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A DVTK-csAláDbAN A JegesMeDVéK!

A Miskolci Jegesmedvék felveszik a DVTK nevet, s megújul 
a klub tulajdonosi háttere is, amelyhez csatlakozik Mis-
kolc városa és a borsodsport Invest Kft. ezzel egy olyan, kö-
zösségi irányításon alapuló klubmodell jött létre, amely a 
jövőben minden sportág számára mintául szolgálhat.
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Miskolci Napló2
A Miskolci Jegesmedvék felveszik a 
DVTK nevet, s megújul a klub tulaj-
donosi háttere is, amelyhez csatlako-
zik Miskolc városa és a Borsodsport 
Invest Kft. Ezzel egy olyan, közösségi 
irányításon alapuló klubmodell jött 
létre, amely a jövőben minden sport-
ág számára mintául szolgálhat.

Szerdán délelőtt, a mis-
kolci polgármesteri hi-
vatalban ünnepélyes 
keretek között írták 
alá a Miskolci Je-
gesmedve Sport-
szervező Kft. új 
társasági szerződé-
sét, amellyel alap-
vetően megváltozott 
a cég tulajdonosi köre. 
A hivatalos irat szerint a 
kft. 51 százaléka a Miskolci 
Jegesmedve Jégkorong Sporte-
gyesületé, a maradék 49 százalékon pe-
dig egyenlő arányban osztozik a Mis-
kolc városát képviselő Miskolc Holding 
Zrt. és az Arago-csoport észak-ma-
gyarországi befeketetéseit intéző Bor-
sodsport Invest Kft.

Kiss János alpolgármester az esemé-
nyen elmondta: a DVTK egy 1910. feb-
ruár 6-án, immáron több, mint 105 éve 
életre hívott legenda és hagyomány. A 
legerősebb védjegy, márka és brand a 
miskolci sportkultúrában. A DVTK le-
gendáját miskolci és diósgyőri emberek 
teremtették meg, hogy örökre szolgálja, 
összefogja a miskolci és diósgyőri spor-
tot, a szurkolókat. A DVTK legendája 
örök, soha nem ment el Miskolcról és a 
jövőben sem mehet. Mindenkiben, aki 
a miskolci sportéletben eljut arra a szín-

vonalra, amit a DVTK márka jelképez, 
természetes igényként fogalmazódhat 
meg, hogy csatlakozzon Miskolc leg-
erősebb sport-brandjéhez, a DVTK 
névhez. Ez történik most a Miskolci Je-
gesmedvékkel is. – Megnyugtathatok 
mindenkit, aki a jégkorong független-

ségéért aggódik, hogy a Jegesmedvék 
nem a DVTK labdarúgó-csa-

patához csatlakoznak, 
hanem a DVTK-hoz, 

mint brandhez és 
névhez – emelte ki 
az alpolgármester. 
Mint mondta, a Je-
gesmedvék a lab-
darúgó-csapattal 
sem jogi, sem pénz-

ügyi, sem irányítá-
si kapcsolatban nem 

lesznek. Nem a labda-
rúgó-csapat „kistestvére-

iként” működnek, hanem to-
vábbra is független klubként. Azzal, 
hogy a jövőben nevükben hordozzák a 
városi legendát, a DVTK-t. 

Kiss János tájékoztatott, hogy most 
nem csupán a Jegesmedvék lépnek be 
a DVTK világába, hanem a Jegesmed-
vékhez is csatlakozik, immáron tulaj-
donosként Miskolc városa és az Arago 
csoport. A klub irányítása a közösség 
kezében marad, hiszen a klub többségi 
tulajdonosa a jégkorong anyaegyesület 
lesz. Ez garantálja, hogy nem szakad 
meg az a munka, amely a jégkorongo-
zókat a csúcsra juttatta. De a többségi 
tulajdonon túl a társasági szerződés is 
garanciákat tartalmaz az anyaegyesület 
és a közösségi irányítás érdekében. Pél-
dául azt, hogy anyaegyesületen kívül 
egyetlen tag sem szerezhet 25 százalék-

nál nagyobb tulajdonosi részesedést, 
az anyaegyesület tulajdonosi aránya 
pedig nem csökkenhet 51 százalék alá. 
- Most egy olyan klubmodell születik, 
amelyben megmarad a közösségi irá-
nyítás, a kisebbségi tulajdonosok pedig 
kiszámítható gazdasági hátteret és 
tőkestabilitást biztosítanak – 
hangsúlyozta az alpolgár-
mester. 

Egri István, a Mis-
kolci Jegesmedve Jég-
korong Sportegyesü-
let elnöke kiemelte, 
2015 kétségtelenül 
a jégkorong éve volt. 
A Jegesmedvék három 
aranyat nyertek, a magyar 
válogatott pedig – miskolci já-
tékosokkal a soraiban – feljutott a 
hokivilág elitjébe. A Jegesmedvéknek 
nem lehet más céljuk, mint továbbfej-
lődni, ám ehhez segítség, támogatás 
kell. A most megkötött szerződés hosz-
szabb távra biztosítja a csapat bizton-

ságos finanszírozását. Erre szükség is 
lesz, hiszen a csapat kilép a nemzetkö-
zi színtérre, október végén Miskolcon 
rendezik meg a Kontinentális Kupa 
második fordulóját. A további tervek-

ben szerepel, hogy az immár DVTK-Je-
gesmedvék néven szereplő csapat egy 
külföldi bajnokságban versenyez-
hessen. Egri István végül köszönetet 

mondott Miskolc város vezetésének és 
Leisztinger Tamásnak, hogy a tervek-
hez kedvezően álltak hozzá és segítsé-
gükkel megteremtődik az elképzelések 
anyagi alapja.

Sántha Gergely, a Borsodsport Invest 
Kft. ügyvezető-igazgatója gratulált a 

Jegesmedvék eredményeihez és ki-
hangsúlyozta: az Arago-csoport 

célja Észak-Magyarország, és 
ezen belül, kiemelten Mis-
kolc sportéletének fejleszté-
se. Ezt szolgálta a DVTK-ba 
történt befektetés és most a 
Jegesmedvék támogatása is. 

Rendkívül pozitív, amikor 
egy megyeszékhely vezetése 

és egy, a gazdasági életben sike-
res holdingcsoport együttműködik, 

mert ebből komoly eredmények szület-
hetnek – emelte ki. 

Az együttműködés részleteiről még 
tartanak az egyeztetések, ezek lezárul-
ta után további tájékoztatást nyújtanak 
a szurkolóknak.

Elhunyt Deák Gábor
Elhunyt Deák Gábor a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola 
nyugalmazott igazgatója, arany és gyémánt-diplomás pedagó-
gus, okl. református lelkész, Miskolc Város Díszpolgára. 

Deák Gábor 1919. 
január 20-án szüle-

tett Besztercén, Erdélyben. Szülei mindket-
ten pedagógusok voltak, a szeretet mellett 
biztos tudásalapokat, szilárd értékrendet 
hozott a szülői házból.

Trianon után édesapja nem akart hű-
séget fogadni a román hatalomnak, így el 
kellett hagyniuk Erdélyt. 1921-ben költöz-
tek Túrkevére, majd 1930-ban Miskolc-
ra. Tanulmányait a Miskolci Református 
Főgimnáziumban folytatta, az utolsó két 
évet Sárospatakon végezte, ott érettségizett 
1937-ben.

Édesapja lelkészi pályára szánta, egyhá-
zi tanulmányait Kolozsváron és Debrecen-
ben végezte. Hollandiai ösztöndíjat nyert, ám 
1940-ben Németország megszállta Hollandiát. 
Magas szintű tanulmányok helyett tanyasi se-
gédlelkészség, majd szórványlelkészség várt rá. 
– A nyírségi tanyákon megtudtam, mi az iga-
zi magyar élet. Kecsed, Girolt, Kecsedszilvás, 
Szilkerék, Oláhpéntek, Bánffytótfalu…  Itt száz 
éve nem volt előttem magyar lelkész. Olvassák 
el „Nyírő József: Néma kiáltás” című könyvét, 
az rólunk szól – nyilatkozta egy ízben. 

1943. júniusában summa cum laude dok-
torált filozófiából, pedagógiából és lélektan-
ból. Életében öt diplomát szerzett, beszélt 
héberül, arabul, görögül, latinul, tanulta az 
angolt, a németet, értette a románt. 

