
Miskolci Napló
2015. június 27. | 26. hét | XII. évfolyam 26. szám Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

Idén is fáklyás menettel búcsúztak 
szerdán este az egyetemtől és a vá-
rostól a végzős hallgatók Miskolcon. 
A hagyományos búcsúünnepség – a 
„Szalamander” – keretében, a Föl-
des Ferenc Gimnáziumnál táblát 
avattak annak emlékére, hogy az 
egyetem jogelődje, a Nehézipari 
Műszaki Egyetem 1949-ben itt kezd-
te meg működését. A Petőfi térre 
érve a leköszönő valétaelnökök 
átadták az elnöki szalagot és a 
kar zászlaját az utódaiknak, 
majd megkoszorúzták a Pe-
tőfi szobrot. Csütörtökön és 
pénteken összesen 875 vég-
zős vehette át diplomáját a 
Miskolci Egyetemen. 

Szalamander

Elbúcsúztak a végzős egyetemisták

9.
oldal

OrSzáGOS bAjNOkSáGGAl AvAtják 
Az AtlétIkAI 
CENtruMot
A hétvégén az u23-as és junior atlétikai 
országos bajnokság küzdelmeinek ad ott-
hont Miskolc. A verseny keretében adják át 
a Miskolci Atlétikai Centrumot, amelynek 
futópályája ezentúl a megye kiváló atlétá-
jának, tábori lászlónak a nevét viseli majd. 

Minőségi turisztikai szolgáltatások

4.
oldal

Az elmúlt időszakban alig volt olyan 
hét, amikor valamelyik miskolci tu-
risztikai szolgáltatás nem kapott ha-
zai vagy nemzetközi elismerést. Nagy 
júlia tDM menedzser szerint az elmúlt 
néhány évben nagyon komoly szakmai munka folyt an-
nak érdekében, hogy városunk turisztikai szolgáltatásai 
európai léptékben is magas színvonalúvá váljanak.

ÁtAdtÁk Az ElkErülő utAt
Fellélegezhet 

Miskolc 
belvárosa

Pénteken megnyílt a forgalom 
előtt az új nyomvonalon meg-
épült csaknem hat kilométer 
hosszú, Miskolcot észak-észak-
kelet irányból elkerülő út. Ezzel 
jelentősen csökken a miskolci 
belváros forgalmi, környezeti 
terhelése, rövidebb lesz az arra 
haladók menetideje, s a beru-
házásnak köszönhetően meg-
nő az árvízi biztonság is. 3.oldal
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Megyénkbe látogatott a napok-
ban Gyuricza Csaba, a mezőgaz-
dasági és vidékfejlesztési hivatal 
nemrégiben kinevezett elnöke, 
hogy megismerje a helyi elképze-
léseket, javaslatokat.

Ebben az uniós ciklusban ösz-
szességében 3700 milliárd forint 
támogatást kaphat a mezőgazda-
ság. Ennek egy része közvetlen 
kifizetés – ami a gazdálkodókhoz 
kerül – 1300 milliárd forint pe-
dig a vidékfejlesztésre fordítható. 
Mindezt további nemzeti támo-
gatások is kiegészítik majd. Ezért 
is fontos, hogy megismerje a helyi 
kormányhivatal, a politikusok és 
a szakemberek véleményét a tér-

ség pályázati elképzelései-
ről, fejlesztési irányai-

ról – hangsúlyozta Gyuricza Csaba 
miskolci sajtótájékoztatóján. Mint 
elhangzott, a hagyományos érte-
lemben vett mezőgazdaság, és az 
élelmiszeripar fejlesztése mellett a 
térségben nagy jelentőségű a bo-
rászat is. Az ágazat képviselőitől 
több olyan javaslat érkezett, ame-
lyek a pályázatok kiírása kapcsán 
megfontolandóak lehetnek – em-
lítette példaként a hivatal elnöke. 
– Az egyeztetések során azt java-
soltam, hogy a térség vezetői pró-
bálják összefogni és egyeztetni a 
fejlesztési elképzeléseket. Egyál-
talán nem szerencsés például, ha 
egy-egy település körzetében 3-4 
azonos profilú üzemet – például 
vágóhidat – akarnak létrehozni, 
működtetni – hangsúlyozta Gyu-

ricza Csaba.

Négyezerrel csökkent a regisztrált 
álláskeresők száma Miskolcon az 
elmúlt négy évben. Míg 2011-ben 
12700 munkanélkülit tartottak 
nyilván, addig most 8387-et. A vá-
rosba települt TAKATA és Bosch 
mellett a bővülő kis- és középvállal-
kozások is várják a jól képzett szak-
embereket. 

A B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara közvetít a vállalkozók és 
a munkavállalók között. Segíti a szak-
emberek helyben foglalkoztatását. Fel-
mérésük szerint a megyében idén 25 
hiányszakma van a gép-, az építő és a 
járműiparban, a vendéglátásban és az 
egészségügyben.

– A megye gazdasága növekvő pá-
lyán van. Úgy is mondhatnánk, sebes-
ségváltás történt a gazdaságban. Nő a 
gazdasági teljesítmény, bővül a foglal-
koztatottak létszáma, és a vállalkozá-

sok szakember igénye is – mondta el 
Bihall Tamás, a BOKIK elnöke.

A Bosch jelenleg 35, a Takata 23 ál-
láshelyre keres mérnököket, techniku-
sokat. Az elmúlt öt évben a megyében 
is jelentősen nőtt a foglalkoztatás. Míg 
2010-ben 68 ezer volt a nyilvántartott 
álláskeresők száma, addig 2015-re ez 
a szám 46 ezerre csökkent. Miskolcon 

2011-ben 12 ezer 700, idén áprilisban 
pedig már csak 8387 álláskereső sze-
repelt a nyilvántartásban. Ez azt jelen-
ti, hogy a megyeszékhelyen az elmúlt 
négy évben több, mint négyezerrel 
csökkent a regisztrált álláskeresők szá-
ma. Közülük ezren vettek részt a köz-
foglalkoztatásban, tehát 3 ezren a ver-
senyszférában tudtak elhelyezkedni.

Folyamatosan csökken  
az álláskeresők száma
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Milliárdok  
VidékFejlesztésre
Fontosak a helyi elképzelések, javaslatok

A napokban mintegy 80 végzős diák vehe-
tett át elismerést a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától (BO-
KIK), a megye szak- és szakközépiskoláiból. 

Ők azok a pályakezdő szakemberek, akik ki-
emelkedően teljesítettek az oktatási intézmé-
nyükben. Dudás Tiborné, a BOKIK titkára el-
mondta, a tanév végi elismerések átadása évek 
óta hagyomány a kamaránál. 

Kiss Gábor alpolgármester a képzett mun-
kaerő fontosságát hangsúlyozta. Emlékezte-
tett: bizonyos szakmákban ma is hiány van jól 
képzett szakemberekből. A helyzet azonban 
hamarosan változhat, ezt nagyban segítheti a 
javuló gazdasági környezet és a versenyképes 
jövedelem. Az alpolgármester azt kívánta a di-
ákoknak, karrierjük során is tudják majd ka-
matoztatni eddigi sikereiket. 

Németh Zsolt, a BOKIK szakképzési veze-
tője arról beszélt, hogy a szakképzés átalakí-
tásának folyamata már korábban megkezdő-
dött, a napokban azonban újra módosították 
a szakképzési törvényt. Új intézményrendszer 
alakul ki, a kamarának is bővülnek a feladatai. 
A megyében három szakképző centrumot ala-
kítanak ki, egyet Miskolcon. A szervezeti át-

alakulásnak köszönhetően a remények szerint 
sokkal gazdaságosabb lesz a rendszer, egyre in-
kább a gazdaság fogja meghatározni, milyen 
szakmai tartalmakkal, programokkal fognak a 
diákok a jövőben foglalkozni. 

A szakképzési vezető tájékoztatott, noha 
évről évre csökken a szakmunkás képzésben 
résztvevő fiatalok száma, a szakmák folyama-
tos népszerűsítésével a kamara el tudja érni a 
tendencia megfordulását és remélhetőleg egyre 
többen magukévá teszik a szlogenjüket: „Egy 
jó szakma felér egy diplomával”

Egyedülálló partneri megállapodást készít 
elő a miskolci cementgyártást újraindító 
HCM 1890 Kft. és a Green City – Zöldebb 
Városokért Mozgalom. A tervezett együtt-
működés során a szakmai zöld szervezet 
szakértőinek javaslatai alapján úgy alakít-
hatják a gyár területén felújításra váró épü-
letek, zöldfelületek és általában a munka-
helyi környezet megújítását, hogy az üzem 
ökológiai lábnyoma a lehető legkisebb le-
gyen.

A cementgyár újraindítása ellen ugyanak-
kor áprilisban úgynevezett civil munkacso-
port alakult („Miskolci Cementgyár STOP! Ci-
vil Munkacsoport” néven) akik egészségügyi 
és környezetvé-
delmi okokra hi-
vatkozva aláírás-
gyűjtésbe kezdtek, 
s pénteken átad-
ták a városvezetés 
számára az ösz-
szegyűjtött kétezer 
aláírást. Egyben 
személyes konzul-
tációt kértek, ahol 
elmondhatják a ce-
mentgyár újraindí-
tásával kapcsolatos 
aggályaikat. 

– „ F ü g g e t-
len szak értők és ci-
vil szervezetek” Miskolc lakosságát és az itt 
működő vállalatok, vállalkozások vezetőit a 
cementgyár ellen próbálják hangolni a gyár 
újraindításának megakadályozása érdekében. 
A gyár ellen folytatott lejárató kampány mi-

att a HCM 1890 Kft. büntetőfeljelentést tett 
és személyiségi jogi pereket is indít a rágal-
mazók ellen – mondta el Horváth Z. Péter 
a társaság jogi képviselője. – A feljelentés-
ben érintett Civil Munkacsoport aktivistái 
és a cementgyár engedélyeztetési eljárásában 
résztvevő öt civil szervezet egy jól körülír-
ható csoporthoz, illetve személyhez, F. Nagy 
Zsuzsannához  köthető. A Zöld Akció Egye-
sület, a Zöld Kapcsolat Egyesület és a Kötháló 
ugyanazon miskolci címen a Kossuth u. 13-
ban működik. A Környezeti Tanácsadó Iro-
dák Hálózata (Kötháló) szakmai munkatársa, 
Lenkei Péter a Levegő Munkacsoport elnök-
ségi tagja – emelte ki a jogi képviselő. Horváth 
Z. Péter hangsúlyozta: a HCM 1890 Kft. szi-

gorúan a törvényes 
utat járja, együtt-
működik a szak-
hatóságokkal, az 
ön kor má ny z at-
tal és Miskolc la-
kosságával annak 
érdekében, hogy 
a cementgyár a 
műszakilag fejlett 
világban elérhető 
legjobb technoló-
giával és energia-
felhasználással, a 
leghatékonyabb 
k ö r n y e z e t v é -
delmi berende-

zésekkel folytassa a termelést. A gyár a mű-
ködése során a legszigorúbb európai uniós 
előírásokkal megegyező hazai környezetvé-
delmi, egészségügyi és más hatósági előíráso-
kat köteles betartani.

