhákat, pelen-
kákat, s több száz műanyag flakont tartalmaz-
tak. Kicsik és nagyok egyaránt szedték a szeme-
tet, az akció keretében nem csak a környezetet, a 
bokrok alját tisztíthatták meg, saját portájukon 
is megszabadulhattak a lomoktól.

kÖzBizToNsÁgi FÓRuMok
Szécsényi Marianna és Katona Ferenc önkormányzati képviselők június 16-án, kedden, 17 órakor a martin-

kertvárosi Arany János Általános Iskolában közbiztonsági fórumot tartanak. 
Barta Gábor önkormányzati képviselő június 17-én, szerdán 17 órakor a Gárdonyi Géza Művelődési Házban 

közbiztonsági fórumot tart.
Nehéz Károly önkormányzati képviselő június 19-én, pénteken 17 órakor a Tapolcai Általános Iskolában köz-

biztonsági fórumot tart.
A fórumok meghívott vendégei: Kriza Ákos polgármester, Kiss János alpolgármester, Bogyay Ferenc városi 

rendőrkapitány, Kovács László Csaba, a MIÖR vezetője.

Több tonna szemetet  
szedtek össze lyukóban

Miskolcon folytatódnak az ellenőrzések  
és a telepfelszámolások!
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„Beszállítóvá válás a Volkswagen 
Group-nál” címmel rendezett a 
héten szakmai fórumot az ön-
kormányzat, a Miskolc Holding 
Zrt. és a Czeh Trade, a B.-A.-Z. 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara, valamint a NOHAC 
Észak-Magyarországi Autóipari 
Klaszter közreműködésével. 

A miskolci vállalkozások nem-
zetközi partnerkapcsolatainak to-
vábbi fejlesztése érdekében szer-
vezett tanácskozáson jelen volt a 
Volkswagen cseh cégcsoportjának 
vezetője, valamint a Cseh Köz-
társaság budapesti nagykövete is. 
Kriza Ákos polgármester beszé-
dében kiemelte: a városvezetés 
– a kormánnyal együttműködés-
ben - komoly erőfeszítéseket tesz 
azért, hogy Miskolc újra ipari köz-
pont és a globális képzés bázisa le-
gyen. Mint ismert, a kormány egy 
új, 1000 hektáros ipari park lét-

rehozását tűzte ki célul a borso-
di megyeszékhelyen. - A Miskol-
ci Egyetemmel, az iparkamarával 
és más társszervezetekkel együtt 
úgy határozzuk meg a kiemelt pro-
jekteket, hogy azok összhangban 
legyenek a piaci igényekkel és a 
lehetőségeinkkel – hangsúlyoz-
ta Kriza Ákos. Juraj Chmiel cseh 
nagykövet arról beszélt, hogy en-
nek a találkozónak az ötlete már 
tavaly, a V4-ek Automotive Kiál-
lításán felmerült és nagyon örül, 
hogy végül létre is jött. Kiemelte, 
Csehországban húzó iparágnak 
számít az autógyártás és ez új stra-
tégiai irány lehet Magyarország 
számára is. Mint mondta, a kon-
ferencia hasznos lehet az autóipar 
különböző területein tevékenyke-
dő helyi cégek képviselői számá-
ra, értékes információkhoz jut-
hatnak, hogyan válhatnak a nagy 
autógyártó cégek beszállítójává a 
Volkswagen csoporton keresztül.

A gazdaságfejlesztésben is szoro-
sabbra fűzi eddig főként a kultúra 
és a turizmus terén megvalósult, 
történelmi hagyományokra vissza-
tekintő kapcsolatát Miskolc és Kas-
sa. Erről hétfőn írta alá együttmű-
ködési megállapodást a két város 
polgármestere Kassán. 

Richard Raši kassai polgármester 
kiemelte: városuknak nem csupán 
földrajzi szempontból, hanem a törté-
nelmi hagyományokat tekintve is Mis-
kolc az egyik legfontosabb partnere. 
1997-ben testvérvárosi rangra emelték 
az együttműködést, évek óta szoros a 
kapcsolat a kultúra és az idegenforga-
lom területén is. Eljött az idő, hogy a 
gazdaság fejlesztésében is együtt gon-
dolkodjon a két város vezetése.

Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere kijelentette: Kelet-Szlovákia és 
Északkelet-Magyarország is jelentős 
fejlődésnek indult az utóbbi években. 
Meg kell találni a közös utat a továb-
bi előrelépésre, a 2014-től 2020-ig 
tartó, európai uniós pénzügyi ciklus 
kedvező lehetőségeket kínál ehhez. 
– A most aláírt megállapodás gya-

korlatilag az élet minden egyes te-
rületét érinti, de kiemelt helyen sze-
repel benne a gazdaság fejlesztése 
– hangsúlyozta Kriza Ákos. Hozzá-
tette, Kassa és Miskolc olyan ipari 
centrumok, amelyek egymást jól ki-
egészítő ágazatokkal rendelkeznek. 
Döntően a gépipar, a nehézipar, az 
informatika és az elektronika erő-
södhet a két város közös fejlesztései-
nek eredményeként és ez elősegíthe-
ti a befektetők térségbe vonzását is. 

Az Európai Uniónak több olyan 
projektje van, amely a partnerváro-
sok együttműködésén alapul. Kassa 
és Miskolc polgármestere a megál-
lapodás aláírásánál reményét fejez-
te ki, hogy az uniós forrásokból je-
lentős fejlesztési pénzeket hívhatnak 
le a közös beruházásokhoz. Elhang-
zott, sokat lendíthet a Kassa-Mis-
kolc tengely megítélésén, hogy a két 
ország kapcsolatában ez a térség fej-
lődik a legdinamikusabban és to-
vábbi fejlesztési potenciálokkal ren-
delkezik.

Igazi nyári idő köszöntött ránk 
az elmúlt napokban. Az Országos 
Meteorológiai Szolgálat előrejel-
zési adatai, valamint az Országos 
Közegészségügyi Központ szak-
mai ajánlásait figyelembe véve, az 
országos tisztifőorvos csütörtök 
déltől hétfő éjfélig má-
sodfokú hőségriasztást 
rendelt el, az ország 
egész területére. 

Miskolcon ivóvíz osztással, pá-
rakapukkal, locsolással és közte-
rületi ivókutakkal enyhítik a hő-
ség okozta kellemetlenségeket. A 
városháza pénteki közleménye 
szerint, a MIVÍZ Kft. munkatár-
sai hétfő délutánig hűsítő ivóvi-
zet osztanak a Centrum Áruház-
nál és a Villanyrendőrnél, délelőtt 
10 órától délután fél ötig. Ugyan-
ebben az időszakban, a helyszí-
neken a MIVÍZ felállítja a pára-

kapukat is. A Városgazda 
Kft. locsolóautói hétfő dél-
utánig vizet permetez-
nek a város útjaira, s a 
járókelők városszerte 
több ivókútból enyhít-
hetik szomjukat. Ilyen 
kutak találhatók egye-

bek mellett a Népkert-
ben, a Városház téren, a 
miskolctapolcai parkban, 
a lillafüredi autóparkoló-
ban és buszvégállomásnál, 
a Csanyik-völgy Majá-
lis-parkjában és a Ha-
jós-Pattantyús úton. 

Együtt 
a gazdaságfEjlEsztésbEn is

Miskolc-Kassa

Volkswagen beszállítók 
Miskolcról

Másodfokú
 hőségriasztás!

éjszakai vágányzár június 15-19 között
Június 15-19 között az éjszakai órákban a teljes villamosvonalon vágányzár lesz, villamospótló autóbuszok 

közlekednek. Ezek a Tiszai pályaudvarról 22:20-3:07 között, Felső-Majláth végállomásról 22:50-3:50 között in-
dulnak és a villamosra érvényes nyári menetrend szerint közlekednek. 

Mint arról hírt adtunk, június 15-től új menetren-
det vezet be az MVK Zrt., a valós utazási igényeknek 
megfelelően. 

A közlekedési társaság – a helyi képviselők közremű-
ködésével - 11 lakossági fórumot szervezett mielőtt meg-
alkotta az új menetrendet. Az 54-es járattal most már 
átszállás nélkül lehet eljutni Felső-Majláthról a repülő-
térre. A kis kitérővel, hosszabb útvonalon járó 3-as busz 
pedig a Pesti úton lévő hi-
permarketet is érinti június 
15-től. A 30-as busz a kettes 
ütemen keresztül az Avasi 
Kilátó és a Tiszai pályaud-
var között jár hétfőtől. 

Szécsényi Marianna (Fi-
desz-KDNP) önkormány-
zati képviselő elmondása 
szerint, a vásárolni induló 
szirmaiak eddig csak kerü-
lővel, több buszjárat igény-
bevételével tudtak eljutni a 
bevásárlóközponthoz. Most 
viszont, a 3-as járattal már 
sokkal rövidebb időbe telik 
majd ez.  A Martin-kertvá-
rosban élők kívánságát is teljesítette a közlekedési tár-
saság. A nyári menetrend szerint egy megállóval tovább 
megy a 3/a jelzésű járat. A Balaton utca helyett a Berzse-
nyi Dániel utcánál lesz a végállomása. 

Mostantól nem kell átszállniuk a Diósgyőrből a repü-
lőtér felé igyekvőknek. A Kiliánból, Lyukó-völgyből, de a 
Győri kapuból is könnyebb lesz eljutni például a megyei 
kórházba. 