Lelkészi múlttal – párttagság nélkül – 
csak ketten lettek iskolaigazgatók akkori-
ban Miskolcon: Palumby Gyula a Kilián 
(ma Diósgyőri) Gimnáziumban, és ő a Ber-
zeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakis-
kolában. Deák Gábor munkássága hosszú 
évtizedekre meghatározta Miskolc műve-
lődésének, kulturális életének a minden-
napjait is.  Néhány év kivételével, amikor a 
megyei könyvtár igazgatóhelyettesi posztját 
töltötte be, munkája 1949-től a kereskedel-
mi iskolához kötötte. Emellett a TIT egyik 
alapítója és titkára, a Lévay József Közmű-
velődési Egyesület elnöke. A Magyar Tör-
téneti Társaság megyei elnökeként együtt 
dolgozott Marjalaki Kiss Lajossal. Írt Mis-
kolc történetéről, a helyi irodalmi emlékek-
ről, publikált lényegében minden jelentős 
egyéniségről, aki a református egyházhoz 
kötődött. Évtizedeken át a Miskolc-avasi re-
formátus egyházközség presbitere, 2005-ig 
gondnoka, egyházmegyei és egyházkerületi 
világi tanácsbíró volt. 

Nyolcvanadik születésnapja alkalmá-
ból emlékkönyvet adtak ki a tiszteletére. 
Miskolc városa 1993-ban Pro Urbe Díjjal, 
2002-ben pedig Gálffy Ignác-életműdíjjal 
jutalmazta munkásságát. 2014-ben Miskolc 
Díszpolgárává választották. Deák Gábort 
július 24-én helyezték örök nyugalomra, az 
avasi református temetőben. 

Glázer Tamás, a Magyar Turizmus Zrt. új 
vezérigazgató-helyettese úgy nyilatkozott, 
Miskolc néhány év alatt iparvárosból kultu-
rális és aktív turisztikai úticéllá vált. 

Glázer Tamás szerint turisztikai szempont-
ból az élményközpontúság tett jót Miskolcnak, 
az észak-magyarországi régió általában véve 
is a harmadik leg-
népszerűbb belföl-
di úti cél. Az utóbbi 
évek fejlesztéseinek 
köszönhetően Ma-
gyarország folya-
matosan tud újat, 
érdekeset és általá-
ban a vártnál is jó-
val többet nyújta-
ni a látogatóknak. 
A vendégszám 8,2 
százalékkal, a ven-
dégéjszaka szám 
pedig 6 százalékkal 
haladja meg a tava-
lyi értéket.

A turista csaloga-
tó attrakciók között a vezérigazgató-helyettes 
főként a minőségi szálláshelyeket, a nemzeti 
parkokat, a borvidékeket és az élményközpon-
túságot emelte ki.  Glázer Tamás szavai szerint 
ebben Eger verhetetlen, a legfeltűnőbb válto-
záson azonban Miskolc ment keresztül. Ipar-
városból kulturális és aktív turisztikai úticéllá 
vált pár év alatt. Mint mondta, az észak-ma-

gyarországi turisztikai régió és benne Miskolc, 
az év minden napján kínál tartalmas és kelle-
mes időtöltési lehetőséget, így mind a négy év-
szakban vonzza a turistákat.

Nagy Júlia miskolci TDM menedzser el-
mondása szerint az év első öt hónapjában 7 
százalékkal, összesen 51 millió forinttal nőtt a 
bruttó szállásdíj bevétel Miskolcon. A külföl-

di vendég éjszakák számában az év első öt hó-
napjában 22,7 százalékos, a belföldi vendég-
forgalomban pedig 1 százalékos volt a bővülés. 
Egyes rendezvények - például a Borsodi Fonó 
- forgalma megduplázódott, a szállás.hu por-
tál pedig közzétette a következő hónapokra vo-
natkozó foglalások TOP10 listáját. Itt Miskolc-
tapolca az első 10-ben szerepel.

Miskolc pár év alatt iparvárosból 
turisztikai úticéllá vált

Új klubMoDEll MiskolcoN

közösségi irányítás 
a jegesmedvéknél
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Komoly bírságra számíthatnak 
azok, akik a figyelmeztetések el-
lenére is a szennyvízcsatornába 
vezetik a csapadékot. 

A héten több ilyen szabálytalan-
ságot találtak a MIVÍZ szakembe-
rei, az ellenőrzések során. Ezúttal 
füstgéppel vizsgálták Miskolcta-
polcán a vízbekötéseket. A füstöt 
a szennyvíz elvezetésére szolgáló 
csatorna belsejébe vezették, s ha ez 
hamarosan megjelent egyik-má-
sik ház ereszcsatornájánál, nyil-
vánvaló volt, 
hogy a házra 
hulló csapadék 
a szennyvízhá-
lózatba folyik.

Pedig fontos, 
hogy a tetőről, 
illetve a bur-
kolt felületek-
ről lecsorgó 
esővíz az ut-
cára legyen ki-
vezetve és ne 
a szennyvíz-
csatorná kba . 
Durbák Beat-

rix, a MIVÍZ Kft. közmű-nyilván-
tartási csoportvezetője kiemelte, 
ezek a szennyvíz elvezetők nem 
alkalmasak a csapadékvíz elszállí-
tására is, nem erre tervezték őket. 
A szabálytalan bekötések főként 
nagy mennyiségű csapadék esetén 
jelenthetnek problémát, az esővíz-
zel megterhelt rendszer üzemza-
varhoz, a csatornahálózat kiönté-
séhez vezethet.

– A MIVIZ folytatja az ezzel 
kapcsolatos ellenőrzéseket, nem 
csupán Miskolctapolcán, hanem 
az egész városban – hangsúlyozta 
Üszögh Lajos, a társaság ügyveze-
tő igazgatója. Mint mondta, kérik 
a felhasználókat, hogy aki eset-
leg rendelkezik ilyen szabálytalan 
bekötésekkel, vagy tudomása van 
ilyenről, szüntesse ezt meg mi-
előbb. A szabálytalan vízbekötést 
jogszabály is tiltja, aki a felszólítás 
ellenére a szennyvíz csatornába 
vezeti a csapadékot, több százezres 
bírságra számíthat.

Folytatódik a nyomortelepek felszá-
molása Miskolcon, a héten az úgy-
nevezett Békeszállón bontottak el 
egy újabb, nyolc lakásos épületet.

A telep egykor gyári munkások szá-
mára épült, az utóbbi évekre viszont 
lepusztult, problémás, rossz hírű kör-
nyékké vált. A nyolc lakásos földszin-
tes ház a II. világháború után épült, a 
markoló percek alatt eltüntette a lela-
kott, öreg épületet. A lakók már el-
mentek. Akik rendesen fizették a lak-
bért, azoknak másik bérlakást kínált 
az önkormányzat. Ez viszont átlago-
san csak minden negyedik esetben 
fordult elő. Akik nem fizették a szám-
lákat, azoknak felmondták a szerző-
désüket, mások maguktól mentek el 
vagy kilakoltatták őket.

– A Fidesz-KDNP miskolci nyo-
mortelep felszámolási programja, az 
egészségügyi és 
bűnügyi kocká-
zatot jelentő terü-
letek, épületek el-
tüntetése nemcsak 
egy-egy városrész-
re tartozó ügy, ha-
nem a város egészét 
érintő feladat. Ezért 
nem lehet eléggé 
hangsúlyozni a je-
lentőségét annak, 
hogy ma a Számo-
zott utcákhoz ha-
sonlóan rossz hírű 
környéken került sor 
a bontásra – nyilat-

kozta a helyszínen Soós Attila, a Fi-
desz miskolci frakcióvezetője. Mint 
mondta, az ingatlanban nyolc lakás 
volt, s négy esetében kellett jogi esz-
közöket igénybe venni a kiürítéshez.  

Két esetben cserelakást ajánlott fel 
a MIK a jogkövető magatartást ta-
núsító bérlőknek, másik két esetben 
pedig lejárt a bérlők határozott idejű, 
bérleti szerződése és nem igényeltek 
újat.

– A mai bontást követően, a Bé-
keszállón már csak egy lakott épület 
maradt. Az egyeztetések itt is a végső 
stádiumban vannak, várható, hogy 
ez is hamarosan bontásra kerül. Ez-
zel megkezdődhet a terület fejlesz-
tése, a teljes rehabilitáció. Végre új 
funkciója, más miliője lehet majd 
ennek az egykor oly rosszhírű mis-
kolci városrésznek is – tette hozzá a 
frakcióvezető. 

Ismét állampolgársági es-
kütételre került sor a mis-
kolci városházán. Csütör-
tökön kilencen vehették át 
a honosítási okiratot Kiss 
Gábor alpolgármestertől. 
Városunkban évente csak-
nem száz honosítási kérel-
met fogadnak el. Kiss Gábor 
elmondása szerint Miskolc 
számára nagyon fontos és 
felemelő dolog, hogy sok 
határon túli magyar honfi-
társunk nálunk teszi le az 
állam polgársági esküt. 