„egy jó szakma felér egy diplomával” Feljelentést tett a HCM rágalmazásért
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Több mint ötvenmillió forintból 
hoztak létre egy 698 négyzetméte-
res kifutó-komplexumot a farkasok-
nak és egy 423 négyzetméteres, háló-
val zárt területet a hiúzok számára, a 
Miskolci Állatkert és Kultúrparkban. 
A beruházási programot a kassai ál-
latkerttel közösen valósították meg. 

Pfliegler Péter alpolgármester az 
új létesítmények átadóünnepségén 
elmondta, nem újdonság az együtt-
működés a két város között. Kassa és 
Miskolc polgármestere nemrégiben 
írt alá egy gazdaságfejlesztési megál-
lapodást, az állatkerti beruházás pe-
dig igazodik ahhoz az elképzeléshez, 
hogy Miskolc zöld város legyen.

A beruházás pályázati forrásai-
hoz az önkormányzat tizenkét mil-
lió forintot tett hozzá. Így jöhetett 
létre a komplexumban az új kifu-
tó, az elkülönítő, gondozói előké-
szítő helyiség, a gondozói folyosó, 
valamint az alvótér az állatoknak 
és a látogatótér a vizesblokkal. Ve-
ress Tamás gyűjteményi vezető ki-
emelte, hogy az állatkert nem csu-
pán szórakoztató céllal működik. 
Oktatásokat is szerveznek ide, me-
lyek során a fiatalok megtanulhat-
ják, hogyan és miért kell megóvni-
uk a természetet. Tavaly több mint 
nyolcvanháromezer látogatója volt 
a vadasparknak.

Az egészségügyi dolgozók közül sokan azért 
hagyják ott munkahelyüket, mert házastársuk 
nem talál a képzettségének megfelelő munkát 
a megyében. A szakemberek elvándorlásának 

megakadályozása és a 
helyben foglalkoztatás 
a célja annak a megálla-
podásnak, amelyet hét-
főn írt alá a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-
mara, valamint a megyei 
kórház vezetője. A szer-
ződésben a kamara vál-
lalta, hogy segít a család-
tagok álláskeresésében, 
a kórház pedig gyakorló 
helyet biztosít a szakkép-
zésben résztvevő tanu-
lóknak. A megállapodás 

szerint a kórház és a kamara a jövőben még 
jobban összehangolja célkitűzéseit az oktatás-
ban, a munkahelyteremtésben és a foglalkoz-
tatásban is.

Kriza Ákos polgármester nemrégiben a 
városházán külön találkozón is fogadta Juraj 
Chmielt, a Cseh Köztársaság magyarországi 
nagykövetét, aki a Volkswagen beszállítói fó-
rumra érkezett Miskolcra.

A megbeszélésen Juraj Chmiel egyebek 
mellett arról is érdeklődött, hogyan váltak be 
a Miskolcon forgalomba állított Skoda villa-
mosok. Kriza Ákos biztosította a nagyköve-

tet, hogy a miskolciak hamar megszerették a 
Skodákat, és elégedettek a járművekkel. Szó 
esett a találkozón Miskolc és cseh testvérvá-
rosa, Ostrava kapcsolatáról, amelyet a felek 
egyaránt jónak ítéltek. Emellett tárgyaltak 
jövőbeni kulturális és sportrendezvények le-
hetőségéről, valamint a cseh gazdasági sze-
replők esetleges miskolci, illetve az itteniek 
csehországi megjelenéséről is.

Adománygyűjtési akciót szervez a Fidelitas a 
kárpátaljai magyarok megsegítésére. - Szolida-
ritást kell vállalnunk a 
Kárpátalján élő magya-
rokkal. Megpróbáljuk 
felhívni a figyelmet, mi-
lyen nehézségekkel kell 
megküzdeniük és lehe-
tőségeinkhez mérten 
segíteni szeretnénk 
– mondta el Kováts 
Ágoston, a Fidelitas 
regionális igazgató-
ja. Az ifjúsági szer-
vezet weboldalt in-
dított - karpataljaert.
hu néven - amelyen ke-
resztül adományokat le-
het felajánlani. A gyűjté-
si akciót egy budapesti, 

jótékonysági koncert zárja majd október elején. Az 
összegyűjtött adományokat a Fidelitas a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szö-
vetség közreműködésé-
vel a Verecke Alapítvány-
nak juttatja el. A Fidelitas 
miskolci csoportjának 
tagjai saját készítésű sü-
teményeket árusítanak 
Miskolc főbb pontjain, s 

a bevételt szintén a kár-
pátaljai magyarok 
megsegítésére fordít-
ják. - Bízunk benne, 
hogy ezzel az akció-
val sok miskolci fia-

talt el tudunk majd érni 
– tette hozzá Hojnyák 
Dávid, a miskolci Fideli-
tas elnöke.

Miskolcra látogattak a napokban az Albán, a Bolgár, a Chilei, a Litván, az Olasz és a Szlovén Köztár-
saság valamint Palesztina és a Thaiföldi Királyság Magyarországra delegált nagykövetei – valameny-
nyien hölgyek. A vendégek Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő meghívására érkeztek a városba. 
Mint mondták a főváros, Balaton és Hortobágy után Miskolc szépségeit is meg kívánják ismerni. A 
nagykövetek itt tartózkodásuk során helyi – ugyancsak hölgy – képviselőkkel is találkoztak. 

Női nagykövetek érkeztek Miskolcra „Fogjunk össze kárpátaljáért!”

együtt az elVándorlás ellen Kulturális, gazdasági 
kapcsolatokról 

tárgyaltak

Új kifutók 
az állatkertben

Pénteken megnyílt a forgalom előtt 
az új nyomvonalon megépült csak-
nem hat kilométer hosszú, Miskolcot 
észak-északkelet irányból elkerülő út. 
Ezzel jelentősen csökken a miskolci 
belváros forgalmi, környezeti terhe-
lése és rövidebb lesz az arra haladók 
menetideje is. 

Az elkerülő út az M30 autópálya ko-
rábban kialakított csomópontja és a 
Zsigmondy utca csomópontja között 
halad. Az úton egy Sajó híd és négy vas-
beton híd épült. Az elkerülő elsőfokú ár-
vízvédelmi gátként szolgál majd, teljes 
védelmet biztosítva Arnót és Felsőzsol-
ca részére is. A Csorba-tó északi sarkától 
egészen a Sajóig egy 4500 m hosszú, 120-
160 m széles árvízlevezető árok épült, 
amely elősegíti az esetlegesen kialakuló 
árvizek levezetését a folyóba. A 2010-es 

árvíz legnagyobb előidézője a nyugat-ke-
let irányba haladó 3. sz. főút volt. Ennek 
áthelyezését az M30 körforgalomtól a 
Kis-Sajó hídig úgy oldották meg, hogy 
a megépítendő árok fölé egy 130 méter 
nyílású hidat emeltek. Külön töltés védi 
majd a legmélyebb területet, az M30 
alatti körforgalmat is, ezáltal a 26. sz. főút 
által bekerített terület teljes mértékben 
védett lesz az esetleges árvizektől.

Fónagy János, a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium politikai államtitkára a 
pénteki átadóünnepségen egyebek mel-
lett elmondta: Miskolc belterületén a 26. 
sz. főúton naponta 22 ezer jármű halad 
át. Ennek a forgalomnak a 80 százalé-
ka várhatóan át fog terelődni az elkerü-
lő útra. Az államtitkár kifejtette, hogy a 
mintegy 14 milliárdos beruházás 85 szá-
zalék uniós és 15 százalékos hazai forrás 
felhasználásával valósult meg. 

Csöbör Katalin országgyűlési kép-
viselő hangsúlyozta: Miskolc Fi-
desz-KDNP-s városvezetése ismét 
bebizonyította, nem csupán ígér, ha-
nem cselekszik is. Csöbör Katalin 
utalt a megépült létesítmények köz-
lekedési, árvízvédelmi jelentőségére, 
s arra az erőteljes lobbitevékenység-
re, amelyre szükség volt a megvaló-
sítás érdekében. Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere tájékoztatott, annak 
idején három alappillérre helyezték 
a városfejlesztést. Ezek a gazdaság, a 
közbiztonság, és az élhető város. A 
most átadott beruházás mindhárom 
célnak megfelel. Erősíti a közlekedé-
si, árvízvédelmi biztonságot, a gazda-
sági infrastruktúrát, s élhetőbbé teszi 
a várost, mivel az elkerülő útnak kö-
szönhetően csökken a környezeti ter-
helés, levegőszennyezés. 

ÁtadtÁK az elKerülő utat

Fellélegezhet 
Miskolc belvárosa
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Működik a szeMélyes segítségnyújtási 
prograM a MiHŐ kft.-nél

két éve indította el a MiHŐ kft. szemé-
lyes segítségnyújtási programját a lakos-
sági távhőszámla tartozások rendezése 
érdekében. 

A fogyasztók által „emberséges segítségnek” 
nevezett programra többek között azért volt 
szükség, mert ha a fogyasztó határidőre nem 
tudja befizetni az aktuális havi távhőszolgál-
tatási díjat, vagyis díjhátralékba kerül, a MIHŐ 
köteles – törvényes eszközökkel – megindítani 
a díjbeszedést, amelynek sok esetben bírósági 
végrehajtás a vége. A bírósági végrehajtás el-
járásának rendkívül magas a költsége, mely a 
díjtartozáson felül szintén az érintett hátralé-
kos fogyasztót terheli. Egy átlagos téli hónap  
26 000 Ft-os távhőszámlájának 6 havi késedel-
me esetén ez több mint 40 000 Ft. Természete-
sen, amennyiben nagyobb a számla összege, 
vagy több számla összevontan kerül a jogi el-
járás lefolytatására, úgy a költségek a fentiek-
től eltérően lényegesen magasabbak is lehet-
nek. A MIHŐ Kft. a fizetési késedelembe esett 
fogyasztók segítése és a kintlévőség hatékony 
beszedése érdekében elindította és működteti 
a személyes megkeresésen alapuló program-
ját, melynek során az ügyfélkapcsolati partner 
otthonában keresi fel a hátralékos fogyasztót, 
akivel közösen, személyre szóló megoldást ke-
resnek a távhődíj tartozás „emberséges” ren-
dezésére.

Nyíri Lászlót, a MIHŐ ügyvezetőjét a tapasz-
talatokról kérdeztük, először arról, milyen volt a 
program fogadtatása?