Hollósy András (Fidesz-KDNP) önkormányzati kép-
viselő kiemelte, ez a Győri kapunál is több ezer embert 

érint. Elsősorban az idősebb korosztálynak jelent köny-
nyebbséget, hogy most már közvetlenül elérhető lesz a 
megyei kórház, csakúgy, mint Szentpéteri kapu végén ta-
lálható gyárban dolgozók munkahelye. Az 1/A jelzésű já-
rat június 15-vel megszűnik, ugyanakkor az 1-es busz és 
az 1-es villamos sűrűbben jár majd a Majális Park, illet-
ve Felső-Majláth és a Tiszai pályaudvar között. Az Avas 
városközpontból eddig csak átszállással lehetett eljutni 
a Szent Ferenc és a Semmelweis kórházakba. Az új 30-

as járat a kilátótól a kettes 
ütemen keresztül jut el a Ti-
szai pályaudvarra. Egyfajta 
gyűjtőjárat lesz, szinte a tel-
jes 15 ezer fős Avasi lakóte-
lepet lefedi, lemegy egészen 
a Sályi István utcáig. Fo-
dor Zoltán (MSZP) önkor-
mányzati képviselő, nagyon 
fontosnak nevezte, hogy 
körzetéből is – ahol ugyan-
csak egyre több az idős - 
most már átszállás nélkül 
eljuthatnak kórházba, or-
voshoz a lakosok. Az em-
berek örömmel nyugtázták 
- velem együtt - hogy ez a 

buszjárat beindul, remélem nem fog megszűnni – hang-
súlyozta. A 35/R jelzésű busz pedig azoknak kedvez, akik 
a Szentpéteri kapuba a megyei kórház felé igyekeznek az 
Avasról. Ez a szintén új járat a kilátót köti össze a repülő-
térrel. Szilágyi Szabolcs (Jobbik) önkormányzati képvise-
lő ugyancsak fontosnak nevezte, hogy a járat megkönnyí-
ti az orvoshoz jutást az érintetteknek. A képviselő örömét 
fejezte ki, hogy az MVK megoldást talált a problémára, 
mint mondta, véleménye szerint a 35/R viszonylatában a 
délelőtti járatokat kicsit sűríteni kellene. (Folytatjuk)

MEnEtrEnd a Valós utazási igényEKhEz



Az idei év legnagyobb hazai komp-
lex turisztikai magánberuházása 
épül fel a Bükk szívében, Mis-
kolctapolcán, a HELL cégcsoport 
érdekeltsége, az Avalon Park Kft. 
beruházásában. A családi, szóra-
koztató- és élménypark első ütemét 
pénteken Kriza Ákos polgármester 
és Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter adta át. A nagyközönség 
vasárnaptól látogathatja a komple-
xumot.

Kriza Ákos beszédében rámuta-
tott, Miskolctapolca újjáéledésének 
lehetünk szemtanúi, részesei. Gyors 
egymásutánban történnek a fejlesz-
tések: alig két hete adták át az újjá-
épített strandfürdő első ütemét, a 
park pedig szintén növelni fogja a vá-
rosrész turisztikai vonzerejét. Kriza 
Ákos örömét fejezte ki, hogy a helyi 
vállalkozások is hisznek Miskolcta-

polca jövőjében, abban, hogy érde-
mes itt beruházni, a városrész visz-
szanyeri régi fényét, s megköszönte 
a lokálpatriótáknak, hogy ismét ér-
téket teremtettek. – Ezek a nagybe-
ruházások kiemelik Miskolctapolcát 
eddigi alvó állapotából és hiszem, 
hogy nem csupán országos, hanem 
nemzetközi téren is vonzóvá teszik 
a turisták számára – hangsúlyozta a 
polgármester. Elmondta, most is van 
mire büszkének lennünk, 2015 első 
felére Miskolctapolca bekerült az 
idegenforgalmi szempontból 10 leg-
népszerűbb magyarországi település 
közé, a turisztika húzóágazattá vált 
városunkban. Kriza Ákos külön ki-
emelte az Avalon építészeti sajátossá-
gait, technológiai megoldásait, kiala-
kítását lenyűgözőnek nevezte.

Halász Anikó, az Avalon Park ügy-
vezetője kijelentette, hisznek abban, 
hogy a kelet-magyarországi régióban 

is lehet értéket teremteni. – A mint-
egy öt hektáros területen, varázsla-
tos környezetben megvalósuló park 
olyan különleges turisztikai beru-
házás, amely ennek a hitvallásunk-
nak egy újabb bizonyítéka – emelte 
ki. Az ügyvezető rámutatott, a park 
teljes egészében a környezettudatos-
ság jegyében épült meg. A termé-
szetbarát anyagok felhasználásán 
kívül, a tiszta levegő megóvása 
mellett is elkötelezték 
magukat, a komp-
lexum egész 
területén ti-
los az autó-
forgalom. 
A csalá-
di, szóra-
koztató- és 
é l m é ny p a r k 
olyan komplex tu-
risztikai projekt, amely 
szálláshelyet, éttermet és szá-
mos aktív illetve passzív kikapcso-
lódási lehetőséget kínál minden kor-
osztály számára.

Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter köszöntőjében elmondta: 
Miskolc visszakerült a turizmus tér-
képére, ez a beruházás példát ad az 
átgondolt turisztikai fejlesztésre, a 
környezet-tudatosságra, a társadal-
mi felelősség-vállalásra. – Öröm lát-
ni, hogy Miskolc és környéke milyen 
örvendetes és látványos idegenforgal-
mi fejlesztéseket tudhat magáénak – 
fogalmazott a miniszter, megemlítve 
egyebek mellett az átépített Diósgyőri 
várat és a tapolcai strandfürdőt is. 

Kiemelte, mindez az egész régiónak 
hasznára válik, mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint hogy az elmúlt eszten-
dőben Észak-Magyarország könyvel-
hette el a második legnagyobb ütemű 
turisztikai forgalomnövekedést. A ré-
gióban 13, Miskolcon 21 százalékkal 
nőtt a vendégéjszakák száma. Varga 
Mihály gratulált az elért eredmények-
hez, mint mondta, a növekedés mö-
gött ott van a városvezetés és a helyi 
vállalkozók példaértékű, összehan-
golt tevékenysége, s ott vannak a fej-
lesztések, az élményparkhoz hasonló 
attrakciók, hiszen ezek vonzzák a tu-
ristákat. 

«««
 A HELL 

Energy Magyar-
ország Kft. tu-
lajdonában lévő 

öthektáros völgy-
katlanban eddig el-

készült a speciális erdei 
pályával rendelkező elekt-

romos HELL Kart Ring, a 2500 
négyzetméteres, egyedi „maja di-
zájnnal” ellátott kültéri Maya ját-
szópark, a Sörkert, a Konferencia 
központ és a műfüves futsal pálya. 
A park októ berre készül el teljesen, 
ekkor vehetik birtokba a vendégek 
a 32 szobával és 3 lakosztállyal ren-
delkező Avalon Superior Hotelt és 
a 15 kétszintes rönkház apartmant, 
valamint a 80 fő befogadására alkal-
mas Avalon éttermet. A mintegy 
5,5 milliárd forint összértékű pro-
jekt összességében 90 új munkahe-
lyet teremt, az idei év legnagyobb, 
magyarországi komplex turisztikai 
magánberuházása
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SZENT JÁNOS 
GYÓGYSZERTÁR 
l gyógyszerek l tápszerek l kötszerek 

l homeopátiás szerek l gyógykozmetikumok 
l vitaminok l teák 

l egyéb termékek gazdag választékával 
várja ügyfeleit hétfőtől péntekig 7–19 h-ig,
szombaton 7–14 h-ig, vasárnap 7–12 h-ig

www.szentjanosmiskolc.novodata.hu

Miskolc,
Búza tér 14.

Telefon:
06-46/564-564

Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola

OKTATÁSI REFORM A FÁY ANDRÁS GÖRÖGKATOLIKUS 
KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN
EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATON NYERT TÁMOGATÁST A MISKOLCI SZÉKHELYŰ  
SZAKKÖZÉPISKOLA, AMELY SORÁN AZ OKTATÓK A TANULÓK FEJLESZTÉSÉT SEGÍTŐ 
TEVÉKENYSÉGEKBEN VEHETTEK RÉSZT. 

A TÁMOP-3.3.10.A – Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázat-
ban, a „Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek” elnevezéssel közel 50 millió Ft 
támogatásban részesült a Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola. A nagy-
szabású pályázat több célt is kitűzött maga elé.

Célja volt egyrészről a pedagógusok továbbképzése, így a tanárok olyan fejlesztéseken vettek 
részt, mint a Korszerű horizontális és munkavégzési kompetenciák fejlesztése és a Pedagógiai 
kompetenciák erősítését támogató korszerű ismeretek, melyekkel alapképességeik és személyi-
ségük fejlődése mellett egyéni hatékonyságuk is növekedett. A szervezetfejlesztés szűkebb érte-
lemben a tanári kar, tágabb értelemben az egész munkaszervezet professzionálisabb működését 
segítette elő.

Az iskola hátrányos helyzetű térségben fekszik, ezért a projekt legfontosabb célja a gyerme-
kek fejlesztése és támogatása volt. Ez más szervezetekkel összehangoltan valósult meg: a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben pályaorientáci-
ós workshopot és tanácsadást tartottak a pedagógusok, de cél volt a jó kapcsolat kialakítása a 
munkaügyi központtal és a térségben elhelyezkedő potenciális munkáltatókkal is. Kiemelt jelentő-
ségűként kezelte az iskola a kooperáció kialakítását felsőoktatási intézményekkel (pl. Görögkato-
likus Egyetemi és Főiskolai Kollégium), ezen belül is a roma szakkollégiumi hálózattal. Mindebbe 
a szülők is bevonásra kerültek és a rendszeres kapcsolattartás céljából nyílt és családi napokon 
vehettek részt.