Újabb első helyezést és szakmai 
elismerést kapott a Bosch miskolci 
kéziszerszámgyára. A KaiZen hazai 
rendezésű szakmai versenyen azokat 
az ötleteket és megoldásokat díjaz-
ták, amelyek a gyártási folyamato-

kat ésszerűsítik. Ebben lett a legjobb 
a miskolci csapat, az egyik gyártósor 
átszervezésével helyet, időt és költsé-
get takaríthat meg a vállalat.

Varga Gábor, a Robert Bosch 
Power Tool Kft. gyártási rész-

legvezetője elmondta, a KaiZen 
verseny keretében úgy próbálják 
megoldani a gyártás során kelet-
kező problémákat, hogy az ne is-
métlődjön meg. Ezt segíti a vesz-
teségek csökkentésére irányuló 

Lean-szemlélet – próbál-
nak minél kevesebb fe-
lesleges anyagot használ-
ni, takarékoskodnak a 
gyártáshoz igénybe vett 
területtel. Az ésszerűsí-
téssel és egy új beszállí-
tási módszerrel sikerült 
csökkenteni a csomago-
lási területet is, ami több 
millió forintos meg-
takarítást jelent. Var-
ga Gábor hozzátette, az 
elismerés az egész csa-
patnak köszönhető, a 
verseny ugyanis csopor-
tos problémamegoldás-
ról szólt. 
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Ellenőrizik a szennyvízhálózatot 

A Békeszállón folytAtódott A telepfelszámolás

Soós Attila (középen) Hubay György önkormányzati képviselővel, 

és Schweickhardt Gyula polgármesteri biztossal 

szABálytAlAn Bekötések

ÚjABB díjAt nyert A miskolci Bosch 

állAmpolgársági eskü A Városházán

A hatóság téved, a lakosság támogat!
Alig múlt egy esztendeje, hogy több, mint 

35 ezer miskolci biztosította támogatásáról 
önkormányzatunk nyomortelep-felszámolá-
si programját – írta pénteken közleményében 
a miskolci városháza, az Egyenlő Bánásmód 
Hatóság (EBH) határozatára reagálva. 

Mint ismeretes, az EBH – amely a Nemzeti 
és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda beadványa 
alapján folytatott le vizsgálatot - a napokban el-
marasztalta a miskolci önkormányzatot, mert 
véleménye szerint a „Számozott utcákban élő 
embereket a városrész telep-felszámolási prog-
ramjában hátrányosan megkülönböztette”. 

– Városunkban a nyomortelepek, bennük 
a Számozott utcák felszámolásának kereteit 
tételes jogszabályok, a lakástörvény, a laká-
sok bérletéről szóló helyi rendelet, és a végre-
hajtási törvény határozza meg. Miskolc köz-
gyűlésének a döntése pedig a nyomortelepek 

megszüntetésének a politikai legitimációját 
adja – reagált pénteki közleményében a mis-
kolci városháza. 

Mint írják: a nyomortelepek fokozzák a 
közegészségügyi problémákat, gyermekvé-
delmi kérdések garmadáját vetik fel, a bűnö-
zés melegágyai. Megoldhatatlan szociálpoli-
tikai feszültségeket koncentrálnak egy-egy 
területre. – Városunk minden erejével azon 
van, hogy legyen egyénekre szabott, legitim 
kiút a nyomortelepi létből. Mindezek után 
kijelentjük: határozottan kitartunk eredeti 
álláspontunk, a miskolci nyomortelepek, a 
Számozott utcák felszámolása és a miskolci 
emberek véleménye mellett. Nem fogadjuk 
el, és jogorvoslattal élünk az Egyenlő Bánás-
mód Hatóság elmarasztalása, valamint az 
Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda beadványa 
miatt – zárul a közlemény. 
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Közös bemutatóval zárult a na-
pokban, a Diósgyőri várban az 
a különleges napközi, amelyen 
a gyerekek saját kutyájukkal ve-
hettek részt, s közösen tanultak. 

Megtudtuk, jelentkeztek a tá-
borba kedvenceikkel 6-7 éves és 
10-11 éves gyerekek is. A szakem-
berek minden esetben felmérték, 
alkalmas-e az adott kutya a kö-
zösségi tevékenységre, a túlzott 
agresszivitás ugyanis kizáró ok. 
Ilyennel azonban nem találkoztak, 
indulhatott az ötnapos program. 

Szabó Szabina kiképzésvezető 
elmondása szerint egy ilyen tábor-
ban nagyjából húsz fő az ideális 
létszám, hogy jó legyen a hangu-
lat, és a kiképzők is oda tudjanak 
figyelni mindenkire.

A program leginkább a gaz-
di és a kutya viszonyát érintette. 

Szabó Szabina kiemelte, minde-
nekelőtt azt tanították a gyere-
keknek, hogyan mutassák meg 
kedvencüknek, ki is a vezér a kap-
csolatukban. Ebből a szempont-
ból általában teljesen mindegy, 
milyen volt eredetileg a kutya és a 
gyerek viszonya. Ez bármikor át-
fordítható a jó irányba, ha az állat 
nem agresszív. Az életkor, illetve a 
testi adottság sem fontos – lényeg 
a határozottság. Önbecsülést ta-
nulhattak tehát a gyerekek a fog-
lalkozásokon.

A záróbemutatón 
tizenegy kutya be-
mutatta, hogyan kell 
a gazdi lába mellett 
menni, parancsszó-
ra leülni, feküdni és 
kúszni. A díszelgés 
után pedig lehetőség 
volt egy kis felfrissü-
lésre, a nagy meleg-
ben. 

Segítőkészségből és emberségből 
tették próbára hétfőn a járókelő-
ket az I. Miskolci Lions Club cse-
reprogramja keretében városunkba 
érkezett külföldi fiatalok. 

Az Erzsébet térnél megrendezett 
akció keretében egy vak ember több-
ször úgy tett, mintha elhagyta volna 
a botját. A fiatalok egy közeli ven-
déglátóhely teraszáról figyelték, há-
nyan sietnek a segítségére. A mis-
kolciak jól vizsgáztak, a rögtönzött 
„teszten” szinte minden járókelő át-
ment, a spanyol, olasz, török, ameri-
kai, német és magyar fiatalok pedig 
a helyszínen megjutalmazták azokat, 
akik segítettek. 

Az akció 
főszereplője 
Liptóc Lász-
ló volt, aki el-
mondta, a mis-
kolciak „éles” 
helyzetekben is 
gyakran segítenek neki 
a tájékozódásban, a gyalog- 
átkelőhelyeknél, illetve a buszmegállók-
ban.  – Rám nem nagyon jellemző, hogy 
bármit is elhagynék, de egyszer-kétszer 
volt rá példa. Akkor mindig vissza is 
kaptam a dolgaimat, általában segítő-
készek az emberek – nyilatkozta. 

Mint arról hírt adtunk, az I. Mis-
kolci Lions Club tizennyolc országból 
huszonhét fiatalt látott vendégül az  

elmúlt napok-
ban. Megis-
merkedtek a 

város és a kör-
nyék neve ze tes sé-

gei vel, s jó szol gálati 
feladatokat is elláttak. 

Jártak a vakvezető kutyák 
kiképzésén, segítettek a vadaspark-

ban. Miskolci tartózkodásuk ezzel az 
utcai akcióval zárult, de országosan 
még több program is várja őket.

 – A tábor zárónapján szerettünk 
volna valami különlegeset adni nekik 
és arra is kíváncsiak voltunk, mennyi-
re segítőkészek a miskolci emberek – 
mondta el Koleszár Péter, az I. Miskolci 
Lions Club elnöke.

A közeli hetekben vehetik át a jelentkezők 
komposztkeretüket, amelyet Miskolc Város 
Komp o s z t á l á-
si Programjában 
igényeltek. Újabb 
regisztrációkra is 
lehetőség van, a 
bonyolító Zöld 
Kapcsolat Egye-
sület munkatár-
sai azt követően 
adják át az eszkö-
zöket, miután az 
érdeklődők meg-
hallgatták a he-
lyes komposztá-
lásról szóló előadást. Tíz év alatt, több mint 
háromezer miskolci lakost segítettek a kom-
posztálással kapcsolatos ismeretek megszer-
zéséhez és a gyakorlati megvalósításhoz.