– Az elmúlt két évben több mint 8200 la-
kossági fogyasztót kerestek fel otthonukban 
munkatársaim. A legtöbb esetben elmond-
hatjuk, a felkeresettek megértették, hogy 
számlatartozásukat mindenképpen rendez-
niük kell és szívesen fogadták a felkínált se-
gítséget. Azt tapasztaljuk, hogy fogyasztóink 
többsége megérti, hogy a távhőszolgálta-
tási díjat is ugyanúgy meg kell fizetni, mint 

bármely más számlát. Arra viszont nagyon 
sok esetben nem gondolnak, ha ezt még-
sem teszik meg határidőre, vagyis elma-
radnak a számlával, annak jelentős, további 
plusz költségei lesznek, amit szintén nekik 
kell megfizetniük. A tartozás felhalmozását 
is szeretnénk elkerülni, mert egy kisebb ösz-
szegű távhődíj elmaradást hamarabb lehet 
rendezni. Vannak azonban olyan díjfizetők is, 
akik nem voltak hajlandóak munkatársunkkal 
megegyezni a tartozás rendezésében, illetve 
nem kötöttek részletfizetési megállapodást, 
így a MIHŐ Kft. minden esetben megindítot-
ta a jogi eljárást.

– Már elég idő eltelt a program kezdetétől. Mi-
lyen eredményekről lehet beszámolni?

– Már az rendkívül örömteli, hogy lehet 
eredményekről beszélni. 2013 óta több mint 
8200 díjfizetőt kerestek fel munkatársaink. 
Nagy eredmény az is, hogy 3390 fogyasztó 
teljes tartozását rendezte és 2170 fő kötött 
társaságunkkal részletfizetési megállapo-
dást. A megkeresett fogyasztók közül 2709 
volt azok száma, akik nem éltek a részletfize-
téssel vagy a teljes díjhátralék rendezésének 
lehetőségével, az ő esetükben a MIHŐ meg-
indította a jogi eljárást. Így azt lehet monda-
ni, hogy a hátralékos díjfizetőink nagy része 
elfogadta a programot és várják a személyes 
segítségnyújtást, az ügyfélpartnereink je-
lentkezését.

– Telefonon megkeresik-e a fogyasztók a MI-
HŐ-t ezzel kapcsolatban?

– Sok telefonhívást kapunk a díjfizetőktől, 
akik már hallottak a programunkról és szeret-
nék rendezni felhalmozott díjhátralékukat. Az 
elmúlt időszakban még nem értünk el szemé-
lyesen mindenkihez. Azon lakossági fogyasz-
tóink, akik nem akarják megvárni, hogy az 
ügyfélpartnerek személyesen megkeressék, 
azok a MIHŐ ügyfélszolgálatán ugyanúgy 
megkapják a tartozásuk rendezésére vonat-
kozó információkat és akár ott helyben ren-
dezhetik tartozásukat, illetve megköthetik az 
erre vonatkozó részletfizetési megállapodást. 
Szeretném jelezni azt is, hogy mozgáskorláto-
zott ügyfeleinket telefonon történő időpont-
egyeztetés után személyesen felkeresik mun-
katársaim.

– A távhődíj tartalmazza a víz felmelegítésé-
nek díját is. A helyszíni melegvíz-mérőórákat is 
ellenőrzik ilyenkor?

– A felkeresések alkalmával minden eset-
ben, ahol használati melegvíz-szolgáltatás is 
van, ellenőrizzük a melegvíz-mérőket. Az elle-
nőrzések során eddig nem találkoztunk prob-
lémával, inkább kellemes meglepetést okoz-
tunk néhány esetben: fogyasztóink ugyanis 
tévesen, több felhasználást diktáltak be, mint 
a tényleges melegvíz-felhasználás. Ezekben 
az esetekben a felhasználóknak a következő 
havi számlájukon jóváírtuk a különbözetet.

A vidéki nagyvárosok közül elő-
ször, a Miskolci Városi Közleke-
dési Zrt. (MVK Zrt.) által üzembe 
helyezett Free WIFI szolgáltatásnak 
köszönhetően az összes villamoson 
díjmentesen lehet netezni. 

A vezeték nélküli internet hozzá-
férés (WIFI) maximális sávszélessé-
ge járművenként 100 Mbps, melyen 
a csatlakozott felhasználók osztoz-
nak. A szolgáltatásnak köszönhető-
en nem csupán a miskolciak járnak 
jól, hanem a városba egyre nagyobb 
számban érkező vendégek is, hiszen 
így könnyebbé válik a látványossá-
gokról szóló leírás vagy egy útvo-
nalterv elkészítése.

Miskolc villamosain a fedélzeti 
WIFI szolgáltatás a villamos pro-
jekt keretében valósult meg, éves 
szinten nettó 9,4 millió forintba 
kerül a teljes, új villamos f lottára. 
Miskolcon a város egyéb szolgál-
tatásai mellett a közösségi közle-
kedés is folyamatosan fejlődik és 
okosodik: a WIFI szolgáltatás se-
gítségével az utasok letölthetik az 
MVK – szintén ingyenes – And-
roidos menetrendi alkalmazását 
(TransIT menetrend: MVK Zrt.), 
de a társaság több mint három-
ezer ember által kedvelt Facebook 
oldalához is csatlakozhatnak, 
ahol minden hasznos utazási in-
formációról értesülnek.

Free WIFI Miskolc összes 
Skoda villamosán!

Hét budapesti és három vidéki szál-
loda is bekerült a Magyar Értéktárba 
– adta hírül június 18-án a turizmus.
com. Ezek közül az egyik a lillafüredi 
Hunguest Hotel Palota.

Nagy Júlia TDM menedzser 
tájékoztatása szerint, a ga-
radnai pisztrángtenyésztés 
ugyanakkor a Kincseink 
– Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei értékdíjat nyerte el, 
június 16-án. Ezek az elisme-
rések nem egyedülállóak, a mis-
kolci turisztikai közösség letette a 
voksát a minőségi turizmus mellett 
– emelte ki Nagy Júlia. Az elmúlt né-
hány évben nagyon komoly szakmai 
munka folyt annak érdekében, hogy 
Miskolc turisztikai szolgáltatásai eu-
rópai léptékben is magas színvonalú-
vá váljanak. Ennek már látszanak az 
eredményei, az elmúlt időszakban alig 
volt olyan hét, hogy valamelyik helyi 

turisztikai szolgáltatás ne kapott vol-
na a saját kategóriájában hazai vagy 
nemzetközi elismerést. Néhány hete 

vehette át a Barlangfürdő a Magyar 
Fürdőszövetség új négy csillagos mi-
nőségbiztosítási védjegyét. A Bartók 
Plusz Operafesztivál idén bekerült az 
Európai Fesztiválszövetség által minő-
sített, legjobb hazai fesztiválok közé. 
A Herman Ottó Múzeum „Elit ala-
kulat” című kiállítása elnyerte Az év 

kiállítása díjat, az Egyetemvárosban 
található Uni-Hotel pedig az ország-
ban elsőként vehette át nemrégiben 
az ifjúsági szállások három hátizsá-

kos Nemzeti Tanúsító Védjegyét. A 
miskolci turisztikai menedzs-

mentszervezet Guide@Hand 
Miskolc mobil applikációja 
az Iránytű marketingkom-
munikációs versenyen „Az 
év mobil alkalmazása” cí-

met nyerte, a családokat meg-
célzó közösségi turisztikai ter-

méke, a Miskolc matricás album 
pedig már kétszeresen díjazott termé-
ke a szervezetnek. Alig néhány hete a 
Miskolc Pass turisztikai kártya is Vá-
rosmarketing Gyémánt nívódíjat nyert 
a Magyar Marketing Szövetség város-
marketing versenyén, akárcsak az idei 
Miskolc Magazin című turisztikai ki-
advány. 2015-ben a Diósgyőri vár és 
Lillafüred is megkapta a TripAdvisor 
kiválósági tanúsítványát. 

Nemzeti értékké vált
a PalotaSzálló 

Minőségorientált szolgáltatások Miskolcon minden szinten 
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 A Szabó Lőrincz Általános Is-
kola 4. r osztályának javaslata 
alapján „Avelino”-ra kereszteli 
nemrég üzembe helyezett DOT-
TO vonatát az Avalon Park.

A névadó pályázatra nagyon 
sok nevezés érkezett Miskolc-
ról és a környékéről – verseny-
ben voltak többek között a Za-
kat-Oli, Pöffencs, Bükki terkegő, 
Töfi Ottó és Bársonyvillám ne-
vek is. Az Avalon Park zsűrije nem 
volt könnyű helyzetben, de végül 
– a többség szavazata alapján – az 
Olaszországból érkezett DOTTO 
vonathoz igazán passzoló, olaszos 
hangzású Avelino név mellett dön-
töttek. A győztes osztály jutalma 
az volt, hogy a napokban az is-
kolától az Avalon Parkig a kü-
lönleges járművel utazhattak és 
kipróbálhatták az egyedülálló sza-
badtéri Maya Játszóparkot.

A speciális, turisták számára 
gyártott közlekedési eszköz az Ava-
lon Parkból elindulva, összesen 10 

megállót érintve, mintegy 50-60 
perces menetidővel tér vissza újra a 
parkba, érintve többek között a Ho-
tel Kittit, a Barlangfürdőt, a tapolcai 
új strandot, a nagyparkolót, a Balajti 
cukrászdát, valamint a posta megál-
lót és a buszvégállomást is. A moz-
donyból és három pótkocsiból álló 
szerelvény a park nyitásától egészen 
sötétedésig közlekedik és a speciá-
lis kivitelezésnek köszönhetően az 
egyik kocsit mozgáskorlátozott sze-

mély is igénybe veheti. 

Miskolc vezetése 
– tisztelete, meg-
becsülése jeléül 
– rendszeresen 
felköszönti szü-
letésnapjukon városunk szépkorú polgárait, 
átadva az Orbán Viktor miniszterelnök jó-
kívánságait tartalmazó emléklapot is. Júni-

us 19-én a 90. születésnapját ünneplő Petra 
Lajosnét köszöntötte otthonában Kriza Ákos 
polgármester. 

Autista fiatalok művészi alkotásait mutat-
ták be a hétvégén az egyik miskolci bevásár-
lóközpontban. A Mosoly Otthon Közhasznú 
Alapítvány (MOHA) divatbemutatóval egy-
bekötött, szombati rendezvényén a látogatók 
megismerkedhettek az alapítvány művészet-
terápiás programjával, a miskolci partnerek 
projektjeivel, illetve az autizmussal élők fog-

lalkoztatása terén elért 
eredményekkel.

A MOHA missziójá-
nak tekinti a Magyaror-
szágon autizmussal élő 
gyermekek és felnőt-
tek életkörülménye-
inek javítását. 2010-
ben indították útjára 
művészeti program-
jukat Tarr Hajnalka 
képzőművész veze-
tésével Miskolcon, 
a Miskolci Autista 

Alapítvány és a Szimbió-
zis Alapítvány lakóotthonában. A művészeti 
foglalkozások ma már 6 otthonban folynak, 
közel 60 fiatal részvételével. A foglalkozáso-
kon születő alkotásokat kiállításokon és jóté-
konysági aukciókon, valamint a www.autisti-
cart.hu honlapon mutatják be. Saját márkájuk, 
az Autistic az autizmussal élő alkotók rajzaira 
épül. 