A megvalósítás érdekében a pedagógusok és mentorok szakmai és mentális felkészítése is 
megtörtént, többek közt módszertani továbbképzés és szupervíziós támogatás révén. Ez lehe-
tővé tette, hogy a lehető legnagyobb szakmai tudással, valamint empatikusan viszonyuljanak a 
diákokhoz. Elérhetővé vált, hogy kialakuljon egy befogadó légkör, ami a bizalom kiépülése mellett 
segíti megelőzni a tanulók kimaradását az iskolából. Az intézmény jól felkészített, gondolkodó, 
művelt és szakmailag biztos tudású fiatalokat kíván nevelni, amelyhez ez a pályázat is támogatást 
nyújtott.  

Az Európai Uniós támogatás összege: 49,96 Ft

Hirdetés

Apróhirdetés
Terméskőből épült családi ház eladó 
a festői szépségű Kisgyőr központjában. 
Szoba, fürdőszoba, konyha, spájz talál-
ható az épületben, mellette nyári kony-
ha, melléképületek, alatta egy nagy pince 
helyezkedik el. A ház kő és tégla építé-
sű, benne víz-szennyvíz, villany, konvek-
toros fűtés. A telek 770 m2, buszmegálló 
a szomszédban. A házhoz 1800 m2 szőlő 
(csemege szőlő, gyümölcsfák) ill. 500 m2 
termőföld is megvásárolható. Ir. ár: 3,5 
MFt. Érd.: 30/730-2261.

„Erdei delikatesz” bolt nyílik Miskolcon
Már első pillanatban látható, hogy itt mást 
kap a betérő vásárló, mint a többi áruház-
ban. Erdő - mező gyümölcseit, terményeit 
kínálják itt, mindent egy helyen. Az erdei 
delikatesz üzlet célja, hogy közelebb hozza 
ezeket a természetes, egészséges terméke-
ket a városi fogyasztókhoz, és meg is sze-
rettesse velük.  

A vadhús igazi különlegesség. Magyarország 
egyik legértékesebb kincse, igazi hungaricum. 
Újra meg kell ismertetni és szerettetni a fogyasz-
tókkal. Ennek egyik helyszíne lesz Miskolcon, a 
Vörösmarty utca 17. alatt, az áruházi üzletsoron 
most megnyíló üzlet. A hálózatfejlesztésével és 
működtetéssel megbízott Wild and Wine Kft 
sorra hozza létre az „Erdei Delikatesz” üzleteket 
minden megyeszékhelyen egyet, a fővárosban 
többet is.

– A megyeszékhelyeken elkezdődött az üzle-
tek szakmai szempontrendszer alapján történő 
kialakítása, az üzemeltető partnerek pályázta-
tása és kiválasztása. Rendelkezésre állnak a be-
szállítók, akik megfelelő szerződések alapján 
biztosítják a boltok működtetéséhez elenged-
hetetlenül szükséges árualapot. A beszállítók 
körét folyamatosan bővítjük – mondta Szentpé-
teri István, a cég hálózati igazgatója. 

Alapítójuk, partnerük a Vadex Zrt. A vadhús 
népszerűsítésének elengedhetetlen feltétele, 

a kiváló minőségű, tájjellegű ízeket felvonul-
tató és megfelelő gyártási háttérrel rendelke-
ző árualap megléte. A fácántól a vaddisznóhú-
son át a szarvas gerincig minden kapható lesz. 
Azoknak, akiknek még ismeretlenek a vadhú-
sok, az üzlet kereskedői nyújtanak segítséget. 
Akár egy-egy jó recepttel is. Megtalálhatók a 
kínálatban a feldolgozott vadhúsok is, így sza-
lámik, kolbászok, és igazi kuriózumként vö-
rös áruk például virslik is kapható. Az otthoni 
főzéshez – sütéshez rendelkezésre állnak a só 
mentes, bio ételízesítők, házi és természetes 
fűszerek.

Más polcokon ízléses csomagolású házi lek-
várok, különböző erdei mézek, finom szörpök 
sorakoznak. De kínálnak itt természetes gyü-
mölcsleveket. Az ismertebb gyümölcsitalok 
mellett igazi különlegességeket is vásárolhat-
nak, amelyek nem csak finomak, hanem egész-
ségesek is. 

A miskolci üzletet június 17-én, szerdán nyit-
ja meg ünnepélyes keretek között, Bitay Már-
ton Örs államtitkár. Az érdeklődők azonban már 
hétfőtől betérhetnek vásárolni az „Erdei Deliká-
tesz” üzletbe, és megismerhetik a kínálatot. A 
bolt eladói azért dolgoznak, hogy aki egyszer 
benéz hozzájuk, az visszatérő vásárló legyen. 

A miskolci üzlet üzemeltetési joga még pá-
lyázható, érdeklődni a wildandwine@gmail.
com elektronikus elérhetőségen lehet.

Szórakoztató- éS élMéNypark MiSkolctapolcáN
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Miskolci Napló – A város lapja Kultúra/rendezvény

Június 12-én kora este megnyitotta 
kapuit az operarajongók, a zenét és 
közösségi kultúrát szerető nagy-
közönség előtt a 15. Bartók Plusz 
Operafesztivál.

A tíz napon át tartó programsoro-
zat kiemelkedő jelentőségű előadá-
sai között kortárs opera ősbemuta-
tók, fesztiváldíjas operaprodukció, 
színháztörténeti jelentőségű Bar-
tók-előadás, opera-bábjáték, Puccini 
operakülönlegesség, orgonakoncert, 
valamint a magyar Virtuózok egye-
dülálló koncertje szerepel. Az „Ezrek 
operája” programban Giuseppe Ver-
di: „A trubadúr” című zenedrámá-
ját kínálja a közönségnek a fesztivál.  
A zene, a színház és a játék jegyében 
szerveződő szabadtéri kísérőrendez-
vények idén is hamisítatlan fesztiváli 
hangulatot kínálnak.

Kesselyák Gergely fesztiváligazga-
tó a rendezvény sajtótájékoztatóján el-
mondta: már a nyitónapon egy kortárs 
ősbemutatóval kezdenek. Fekete Gyu-
la: „Egy anya története” című egyfel-

vonásos operája Andersen 
műve alapján született. Az 
anya – gyermek kapcsolatról 
szóló megrendítő történet az 
operafesztivál és a Budapesti 
Operettszínház együttmű-
ködésében jön létre.

A Bartók-est színház-
történeti pillanat lesz, hi-
szen „A kékszakállú herceg 
vára”, az 1918-as ősbemu-
tató rekonstruált színpadképe alap-
ján kerül színre, Szinetár Miklós 
rendezésében. Az est másik darab-
ja, „A fából faragott királyfi”, ezúttal 
bábjátékként kerül a közönség elé, a 
Miskolci Csodamalom Bábszínház 
produkciója korosztályi megkötés 
nélkül ígér kellemes estét.

Nagy várakozás előzi meg az „Ez-
rek operája” programot, melynek 
keretében idén Verdi: „A trubadúr” 
című műve kerül színpadra a Jégcsar-
nokban. Emellett a brünni Nemzeti 
Színház elhozza Puccini: „Turandot” 
című, egyik legszebb és legkedveltebb 
operáját, a debreceni Csokonai Szín-

ház pedig Prokofjev: „Tüzes angyal” 
előadását. A záró gálán a Virtuózok 
lépnek színpadra.

Számos kísérőrendezvény színesíti 
az operafesztivál programját, ezek-
ről Seres Ildikó szervező beszélt. Az 
Erzsébet téri színpadon fellép a Mis-
kolc Dixieland Band, a Walkyrock 
zenekar, a Hot Jazz Band, a Classis 
Club Singers, a Holdviola, a Hass-
ler énekegyüttes és a Szinvavölgyi 
Néptáncműhely is. Ismét lesz Déry-
né-udvar Weszely Ernő harmoni-
kaművésszel, valamint folytatódik 
a népszerű utcaszínház is. Részletes 
programok: www.operafesztival.hu

Összesen 52 iskola, mintegy 
2500 diákja vett részt június ele-
jén, a Diósgyőri várban megren-
dezett Gyermek Borsodi Fonón.

A program kifejezetten a Diós-
győri vár sajátosságaira felépített, 
tanulmányi kirándulás volt, általá-
nos iskolások részére. A gyermekek 
a rendhagyó néprajz és történelem 
órán, tematikus foglalkozásokon, 
egyik helyszínről a másikra vándo-
rolva megismerkedhettek Észak-
kelet-Magyarország népművé-
szetével és a vár történetével. A 
népművészeti kismesterség órán 
fazekas, bőrműves, kosárfonó, fa-
faragó, teknővájó, kovácsmesterség 
bemutatón vettek részt. A táncház 

órán csángó táncot tanultak az 
Agyagbanda élő zenéjére Barsi 
Csaba táncpedagógus vezetésé-
vel. A rendhagyó történelem órán 
megismerhették a Diósgyőri vár 
múltját és a virágzó középkor szo-
kásait. Őseink harci kultúráját, Pi-
ros Sándor és a szabír lovasíjászok 
jelenítették meg a várárokban.