Az alábbi időpontokra lehet jelentkez-
ni: Július 27. (hétfő) 10-11 óra, vagy 14-15 

óra között. Jú-
lius 29. (szer-
da) 10-11 óra, 
12-13 óra, vagy 
16-17 óra kö-
zött. Július 31. 
(péntek) 10-11 
óra, vagy 14-
15 óra között. 
Augusztus 3. 
(hétfő) 10-11 
óra, vagy 14-
15 óra között. 
Augusztus 5. 

(szerda) 10-11 óra,12-13 óra 16-17 óra kö-
zött. Augusztus 7. (péntek) 10-11 óra, vagy 
14-15 óra között. Email: info@zoldkapcso-
lat.hu. Telefon: 46/505-077.

Az elmúlt napok forrósá-
gában nagy volt a kísértés 
sokak számára, hogy jár-
tukban-keltükben a közté-
ri szökőkutakban hűtsék le 
magukat. 

Ezzel azonban több szem-
pontból sem árt vigyázni. Bár 
a szökőkutakban való fürdő-
zést nem büntetik, vizüket 
vegyszerrel szokták kezel-
ni, ami komoly fertőzéseket 
okozhat. Ráadásul az esetek 
többségében nagyon hideg 
víz folyik ezekből a kutakból. 
Hérics Margit infektológus 
szakorvos szerint, ha a nagy melegben hirtelen 
nagyon hideg víz éri a testünket, az rosszullé-
tet, érrendszeri károsodást okozhat. Ez pedig 

különösen az idősebbek, infarktusra hajlamo-
sak esetében lehet veszélyes. Aki tehát teheti, 
inkább a strandokat válassza a hűsöléshez.

Első ízben születtek marák a napokban, a 
Miskolci Állatkertben. A mara az egyik leg-
nagyobb termetű rágcsáló, Dél-Amerika füves 

élőhelyein, a pampákon él. Utódaik a legtöbb 
rágcsálóhoz képest nagyon fejletten jönnek a 
világra, születésük után néhány perccel már 

képesek járni. Két-három 
hónapos korukban pedig 
teljesen önállóak, félévesen 
ivarérettek. A két kis miskol-
ci kölyök az első néhány he-
tében többnyire még megbú-
jik az állatkert Dél-Amerika 
kifutójának valamely védett 
pontján, ahol a marák a te-
vefélék közé tartozó guana-
kókkal élnek „társbérletben”. 
Úgy tűnik, megszokták, 
hogy ezentúl új lakótársak 
lesznek.

Jó alkalmat 
kínál a nosz-
talgiázásra az 
Épületgépé-
szeti Múze-
um kiállítása, 
amely nemré-
gen Miskolcra 
érkezett. 

Láthatók va-
lóban régi da-
rabok, össze-
vágott jéggel 
működő, ódon jégszekrények – még egy száz 
éves tűzjelző kolomp is – vannak olyan háztar-
tási gépek, amelyeket még sokan láthattunk, 
használhattunk gyermekkorunkban. – Érde-

kes és relatív, mit 
nevezünk muzeális 
darabnak – mond-
ta el Chappon 
Miklós, az Épület-
gépészeti Múzeum 
igazgatója –, mert 
van például olyan 
g á z t ű z he l y ü n k , 
amelyet sokan, fő-
leg a fiatalok muze-
álisnak tartanak, 
mások viszont még 
ma is használják. A 

kiállítás a MIGÉP Kft. telephelyén tekinthető 
meg, a Várközi Lajos utca 9. szám alatt, a cég a 
közeljövőben saját kiállítást is tervez, ehhez a 
lakosságtól várják a veterán darabokat.

Miskolc jól vizsgázott 
emberSégből

kis jövevéNyek az állatkertbeN

Vigyázzunk a szökőkutakkal! KompoSztáljunK együtt!

KiállítáS Veterán gépéSzeti eSzKözöKből 

Napközis tábor  
kutyákNak, 
gazdikNak
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Miskolc város vezetése – tiszteletének, megbecsülésének jeléül – rend-
szeresen felköszönti születésnapjukon városunk szépkorú polgárait. 

Július 16-án Török Pált, a me-
gyei kórház idegsebészeti osztályá-
nak alapítóját, Miskolc díszpolgá-
rát köszöntötték, 90. születésnapja 
alkalmából. A város ajándékait és 
Orbán Viktor miniszterelnök em-
léklapját Kiss János alpolgármes-
ter adta át az ünne-
peltnek.

Ugyanezen a napon köszöntötte a város nevében Miklós Béláné al-
jegyző Győrfi Sándornét, aki szintén ekkor ünnepelte 90. születésnap-
ját. Győrfi Sándorné Tiszalúcon született, ahol a helyi TSZ-ben dolgozott 
egészen 35 éves koráig. Ekkor rengeteg áldozatot vállalva Miskolcra köl-
töztek, hogy iskoláztatni tudják beteg kislányukat. Itt a Sütőipari Vállalat 
raktárában helyezkedett el, innen is ment nyugdíjba.

Koszty Lajost június 29-én kö-
szöntötte 90. születésnapja al-
kalmából Óvári Zsuzsanna, a 
Polgármesteri Hivatal Humán 
Főosztályának vezetője és Glatz 
Katalin önkormányzati képvise-
lő. Koszty Lajos Rudabányán szü-
letett, majd Sátoraljaújhelyen és 
Sajószentpéteren is élt. Az általá-

nos iskolát már Miskolcon végezte, később sokáig a városi nyomda igaz-
gatójaként dolgozott. A Lenin Kohászati Művekből ment nyugdíjba, ahol 
a személyzeti és szociális osztály igazgatójaként tevékenykedett. 

Összesen három képzőművész 
képviselhette nemrégiben hazán-
kat munkáival Bangkokban, a 4. 
Nemzetközi Grafikai és Rajz 
Triennálén. Közülük kettő 
miskolci: Drozsnyik István, és 
Borgó (György István Csaba).

A nagyszabású művészeti se-
regszemle fővédnöke H.R.H 
Maha Chakri Shirindhorn 
hercegnő volt, s 56 országból 
940 művész küldte el alkotá-
sát. Magyarországról 16 kép-
zőművész pályázott, közülük 
háromnak a munkáit válogat-
ták be a 149 grafikát és raj-
zot bemutató triennálé 
kiállításának anyagába. 
A művészek közül ket-
tő miskolci: Drozsnyik 
István, és Borgó (György 
István Csaba).

Drozsnyik István (alsó 
képünkön) szerint nagy 
dicsőség egy művésznek 
bekerülni egy ilyen nem-
zetközi válogatásba, amely 
ráadásul nem is ezen a fél-
tekén van.  - A nemzetkö-
zi zsűri a „Jelenés” című 
munkámat választotta. Ha jellemez-
ni kellene a művészetemet, akkor azt 
mondanám, hogy absztrakt expresz-
szionista vagyok, ugyanakkor kon-

struktivista is. Az alkotásaimban 
mindhárom stílus benne van. Témá-
imban megjelenik a biblikusság és a 
hit. A „Jelenés” című grafikám is egy 
angyalt ábrázol. A szék mint szim-

bólum gyakran meg-
jelenik a rajzaimon, ezt 
a motívumot azért sze-
retem, mert különböző 
asszociációkat hordoz 
és felruházható számos 
emberi tulajdonsággal – 
nyilatkozta a képzőmű-
vész. 

Borgó (György István 
Csaba, középső képün-
kön) egy hosszú szak-
mai tevékenység elisme-

résének érzi, hogy alkotásával 
megjelenhetett a bangkoki 
seregszemlén. Egyéni stílu-
sáról úgy nyilatkozott, hogy 
nem egyik napról a másikra 
alakult ki. Mindig nagyon 
komolyan vette a művészet-
történetet, s ami megérin-
tette belőle, azt „leképezte”. 
- Nagyon sokat tanultam az 
ortodox ikonrendszerről, le-
nyűgözött az a szigorú sza-

bályrendszer, amihez mindig tart-
ják magukat. Ha valami ilyen sokáig 
fennmarad, az csak jó lehet – mondta. 
A kiállításon szereplő képének címe 
Silvica, ami latinul erdőt jelent.

Kiválósági-díjra terjesztették fel 
Harsányi Attilát Aradon. A Mis-
kolci Nemzeti Színház művésze 
2008 óta tagja az Aradi Kamara-
színháznak, második családjá-
nak tartja a kis társulatot.