Mintegy 13 ezren voltak kíváncsiak a 15. 
Bartók Plusz előadásaira. Sok más mellett 
idén is Verdi, Puccini és Bartók operákkal 
várták a közönséget, voltak ősbemutatók és 
a könnyűzene kedvelői is kedvükre szemez-
gethettek a programok közül. A tíz napos 
fesztivál hagyományosan 
a Virtuózok Gálaesttel 
ért véget, a színházban. 

Az eseményen jelen volt 
és beszédet mondott Szőcs 
Géza kormánybiztos, a mi-
niszterelnök kulturális főta-
nácsadója, a fellépők közül 
pedig idén sem hiányzott 
Miklósa Erika, Kossuth- és 
Liszt Ferenc-díjas opera-
énekes. Mint mondta, úgy 
érzi, sehol nem várják any-
nyira és sehol nincs akkora 
sikere, mint Miskolcon. - Nem tudom, mi ennek 
a titka, de valahogy mindig érzem a hatalmas vá-
rakozást Miskolcon, bármit is adok elő – fogal-
mazott az operaénekes.

Miklósa Erikát ezúttal is vastapssal köszön-
tötte a közönség, minden produkciója után, s 
nagy sikert arattak a „Virtuózok” című tehet-

ségkutató műsor jelen lévő szereplői is. Kesse-
lyák Gergely fesztiváligazgató elmondása sze-
rint, az idei Bartók Plusz június 12 és 21 között 
két erőteljes fesztiváli hétvégére koncentrálta 
kiemelt, nagyobb lélegzetvételű rendezvénye-
it: összesen 78 fesztiválprogramot kínált. A 

főműsorban 14 együttes, 
köztük két külföldi társu-
lat produkcióját láthatta a 
közönség és a mintegy 80 
szólista között 18 külföldi 
fellépő szerepelt. A közre-
működők száma ‒ a zene-
karokkal és a kórusokkal 
együtt ‒ elérte a 400-at.

A kortárs és hagyomá-
nyos értékeket képviselő 
operabemutatókat, vala-
mint a hangversenyeket 
több mint 6000 néző lát-
ta, az ingyenes szabad-

téri koncerteket és előadásokat pedig napon-
ta közel 1000-en követték nyomon. - Sikeres 
fesztivált, minőségi produkciókat tudhatunk 
magunk mögött. A maga nemében valameny-
nyi előadás egyedi és megismételhetetlen volt, 
magas művészi színvonalat képviselt – értékelt 
Kesselyák Gergely. 
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„A maga nemében valamennyi előadás 
egyedi és megismételhetetlen volt”

„Avelino”
lesz a neve az Avalon 

Park vonatának

Autista fiatalok művészi alkotásai

Boldog 
születésnapot!

Béres Attila ezen a héten 
már ügyvezető igazgató-
ként foglalta el a helyét a 
Miskolci Nemzeti Szín-
ház direktori székében. 
Mint arról korábban 
beszámoltunk, a képvi-
selőtestület egyhangú 
szavazással döntött ki-
nevezésről.

– Nagyon megtisztelő 
érzés volt ott lenni és azt 
érezni, hogy politikai ho-
vatartozástól függetlenül 
ezt most mindenki akar-
ja – mondta el lapunknak 
Béres Attila. Az ügyveze-
tő igazgató szerint ez azt 
mutatja, hogy a képvi-
selőtestületben azt a fajta politikai 
csatározást, ami alapvetően megha-
tározza a politikusi létet, Miskolcon 
fölülírja egy fontossági sorrend és 
ebben a színház mindenkinek egy-
formán fontos. - Ez nekem nagy se-
gítség, nagy bizalom és ugyanakkor 
óriási felelősség is. Ők testületileg 
megbíztak bennem, nekem pedig 
be kell bizonyítanom, hogy méltó 

vagyok erre, a legrégebbi színház a 
legjobb színház – emelte ki. 

Béres Attila szerint művészi érte-
lemben nehéz váltásról beszélni. A 

Miskolci Nemzeti Színház továbbra 
is megtartja korábbi státuszát, magas 
művészi, esztétikai igényű előadáso-
kat szeretnének létrehozni. Amiben 
változásra van szükség, az a szerve-
zettség és a kihasználtság. - Olyan 
közeget kell létrehoznunk, amelyben 
a színész, mint alkotó a legjobban 
tud dolgozni. Egy atléta sem tud egy 
nap alatt ötször lefutni 100 métert, 
közben pedig mind a tízszer 10 má-
sodperc alatt teljesí-
teni – hangoztatta 
az új igazgató.

– Népszínházat szeret-
nénk, illetve ahogy a pá-
lyáztunkban neveztük, 
XXI. századi modern 
népszínházat. Kellenek 
olyan előadások, amelyek 
közvetlen hangon szólít-
ják meg a nézőket. Ezek a 
zenés darabok, a musical-
ek, operettek. Ebben nagy 
előnyünk van, hiszen én 
hat évig voltam az Ope-
rettszínház főrendezője – 
nyilatkozta terveiről Bé-
res Attila. Mint mondta, 
a népszínházhoz ugyan-
akkor hozzátartozik a kí-
sérletezés is. Ebbe a ka-
tegóriába olyan darabok 
is beleférnek, ahol akár a 
színházi kísérletezés végső 

határát is meg tudják mutatni. Termé-
szetesen elmaradhatatlanok a klasz-
szikus színdarabok és a kortárs ma-
gyar és világirodalmi előadások. Több 
gyermekdarab kell, hiszen ha ma nem 
csinálnak a legfiatalabbaknak előa-
dást, akkor 15 év múlva nem lesz néző. 
- Nyílván kellenek olyan darabok, 
amelyek a populárisabb színházat sze-
retőknek szólnak. Mindig van egy-egy 
olyan néző, akit még meg lehet szólí-
tani. Nekünk az a dolgunk, hogy ezt a 
nézőt megtaláljuk és becsalogassuk a 
színházba – hangsúlyozta az igazgató. 

„Mindig vAn egy néző, 
Akit Meg lehet szólítAni”

Beszélgetés a Miskolci nemzeti színház új igazgatójával
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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

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

június 24–30.

FIGYELJE LEGÚJABB AKCIÓNK TERMÉKEIT  
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN!

Kristálycukor         
1 kg 

175 Ft

Előhűtött  
egész csirkecomb       

1 kg,   
(baromfit árusító  

üzletekben) 

 599 Ft

Előhűtött  
csontos csirkemell        

1 kg,   
(baromfit árusító  

üzletekben)     

999 Ft

Sága Falni Jó! pulykavirsli 140 g, egységár: 1279 Ft/l 179 Ft
Pick sertés párizsi 1 kg 1399 Ft
Pick Nosztalgia párizsi 1 kg, COOP ABC, COOP Szuper 1699 Ft

Hűségét most a 20 éves COOP megjutalmazza!  
Vásároljon 60% kedvezménnyel Lock&Lock edényeket!  

Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon!

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

a búcsúzás mindig nehéz…

A Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakkö-
zépiskola 2015. június 19-én 16 órai kezdettel rendezte tanévzáró Istentiszteletét. E tanévzá-
ró nemcsak az elmúlt tanév lezárását jelentette, hanem búcsúzást Fellegvári Zoltán igazgató 
úrtól is, aki 14 évig tartó igazgatói munkája után ez évben nyugdíjba vonul. 

Az ünnepség első részében az Istentiszteleten a szolgálatot D. Szebik Imre püspök úr, Bu-
day Barnabás, Borsod-Heves egyházmegye esperese és Gerlai Pál iskolalelkész végezte. A ün-
nepély második részében az iskola diákjai köszöntötték igazgató urat a hitről, a szeretetről 
szóló műsorukkal. 

Vígh Roland, az iskola jelenlegi vezetője elmondta ünnepi beszédét és búcsúzott igazgató 
úrtól az intézmény dolgozói és diákjai nevében. „A búcsúzás soha nem könnyű. Különösen 
nehéz ez akkor, ha olyan személy fejezi be a munkáját, akinek neve szorosan összekapcso-
lódik iskolánk történetével. Fellegvári Zoltán igazgató úr irodájának ajtaja bezárul, de nem 
maradnak rejtve azok az értékek, amelyekért éveken át dolgozott.” – hangzottak Vígh Ro-
land intézményvezető szavai. 

Ezt követően Dr. Fábri Györgyöt, a magyarországi evangélikus egyház északi egyházkerü-
letének felügyelőjét hallhattuk, aki Fellegvári igazgató úr életútját méltatta, és vitathatatlan 
érdemeiről beszélt, melyeket a magyarországi evangélikus egyház oktatási rendszerének, in-
tézményhálózatának bővítése ügyében tett az elmúlt közel másfél évtizedben. 

Végül D. Szebik Imre püspök úr köszönte meg Fellegvári Zoltán munkáját. Beszédében át-
tekintette az miskolci evangélikus oktatás történetét, kiemelte, hogy igazgató úr áldozatos 
munkájának köszönhetően jött létre egy kis evangélikus oktatási sziget a belváros szívében. 

 A műsort és a méltatások sorát szeretetvendégség zárta.

G4s Készpénzlogisztikai Kft.

személy-  
és VaGyonőr

munkatársakat keres miskolci munkavégzésre

FŐBB FELADATOK, MUNKÁK:
l pénz- és értékszállítás l ATM értékkezelés

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
l érvényes vagyonőri igazolvány l fegyvervizsga-bizonyítvány
l feddhetetlen előélet

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT:
l „C” jogosítvány, gépjárművezetői tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:
l bejelentett, alkalmazotti jogviszony l stabil jövedelem
l utazási költségtérítés l fiatal, dinamikus csapat
l szakmai fejlődés

JELENTKEZÉS AZ ÁLLÁSRA:
amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, fényképpel ellátott, magyar nyelvű 
önéletrajzát „értékszállító miskolc” jelzéssel juttassa el hozzánk a következő elérhető-
ségre vagy keressen meg minket: e-mail: munka@hu.g4s.com, tel: 06 20 242 0667.