Hét helyszín döntősei jelentek meg 
múlt hétvégén a Borsodi Magyar 
Közösségek Szövetsége Mente 
Egyesület tehetségkutató versenyén 
a Művészetek Házában. Érkeztek a 
Jászságból, a Dunántúlról, de jöt-
tek Erdélyből és Kárpátaljáról is. 

A hatodik alkalommal megrende-
zett, „Dunán innen, Tiszán túl” el-
nevezésű, népművészeti tehetségku-
tató versenyre ezúttal mintegy 2500 
gyermek jelentkezett az ország több 
pontjáról és a határon túlról. A dön-
tő elején Kiss Gábor alpolgármes-
ter mondott beszédet, aki kiemelte: 
a hagyományok tisztelete és életben 
tartása közös érdekünk. Mindent 
meg kell tennünk azért, hogy a ma-
gyarság kultúrája fennmaradjon, 
fontos, hogy a gyermekek tovább vi-
gyék – például az ilyen versenyeken 
is. Kiss Gábor a rendezvényen átadta 
az érintetteknek azt a pénzadományt 

is, amelyet Böjte Csaba szerzetes 
kezdeményezésére, Miskolcon gyűj-
töttek a kárpátaljai magyarok 
számára. 

A népművészeti tehetség-
kutató versenyzői között ott 
volt az országos hírű Szin-
vavölgyi Néptáncműhely 
két csoportja is. Maró-

di Attila művészeti vezető elmondá-
sa szerint többször voltak már ezen 
a versenyen, jó helyezéseket szoktak 
elérni - pozíciójukat most is meg-
erősítették, mindkét csoportjuk 
aranyérmet szerzett.

Rápoti-Fekete Mónika, a szer-
vező Magyar Közösségek Szö-

vetségének elnöke a hagyo-
mányőrzés jelentőségéről 
szólt, s örömét fejezte ki, 
hogy a gyerekek szeretik 

ezt a versenyt. – Fő célki-
tűzésünk, törekvésünk, 

hogy a fiatalok továbbra 
is szeressék a népzenét, 

néptáncot, a népdalo-
kat és a népmeséket 
– azt a népi kultú-
rát, amely összeköt 

bennünket. Vigyék to-
vább ezt az érzést és mint egy 
csodakútból, merítsenek majd 
belőle a nehezebb napokon – fo-
galmazott. 

KülönlegességeK 
az opera misKolci ünnepén

zenei csemegéK, 
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gyermek Borsodi 
Fonó a várban

Őrzik a magyarság kultúráját

A Miskolci Egyetem négy oktató-
ja is rangos díjat vehetett át Balog 
Zoltántól, az emberi erőforrások 
miniszterétől június 4-én, a peda-
gógusnap alkalmából tartott ün-
nepségen.

Ádám Anetta, a Bölcsészettudo-
mányi Kar Tanárképző Intézetének 
oktatója Apáczai Csere János-díjat 
kapott. Az elismerést kiemelkedő 
hatású oktatási–nevelési és gyógy-
pedagógiai munkával, a pedagógiai 
gyakorlatot segítő kiemelkedő tu-
dományos tevékenységgel lehet el-
nyerni.

Dobróka Mihály, a Műszaki Föld-
tudományi Kar Geofizikai és Tér-
informatikai Intézetének egyetemi 
tanára Eötvös József-díjban része-
sült. Ezt évről évre kiemelkedő okta-
tó–nevelő munkájukért, életpályáju-
kért, a pedagógus élethivatás melletti 

elkötelezettségükért kapják meg az 
érintettek.

A felsőoktatás területén végzett 
kiemelkedő oktatási, kutatási és ne-
velési munkájáért Szent-Györgyi 
Albert-díjat vehetett át Görgényi 
Ilona, az Állam- és Jogtudományi 
Kar Bűnügyi Tudományok Intéze-
tének egyetemi tanára és Körtesi 
Péter Zsombor, a Gépészmérnöki 
és Informatikai Kar Matematikai 
Intézetének oktatója. A rangos díjat 
iskolateremtő, nemzetközileg is elis-
mert tevékenységet folytató magán-
személyek nyerhetik el. Körtesi Pé-
ter Zsombor lapunknak elmondta, 
2001 óta tevékenykedik egy nemzet-
közi csereprogram hálózat koordi-
nátoraként. Emellett konferenciákat 
szervez és különböző projektekben 
vesz részt. De a legfontosabb, hogy 
mindig dolgozom – emelte ki a dí-
jazott.

Díjazták a legjobb 
egyetemi oktatókat



6 Hirdetés Miskolci Napló

TájékozTaTás a szelekTív és  
a zöldhulladék gyűjTéséről, 
gyűjTőzsákok beszerzéséről

a Mirehuköz Nonprofit kft. ezúton tájékoztatja a tisztelt la-
kosságot, hogy a 2014. július 1-jén teljes körűen bevezetett ház-
hoz menő szelektív hulladék és zöldhulladék gyűjtése továbbra 
is térítésmentes szolgáltatás, melyet társaságunk a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás keretében végez. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a MiReHuKöz Nonprofit Kft. által 
biztosított sárga színű szelektív hulladékgyűjtő zsákok, valamint 
a zöld színű biológiailag lebomló zsákok továbbra is ingyenesek.

A zsákok beszerezhetőek:
• a gyűjtőjáratainkról

•  az ügyfélszolgálati irodában (3518 Miskolc, Erenyő u. 1.) 
Nyitva tartás:  hétfő: 8.30–16.30, kedd: 8.30–16.30,  

szerda: 8.00–20.00, csütörtök: 8.30–16.30, 
péntek: 8.30–16.30

•  és a hulladékudvarokban 
3521 Miskolc, Bogáncs u., Hrsz.: 0156/22. 
3527 Miskolc, József A. u. 65., Hrsz.: 4752/3. 
3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u., Hrsz.: 33783/3. 
Nyitva tartás:  hétfő–péntek: 10.00–18.00,  

szombat: 08.00–16.00

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

A Borsod-Abaúj-Zemplén  
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  

felvételt hirdet

bIzToNságI-,  
és körleTFelÜgyelő
hivatásos (tiszthelyettesi) beosztás betöltésére.

Amennyiben rendelkezik állami középfokú iskolai  
végzettséggel, betöltötte 18. életévét  

és büntetlen előéletű magyar állampolgár  
várjuk fényképes önéletrajzát:

e-mailen: miskolc.uk@bv.gov.hu
levélben: borsod-abaúj-zemplén Megyei  

büntetés-végrehajtási Intézet
3525 Miskolc, Fazekas u. 4.
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A mai Deszkatemplom helyén korábban több fatemplom 
is állt, az első 1637-ben épült. Amikor leromlott az állapo-
ta, 1724-ben újat emeltek a helyére. Ezt Bató István gazdag 
miskolci kereskedő 1874-ben saját pénzén újíttatta fel és vég-
rendeletében alapítványt is létrehozott a templom céljaira. A 
20. század elejére ez a templom is menthetetlenné vált, le-
bontották. Szeghalmy Bálint tervei szerint új, az erdélyi népi 
építészet formavilágát megjelenítő templomot építettek, amit 
1938. szeptember 19-én avattak fel. Az épületet 1997-ben fel-
gyújtották, a mai templom – az eredeti formavilágát megtart-
va – közadakozásból és állami támogatásból épült újjá Pus-
kás Péter tervei szerint, Simon Gábor építész vezetésével. 
1999. május 2-án avatták fel.                              fotó: Mocsári L.

Akkor...

...és Most

Hálaadó Istentiszteleten 
vehették birtokba a hívek 
múlt vasárnap délután az új, 
miskolctapolcai református 
templomot. 

A tapolcai gyülekezet már az 
ötvenes évektől létezik, s a he-
lyi reformátusok nagyon örül-
nek a templomnak.  – Mosta-
náig imaházban voltunk, ahol 
kevesen fértünk el – nyilatkoz-
ta Szilágyi Istvánné, aki 1958-
tól él Miskolctapolcán, gyer-
mekként itt konfirmált. Mint 
mondta, turisztikai szempont-
ból is szép és látványos egy új 
templom a városrészben. 

A templom sokáig, 15 évig 
épült, s eddig mintegy százhúsz-
millió forintba került. A költ-
ségek előteremtésébe, a helyiek 
folyamatos adakozása mellett 
besegített a tiszáninneni refor-
mátus egyházkerület püspöki 
hivatala, egy németországi be-
fektető és a magyar kormány is. 

Simon István gondnok, 
A Templom Építéséért Ala-

pítvány kuratóriumának el-
nöke úgy fogalmazott: már 
a kilencvenes évek elején 
eldöntötte, addig nem hal 
meg, amíg ennek a gyüleke-
zetnek nem lesz temploma. 
Simon Istvánnak egy köny-
ve is megjelent az alkalom-
ra, a templom építésének 
történetéről.

A hálaadó szertartáson 
Csomós József, a tiszáninne-

ni református egyházkerület 
püspöke mondott beszédet. 
Mint mondta, a tapolcaiak 

eddig is összejártak, hiszen 
templom nélkül is erős az 
Istenhit, mostanra azonban 

adományokból és pályázati 
pénzekből sikerült felépíteni 
az Isten házát. Csomós József 
örömét fejezte ki, hogy a hí-
vek ma szemlátomást sokkal 
többen vannak, mint akkor 
voltak, amikor elkezdték a 
gyűjtést a templomépítésre. 
– Másfél évtizeddel ezelőtt 
kezdődött meg az építkezés. 
Ez alatt az idő alatt nem csu-
pán a templomot építette az 
Úr, hanem az emberek lelkét 
is – emelte ki a püspök.