Harsányi Attila az aradi tár-
sulat tagjaként is számtalan díjat 
kiérdemelt már, szinte nem telt el 
úgy év, hogy ne gazdagodott volna 
egy-egy újabb elismeréssel. Össze-
sen harmincat gyűjtött már össze, 
2008 óta. Az idei aradi városnapo-
kon tizenegy személy kap kitünte-
tést, Harsányi Attila lesz köztük az 
egyetlen színész.

  – Nagyon boldog vagyok, hogy 
ott is elismerik a munkámat, bár 
úgy érzem, az Aradi Kamaraszínház 
egy valódi csapatmunka. Mindent 
közösen találunk ki, volt már, hogy 
díszletet terveztem, rendeztem. A 
lényeg a sok-sok kreatív ötlet, amit 

összeadunk és aztán a legjobbakat 
valósítjuk meg belőlük. Nagyon jó 
közösségre találtam Aradon – tette 
hozzá a színművész, akit 2014-ben, a 
város napján Déryné színházi-díjjal 
tüntetett ki Miskolc önkormányza-
ta. Idén májusban pedig a Miskolci 
Nemzeti Színház évadzáró társulati 
ülésén a legjobb férfi színésznek járó 
elismerést vehette át.

A Herman Ottó Múzeum papszeri 
épületében nyitották meg a napok-
ban a Miskolci Kortárs Képzőmű-
vészek (MIKOR) Egyesületének 
jubileumi kiállítását. A tárlatra 
kilenc képzőművész készült, friss 
alkotásokkal. 

A MIKOR-csoport 2005-ben ala-
kult hét képzőművész és egy 
művészettörténész közre-
működésével. Az egyesület 
ma tíz tagot számlál. Soraiba 

tartozik Dunai Beáta, Horváth Kin-
ga, Kavecsánszki Gyula, Lenkey-Tóth 
Péter, Lukács Róbert, Pálfalusi Atti-
la, Urbán Tibor, Varsányi Emília és 
Zombori József is.

Mint elhangzott, a jubileumi tár-
laton kiállító képzőművészek külön-
böző típusú emberek, akik művészi 
stílusaikban, módszereikben, habitu-
sukban, érdeklődésükben sem azo-
nosak. Csupán az bennük a közös, 
hogy mindannyian életük fontos 
részének tekintik a képzőművésze-
tet. A csoport több kiállítást szervezett már, 

bel- és külföldön egyaránt. Állították ki munkái-
kat a Miskolci Galériában, a Herman Ottó Múze-
umban, valamint Lengyelországban, Erdélyben 
és Kassán is. A tárlat nyitórendezvényén Pusztai 
Tamás, a Herman Ottó Múzeum igazgatója mon-
dott köszöntőt, a kiállított alkotásokat Kákóczki 
András, a Miskolci Galéria intézményvezetője, a 
MIKOR-csoport művészettörténész tagja aján-
lotta a közönség figyelmébe. Kiemelte, az egye-
sület fontos szerepet tölt be Miskolc kulturális 
életében. Különlegessége, hogy bár a tagjai önál-
lóan dolgoznak, a kiállításokon keresztül hatás-
sal vannak egymásra.

Új alkotásokkal jubilált a MIKOR-csoport Harsányi Attilát Aradon is megbecsülik

Boldog születésnapot! Miskolci Művészek alkotásai 
A BAngKOKI 
triennálén
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Lendítse fel üzLetét! 
Hirdesse Ön is termékét, szolgál-
tatását szórólapon, juttassa el 
újságját, kiadványait kézbesítői 
hálózatunkon keresztül Miskolcon 
és környékén. 

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

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

első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!

Hirdetés

ügyfélszolgálatot tart  
a teCHeM Kft.

A fűtési idényt követően – a költségmegosztókkal felszerelt lakások-
ban – megtörtént a 2014-2015 fűtési idény hőfogyasztásának éves elszá-
molása.

A költségosztók leolvasását, kiértékelését és a hőköltség-elszámolásokat a tár-
sasházi közösségekkel szerződést kötő, költségmegosztással foglalkozó cégek 
végezték. 

Felhívjuk tisztelt fogyasztóink figyelmét arra, hogy a MIHŐ Kft. nem tud 
felvilágosítást adni a hőfelhasználási arányokkal és a korrekciós ténye-
zőkkel kapcsolatban. Az ilyen irányú panaszokkal minden esetben a közös 
képviselőt, illetve a költségmegosztást végző céget keressék meg.

A MIHŐ Kft. az előző évek tapasztalatai alapján egyeztetést folytatott a költ-
ségmegosztást legnagyobb számban végző cégekkel annak érdekében, hogy 
közös ügyfélszolgálati irodát működtessenek az elszámoló számla kibocsátását 
követően.

Az érintett cégek közül a  TECHEM Kft. vállalta, hogy a MIHŐ Kft. Miskolc, 
Szemere u. 5. sz. alatt lévő ügyfélszolgálati irodájában az alábbi napokon 
lehetőséget biztosít a felhasználók tájékoztatására a hozzá tartozó költségmeg-
osztásokkal kapcsolatban:

teCHeM KFt. ügyFéLSzoLgáLAt:

2015. július 28. (kedd)   9.00–15.00 óráig
2015. július 30. (csütörtök)   9.00–15.00 óráig
2015. augusztus 4. (kedd)   9.00–14.45 óráig
2015. augusztus 6. (csütörtök) 9.00–14.45 óráig

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

Bonyhádi 
edények 
széles 

választékban 
kaphatók

A pályakarbantartási munkálatok miatt július 21. és augusztus 30. között változik a vonatok, így az IC járatok menetrendje 
is, ehhez kapcsolódóan az MVK Zrt. is módosítja a Tiszai pályaudvarról induló 30-as autóbusz menetrendjét. A Tiszai pálya-
udvarról történő indulások időpontja 5 perccel későbbre tolódik, kivéve a 21:40-es járatot. Július 21-től a 30-as járat módosult 
indulási időpontjai a Tiszai pályaudvarról a következők: 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 
19:45, 20:45 és 21:40. 21:40-kor a Tiszai pályaudvarra vonattal érkezők számára a 21:50-kor induló 1-es villamost ajánljuk, 
amely a Villanyrendőrnél garantáltan csatlakozik az Avas kilátó irányába közlekedő 35R-es autóbuszhoz.

Az Avas kilátótól a Tiszai pályaudvar irányába induló 30-as járatok menetrendje nem változik. A 30-as járattal a Tiszai pá-
lyaudvarra utazó és onnan vonattal továbbközlekedő utasok számára a megváltozott vasúti menetrend miatt szűkös lehet az 
idő átszállásra és emellett még jegyvásárlásra is, ezért aki teheti, az menetjegyét lehetőség szerint elővételben váltsa meg.

A felújítás július 21-től 
augusztus 30-ig tartó fázisában 

az utasoknak az alábbi 
módosításokra kell számítaniuk: 

•  Miskolcról, illetve Szerencsről az IC vonatok 10 perccel 
korábban indulnak Budapest felé és Füzesabony felől kö-
rülbelül 10 perccel később érkeznek meg.

•  A sátoraljaújhelyi sebesvonatok Sátoraljaújhelyről és Mis-
kolcról közel fél órával korábban indulnak Budapest felé, 
míg ellenkező irányban fél órával később érkeznek.

•  A Kassáról Budapestre tartó Hernád és Rákóczi nemzet-
közi InterCity vonatok miskolci átszállással közlekednek, 
a Kassa felől 7 óra 28 perckor érkező Hernád IC utasai 
csak a Tokaj IC-vel tudnak továbbutazni 8 óra 20 perckor 
Miskolcról a főváros felé. Este a Rákóczi IC Szlovákiából 
érkező kocsijaiból Miskolcon egy másik szerelvényre kell 
átszállni a Budapestig utazóknak.

•  Füzesabony és Mezőkövesd között egy reggeli személyvo-
nat ideiglenesen kimarad a menetrendből, egy késő esti és 
két hajnali személyvonat helyett pedig vonatpótló autóbu-
szok közlekednek, melyek Füzesabonyban a vasútállomás 
mellől, a Vízház utcai ideiglenes megállóhelyről indulnak, 
illetve érkeznek. 

•  A kapcsolódó vonalak közül a Tiszaújváros–Nyékládhá-
za, a Miskolc–Hidasnémeti, a Miskolc–Kazincbarcika–
Bánréve–Ózd és a Miskolc–Tornanádaska vasútvonal me-
netrendjében is jelentős változások léptek életbe.

•  A Mezőzombor–Nyíregyháza szakasz felújítása miatt 
ugyanebben az időszakban vonatok helyett az utasokat 
pótlóbuszok szállítják Szerencs és Nyíregyháza között. Ez a 
változás a kétóránként Budapest – Nyíregyháza viszonylat-
ban közlekedő InterCity és kör IC vonatok menetrendjét is 
érinti. Azok Budapest felől csak Szerencsig, illetve Szerencs 
és a főváros közötti szakaszon közlekednek.