G4s Készpénzlogisztikai Kft.
a minőségi biztonsági szolgáltatásokat nyújtó  

multinacionális cég magyarországi leányvállalata

VaGyonőri tanfolyamot 
indít munKalehetőséGGel

Amennyiben érdekli a vagyonőri szakma és szeretne egy dinamikusan fejlődő csapat 
tagjaként biztos munkahellyel elhelyezkedni, jelentkezzen!

l A képzés helye: miskolc
A sikeres vizsgát követően azonnali elhelyezkedési lehetőséget biztosítunk az 
alábbi területeken: pénz- és értékszállítás; atm értékkezelés

AMIT KÍNÁLUNK:
l bejelentett, alkalmazotti jogviszony l stabil jövedelem
l utazási költségtérítés l fiatal, dinamikus csapat
l szakmai fejlődés l hosszú távú munkalehetőség
l családbarát munkahely l szociális támogatási rendszer
l a legjobban teljesítő munkavállalók esetén C kategóriás jogosítvány támogatása

amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és szeretne egy verseny-
képes szakmával a zsebében elhelyezkedni, fényképpel ellátott magyar 
nyelvű önéletrajzát juttassa el hozzánk a munka@hu.g4s.com e-mail címre! 
az üzenet tárgya „tanfolyam-miskolc” legyen! 

l  eszTergoM-visegrád- 
szeNTeNdre: 
július 18. – 7.500 Ft/fő

l  Nagykároly-szaTMár- 
NéMeTi-kaploNy- 
kolTó-NagybáNya:  
július 25–26. – 19.000 Ft/fő

l  zágráb-pliTvicei Tavak:  
augusztus 22–23. – 29.000 Ft/fő

l  Nagyvárad „TegNap és Ma” 
július 25. – 5.500 Ft/fő

l  győr – paNNoNhalMa 
augusztus 1. – 9.000 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
Miskolcon avas délen garázs 
és Trabant Combi 1,1 eladó. Tel.: 
46/741-181, 30/622-9420.
Terméskőből épült családi ház 
eladó a festői szépségű Kisgyőr 
központjában. Szoba, fürdőszoba, 
konyha, spájz található az épület-

ben, mellette nyári konyha, mellé-
képületek, 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 szomszéd-
ban. A házhoz 1800 m2 szőlő (cse-
mege szőlő, gyümölcsfák) ill. 500 
m2 termőföld is megvásárolható. 
Ir. ár: 3,5 MFt. Érd.: 30/730-2261.
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Az avasi gótikus református templom a belváros legrégebbi épülete, a 13. 
században kezdték el építeni román stílusban a római katolikusoknak. Ek-
kor még kicsi, egyhajós templom volt, I.(Nagy)Lajos idején bővítették, nyu-
gati irányban. Később, 1489-ben háromhajós, késő gótikus stílusú csarnok-
templommá építették át. 1544-ben a törökök felgyújtották, beomlasztva a 
gótikus bordás boltozatokat, a tetőt és ledöntve a tornyot. Ezután a templom 
több mint két évtizedig tető nélkül maradt, kitéve az időjárás viszontag-
ságainak. Emiatt nem gyönyörködhetünk az egykori freskókban. 1563-tól 
1569-ig a templomot református szertartásoknak megfelelően alakították 
át. A déli oldalon a barokk ravatalozót 1760-ban, az északin pedig neo-
gót cintermet 1896-ban építették. Ebben az évben épült az orgonakórus is, 
amelyet Sztehlo Ottó tervezett. Az 1941. évi belső felújítás során ásatásokat 
is végeztek. Kiderült, hogy a robusztus pillérek között összefüggő faltestek 
vannak és ekkor került elő az egykori északi sekrestye bejárata, valamint a 
mellette lévő szentségtartó is.                                         fotó: Mocsári L.

Akkor...

...és Most

A múzeumi épületekben, a galé-
riában, a Diósgyőri várban és a 
városi közlekedési vállalat telep-
helyén is színes, érdekes progra-
mokkal várták az érdeklődőket 
június 20-án este Miskolcon, a 
Múzeumok Éjszakáján. 

Múlt szombaton este és éjszaka 
városunk hat múzeumi egységében 
várták a látogatókat - negyven prog-
rammal, 16 kiállítással, köztük több 
most nyitó tárlattal. Pusztai Tamás, 
a Herman Ottó Múzeum igazgatója 
kiemelte, az idei kínálat összeállítá-
sánál minden korosztályra gondol-
tak, minden épületükben kialakí-
tottak gyermekfoglalkoztatót. Mivel 
a Pannon-tenger Múzeumot nevez-
ték az Év európai kiállítása díjra, így 
most tesztelni is kívánják a tárlatot. A 
múzeum igazgató kiemelte, már tíze-
dik éve szervezik meg a Múzeumok 
Éjszakáját, és számukra ma is az a leg-
fontosabb, hogy megmutassák: a mú-
zeum egy jó hely, ami közös történe-
teinket, emlékeinket őrzi meg. 

Idén már ne-
gyedik alka-
lommal csatla-
kozott a városi 
programokhoz 
a II. Rákóczi Fe-
renc Megyei és 
Városi Könyv-
tár Lévay Jó-
zsef Muzeális 
Könyvtára. A 
mostani alka-
lom rendhagyó 
volt, újraavatták 
ugyanis Szabó 
Lőrinc áthe-
lyezett szobrát. 
Kiss Gábor al-
polgármester 
köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy 
a volt Doleschall-kúria udvarán, egy 
igazán különleges atmoszférájú he-
lyen állhat a hazai irodalmi élet egyik 
meghatározó költőjének szobra.

A szobor azért került át a park egy 
másik pontjára, hogy nagyobb legyen 
az összefüggő zöld terület, s minél 

több rendezvénynek adhasson ott-
hont a könyvtárudvar.

Az újraavatásánál egy időkapszu-
lát is elhelyeztek a szervezők, majd 
a szobrot megkoszorúzta a város 
képviseletében Kiss Gábor, a me-
gyei és városi könyvtár nevében 
Prokai Margit igazgató, valamint 

Rostás Lász-
ló főépítész és 
Barta Gábor 
önkormányza-
ti képviselő.

Az MVK Zrt. 
Szondi György 
utcai telephe-
lyén hömpöly-
gő tömeg vette 
körül a kiállí-

tott járműveket, rengetegen voltak kí-
váncsiak a régi korok legendás utazási 
eszközeire, csakúgy, mint a jövőt mu-
tató, új MAN-buszra.

A Diósgyőri vár izgalmas éjsza-
kai programjain megelevenedett a 
középkor: a rendhagyó lámpás ka-
landozásokat, a tűzzsonglőröket, 
a jövendőmondó boszorkányt és a 
táncházat közel ezer látogató tekin-
tette meg.

A második világháború elején Mis-
kolc ipara a hadi konjuktúrának 
köszönhetően fellendült. A háború 
hatása elsősorban Diósgyőrben és 
néhány miskolci gépgyártó üzemben 
érvényesült. 

A német lengyel háború idején 1939-
ben 30-35.000 lengyel katonai és pol-
gári személy vonult át a megyén és 
Miskolcon, ízelítőt adva a háború bor-
zalmaiból. Mintegy 400 lengyel katonát 
Miskolcon helyzetek el a VII. hadtestnél 
a Fried-gyártól bérelt épületekben.

Magyarország hadba lépését Fekete 
Bertalan polgár-
mester 1941. július 
30-án a törvény-
hatósági bizottság 
ülésén jelentette be. 
A Szovjetunió elle-
ni háborútól kezd-
ve Miskolcon is 
érvényben voltak 
a háborús előírá-
sok: bevezették a kötelező elsötétítést, 
légoltalmi parancsnokokat neveztek ki 
a lakóterületeken, az üzemekben, és el-
rendelték a civil férfilakosság légvédel-
mi szolgálatát a városban. Miskolcon 
a hadiüzemek révén az ott dolgozókat 
erősen szűrték és figyelték. 

Több hullámban, 1939–1940-ben, 
1941 tavaszán, majd 1942 tavaszán 
volt tömeges behívás. 1942-ben in-
dultak a miskolciak a VII. hadtest 
kötelékében a keleti hadszintére. A 
VII. hadtest 1942. szeptember kö-
zepére – a 11. magyar hadsereg ré-
szeként – vonult fel a Don kanyar-
nál közvetlenül német csapatok 
alárendeltségében. 1942–1943 for-
dulóján, január 12-én a szovjet had-

sereg offenzívája során a II. hadse-
reggel együtt a miskolci hadtest is 
felmorzsolódott, mintegy 4000 főre 
tették a veszteségeit. Az életben ma-
radt katonákat 1943 májusában ün-
nepélyesen fogadták a népkertben. 

Az 1943 szeptemberi diósgyőri béke-
tüntetés nagy figyelemfelkeltő esemé-
nye lett a belpolitikának. Az eseményt 
két konkrét hír váltotta ki. Az egyik az 
volt, hogy augusztus 11-én a budapesti 
lapok ismertették a londoni rádió köz-
lését, amelyben felsorolták azokat az 
ipari központokat és közlekedési cso-
mópontokat, amelyeket a szövetséges 
hatalmak bombázni fognak. A másik 
tényező az olasz kiugrás híre volt. A 
város közvéleményének egy részének 

megrendült a hite a németek biztos és 
végső győzelmében. A diósgyőri tünte-
tést az ágyúgyárban és a megmunkáló 
műhelyben dolgozó baloldali szociál-
demokraták és illegális kommunisták 
szervezték meg. 1943. szeptember 9-én 
a reggeli szünet időszakában a meg-
munkáló műhely és a szerelde mun-
kásai leállították a gépeket, és az iroda-
épület felé indultak, békét és magasabb 
bért követelve. A diósgyőri akciónak 
híre ment, napokig tartottak a kihall-
gatások. Simon Albertet és Turóczy 
Lászlót tartóztatták le, de kellő bizo-
nyítékok hiányában nem állították 
hadbíróság elé őket. Oszip Istvánt, 
az egyik szervezőt bevonultatták.  
(Folytatjuk)                     soMorjAi LeheL

(1. rész)
MiskoLc A Második viLágháborúbAN 

szíNes MiskoLci progrAMok A MúzeuMok éjszAkájáN
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Kemény, de nem reménytelen 
csoportba került a Miskolci Jeges-
medvék csapata a Kontinentális 
Kupa második csoportkörében, 
amelyet hazai pályán játszhatnak 
le a sárga-feketék. A Kontinen-
tális Kupa lebonyolításáról szóló 
megbeszélést június 20-án ren-
dezték, Budapesten. A Miskolci 
Jegesmedvék a második körben 
csatlakoznak be a küzdelmekbe, 
amelyet október 23-25-e között 
rendeznek meg. A csoportban a 
lett Mogo Riga, a szlovén Acroni 
Jesenice és a spanyol CH Jaca lesz 
a magyar bajnok ellenfele. Aláír-
ta a Jegesmedvékhez a következő 
szezonra szóló megállapodását a 
szurkolók első számú kedvence, 

Jesse Dudas (képünkön). A ka-
puba a díjakkal és elismerésekkel 
alaposan kidekorált 26 éves ame-
rikai Mark Guggenbergert igazol-
ták le, s a tavalyi sikercsapat újabb 
három játékosa - Popovics Patrik, 
Ritó László és Szilágyi Levente – 
is leszerződött a Jegesmedvékhez 
a következő szezonra.