Miskolcra látogatott és be-
mutatkozott a híveknek jú-
nius 11-én, Szent Barnabás 
ünnepén a mindszenti temp-

lomban az egri Érseki Papne-
velő Intézet négy végzős hall-
gatója. A diakónusukat június 
20-án szentelik majd pappá. 

Bemutatkoztak a végzős 
pApnövendékek

EGYSZERŰ ONLINE  
ÜGYINTÉZÉS: TELEKOM FIÓK!
Lényegesen egyszerűbbé válik az előfizetések kezelése és az online 
ügyfélszolgálat igénybevétele a Telekom mobil, otthoni, valamint üzle-
ti előfizetéssel rendelkező ügyfelei részére. 

Ezentúl nem kell fejben tartani különböző meglévő szolgáltatásaink azono-
sítószámait és jelszavait. A Telekom fiók létrehozása után elég email címün-
ket, vagy Facebook fiókunkat és azok jelszavait használni ahhoz, hogy online 
intézhessük telekomos ügyeinket és ha nem szeretnénk, ki sem kell lépnünk 
belőle.

Ráadásul az áttekinthető felületű, mobileszközökre is optimalizált, egyka-
pus belépést biztosító Telekom fiókhoz tetszőleges számú előfizetés kapcsol-
ható: így egyszerre kezelhetjük saját és családtagjaink otthoni és mobil előfi-
zetéseit, valamint az üzleti előfizetéseket. 

A Telekom fiók hatékony megoldást kínál azokra az esetekre, ha például na-
gyobb adatcsomagot szeretnénk, készülékbiztosítást kötnénk, megnéznénk, 
mennyit netezett a gyermekünk, vagy befizetnénk a telekomos számláinkat. 
A különböző azonosítókat pedig nyugodtan elfelejthetjük: egy egyszerű belé-
péssel az összes Telekom fiókhoz rendelt előfizetésünket elérjük.

A Telekom fiókot könnyű létrehozni: egy meglévő előfizetés kapcsán az on-
line ügyfélszolgálaton keresztül, vagy akár abba be sem lépve ki lehet alakíta-
ni és azt követően, jelszó megadásával kapcsolhatjuk hozzá a különböző előfi-
zetéseket.

A Telekom fiók használata a KKV és a nagyvállalati ügyfeleknek is egyaránt 
lehetséges, a fiók a belépést biztosítja, miközben az üzleti online ügyfélszol-
gálat felület működése és funkciói változatlanok maradnak.

További információ a www.telekom.hu/tajekoztatok/telekomfiok oldalon 
található.

EGYÜTT. vELEd
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Vasárnap a martin-kertvárosi Jézus Szíve templom bú-
csúünnepe lesz. A 11 órakor kezdődő szentmisét Juhász Fe-
renc kanonok, gyöngyösi plébános mutatja be. 

Június 17-én a szerzetesek szétszóratásának emléknap-
ján koszorúzási ünnepséget rendez a KÉSZ miskolci cso-
portja a minorita rendház falán elhelyezett emléktáblánál, 
17.30 órai kezdettel. Ünnepi beszédet mond, majd a 18 órai 
szentmisét bemutatja Seregély István ny. egri érsek.

Beszélgetéssorozat kezdődött gazdaságról, szolidaritás-
ról, társadalmi és politikai kérdésekről a Fényi Gyula Je-
zsuita Gimnázium Fényi termében. Június 17-én 18.30 órai 
kezdettel könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés lesz a 
cigánypasztorációról. Résztvevők: Nikl János újságíró, a 
kötet szerzője, Koós Ede, az egri főegyházmegye romaügyi 
referense és Molnár Gaál Béla diakónus, a kazincbarcikai 
Don Bosco Szakiskola igazgatóhelyettese.

Június 20-án a Diósgyőri vár Szent Hedvig kápolnájában 
Lipcsák János mindszenti káplán mutat be szentmisét 14 órai 
kezdettel. Június 21-én 11 órakor mutatja be gyémántmiséjét 
Holczer József  kanonok, ny. plébános, pappá szentelése 60. 
évfordulóján a selyemréti Szent István templomban.

egyHázi Hírek, eseMények

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

MOTIP termékek  
széles választékban kaphatók!

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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

Várható nyári  
szolgáltatási szünetek

A MIHŐ Kft. folyamatos és kifejezetten felhasználóbarát 
célkitűzése, hogy a távhőszolgáltató rendszer szolgálta-
tás-kieséssel járó nyári karbantartási munkálatait a lehető 
legrövidebb idő alatt elvégezze. Ennek eredményekép-
pen – az elmúlt évek hosszan elhúzódó karbantartási ide-
jéhez viszonyítva – már a nagy városrészeket érintően is 2 
napra csökkent a nyári karbantartási időszak.

2015-ben az alábbi területen, az alábbi időpontban 
várható szolgáltatási szünet a távhőszolgáltató rend-
szeren:

AVAs, belVáros Városrész:
Az avasi és belvárosi városrészben a gázszolgáltatás szü-

neteltetésével egyidejűleg

2015. június 23-án 0.00 órától 
előreláthatólag

2015. június 24-én 24.00 óráig

szünetel a használati-melegvíz szolgáltatása. Ebben az 
időszakban végzi a MIHŐ Kft. a távhőrendszer karbantar-
tási munkálatait.

Diósgyőr Városrészben:
Diósgyőr városrészben a nyári karbantartás miatt 

2015. augusztus 25-én 08.00 órától 16.00 óráig

szünetel a használati-melegvíz szolgáltatás.

bulgárfölD Városrészben:
Bulgárföld városrészben a nyári karbantartás ideje 

alatt sem várható a szolgáltatás szüneteltetése.
A városrészt érintő karbantartási időpontokon kívül 

egyes hőközpontoknál, vagy kisebb ellátási területeken le-
het néhány órás szolgáltatási szünettel járó karbantartás.

Összesen 20 lány- és 13 fiúcsa-
pat mérette meg magát szerdán, 
a Miskolc Városi Diáksport Szö-
vetség Selyemréti Strandfürdő-
ben megrendezett strandröplabda 
bajnokságán.  A versenyen tarolt a 
Ferenczi Sándor Szakközépisko-
la, a kétfős csapatok versenyében 
a fiúknál és a lányoknál is az első 
helyen végeztek. A négyfős csapa-
tok összecsapását a Berzeviczy il-
letve a Földes Ferenc Gimnázium 
nyerte.

Nagy érdeklődés mellett, több, mint 120 résztvevővel rendezték meg nem-
régiben, a Gárdonyi Géza Művelődési Házban a negyedik miskolci ScitecRaw 
fekvenyomó versenyt. Bár a sportág hazai krémje is megjelent és pódiumra 
lépett, Mészáros László többszörös világbajnok, főszervező kiemelte: nagyon 
fontosnak érezte, hogy a világbajnokok mellett az amatőrök is kipróbálhatták 
magukat, hiszen ez egy tehetségkutató volt. 

A Miskolci Egyetem körcsarnokában rendezik meg hét-
végén az NB II-es férfi kosárlabda-csapatok háromna-
pos osztályozóját. A MEAFC mellett a szigetszentmiklósi, 
egy fővárosi és egy debreceni gárda méri össze tudását. Az 
osztályozón a szigetszentmiklósi BGK – DSE, a fővárosi 
MAFC-Martos, a DKA-Debreceni EAC és a Miskolci EAFC 
vesz részt – közülük egy csapat kerülhet fel az NB I/B-be.

Program: Június 12., péntek: 17:30 MAFC-Martos – 
DKA – DEAC; 19:30 MEAFC – BKGDSE. Június 13., 
szombat: 16:00 DKA – DEAC – BKGDSE;  18:00 MEAFC 
– MAFC-Martos. Június 14., vasárnap: 14:00 BKGDSE – 
MAFC-Martos;  16:00 DKA-DEAC – MEAFC.

Évzárót tartott a Miskolc Vá-
rosi Sportiskola csütörtökön 
a Miskolci Egyetem körcsar-
nokában. Alakszai Zoltán, a 
polgármesteri kabinet vezető-
je, Illyés Miklós, az MVSI ügy-
vezetője és Deák-Bárdos Mihály 
szakmai vezető díjakat adott át 
a legeredményesebb sportolónö-
vendékeknek.

– Miskolc a sport városa is, a vá-
rosvezetés kiemelten figyel erre a 
területre. Az utóbbi időben szinte 
minden sportágban kiemelkedő tel-
jesítmények születtek városunkban, 
így természetes, hogy uszodák, tor-
natermek és atlétikai pályák szere-
pelnek a fejlesztések között, amikből 
több meg is valósult már - emelte ki 
Alakszai Zoltán. 

Illyés Miklós arról beszélt, hogy 
az intézmény fennállása során szá-
mos változás történt már.  – Most, 
az eredmények tükrében úgy tűnik, 
hogy egy nehezebb időszak után egy 
sikeresebb jövő előtt állunk – hang-
súlyozta.  Deák-Bárdos Mihály egye-
bek mellett megemlítette, hogy a tor-
nászok száma duplájára nőtt, mert 

nagyobb termet kaptak Hejőcsabán.
Az évzárón Pető Ádám asztalite-

niszben elért eredményei miatt ka-
pott díjat, Bacsa Fanni és Kovács 
Soma atlétikában, Zurai Rajmund 
és Majlát Bianka birkózásban volt 
szakosztályának legszorgalmasabb 
versenyzője. Faragó Petra és Tóth 
Apor is kapott díjat dzsúdóeredmé-
nyeik miatt. Kajak-kenuban hár-
man is jól teljesítettek: Posta Réka, 

Sárközi Kinga és Viola Viktor. Ököl-
vívásban Kocsis Richárd, röplabdá-
ban Nagy Flóra, sakkban Rokonay 
Szonja és Vanczák Tamás bizonyult 
a legjobbnak. Tájfutásban Lele-
szi Marcell és Tóbis Anita ért el ki-
emelkedő eredményt, míg tornában 
Kopcsek Tamás és Halona Csilla. Az 
úszás terén Vécsei Réka és Kiss Attila 
részesült elismerésben. 