A részletes menetrendi változásokat a MÁV-csoport hon-
lapján, a vágányzári hírek menüpontban nézhetik meg az 
utazók.  

– A Budapest–Hatvan–Mis-
kolc–Szerencs–Sátoraljaúj-
hely fővonal Nagyút és Mező-
keresztes-Mezőnyárád közötti 
szakaszán megkezdték a vas-
úti pálya felújítását, amely no-
vember közepéig tart. A 
vágányzári menetrend jelen-
tősen módosítja a vasútvona-
lon a távolsági és a regionális 
vonatok menetrendjét, amely 
csak a Budapest-Keleti–Fü-
zesabony vonalszakaszon ma-

rad változatlan augusztus 30-
áig – tájékoztatott a MÁV Zrt. 
kommunikációs igazgatósága. 

A 80-as számú vasútvonal 
egyik legnagyobb forgalmú 
szakasza a Nagyút és Mező-
keresztes-Mezőnyárád közöt-
ti, ahol az utóbbi években több 
helyen sebességkorlátozást 
kellett bevezetni. A most in-
duló korszerűsítés révén fel-
számolják a lassújeleket, ezál-
tal javul a menetrendszerűség 

és a szolgáltatás színvonala. A 
beruházás keretében mintegy 
42 kilométeren a jobb vágány 
nyílt vonali szakaszait újítják 
fel. Vasúti gépláncok segítségé-
vel megtörténik az alépítmény 
megerősítése és a felépítmény 
cseréje. Elvégzik a hidak szige-
telését és megjavítják a vízel-
vezetést. A leromlott állapotú 
felsővezeték-tartó oszlopokat 
kicserélik, az útátjárók bur-
kolatát felújítják. A megálló-

helyeken a Budapest–Miskolc 
irányú, jobboldali vágány mel-
letti peronokat újjáépítik, vala-
mint a forgalombiztonság nö-
velése érdekében megtörténik 
a biztosítóberendezési kábelek 
cseréje is.

A munkálatok befejezése után 
Nagyút és Mezőkeresztes-Me-
zőnyárád között a jobb vágá-
nyon, a teljes szakaszon 120 ki-
lométer per órás sebességgel 
haladhatnak majd a vonatok. 

Változik a 30-as autóbusz menetrendje

6
EliNdult a Vasúti pályafElújítás
Módosult a menetrend 
a miskolci fővonalon 
és a mellékvonalain
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A fóliasátrakban paprika, 
paradicsom és uborka érik, 
több mint hétezer négyzet-
méternyi területen. Szabad-
földi termesztésben – há-
romezer négyzetméteren 
– többek között nyári és téli 
káposztát, karalábét, pad-
lizsánt, csemegekukoricát, 
illetve kísérleti jelleggel für-
tös uborkát és paradicsomot 
termelnek az Agrokultúra 
Kft. nádasréti telephelyén.

Molnár Attila ügyvezető el-
mondása szerint főként mis-
kolci közintézményeknek, 

iskoláknak, óvodáknak és 
idősotthonoknak szállítanak. 
Volt olyan hét, hogy csupán 
paradicsomból majd’ két ton-
nát szüreteltek és adtak el. 

Mint megtudtuk, ma már 
nem csupán a miskolci in-
tézmények ellátását segítik 
az Agrokultúra által megter-
melt zöldségek, a harsányi 

óvodásoknak is ebből főzik 
mostantól az ebédet. A taní-

tási időszak végével kevesebb 
a megrendelés, így jelentős 
mennyiséget értékesítenek 
nagykereskedőkön keresztül.

A telephelyen folyamatosan 
ellenőrzik, hogy a szabadföl-
di termesztésben milyen ter-
mésátlagokat tudnak elérni, 
mennyiségben és minőségben. 
Amennyiben jó eredmények 

születnek, további telepítések 
is szóba jöhetnek, a következő 

időszakokban.
Molnár Attila ki-

hangsúlyozta, folya-
matosan arra töre-
kednek, hogy első 
osztályú minőséget 
termeljenek. – Nyáron 
volt olyan hét, ami-

kor paradicsomból 1,8 ton-
nát, uborkából 1,4 tonnát, 
paprikából pedig 500 kilog-
rammot értékesítettünk – 
mondta el. Azok a zöldségek 
sem vesznek kárba, amelyek 
gyengébb minőségűek. Ebből 
takarmány lesz, az Agrokul-
túra Kft. bedegvölgyi állat-
tartó telepének számára. 

Szó szerint színes, ízes él-
ményt nyújt ilyenkor július 
vége felé a Búza téri piacon 
sétálgatni. Erősebb és hal-
ványabb színek gazdag ár-
nyalatai kínálják magukat a 
gyümölcs- és zöldséghalmo-
kon, s finom, hazai ízekben 
sincs hiány. 

A sárgabarack gyorsan 
megérett idén, kilogrammon-
ként már 260 forinttól kap-
ható volt, de a legszebbekért 

akár 500 forintot is elkértek. 
Ez utóbbiak nagy valószínű-
séggel nem lekváralapanyag-
ként kerülnek a befőttes üve-
gekbe - kompótnak és frissen 
fogyasztva kiválóak lehetnek. 
Nektarint 300 forinttól árul-
tak - a legdrágábbak kilója 
340 forint körül volt - ősziba-
rackot 400 forint körül vehet-
tünk.

Az igazi lecsószezon kicsit 
még várat magára - ezt nem csak 
a paprika és a paradicsom árából 

lehetett 
tudni, 
hanem 

abból is, hogy igazi, lecsóba való 
paprikát még nemigen láttunk 
nagy mennyiségben a Búza téri 
árusoknál. Egyéb paprikafélék 
azonban szinte felsorolhatatlan 
kavalkádban kínálták magukat. 
A magyar földön általában köz-
kedvelt, csípős típusok ára sok-
szor árusonként változott, egyéb 
fajtákat már 200 forintért is lát-
tunk. 

A görögdinnyék főszezon-
ja is elkezdődött nemrégiben, 
itt a hazai dinnyék megjelené-
se kissé leverte az árakat. Nem 
árt tudni, hogy a megyei kor-
mányhivatal illetékes szakha-
tósága Miskolcon és környékén 
is folyamatosan ellenőrzi, való-
ban magyar földön termett-e a 
magyar eredetűnek mondott 
görögdinnye. Amelyik árus-
ra pedig rábizonyosodik, hogy 
csupán a haszon és a vásárlók 
bizalmának elnyerése érdeké-
ben „honosította” azaz hazud-
ta magyarnak a spanyol, olasz, 
marokkói vagy ki tudja honnan 
származó dinnyét, az komoly 
szankciókra számíthat. 

Idén is meghirdette – im-
már hatodik alkalommal – a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kormányhivatal Nép-
egészségügyi Szakigazgatási 
Szerve a megye óvodái szá-
mára a „Kertész leszek…” 
elnevezésű, kertépítő pályá-
zatot. A pályázati kiírásra ez-
úttal 19 óvoda jelentkezett, 
ezek közül hét miskolci intéz-
mény. A résztvevők számá-
ra az önkormányzat biztosí-

totta a virághagymákat. A 
Green City programhoz kap-
csolódó pályázat nyertesei, 

tehát a legszebb zöld kertet 
készítő ovik játékokat kap-
nak majd jutalmul.

Fődíjas lett egy miskolci 
„zöld házat” tervező cég egy 
hazai üzleti pályázaton. A tár-
saság öt éve foglalkozik ener-
giatudatos építkezéssel. Mi-
nőségi, prémium kategóriás 

házakat ter-
veznek és ki-
viteleznek, 
amelyeknek 
szinte nincs 

is fűtési költségük. A pályáza-
ton tízmillió forintot nyertek, 
ebből legújabb ötletüket való-
síthatják meg.

A speciális épületgépé-
szeti megoldással a nyári 

napenergiát tárolják. - Egy 
vermet építünk a házak alá, 
ezt hőszigeteljük és napkol-
lektorral fűtjük fel – mond-
ta el Molnár Gábor tulajdo-
nos-ügyvezető. Télen innen 
veszik majd ki a fűtéshez 
szükséges energiát, szinte 
nulla költséggel. A cég a ter-
vek szerint ősszel építi meg 
első „zéróenergiás” házát. 

A nagy hőség ellenére sok 
látogatót vonzott múlt va-
sárnap, az Erzsébet téren 
első ízben megrendezett 
Miskolci Termelő Nap. 