A hétvégén az U23-as és junior 
atlétikai országos bajnokság küz-
delmeinek ad otthont Miskolc. 
A verseny keretében adják át a 
Miskolci Atlétikai Centrumot, 
amelynek futópályája ezentúl a 
megye kiváló atlétájának, Tábori 
Lászlónak a nevét viseli majd.

Erről csütörtökön sajtótájékozta-
tón számoltak be, ahol Kiss Gábor 
alpolgármester emlékeztetett: az 
atlétikai centrum felépítése a diós-
győri stadion rekonstrukciójához 
kapcsolódik. Az ottani rekortán-
pálya megszűnésével új helyet kel-
lett találni az atlétáknak.

A 350 millió forintos beruházás-
ra a kormány biztosított forrást, az 
Egyetemvárosban a nemzetközi 
szabványoknak, versenyelőírások-
nak megfelelő pálya és fedett futó-
folyosó épült. A 400 méteres rekor-
tán pályát már eddig is több ezren 
próbálták ki. A létesítmény futópá-

lyája ezentúl 
Tábori Lász-
lónak a ne-
vét viseli. A 
vi lág csúcs-
tar tó kö-
zép-hosszú-
t á v  f u t ó 
bor  sodi at-
lé ta Abaújszántón töltötte gyerme-
kéveit. Pályafutása során többször 
ért el világcsúcsot, az 1956-os, mel-
bournei olimpián pedig negyedik 
helyezett lett. 

Tábori László jelen volt a sajtótá-
jékoztatón Mint mondta, szavak-
kal nem is tudja kifejezni, mekkora 
öröm érte, amikor megtudta, hogy 
róla nevezik el a pályát. - Azt gon-
doltam, milyen jó lett volna, ha én 
is ilyen helyen, ilyen körülmények 
között tudok edzeni – nyilatkozta. 
Szász László, a Miskolci Sportcent-
rum Kft. atlétikai referense kiemel-
te, legutóbb 1988-ban volt atlétikai 

pályabajnokság Miskolcon. – Nagy 
öröm tehát számunkra, hogy új-
ból Magyarország legjobb junior 
és utánpótláskorú atlétáit láthat-
juk vendégül – hangoztatta. Az 
utóbbi évek legnépesebb nevezése 
érkezett az atlétikai bajnokságra: 
az első versenyre 430-an jelezték 
az indulásukat, összesen 648 ver-
senyszámra neveztek. A miskol-
ci bajnokság kiemelkedő abból a 
szempontból is, hogy a következő 
hetekben korosztályos világverse-
nyeket fognak rendezni – a hétvé-
gén dőlhet el, kik szerepelhetnek a 
válogatottakban.

JegeSmedve Hírek

Kedd délután edzőmérkőzést játszott 
a DVTK a szlovák Rimaszombat ellen, 
a találkozó gólnélküli döntetlennel zá-
rult. Csaknem végleges a DVTK nyá-
ri felkészülési programja: az edzőtábor 
idején az izraeli bajnok Maccabi Tel-
Aviv és az osztrák élvonalbeli Admira 
Wacker mellett az orosz másodosztá-
lyú Orenburg ellen játszik a Diósgyőr. 
A DVTK vasárnap utazik Bükfürdő-
re, jövő héten pedig három felkészülési 
mérkőzés mellett a szombathelyi Király 
Kupán is részt vesz. Az edzőtábor ide-
jére tervben van egy negyedik találko-
zó amely még szervezés alatt áll, illetve 

a tervek szerint július 11-én a diósgyőri 
stadionban játssza majd a bajnoki fő-
próbát Bekő Balázs együttese. Közben 
új szponzor is megjelent a csapatnál: a 
Volkswagen és a Porsche Hungaria Kft. 
26 gépkocsit biztosít a DVTK játékosai-
nak, vezetőinek egyéves használatra.

A múlt szombati világkupa viadal 10 kilométeres verse-
nye után a miskolci Kiss Attila a vasárnapi öt  kilométe-
res OB-nek is nekivágott és a felnőtt mezőnyben a dobogó 
harmadik fokára állhatott fel! A tehetséges fiatal sportoló 
alig 8 másodperccel (!) maradt le a verseny győztesétől. Ez 
a különbség ekkora távon, az erős férfi felnőtt mezőnyben 
igazán szép teljesítmény.

FelkéSzüléS a dvTk-nál 
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Európai Szociális
Alap

2015 | 06 | 30.
ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS  
AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI PEDAGÓGUSKÉPZÉS  
MEGÚJÍTÁSÁÉRT CÍMŰ PÁLYÁZAT EREDMÉNYEI

A pályázat megvalósítói az Eszterházy Károly Főiskola és konzorciumi partnere a Miskolci Egyetem mun-
katársai nem kisebb célt tűztek ki, minthogy minőségi változást indítsanak el a hazai pedagógusképzés 
rendszerében. A projekt során kidolgozott szakmai tartalom- és minőségfejlesztés által az észak-magyar-
országi térség pedagógusképzése, valamint annak gyakorlata mára megfelel a tudásalapú gazdaság és a 
köznevelési rendszer elvárásainak. A pályázat céljait 5 modulban valósítottuk meg. A projekt megvalósítá-
sát az Európai Unió 685.65 millió forinttal támogatta.

A K/1-es modul munkatársainak tevékenysége nyomán megkezdte működést a minőségbiztosítási rendszerrel 
valamint önálló honlappal is rendelkező Tanárképző Központ. Kialakult az alkalmassági-, a pályaalkalmassági-, a 
tanári záróvizsgák lebonyolításának eljárásrendje. Felülvizsgálták és pontosították, illetve új elemekkel egészítették 
ki a tanítási gyakorlatok rendszerét és korszerűsítették a tanár-továbbképzési kínálatot is. Megerősödtek a külső és 
belső partnerekkel történő együttműködési keretek és a tanár szakos hallgatók diplomás pályakövetési rendszere is. 

A K/2-es modul munkacsoportja részt vett az Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és 
Szolgáltató Központ működésének fejlesztésében. Elkészült egy rendszerfejlesztési javaslatgyűjtemény, amely 
a kutatási irányok részletezése mellett több továbbképzési és oktatásfejlesztési programot dolgozott ki. Hatéko-
nyabbá vált a Regionális Hálózati Pedagógiai Tudásmegosztó Fórum, az ePedNet, valamint a felsőoktatási képző 
intézményeket és a köznevelési intézményeket segítő tudástechnológiai kutatóhálózat, az úgynevezett HelpDesk 
szolgáltatás is. A modul munkatársai nemzetközi és hazai tapasztalatokra alapozva kidolgozták a pedagóguskép-
zők számára egységesen meghatározható, másodlagos kompetenciák rendszerét, valamint azok fejlesztésre egy 
tréningprogramot is. Megalkották az „Integrációs szakpedagógus” szakvizsga programot, melynek elvégzése a 
sajátos nevelési igényű valamint a hátrányos helyzetű gyerekek felkészítésben szerepet vállaló, őket integráltan 
tanító pedagógusok munkáját segíti majd.

A K/3-as modul keretében készült el egy országos reprezentatív felmérés a pedagógusok gyakorlati tudásá-
ról, szakmai fejlődésük folyamatáról, valamint felmérték a pedagógusképzéssel és pedagógus továbbképzéssel 
kapcsolatos köznevelési igényeket, jógyakorlatokat is.  Kidolgozták a közösségi gyakorlat, valamint az osztatlan 
tanárképzést teljesítők számára kötelező egyéves gyakorlat mentori támogatásának rendszerét is. Tevékenységük 
nyomán újabb partnerintézményekkel bővült a köznevelési és felsőoktatási intézmények közötti térségi hálózat. 

A K/4-es modulban dolgozók egy elemzést követően összevetették a jelenlegi pedagógus- és továbbképzési 
anyagokat a NAT-tal a hiányterületek feltérképezése érdekében. Kidolgoztak 30, moduláris rendszerű pedagógus 
továbbképzési, valamint egy országosan egyedülálló a néptáncon alapuló komplex képességfejlesztő programot 
is. Elkészült a tanártovábbképzést segítő módszertani e-folyóirat mintaszáma is. 

A K/5-ös modul egyik legfontosabb tevékenységi területe az Eszterházy Károly Főiskolához csatlakozó Co-
menius Kar volt. A projekt keretében létrejött a csecsemő és kisgyermeknevelő valamint az óvópedagógus képzés 
integrációja, az inkluzív nevelés specializáció programja, valamint több gyakorlati képzést is kidolgoztak. Elindult a 
tolerancia szakkollégium és nagy hangsúlyt fektettek a roma kultúra műveltségterületre és a sárospataki kulturális 
örökség minél hatékonyabb beemelésére a pedagógiai munkába.

miskolci úszó a nyíltvízi magyar OB dobogóján!

OrSzágOS BaJnOkSággal avaTJák 
az aTléTikai cenTrumOT
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Nemzetközi vizeken a Lévayval!
„…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Jn 15:16)

A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 
küldetése, hogy határozott keresztyén értékrend men-
tén, széleskörűen fejlessze a tanulói alap- és speciális 
képességeit és kompetenciáit, hogy biztosítsa a lehető-
séget a fejlődésre, a jövőjüket pozitívan befolyásoló és 
akár meghatározó élményekre, felkínálva minél több al-
kalmat e készségek és képességek kiaknázására.

Ennek érdekében számos országos, sőt nemzetközi szerve-
zethez és programhoz csatlakoztunk, vagy épp a kezdeménye-
zői voltunk, mint a komplex tanácsadói rendszer. Széles és vál-
tozatos eszköztárunk meghatározó elemét képezik a cserediák 
programok, melyek keretében, csak a tavalyi tanévben több 
mint 60 diákunk jutott el Erdélybe, Kárpátaljára, Felvidékre, Hor-
vátországba, Németországba, Hollandiába és Ausztráliába.

Az iskolánkban futó cserediák programoknak alapvetően két 
irányultsága van:

– egyrészt célunk a külhoni magyarsággal és testvérintézmé-
nyeinkkel a kapcsolatok ápolása, a már meglévő vagy frissen for-
málódó kötelékek elmélyítése, a diákjainkban alakuló nemzeti 
identitástudat megszilárdítása. Ezt a célt támogatja az iskolánk-
ban, több mint egy évtizede működő kárpát-medencei cseredi-
ákprogram, amely során 15 református és 2 állami fenntartású 
gimnáziummal ápolunk szoros kapcsolatot, valamint a Határta-
lanul Program, amely keretében idén, Marosvásárhely mellett, 
már Nagyenyedet is a partnereink közt tudhatjuk.