Erős EmbErEk vEtélkEdtEk

Egy igazi nyári 
sportverseny

miskolcon játszanak az Nb I/b-s tagságért

tIzENEgy sportág húsz dIákja 
kapott díjat az mvsI évzárójáN
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Jelen  a  Jövő

MVK free wifi
A villAmoson

l  székesfehérvár-fehérvár-
csurgó- gárdony:  
július 4. – 8.000 ft/fő

l  BudApest te csodás,  
reptérlátogAtássAl:   
július 11. – 5.000 ft/fő

l  tAtA, Az élővizek városA: 
július 11. – 8.500 ft/fő

l  pécs, A kultúrA városA:  
július 11. – 12.000 ft/fő

l  selmecBányA-szentAntAl:  
július 4. – 6.500 ft/fő

l  kis-körút A pArtiumBAn: 
nAgykároly,szAtmárnémeti, 
kAplony, koltó, nAgyBányA:  
július 25–26. – 19.000 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
ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kartonozás, lambériázás, filagóri-
ák, előtetők, kerítések, kerti házak 
és egyéb famunkák készítése; Vel-
ux ablakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készítése; te-
tők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.
hernádnémetiben összkonfor-
tos családi ház nagy telekkel  el-
adó. Gázos bérházi lakást beszámí-
tok, érték különbözettel.Érdeklődni: 
06-30/654-7413.
hi-sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázs-
kapuk cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolástechni-
kával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, Bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: 
H–P: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

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!

álláslehetőség
A mirehuköz nonprofit kft. munkatársakat keres  

az alábbi munkakörök betöltésére:
gépkezelő

Feladatok:
l  A hulladék üzemi  

technológia szerinti  
feldolgozása

l  A gépek  
és berendezések kezelése

l  Gépüzemnapló precíz vezetése

Elvárások:
l  Nehézgépkezelői  

végzettség  
(4511 Hidraulikus rakodók)

l  Fizikai állóképesség,  
rugalmasság

Előny:
l  C kategóriás jogosítvány
l  Hulladékgyűjtő  

és -szállító képesítés megléte

Amit kínálunk:
l  Biztos hátterű folyamatos  

munkalehetőség
l Állandó jövedelem

kArBAntArtó – villAnyszerelő

Feladatok:
l  Az üzemi technológiai gépsor  

folyamatos karbantartása
l  A gépek, berendezések üzemszerű 

működésének felügyelete

Elvárások:
l  Erősáramú berendezés szerelői 

végzettség
vagy
l  Gépésztechnikusi végzettég

Előny:
l  Elektrotechnikus villamosmű keze-

lői végzettség
l  Bányagépész-technikusi végzettség
l  Hulladékgyűjtő és -szállító  

képesítés megléte
l  Nehézgépkezelői OKJ bizonyítvány

Amit kínálunk:
l  Biztos hátterű folyamatos  

munkalehetőség
l Állandó jövedelem

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

Az önéletrajzokat  
a lerako@mirehukoz.hu e-mail címre várjuk!

június 10–16.

 ÚJABB reNDKÍVÜLI AKCIÓ  
VALAMeNNYI COOP ÜZLeTÜNKBeN!

előhűtött  
egész csirkecomb         

1 kg,  jún. 10–16-ig  
(baromfit árus. üzl.)     

649 ft

előhűtött  
sertéscomb        
1 kg,  jún. 10–13-ig  

(tőkehúst árusító  
üzletekben)     

1099 ft

előhűtött  
sertéslapocka      

1 kg,  jún. 10–13-ig  
(tőkehúst árusító  

üzletekben) 

 999 ft

COOP trappista sajt 1 kg, jún. 11–13-ig 999 ft
Abaúj tejföl 20%, 450 g, jún. 10–16-ig, egységár: 442,22 Ft/kg 199 ft
COOP colaízű széns. üdítőital 2,5 l, jún. 9–13-ig, egységár: 79,60 Ft/l 199 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!



Hat szórakozóhely ad ott-
hont a tízedik Miskolci 
Fröccsfesztiválnak a Kisa-
vason jövő hétvégén. Fő-
ként hegyaljai boroké lesz 
a főszerep, de falatozhat-
nak is a látogatók, miköz-
ben dzsesszt vagy rockot 
hallgatnak. 

A Dűlő Étteremben a mádi 
Szent Benedek Pincészet kí-
nálja majd borait a fröccsök-
höz, de itt lesznek a miskolci 
Sándor Zsolt Pincészetének 
legkiválóbb borai is. Itt grill-
terasz várja a fröccsözés köz-
ben megéhezőket. Június 
19-én, pénteken egy órán át 
élőzene is lesz. 

Az Avasi Cellarium Pá-
linka- és Borház az egri Di-
vinusz és a Tokaj Hétszőlő 
Pincészetből hozat inniva-
lót. A harapnivalót a Mis-
kolci Keszegsütő biztosítja, 
emellett a Bodnár Sajtma-
nufaktúra mádi grillezett 
sajtjait is megkóstolhatják a 
betérők. Itt pénteken és jú-
nius 20-án, szombaton zenél 
majd a JazzInside zenekar. 

Továbbmenve a Kisavas 
Elsősor utcájában, betérhe-
tünk a Hill Café&Clubba, 
itt a Borháló Miskolc ne-
dűiből készíthetünk fröcs-
csöt.  A sorban a Hajdú 
Borház következik, ahol a 

mezőzombori Disznókő 
Borászat szolgálja fel a di-
onüszoszi italt. Itt a Sárga 
Borház Étterem finom ízei-
ből válogathatunk. 

A túra következő hely-
színe a Présház Borozó. Itt 
a tarcali János Pincében és 
a kecskeméti Dimenzió Bo-
rászatban gondosan hűtött 
palackokból meríthet erőt 
a látogató, míg a gasztronó-
miát a Via Piano Étterem 
biztosítja. Vendég az Avasi 
Borút Egyesület. Két kiál-
lítás is plusz programként 
szolgál a betérőknek pén-
teken: a Macskaköves Tan-
ösvény és az Avasi Disputa 
tárlata. Szombaton az egy-
kori Nehézipari Műszaki 
Egyetem filmkörének alko-
tásait vetítik le. Nem ma-
radhat el a zene sem: pén-
tek este az Ildi Rider Cover 
Band játszik, szombaton 
meg Csehovics Gábor táro-
gatóművész és Molnár Béla 
tangóharmonikás. 

Az utolsó helyszín az 
Aranykorona Borlovag-
terem és Sétálópince lesz, 
ahol az egri Korona Borház 
finom borait kóstolhatják 
meg fröccs formájában a 
résztvevők a helyi speciális 
ízekkel. Június  19-én és 20-
án élőzene emeli majd az est 
hangulatát.

Június 26-27-28-án első 
ízben rendeznek könnyű-
zenei fesztivált az MVSC 
pályán. A három napos 
rendezvénysorozaton a 
család valamennyi tagja 
találhat magának kikap-
csolódást.

A programot június 26-
án, pénteken 15 órától ha-
gyományőrző egyesületek 
kezdik, majd az est folya-
mán Dér Heni, a By The 
Way, Korda György és Ba-
lázs Klári szórakoztatja a 
közönséget. A zenés pro-
dukciókat tűzzsonglőr be-
mutató követi, az éjféli ka-
puzárásig. 

A szombati nap a sport 
jegyében indul, 10 órá-
tól Zumba óra lesz Angyal 
Andrással, majd vízi foci 
bajnokság kezdődik, amely-
re hatfős csapatok jelentke-
zését várják. A színpadon 
gyermekműsorok szóra-
koztatnak és lesz tehetség-
kutató verseny is. 

A délutáni fellépők kö-
zött ott lesz Tóth Vera, Ra-

dics Gigi, Zséda, majd after 
party indul, egészen éjjel 
két óráig. 

Vasárnap 11 órától kez-
dődnek a gyermekműsorok 
a színpadon, lesznek ügyes-
ségi vetélkedők a kiláto-
gatóknak, 17 órától Karda 
Beáta, 18.30-tól Tóth Gabi, 
19.30-tól Caramel ad kon-
certet.

A fesztivál ideje alatt lesz 
még állatsimogató, kézmű-
ves vásár, emellett közbiz-
tonsági és drogpevenciós 
előadások és kiállítás várja a 
kilátogatókat. Bővebb infó: 
www.nyarifesztmiskolc.hu

Az emberiség az ipari forradalom óta egyre növekvő mérték-
ben szennyezi a környezetét. Az elmúlt 50 évben megsokszo-
rozódott az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása. Klímánk 
védelme a 21. század legfontosabb kérdésévé lépett elő.