Mint arról hírt adtunk, a 
rendezvényen helyi és kör-
nyékbeli termelők, ősterme-
lők, kézművesek várják por-
tékáikkal a miskolciakat, és 
a turistákat. Igazi helyi ízek-
kel, házias különlegességek-
kel. A kísérőprogramok kö-
zött játszóházak, kóstolók, 
bábelőadások, táncházak, 
tematikus belvárosi séták és 
egyéb érdekességek szerepel-
tek. A miskolci termelői na-
pot ezentúl minden hónap 
harmadik vasárnapján meg-
rendezik majd, s minden al-
kalom egy-egy téma köré 
szerveződik. Az első alka-
lom a gyümölcsös finomsá-
gok jegyében telt. 

A tervek szerint min-
den termelői napra meg-
hívnak majd egy-egy civil 
szervezetet, hogy széles 
körben bemutathassák te-
vékenységüket. A terme-
lőkön, kézműveseken kí-
vül vendéglátóegységek 
ételt-italt – többek között 
kenyérlángost, lekvárt, 
szörpöket, gyümölcsös 
süteményeket, kézműves 
leveseket – is árusítanak 
majd a jövőben.

„Zöld házat” tervezett és fődíjat 
nyert egy miskolci cég

Tonnaszámra szállítanak  
és értékesítenek a konyhákra

SZép a terméS aZ agrokultúra telephelyénmiSkolci finomSágok
Nagy érdeklődés kísérte 
a termelői napot

Színek, ízek kavalkádja a Búza téri piacon idén is kertészkedhetnek  
az óvodások
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A Búza tér Miskolc legnagyobb tere. A 20. század előtt Búzavásár tér 
volt a neve, de az 1940-es évek végén egy darabig Béke térnek is hívták. 
A belváros keleti részén található. Nyugat felől a 26-os út, dél felől a 
3-as főút, kelet felől a Bükkvidéki Vendéglátó Rt. székháza, észak felől 
a Szeles utca határolja. Egyebek mellett helyet ad a város legnagyobb 
piacának és a távolsági járatok autóbusz-pályaudvarának. Mint a neve 
is jelzi, eredetileg nagybani terményárusításra és állatvásárok tartására 
hozták létre, mert ezek nem igazán fértek el a város kis méretű, közép-
kori, belvárosi piacterén. A 19. század végén az akkori lakott területen 
kívül, de a Szinva vizéhez közel alakították ki, a fontos utak keresztező-
désében. Városkapuk és vámszedőhely is volt a közelben és hamar meg-
jelentek a vendégfogadók. Az 1897 és 1960 közt közlekedett 2-es villa-
mos egyik végállomása volt 1908-ig.                  fotó: f. KaderjáK Csilla

aKKor... Miskolc 1896 óta adományoz dísz
polgári címet és hogy a kitünte
tettek érdemei fennmaradjanak, 
nevük bekerül a város aranyköny
vébe. Ez a könyv jelenleg a Magyar 
Nemzeti Levéltár BorsodAba
újZemplén megyei Levéltárában 
található.  

1896 óta több, mint hetvenen érde-
melték ki a Miskolc Város Díszpol-
gára elismerést. Sorozatunkban ezen 
jeles személyiségek közül idézzük fel 
néhánynak az emlékét, felsorolva ér-
demeiket, s azokat a tetteket, ame-
lyek e cím elnyeréséhez vezettek.

Miskolc város első díszpolgára 
Kossuth Lajos lett 1896-ban. A cím 
adományozása egy országos tiltako-
zó akció része volt. Ugyanis 1879. 
december 20-án Ferenc József szen-
tesítette az 1879: L. tc-t, az úgyne-
vezett honossági törvényt. Ez a tör-
vény próbálta rendezni a magyar 
állampolgárság kérdését, ami ed-
dig nem volt törvényileg szabályoz-
va. A törvény legvitatottabb cikke-
lye az állampolgárság távollét miatti 
megszűnése volt. Ennek értelmében 
elvesztette magyar állampolgársá-
gát az, aki a magyar kormány vagy 
az osztrák-magyar közös miniszte-
rek megbízása nélkül 10 évig meg-
szakítás nélkül a magyar állam terü-
letének határain kívül tartózkodott. 
Már a parlamenti vitában felmerült 
az emigrációban élő Kossuth Lajos 
állampolgárságának kérdése, majd 
1889 őszén is, amikor a függetlensé-
gi párt megpróbálta a törvény mó-
dosítását elérni, de Tisza Kálmán 
és a magyar kormány hajthatatlan 
maradt, mondván egy ember miatt 

nem lehet külön törvényt alkot-
ni. Az országos felháborodás miatt 
Tisza kénytelen volt lemondani. A 
vitát maga Kossuth Lajos zárta le. 
1889. december 20-án, az „Egyetér-
tés” című lapban megjelent levelében 
azt írta: „Ferenc József osztrák csá-
szár, magyar király alattvalójának 
magamat soha egy percig sem ismer-
tem el s el sem ismerem. Ez az én ál-
láspontom”. Kossuth Lajos ezzel el-
veszítette magyar állampolgárságát. 
Az 1890-es évektől viszont a magyar 

települések tüntetőleg díszpolgári 
címmel jutalmazták a Turinban élő 
hontalanná vált Kossuthot. Miskolc 
is ezen meggondolásoktól vezérel-
ve tűntette ki a XIX. század magyar 
történelmének kiemelkedő alakját. 
(Folytatjuk)

soMorjai lehel 

Ismét éjsza-
kai programok-
kal várta, várja a 
látogatókat a Di-
ósgyőri vár. Múlt 
szombaton, Szent 
Hedvig királynő 
emléknapja al-
kalmából Nagy 
Lajos király lá-
nyának legendás élete elevenedett 
meg a vártúrákon. Az éjszaka sötét-
jét tűzzsonglőrök világították meg, 
tiszteletüket tették vásári komédi-
ások, de volt középkori baj-
vívás, divatbemutató és 
táncház is. 

Augusztus 1-jén, 
a következő éj-
szakai program 
a középkori al-
kimisták, má-
gusok és bo-
szorkányok 
világába kala-
uzolja majd el 
az érdeklődőket. 

Lesz szemfényvesztés, mágia és 
bűbáj minden mennyiségben az éj 
leple alatt. A vár termeiben találkoz-
hatunk Cillei Borbálával, Nagy La-

jos királlyal és udvari csilla-
gászával is. Nem marad 

el a boszorkányégetés 
sem, a lovagterem-

ben pedig közép-
kori báj italokat 
kóstolhatnak 
azok a vendé-
gek, akik az 
agyagkupa árát 
tartalmazó be-
lépőt váltanak a 

rendezvényre. 

Palánki Ferenc egri segédpüspök 
július 18án szentmise keretében 
helyezte el Szent Hedvig ereklyé
jét a Diósgyőri vár kápolnájában. 
Az ereklye Krakkóból érkezett, 
és mostantól a magyar király
lány, lengyel királynő tiszteletére 
fölszentelt kápolnában várja a láto
gatókat és zarándokokat.

A Diósgyőri vár 
kápolnáját, felújítá-
sát követően, 2014-
ben szentelték fel, 
Szent Hedvig tisz-
teletére. Nagy La-
jos király legkisebb 
lányának emlék-
napját a katolikus 
egyházban július 
18-án tartják, ennek 
apropóján a Diós-
győri várban szom-
baton 10 órától bú-

csúi szentmisével 
emlékeztek meg 
a lengyel nép ál-
tal nagy becsben 
tartott, szent éle-
tű magyar király-
lányról. A szer-
tartás helyszíne a 
nagy érdeklődés-
re való tekintettel 
a vár lovagterme 

volt, melynek végén elhelyezték Szent 
Hedvig csontereklyéjét a kápolna oltá-
rában található ereklyetartóban. 

Palánki Ferenc püspök elmondása 
szerint az ereklye Stanislaw Dziwisz 
krakkói érsek, bíboros jóvoltából ér-
kezett Diósgyőrbe. A püspök szent-
beszédében kiemelte, Szent Hedvig 
rövid, de példaértékű életével arra 
buzdít, hogy keressük Isten akaratát 
életünkben és gyakoroljuk a felebaráti 
szeretetet embertársaik iránt. Hedvig 
most visszatért, hogy bennünket is az 
üdvösségre hívjon. Palánki Ferenc re-
ményét fejezte ki, hogy Szent Hedviget 
az ereklyének köszönhetően Magyar-
országon is jobban megismerik majd, 
hiszen Lengyelországban nagyon köz-
kedvelt szentnek számít, akit hazánk-
nak köszönhetnek.