– másrészt lehetőséget kívánunk biztosítani az arra érdemes 
tanulóknak, hogy anyanyelvi környezetben tanulhassák és gya-
korolhassák a választott idegen nyelvet, valamint segítsük a ta-
nulók kulturális ismeretszerzését és más népek kultúrájának 
megismerését személyes tapasztalatok által. Ennek érdekében 
2 német, egy holland és egy ausztrál cserediák programunk fut, 
melyre diákjaink minden évben pályázhatnak. A németorszá-
gi delmenhorsti Max-Planck-Gimnáziummal 2005 óta ápolunk 

szoros kapcsolatot és idén már a steinatali Melanchthon-Schule 
középiskolával is bővült a lehetőségek köre. Hollandiában a kes-
tereni Von Lodenstein College-al 3 évvel ezelőtt vettük fel a kap-
csolatot, így az élmények még viszonylag frissek; ezzel szemben 
a Sydney közelében lévő ausztráliai Macarthur Anglican School, 
már szinte a kezdetektől a partneriskolánk volt, hiszen 1997-től 
kezdődően fogadnak tőlünk cserediákokat, mint ahogy mi is 
megkapjuk a lehetőséget, hogy betekintést adjunk a hozzánk 
látogató fiataloknak az itteni hétköznapokban és nem hétköz-
napi értékeinkbe.

Hiszünk abban, hogy a Lévay úgy végzi szolgálatát, hogy az-
zal a tanítványainkat támogatjuk, ösztönözzük és segítjük ké-
pességeik kibontakoztatásában, céljaik elérésében, úgy hogy 
sikereik által nyomot hagyjanak a világban és a következő 
nemzedékeket is büszkeséggel töltse el, hogy a Lévay József 
Református Gimnázium és Diákotthon diákjai lehetnek.

Cím: 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2.
Tel.: +36 46 500 180
www.levay.tirek.hu

Apróhirdetés
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. Nyit-
va: H–P: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kartonozás, lambériázás, fila-
góriák, előtetők, kerítések, kerti 
házak és egyéb famunkák készí-
tése; Velux ablakok beépítése, 
cseréje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőztetése.  
www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 
06-20/460-6775.
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programajánló
Program/közélet

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
Központi Ügyfélszolgálata 2015. június 30-án 8.00 órától 
12.00 óráig tart nyitva. Július elseje a köztisztviselők és kor-
mánytisztviselők napja Magyarországon, amely a törvény ér-
telmében a köztisztviselők számára munkaszüneti nap. Ezen 
a napon szünetel az ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban.

Június 28-án 10 órakor kezdődik a mindszenti templom 
Péter-Pál búcsúja. Az ünnepi szentmisét Seregély István ny. 
egri érsek mutatja be, ekkor ad hálát Miskolcon pappá szen-
telése 60. évfordulóján. Ezen a napon a fél 12 órai szentmise 
elmarad. Június 29-én Péter-Pál napján 7, 10 és 18.30 órakor 
lesznek szentmisék. Június 28-án 10 órakor mutatja be első 
szentmiséjét a múlt szombaton pappá szentelt Strahl Péter az 
újdiósgyőri Szent Imre templomban. A minorita templomban 
Június 28-án a 18 órai szentmisét Kelemen Didák boldoggá 
avatásáért mutatják be. Július 1-jén 18.30 órai kezdettel Czakó 
Gábor Kossuth-díjas író „A gazdaságkór titkai” címmel tart 
előadást a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Fényi-termében. 
Július 1-jén a KÉSZ miskolci csoportja rendezésében kerül sor 
17 órai kezdettel a Fráter György Katolikus Gimnázium au-
lájában Mocsári Ferenc zeneszerzői estjére. Július 4-én 18.30 
órai kezdettel mutatja be első szentmiséjét a diósgyőri plébá-
niatemplomban Füleczki István újmisés.

KözérdeKű Közlemény 

egyházi híreK, eSeményeK 

június 27. szombat EGY 
CSÓK ÉS MÁS SEMMI zenés 
komédia két részben 20:30 | 
NAGYSZÍNHÁZ Jegyvásárlás

július 2. csütörtök HAIr 
MuSICAl 20:30 | NAGY-

SZÍNHÁZ Orlai Produkció 
Jegyvásárlás

július 3. péntek HAIr 
MuSICAl 20:30 | NAGY-
SZÍNHÁZ Orlai Produkció 
Jegyvásárlás

a miSKolC TeleVízió műSora
június 29. | 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 30. | 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 alapszakasz ism. 21.00–06.00 Képújság

július 01. | 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

július 02. | 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 Sport-
hírek 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

július 03. | péntek 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  Egészségper-
cek19.00 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  Prog-
ramPont    20.30–06.00 Képújság

július 04. | 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 Film 22.30–
07.00 Képújság

július 05. | 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

Kassai úti Rónai Ferenc Általános 
Iskola
Június 27. 14–21 óráig. IV. Pé-

TEr-Pál-NAPI MulATSágoK. Mások 
mellett fellép a Metrum All Stars ze-
nekar, Eperjesi Erika és Jenei gábor, 
Péter Szabó Szilvia, Attila és a Magic 
of Music, a Miskolci Musical- és Dal-
színház. 

Belvárosi református templom
Június 27. 15 óra. 35 éVES A CANTuS 

FIrMuS éNEKKAr. Az énekkar zenés 
istentiszteleten és azt követő nagyta-
lálkozón emlékezik meg alapításának 
35. évfordulójáról.

Június 29. 18 óra. A FIlHArMóNIA orgo-
NAPoNT HANgVErSENy SorozATá-
NAK MáSoDIK ElőADáSA. Fellépők: 
Pro Musica leánykar (karnagy: Szabó 
Dénes), Tóka ágoston – orgona.  

Miskolci Egyetem sportközpont
Június 27. KorMáNyHIVATAlI SPorT-

NAP. Több száz kormánytisztviselő 
versenyez, nyolc féle sportágban, s 
közel 30 főzőcsapat méri össze tudá-
sát, emellett szabad sportolási lehe-
tőséget is biztosítanak. 

Vörösmarty Mihály Művelődési Ház
Június 27. 17 óra. „Egy ESőS VASárNAP 

DéluTáN” - nosztalgia bál.
Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Június 28. gárDoNyI JuNIálIS zSóFI-

érT. A rendezvény teljes bevételét a 
csecsemőkori agybénulásban szen-
vedő Mátyás zsófi műtétjére ajánl-
ják fel. 

Június 29.-július 3. II. BArANTA TáBor. 
A jelentkező gyermekek megismer-
kedhetnek a régi magyar kézműves 
mesterségekkel, valamint a mai na-
pig is fejlődő, magyar mozgáskul-
túrára épülő harcművészettel, a ba-
rantával. érdeklődés, jelentkezés: 
gardonyi.gondaerika@gmail.com. 

utasbiztosítás 
– mire ügyeljünk?
Ha nyaralni indul a 
család, az elsődle-
ges cél a felhőtlen 
kikapcsolódás. Ezt 
azonban sajnos 
bármikor elront-
hatja egy-egy várat-
lan esemény, baleset, 
betegség, lopás.

Az összes probléma nyil-
ván nem előzhető meg, a 
megfelelő biztosítás kiválasz-
tásával viszont megtérülhet 
a kárunk. Külföldi nyaralás-
nál, tisztában kell lennünk 
azzal, mi az úti cél és milyen 
jellegű tevékenységeket kívá-
nunk ott végezni – vonatko-
zik-e biztosítási szerződésünk 
az ezekkel kapcsolatos, eset-
leges károkra. Káresemény 
bekövetkeztekor, a biztosítót 
haladéktalanul értesíteni kell. 
Az utazás során végig tart-
suk magunknál a biztosítás-
ról szóló kötvény számát és a 
biztosító telefonszámát, ezek-
re lesz szükség baj esetén.

Fontos, hogy balesetnél 
vagy lopásnál a helyi hatósá-
gokat is értesítsük, a kárrende-
zéshez ez feltétlenül szükséges. 
A káreseményről szóló igazo-
lást mindjárt a jegyzőköny-

vek felvételét követően be kell 
szerezni, mert a hazautazást 

követően ez már ne-
hezebb. Lopás ese-
tén meg kell őrizni 

a rendőrségen készült 
jegyzőkönyvet, és benyúj-
tani a biztosítóhoz.

A baleset vagy beteg-
ség miatt szükségessé 

váló kórházi kezelés költsége-
it a biztosító általában közvet-
lenül rendezi a kórházzal. Ha 
nem vészhelyzetről van szó, 
még az orvosi kezelés előtt fel 
kell hívni a biztosítót, ezzel el-
kerülhető a későbbi vita. Az 
ellátást nyújtó orvosnak vagy 
kórháznak a társaság ilyen-
kor költség-átvállalási nyilat-
kozatot küld, amelyben vál-
lalja, hogy közvetlenül kifizeti 
a költségeket. Így a helyszínen 
nem kell fizetni az utasnak. A 
felmerülő egyéb kiadásokat, 
- például a gyógyszerek árát - 
utólag, számla ellenében téríti 
meg a biztosító.

Ha elvesznek az irataink, 
ideiglenes pótlásukhoz a helyi 
külképviseletet kell felkeres-
ni. Vannak olyan biztosítások, 
amelyek ennek a költségeit is 
fedezik. 

Strassburger Gyula ügyvéd

a jogáSz VálaSzol

Tompa Sándor, önkormányzati képviselő, lakos-
sági fogadóórát tart 2015. június 30-án (kedden), 
10-12 óráig a DK Info Pontban (Arany Corvin Üz-
letház, földszint, Arany János út 11-13. sz. alatt).

laKoSSági Fogadóóra
hubay györgy önkormányzati képviselő lakos-

sági fórumot tart 2015. július 3.-án pénteken 17 
órától a Bársony János utcai Általános Iskolában. 
Meghívott vendég: Rostás László, főépítész.

laKoSSági Fórum

XiX. Borsodi Fonó
A XIX. Borsodi Fonó július 3-án és 4-én három helyszínen kí-

nál programokat a Diósgyőri vár területén. 
Péntek este héttől a miskolci Avas Táncegyüttes és a Csender 

Zenekar alapozzák meg a hangulatot, majd a Kossuth-díjas Csík 
Zenekar lép színpadra. 

A fesztivál először köszönti nagyszínpadán a kétszeres plati-
nalemezes közönségkedvenc Ocho Macho formációt, akik az ál-
taluk „hupogásnak” nevezett zenében egyesítik a reggae, a ska, a 
punk és a latin elemeit. A nemzetközi hangulatfelelősök a két vi-
lágcsavargó muzsikus, Miqueu és Baltazar Montanaro lesznek, 
akik tradicionális és saját kompozícióikban ötvözik a mediter-
rán, a közép-európai és a keleti zenéket. 

Szombaton a világzenei nagyszínpad vendége lesz a Szinvavöl-
gyi Néptáncműhely, majd a NOX-ból ismert Péter Szabó Szilvia, 
este pedig Szalonna és bandája szólaltatja meg Kárpát meden-
ce leggyönyörűbb zenéit. A Déryné színpadon találkozhatnak a 
tradicionális skót és ír népzenét játszó M.É.Z. zenekarral, majd 
Little G. Weevill blues gitáros dalai hoznak új színt és hangu-
latot a fesztiválra. Koncertjét követően hazánk első balkán re-
zesbandája, a Guca Partyzans mérkőzik meg a „hegedű, a bor 
és a pálinka” kelet-európai nagyköveteként emlegetett Bohemi-
an Betyars-szal. S ha lehet mindezt fokozni, a Gypo Circus min-
denképpen megpróbálja majd!