A globális felmelegedés megfékezéséhez történelmi jelentőségű 
nemzetközi egyezmény megalkotására lesz szükség december-
ben, a párizsi klímacsúcson. Csaknem 200 ország vezetői gyűl-
nek majd össze a francia fővárosban azért, hogy az ENSZ égi-
sze alatt zajló klímatárgyalások keretében egy 2021-től érvényes 
szabályrendszert fogadjanak el a világ összes országa számára. A 
leendő párizsi megállapodás célja, hogy az ipari forradalomkor 
mért szinthez képest 2 Celsius fok alatt tartsa a légkör felmele-
gedésének mértékét. A tudóstársadalom szerint ugyanis ez az a 
mérték, amivel a felmelegedés hatásai még kezelhetők. 

A kritikus szint felett gleccserek, tengerparti városok és szi-
getek tűnnének el, felgyorsulna növények és állatok kihalása, 
szélsőséges éghajlati viszonyok alakulnának ki, és súlyos járvá-
nyok pusztítanának ott is, ahol ilyen egészségügyi kockázatok-
kal eddig nem kellett számolni.  A párizsi klíma-megállapodás 
az utolsó esély arra, hogy ezt a katasztrófát megelőzzük.

Ha az idén nem sikerül egy egész világra kiterjedő egyez-
ményt tető alá hozni, akkor az egyre inkább felgyorsuló globá-
lis felmelegedés visszafordíthatatlanná válik.

Ezért hazánk és a megyei jogú városok önkormányzatai vállal-
ták, hogy a párizsi klímacsúcs konferencia előtt 2 millió magyar 
állampolgár aláírásával járulunk hozzá a mozgalom által kitűzött 
egymilliárdos támogatói számhoz.

Polgármesterként és magánemberként is fontosnak tartom, 
hogy csatlakozzam ehhez a felhíváshoz és ugyanerre szeretném 
kérni Önöket! 

Csak annyit kell tenniük, hogy nevükkel, e-mail címükkel, irányí-
tószámmal regisztrálják magukat a www.elobolygonk.hu címen.

Kérem, szánjanak néhány percet a regisztrációs lap kitöltésé-
re, aláírásukkal támogassák a párizsi klímacsúcs sikerességét!

Köszönettel: Kriza Ákos polgármester

112015. június 13. | 24. hét | XII. évfolyam 24. szám
Miskolci Napló – A város lapja

programajánló
program/közélet

Egy jeggyel hét helyszínre, közel 40 rendezvényre és öt új 
kiállításra invitálja a látogatókat a Herman Ottó Múzeum 
és a Miskolci Galéria június 20-án, a Múzeumok Éjszaká-
ján délután 16 órától egészen éjfélig. 

Játszóház, kreatív játékok, mesekalandtúra, ismeretter-
jesztő előadások, szabadtéri fényfestés, diaporáma-bemuta-
tó, különös tárlatvezetések, koncertek, táncház – ezekre és 
még sok más izgalmas programra várják az érdeklődőket a 
Herman Ottó Múzeum központi épületének képtárába, a 
Pannon-tenger Múzeumba, a papszeri kiállítási épületbe, a 
Herman Ottó Emlékházba, a Rákóczi-házba, a Színészmú-
zeumba, és a szentléleki pálos kolostor romjaihoz. 

múzeumok éjszakája

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Június 15. | 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 16. | kedd 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 Sportpercek 19.00 Mis-
kolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 DVTK-MTK női 
kosárlabda bajnoki mérkőzés ism. 21.00–06.00 Képújság

június 17. | 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 18. | 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 19. | 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 Miskolci Napló 
ism. 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–
06.00 Képújság

június 20. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Krónika, heti 
hírösszefoglaló 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Promenád ism. 19.00 Krónika ism. 19.17 Időjárás-
jelentés 19.25 Sportpercek ism. 20.00 Krónika ism. 20.17 Időjárásjelentés 20.30 És Isten meg-
teremti a nőt, francia film 22.30–07.00 Képújság

június 21. | 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

Feledy-ház
Június 19. 16 óra. VENDÉGSÉGBEN A 

MÚZSÁK KERTJÉBEN. A szőlővirágzás 
ünnepe – Az István Nádor Borlovag-
rend rendezvénye. 

HOM Papszeri Kiállító Épület
Június 20. 17 óra. HÁBORÚ ALULNÉZETBEN. 

A Herman Ottó Múzeum és a Lévay Jó-
zsef Református Gimnázium iskolai kö-
zösségi szolgálatos diákjainak közös 
kiállítása az I. Világháború centenári-
umának tiszteletére. Megnyitja: Békés 
Márton történész-politológus, a Terror 
Háza Múzeum kutatási igazgatója. 

Rákóczi-ház
Június 20. 17 óra. ÉLETMŰRÉSZEK IX. – 

DROZSNYIK-SOK-K-K!! DROZSNYIK IST-
VÁN KÉPZŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSÁNAK 
MEGNYITÓJA. Megnyitja: Sárkány Győ-
ző Ferenczy Noémi-díjas grafikus, Ér-
demes Művész a MAOE alelnöke. 

Június 20. 20 óra. AZ ELBUKÁS SZÉPSÉ-
GE. PATAKI JÁNOS KÉPZŐMŰVÉSZ KI-

ÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA. Megnyit-
ja: Tellinger András szerkesztő.

Teátrum Pincehely Galéria
Június 20. 18.30 óra. LÉGYOTT – BARTÓK 

PLUSZ FORDULTA című kiállítás meg-
nyitója és a 19. SPN kötet, a Bartók 
Plusz fordulta művészkönyv bemuta-
tója. Megnyitja: Vass Tibor József Atti-
la-díjas költő, képzőművész, a Légyott 
alapítója, a Spanyolnátha főszerkesz-
tője. Köszöntőt mond: Kákóczki András 
a Miskolci Galéria intézményvezetője 
és Urbán Tibor képzőművész. 

Színészmúzeum
Június 20. 19.30 óra. „EGY KIS ÉDES FÉL-

HOMÁLYBAN” – Tolnay Klári filmp-
lakát-kiállítás. Megnyitja: Góg Laura 
színháztörténész. 

Művészetek Háza, Kortárs Galéria
Június 12. – Július 10.
Minden nap 14 – 22 óráig. Mai Miskolc 

Rég. Régi képeslapok a mai Miskolc-
ról - Laki-Lukács Boldizsár kiállítása. 

 a hagyatéki eljárás 
megismétlése

Miskolci le-
vélírónknak 
közel egy éve 

elhunyt egy 
távoli roko-

na. Most értesült halálá-
ról, és arról is, hogy már 
lefolytatták a hagyatéki el-
járást, őt pedig nem vették 
figyelembe, holott törvé-
nyes örökös lenne. Kérdezi 
ezek után, van-e még lehe-
tősége, az öröklésre.

A hagyatéki eljárásról szó-
ló 2010. évi XXXVIII. tv. a 
hagyaték jogerős átadásától 
számított egy éven belül, egy 
speciális jogintézmény kere-
tében, lehetőséget ad ilyen 
esetek megoldására.

E szerint, a hagyatéki eljá-
rást érdemben befejező jog-
erős végzés ellen a hagyatéki 
eljárás megismétlése iránti ké-
relmet lehet előterjeszteni, ha 
az öröklésben érdekelt olyan 
tényre hivatkozik, amelyet a 
hagyatéki eljárásban nem bí-
ráltak el, s az - elbírálás esetén 
- az öröklés rendjének vagy 

az öröklés jogcímének, továb-
bá ezekhez kapcsolódóan a 
hagyatékban való részesedés 
arányának megváltoztatását 
eredményezhette volna.

A kérelmet az érdemi 
végzést hozó közjegyzőnél 
kell jegyzőkönyvbe monda-
ni vagy írásban benyújta-
ni az érdemi végzés jogerő-
re emelkedésétől számított 
egy éven belül; e határidő 
elmulasztása miatt igazolás-
nak nincs helye. A hagyaté-
ki megismétlése iránti kére-
lemben meg kell jelölni azt a 
hagyatéki eljárást érdemben 
befejező végzést, amely ellen 
a kérelem irányul, az annak 
megváltoztatására okot adó 
tényt, valamint annak bizo-
nyítékait.

A hagyatéki eljárás meg-
ismétlésének az előfeltételeit 
a közjegyző hivatalból meg-
vizsgálja, és az eljárás meg-
engedhetőségéről a kérelem 
beérkezését követő 30 napon 
belül külön végzéssel dönt.

strassburger gyula
ügyvéd

a jogász válaszolFröccstúra a kisavason

miskolci nyári Fesztivál!

Tegyünk együtt bolygónk jövőjéért!

A Lévay József Közmű-
velődési Egyesület sze-
retettel meghívja Önt 
és kedves baráta-
it a 2015. június 
16-án, kedden 
17:00 óra-
kor tartandó 
v e t í t é s s e l 
eg ybe-
k ö t ö t t 
e l ő a -
d á s r a , 
m e l y n e k címe: JUS-
TICE FOR HUNGARY! 
(Igazságot Magyarország-
nak!)

Az alkalmon KISS END-
RE JÓZSEF KÖNYVTÁROS 
LELKIPÁSZTOR a 2015. jú-

nius 4-i, „Trianon ’95” 
című versailles-i 

demonstráció 
egyik részt-

v e v ő -
je tart 
e l ő a -
d á s t . 