Az Agyagbanda és a Számadó „házi zenekarként” gondos-
kodnak az elmaradhatatlan táncházak fergeteges hangulatáról. 
Fellép az Ildi Rider, a Tényleg Zenekar és idén egy helyi formáció, 
a Mintha Zenekar a nagyszínpadon kap helyet.  A kicsiket Manó 
Fonó, népi játszótér, kismesterségek bemutatói és kirakodóvásár 
várja és itt lesz a családok kedvence: a Kiss Kata Zenekar. Részle-
tes információk: www.borsodifono.com.

A nyár, a jó idő beköszöntével egyre több családi, szabad-
idős programot szerveznek Miskolcon is, hogy kellemes 
kikapcsolódást biztosítsanak a városlakóknak. 

gyermeknap az avason

Családi nap a Komlóstetőn

juniális a megyei Kórházban

Július 5-én családi fesztivált 
rendeznek a magyar olimpiá-
ért a miskolci népkertben. A 
rendezvény – amellett, hogy 
kiváló kikapcsolódási lehe-
tőségeket biztosít – fel kíván-
ja hívni az emberek figyelmét 
Magyarország 2024-es olim-
piai pályázatára, növelve an-
nak társadalmi támogatottsá-
gát.

A programok délelőtt tíz órá-
tól kezdődnek. Lesz beszélge-

tés és közönségtalálkozó olim-
pikonokkal, sportvidámpark 
(olimpiai sportok, ahogy még 
nem próbáltad), olimpiai láto-
gató-központ, valamint kvízjá-
ték, olimpiai nyereményekkel. 
Az ingyenes rendezvényen fel-
lép Kovácsovics Fruzsina, Da-
nics Dóra, Caramel, The Bie-
bers, és a Hooligans. Délelőtt 
családi futóversenyt rendeznek, 
amelyre minimum három fős 
családok jelentkezését várják. 

Fesztivál a magyar olimpiáért

Közösségi rendezvények
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Közel ezer látogató volt kíváncsi június 20-án a Diósgyőri vár izgalmas éjszakai programjaira, lámpás kalandozásaira. Meg-
elevenedtek a várhoz kapcsolódó történelmi alakok, a felső várudvarban reneszánsz táncház, tűzzsonglőrök és jövendőmondó 
szórakoztatták a látogatókat. A nagy érdeklődésre való tekintettel, a Diósgyőri vár a nyár folyamán még számos hasonló éj-
szakai programmal várja majd a közönséget.                                                                                                              Fotó:  Mocsári L.

Lecsaptak a dílerekre
A Miskolci Rendőrka-

pitányság új pszichoaktív 
anyaggal visszaélés bűn-

tett elkövetésének gyanúja miatt folytat nyomozást B. Gergő 
26 éves ónodi és H. Szabolcs 29 éves nyékládházi lakos ellen. A 
rendőrség birtokába korábban olyan információk jutottak, hogy 
B. Gergő „kristálynak” nevezett új pszichoaktív anyagot birto-
kol, H. Szabolcs pedig ilyen típusú szert értékesít. A Miskolci 
Rendőrkapitányság nyomozói a Megyei Rendőr-főkapitányság 
„Bükk” Közterületi Támogató Alosztályának munkatársaival 
közösen június 16-án házkutatást tartottak B. Gergő lakásán, 
ahol új pszichoaktív anyag-gyanús szert, digitális mérlegeket és 
csaknem egymillió forint készpénzt foglaltak le. B. Gergőt és 
H. Szabolcsot előállították, s gyanúsítottként hallgatták ki őket.

Rács mögött az erőszakos ékszertolvaj  
A Miskolci Rendőrkapitányság rablás bűntett elkövetésének 

megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást M. I. 64 éves 
ukrajnai állampolgár ellen. A nyomozás adatai szerint a június 
20-án délelőtt a gyanúsított ellopott egy arany nyakláncot Mis-
kolc egyik belvárosi ékszerüzletéből. Az üzlet eladói, miután 
felfedezték a hiányt azonnal a lopással gyanúsítható személy ke-
resésére indultak, akit meg is találtak a vásárcsarnokban – nya-
kában az ellopott lánccal. A gyanúsított az eladók felszólítására 
sem adta át az ékszert, sőt a lánc felé nyúló egyik eladó ujját hát-
ratörte, majd menekülni próbált. Ezt azonban két másik vásárló 
megakadályozta és visszatartották M. I.-t a járőrök kiérkezésé-
ig, akik előállították az erőszakos tolvajt.

Dohányboltot akart kirabolni
Június 23-án, este fél 8 körül Miskolcon, egy jelenleg még isme-

retlen fiatalember behatolt a Kiss Tábornok út 2. szám alatt műkö-

dő, nemzeti dohányboltba 
és az eladót késsel fenyeget-
ve, a kasszában lévő bevételt 
követelte. Az alkalmazott 
nem adta át a pénzt, bekap-

csolta a riasztót, mire az elkövető elmenekült a helyszínről. Az is-
meretlen férfiról a biztonsági kamera felvételeket készített. A ren-
dőrség kéri, hogy aki a képen látható személyt felismeri, kilétéről, 
tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelezze. 

Le akarta tépni a nő ruháját
Szexuális erőszak bűntett kísérletének gyanúja miatt indított 

büntetőeljárást az Ózdi Rendőrkapitányság. A nyomozás adatai 
szerint az elkövető Ózdon, a Piactéren június 9-én késő este rá-
támadt egy sétáló nőre, megpróbálta letépni ruháját és egy közeli 
nyilvános illemhely felé vonszolta. A sértett ellenállt, így támadó-
ja eleresztette, majd elmenekült a helyszínről. Az Ózdi Rendőr-
kapitányság nyomozói a Megyei Rendőr-főkapitányság Mélységi 
Ellenőrzési és Közterületi-támogató Osztály munkatársainak be-
vonásával június 17-én elfogták a bűncselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítható H. Sándor 27 éves ózdi lakost.

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) Sokáig várt, de most már tényleg 
itt az Ön ideje. Ezúttal nem hagyja félresöpörni az akaratát és 
véghezviszi azt, amit már olyan régóta tervez. Valami, amit eddig 

rutinból is véghez vitt, most lassabban halad, és ettől ideges lehet. 

Bika (április 21 - május 20) Várakozó állásponton van, mert 
abban bízik, hogy jön egy sugallat, ami segít eldönteni, hogy 
mit kellene tennie. A végső döntést azonban senki nem fogja 

meghozni Ön helyett, ezt jobb, ha már most belátja.

Ikrek (május 21 - június 21) Kellemes meglepetések várhat-
ják a héten, de ha mindig attól fél, mikor törik meg a varázs, 
akkor ezt nehéz lesz kiélvezni. Örüljön a pillanatnak, koncent-

ráljon arra, ami most történik, így lehet teljes az élmény.

Rák (június 22 - július 22) Bármerre is indul, mindig lesz vala-
mennyi ellenállás, mindig lesz, aki nem tartja helyesnek a lépé-
seit. Ne hagyja, hogy ez elbizonytalanítsa és főleg ne engedje, 

hogy megbénítsa a félelem. Járja a maga útját, és törekedjen a jobbra!

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Egyre inkább úgy érzi, 
hogy olyan környezetbe került, amiből mindenképpen szaba-
dulnia kell, mielőtt Önt is beszennyezi. Próbáljon távolságot 

tartani, de ne lépjen, mielőtt már biztosan tudná, hogy merre akar indulni.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Új szerepbe kell helyez-
kednie és ez elsőre kicsit zavaró lehet, úgy is érezheti, hogy nem 
lát mindent tisztán, nem tudja pontosan, mikor, hogyan csele-

kedjen. Gyorsan belerázódik majd a dolgokba, emiatt kár aggodalmaskodnia.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Fájdalmas döntése-
ket kell meghoznia a héten, de elhatározta, hogy nem törik le 
és ezeket emelt fővel viszi végig. Nem szégyen néha gyengé-

nek lenni, de ne merüljön el az önsajnálatban, erőre van szüksége. 

Skorpió (október 24 - november 22) Valami túl jónak tűnt, 
hogy igaz legyen és végül kiderült, hogy nem is teljesen fedi a va-
lóságot. Egy próbát azonban megért, ne hagyja, hogy ez elvegye a 

hitét, hiszen igenis történhetnek még jó dolgok Önnel, és másokkal is.

Nyilas (november 23 - december 21) Szeretne beszélni 
valakivel, de a kommunikáció nem halad sikeresen és ez fe-
szültté, idegessé teheti. Vegyen egy nagy levegőt, és fusson 

neki még egyszer a dolognak, ahelyett, hogy egyből lemondana róla.

Bak (december 22 - január 20) Több rugalmasságra vá-
gyik, szeretné, ha nagyobb mozgástere lenne és több dolgot 
kipróbálhatna anélkül, hogy el kellene köteleződnie. Ehhez 

azonban meg kell teremtenie a saját életét. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Minél jobban vágyik vala-
mire, annál kevésbé szabad hagynia, hogy megzavarja. Kitar-
tónak kell lennie és dolgozni a sikerért, ahelyett, hogy csak 

álmodozik róla, és szomorkodik, hogy még mindig nem jött el.

Halak (február 20 - március 20) Szeretné megérteni, mi mi-
ért történik Ön körül, de egyelőre nem áll készen arra, hogy ko-
molyabb vitákba bonyolódjon. Fel kell készítenie a lelkét arra, 

hogy bonyodalmas utak vezetnek a válaszokhoz.

Tapolcai strandfürdő

Legújabb rejtvényünkben a nemrégiben megnyílt, Miskolctapolcai Strandfür-
dő néhány attrakciójának neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, 
legkésőbb 2015. július 1-jén éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes meg-
fejtést beküldők között egy négy személyre (két felnőtt, két gyermek) 
szóló, családi belépőt sorsolunk ki, a Miskolctapolcai Strandfürdőbe.
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Idén hat szórakozóhelyen kortyolgathattak a tizedik Miskolci 
Fröccsfesztivál résztvevői hétvégén, a Kisavason. Főként hegyaljai 
boroké volt a főszerep, de falatozhattak is a látogatók, miközben 
dzsesszt vagy rockot hallgattak. Az itókás rendezvény tavaly köl-
tözött át a múzeum udvaráról az Avasi Cellárium környékére, ahol 
idén még nagyobb területen lehetett frissítő nedűket kóstolgatni. 

A  hét fotója
Mocsári LászLó  
FeLvéteLe

Fröccsfesztivál

Forró NyoMoN

éjszaka a várbaN