Helyszín: A Refor-
mátus Egyházkerület 

Székház Nagyterme (3525 
Miskolc, Kossuth L. u. 17., 
tel.: 46/508-724; www.nyilas-
misi.hu).

justice For Hungary!

tisztelt miskolciak!
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Fergeteges gálát tartottak az elmúlt hétvégén Miskolcon, a Savaria amatőr táncosai. A színes évzáró rendezvényen a Savaria 
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, a Lazúr KTSE és a Claudius TSE táncosai léptek együtt színpadra vasárnap délután a Művé-
szetek Házában. A tizenöt éves egyesület tánciskolája és civil szervezete az oktatás, nevelés, sportolás és kikapcsolódás lehetőségeit 
biztosítja, már három éves kortól. A tizenegyedik Savaria Táncgálán Szabó Ádám énekes volt a sztárvendég.  Fotó:  F. KaderjáK Cs.

telephelyet fosztogattak 
- lebuktak

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság szolgálatát leadó körzeti 
megbízottjának június 2-án bűncselekmény elkövetésére utaló in-
formációk jutottak a birtokába. A rendőr újra szolgálatba helyezte 
magát, s munkatársaival Nemesbikken ellenőrzés alá vontak egy 
tehergépkocsit, valamint annak utasait. A gépjárműben többek kö-
zött feszítővasat, kalapácsot, elemlámpát, fekete maszkot, majd a 
raktérben nagy mennyiségű vegyszert és különféle szerszámokat 
találtak. A bűnügyi őrizetbe vett T. Gábor 26 éves, T. Gergő 24 éves 
bőcsi, F. Tivadar 30 éves és T. István 25 éves ónodi lakosok kihall-
gatásukon beismerték, hogy korábban egy oszlári telephelyről tu-
lajdonítottak el vegyszereket, kompresszort, hegesztőtrafót és más 
műszaki eszközöket - mintegy kétmilliós kárt okozva.

Újabb „masszázsszalont” számoltak fel
A borsodi rendőrök kedden elfogták azt a férfit, aki csaknem 

egy éve olyan masszázsszalont működtetett Miskolcon, amelyben 
a foglalkoztatott lányok szexuális szolgáltatást is nyújtottak. A 
nyomozók a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztályának 
munkatársaival együttműködve, június 9-én 13 órakor hajtották 
végre az akciót. A 44 éves, helyi K. Zoltánt – aki a rendelkezésre 
álló adatok szerint, több felnőtt nő prostitúciós tevékenységéhez 
nyújtott segítséget, ilyen tevékenységre lányokat szervezett, s be-
vételükből rendszeresen részesedett – bűnügyi őrizetbe vették.

Eltűnt egy idős férfi és egy fiatal lány
A rendőrség a lakosság segítségét kéri 

egy 74 éves homrogdi férfi, és egy 16 éves 
sajószentpéteri lány eltűnése ügyében. 

A 74 éves Barna András eltűnését május 
31-én jelezte élettársa az Encsi Rendőrka-
pitányságon. E szerint az eltűnt férfi május 
28-án egy miskolci kórházból ismeretlen 

helyre távozott és az azó-
ta eltelt időben nem adott 
életjelet magáról. A fel-
kutatására tett eddigi in-
tézkedések nem vezettek 

eredményre. Barna András körülbelül 180 centiméter magas, vé-
kony testalkatú, rövid ősz hajú. Eltűnéskor sötétkék dzsekit, alat-
ta pizsamát, barna szövetnadrágot, fekete papucsot viselt. Egy 
sárga-kék-zöld csíkos oldaltáska volt nála.

A 16 éves Tóth Tündét a sajószentpéteri 
rendőrőrs járőrei február 24-én egy mis-
kolci gyermekvédelmi intézménybe szál-
lították. Innen a lány ismeretlen helyre 
távozott és az azóta eltelt időben életjelet 
nem adott magáról. A felkutatására eddig 
tett intézkedések nem vezettek eredmény-
re. Tóth Tünde megközelítőleg 165 cen-
timéter magas, átlagos testalkatú, haja félhosszú, barna színű, 
szeme színe zöld, eltűnéskor viselt ruházata nem ismert. Kérik, 
hogy aki az eltűnt személyekkel kapcsolatban bármilyen infor-
mációval rendelkezik, jelezze ezt a rendőrségen. 

A vízi balesetek megelőzéséért
A nyári idény természetes velejárója a szabad vizek környé-

kének látogatása, ami különösen népszerű a szünidőt töltő fi-
atalok körében. Sajnos minden évben érkezik jelzés vízbefulla-
dásról, vízi balesetről, ami sok esetben megelőzhető lett volna. 
Kellő odafigyeléssel ugyanis elkerülhetők a sérülések és a tra-
gédiák. Erről tartott oktatást a közelmúltban Diósgyőrben Kot-
ta-Kis Szilvia r. főtörzsőrmester, a Miskolci Rendőrkapitányság 
munkatársa két helyi általános iskola 7. és 8. évfolyamos tanulói 
számára. 

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) Néha az Ön elemei is lemerülnek, 
most szüksége lesz egy kis motivációra ahhoz, hogy folytatni 
tudja a küzdelmeit. Jó híreket kaphat, de tudnia kell, hogy a le-

hetőség még nem jelent biztos sikert. Sokat kell dolgozni a cél érdekében. 

Bika (április 21 - május 20) Kicsit módosítania kell a héten 
a terveit, és ennek nem örül, különösen, ha valaki más miatt 
kell így tennie. Legyen egy kicsit megértőbb, hiszen bárkivel 

előfordulhat hasonló.  

Ikrek (május 21 - június 21) Fordulhat a kocka, és olyan helyre 
kerülhet, ahol eddig valaki más volt. Most mindketten értékes ta-
pasztalatokat szerezhetnek a másikról, most mindenkinek szük-

sége van a pihenésre – a hét második felében talán lehetőség is lesz erre.

Rák (június 22 - július 22) Egyre kényelmetlenebbül érzi magát 
egy helyzetben, és ez végül ahhoz vezethet, hogy elhatározza: vál-
toztat. Ha megérett az elhatározás, már semmi sem állhat az útjá-

ba. A maga útját járja, és nem biztos, hogy minden lépésedről be akar számolni.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Valaki egyre jobban 
sürgeti, Ön azonban úgy érzi, időre van még szüksége ahhoz, 
hogy lezárjon valamit. Haladjon a saját tempójában, de ne 

engedje, hogy a lehetőségek elfussanak Ön mellett.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Ígéretet kapott vala-
kitől, most azonban nem biztos abban, hogy be is tartja majd 
a szavát. Nem szeret számon kérni másokat, de lehet, hogy 

most mégis szükség lesz rá, hogy kikövetelje, ami jár Önnek.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Világos célokat tű-
zött ki maga elé, és a lépések is egyértelműek, de nem biztos, 
hogy egyszerűek is. Lehet, hogy egy kicsit most szigorúnak 

kell lennie magához azért, hogy elérje a céljait.

Skorpió (október 24 - november 22) Jó ritmusban halad, ne 
hagyja, hogy a héten ezt bármi is megtörje. Ha kitűzött maga elé 
egy célt, azt most el is érheti, de csak akkor, ha nem kezd el kétel-

kedni a saját képességeidben. Ha elég elszánt, most nincs Ön előtt lehetetlen

Nyilas (november 23 - december 21) Végre pihenhet egy ki-
csit, még ha ez nem is feltétlenül úgy zajlik, ahogyan azt elkép-
zelte. Próbálja meg a legtöbbet kihozni belőle, és akkor örömmel 

teli lehet ez a hét. Ha friss szemmel néz a dolgokra, jobb eredményre juthat.

Bak (december 22 - január 20) Új szelek fújnak, és nem sza-
bad ellenállni a változásnak. Hagyja magát kicsit sodródni az 
árral, mert ez új helyekre viheti, és új lehetőségeket tárhat fel 

Ön előtt. Ismerje meg a részleteket is, mielőtt igent mond!

Vízöntő (január 21 - február 19) Elbizonytalanodhat a saját 
céljaival és eredményeivel kapcsolatban, ez pedig letörheti a lel-
kesedését. Ne hagyja teljesen elmerülni magát, mert nehéz lesz 

visszatérni a tettek ösvényére. Mindig legyen tartaléka a váratlan helyzetekre!

Halak (február 20 - március 20) Mindent alaposan elter-
vezett, de az élet közbeszólhat, és felülbírálhatja a korábbi el-
képzeléseit. Hagyjon magadnak mozgásteret, különben olyan 

döntésekre kényszerülhet, amilyeneket egyáltalán nem akar meghozni.

Tapolcai strandfürdő

Legújabb rejtvényünkben a nemrégiben megnyílt, Miskolctapolcai 
Strandfürdő néhány attrakciójának neveit rejtettük el. Kérjük, a meg-
fejtéseket együtt, legkésőbb 2015. július 1-jén éjfélig juttassák el 
szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mi-
kom.hu e-mail címre. A helyes megfejtést beküldők között egy négy 
személyre (két felnőtt, két gyermek) szóló, családi belépőt 
sorsolunk ki, a Miskolctapolcai Strandfürdőbe. Legutóbbi rejtvényünk 
helyes megfejtései: 1. Díszpolgár, 2. Nívódíj, 3. Pedagógiai díj, 4. Pro 
urbe. Nyertesek: Kovács Tiborné (Szirmabesenyő), Jakab Imréné (Encs).
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Nyílt szakmai programot tartott Lillafüreden a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi Egyesület bükki helyi csoportja 
múlt szombaton. A feladat ezúttal a mintaterület költési sikeres-
ségének ellenőrzése, az állomány felmérése és madárgyűrűzés 
volt. Somoskői Péter, a csoport alelnöke elmondta, a gyűrűzés 
egy vonuláskutatási módszer, amely alapján nyomon követhe-
tik, merre kóborolnak az egyes fajok. 

A  hét fotója
F. KaderjáK Csilla  
Felvétele

Madárgyűrűzés

Forró NyoMoN

savaria gála