Szent Hedvig 1374-ben Magyaror-
szágon született, Nagy Lajos magyar és 
lengyel király, valamint Erzsébet bosz-
niai hercegnő harmadik gyermekeként. 
A magyar trónra szánták, de a király 
halála után az özvegy Erzsébet királyné 
és a nemesek az idősebb leányt, Máriát 
ültették a magyar trónra, Hedviget pe-
dig a lengyel trónra rendelték.

(1. rész)
MisKolC díszpolgárai: Kossuth lajos

Szent Hedvig ereklyéje dióSgyőr várában középkori időutazáS

Kossuth Lajos fiával, Ferenccel,  
torinói dolgozószobájában

Kossuth Lajos miskolci szobrának 
avatása, 1898. május 31-én. 

...és Most
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Vasárnap 18 órai kezdettel rende
zik Budapesten az OTP Bank Liga 
2. fordulójának leginkább várt talál
kozóját az FTCDVTK rangadót. 
Ezúttal nem kötelező a gyülekezé
si pontokon megjelenniük a DVTK 
szurkolóknak – közölte honlapján a 
klub, amely azonban mégis azt ajánl
ja a szurkolóknak, hogy amennyiben 
tehetik, vegyék igénybe a gyülekezési 
pontokat, hiszen csak így garantált a 
biztonságos, időben történő bejutá
suk a Groupama Arénába.

A BRFK IX. kerületi Rendőrkapi
tányság tájékoztatása szerint a mér
kőzés kiemelt biztonsági kockázatú. 
Kérik, hogy Miskolcról és vidékről 
autóbuszokkal, személygépkocsik
kal érkező vendégszurkolók az M3 

autópálya Kerekharaszti töltőállo
más pihenőjének parkolójában gyü
lekezzenek 15 és 15.30 óra között. In
nen legkésőbb 15.40 órakor rendőri 
felvezetéssel kísérik őket az Aréná
hoz.

A Budapesten lakó, tartózkodó 
DVTK szurkolók 16 és 17 óra kö
zött gyülekezzenek a Keleti pálya
udvar melletti (Verseny utca felé eső) 
parkoló területén. Innen legkésőbb 
17.10 órakor ők is rendőri kísérettel 
juthatnak el az Arénához.

Azokat, akik vonattal szeretné
nek a mérkőzésre utazni, kérik, hogy 
utazásukhoz a MiskolcTiszai pálya
udvarról 13.07 órakor induló sebes
vonatot vegyék igénybe. Ez 16 órakor 
érkezik meg a Keleti pályaudvarra, 
ahonnan a szurkolók 17.10 órakor 
rendőri biztosítás mellett jutnak el 
az Arénához.

Felhívják a vendégszurkolók fi
gyelmét arra is, hogy a mérkőzés 
napján a stadionnál részükre nem 
lesz jegyértékesítés. A stadionba a 
szurkolók jegy és ruházat ellenőrzést 
követően tudnak csak belépni. Ha
mis jegy észlelése esetén annak tulaj
donosa ellen minden esetben bünte
tőeljárás indul.

A Diósgyőr hazai pályán 21
re legyőzte az élvonalba vissza
került Vasast a labdarúgó OTP 
Bank Liga nyitófordulójának múlt 
szombati játéknapján. Bekő Balázs 
tréner sikeresen debütált új klub
jában.

Az összecsapás kimaradt hazai 
lehetőségekkel indult, majd Lázok 
révén a Vasas szerzett vezetést. Az 
angyalföldiek növelhették volna is 
előnyüket, de több lehetőséget elpus-
káztak.

Ezt követően aztán a Diósgyőr 
fokozatosan átvette az irányítást, s 
még a szünet előtt megfordította a 
mérkőzést. A bajnokság első diós-
győri találatát Nikházi Márk passzá-
ból Miroslav Grumić szerezte, míg a 
második gólt Grúz Tamás lőtte saját 
kapujába.

A fordulást követően a Vasas min-
dent megtett az egyenlítés érdekében, 
de próbálkozásai nem jártak sikerrel, 
a Diósgyőr itthon tartotta a három 
pontot. OTP Bank Liga, 1. forduló: 
Diósgyőri VTK-Vasas 2-1 (2-1).

A Magyar Kupa országos főtáblá-
jának első fordulójában az NB III-
ban szereplő Csornai SE ellen játszik 
a DVTK. A továbbjutás egy – az ala-
csonyabb osztályú csapat otthoná-

ban rendezett – mérkőzésen dől el. 
Hivatalos játéknap: augusztus 12. 
szerda.

A csornai csapat az előző baj-
nokságban megnyerte a Győr-Mo-
son-Sopron megyei első osztályt, 
idén pedig az NB III. nyugati-cso-
portban szerepel – írja a dvtk.eu. 
Mivel a sorsolás során a területi elv 
nem érvényesült, a miskolciakra 740 
kilométeres túra vár. 

Az M3 autópályával kettészelt 
harangodi erdő déli felén ren
dezték meg a XXX. Bereg Kupa 
nemzetközi rádiós tájfutóver
senyt. Három évtizedes, patinás 
múlt után az utolsót. Pedig ez 
volt a legnépesebb, legerősebb 
külföldi mezőnyt felvonultató 
magyar verseny.

A főrendező ver-
senybíró, a nem-
zetközi minősíté-
sű Venczel Miklós 
nem túl hosszú, 
barátságos pályá-
kat tervezett. De a 
35 fokos hőséget, 
a mély homokot, 
a futást nehezítő 
sűrű, embermagas-
ságú aljnövényzetet 
ez sem közömbö-
sítette. Az M60 ka-
tegóriában, ahol az 
1-es rajtszámmal a 
miskolci Kovács At-
tila Gábor is indult 
(képünkön), a szombati URH ver-
senyen bejött a papírforma. László 
Károly (Puskás RK) lelépte a me-
zőnyt: közel 18 perc előnnyel győ-
zött a miskolci futó és huszonöttel 
a Románia színeiben induló erdé-
lyi Oláh István előtt. 

Másnap a rövidhullámú össze-
csapáson, hasonló körülmények 
között Kovács futotta a legjobb 
időt, de csupán másfél perccel, így 
összetettben nem változott a sor-
rend.

A nyíregyháziak legnagyobb 
fegyvertényét a szintén világbaj-

nok Moravszki János 
követte el az ukrán 
klasszis Ivanchyk-
hin legyőzésével az 
M50 kategóriában. 
A hét női kategó-
ria közül kettőben 
cseh, kettőben uk-
rán győzelem szü-
letett. A magyarok 
aranyérmeit Antal 
Bíborka (Szekszár-
di RK) szerezte az 
N21, a hazai terep 
előnyét élvező Ha-
nyicska Mihályné 
az N35 és László-
né Hornyai Piros-
ka (Puskás RK) az 
N60 kategóriában.

A Bereg Kupa vándorserle-
ge (a budapesti Puskás Tivadar 
Rádióamatőr Klub és Csehor-
szág válogatottja előtt) a rende-
ző Nyíregyházi Városi Rádióklub 
tulajdonába került, immár végle-
gesen.

Több mint nyolcvan egyesületből körülbe-
lül hétszáz úszó vett részt nemrégiben a Ke-
mény Dénes Sportuszodában megrendezett, 
Országos Gyermek Úszó-Bajnokságon. – Az 
ötnapos rendezvényen tizenegy váltóverseny-
re és harminchat egyéni megmérettetésre ke-
rült sor. Délelőtt rendeztük az előfutamokat, 
délután pedig azok mérkőztek meg, akik a 
nyolcas döntőbe jutottak. Ez több mint há-
romezer-nyolcszáz rajtot jelentett – mondta 
el Szabó László, a Miskolci Sportcentrum Kft. 
létesítményvezetője. A népes mezőnyben két 
miskolci érem született: Vécsei Réka 200 mé-
teres mellúszásban aranyat, 100 méteres mel-
lúszásban pedig ezüstöt szerzett.

Újabb két nemzetközi meg
mérettetésen esett túl a kö
zelmúltban a Süttő Roland–
Tombácz Anikó páros. 

A csehországi profi Eb-n 
az elődöntőig jutottak, Pá-
rizsban pedig újra csak dön-
tőztek és végül a 6. helyet 
szerezték meg. Mint ismert, 
februárban ők lettek hazánk 
2015-ös profi latin táncbaj-
nokai. Rögtön belevágtak a 
profi nemzetközi versenyek 

sűrűjébe is: márciusban az olaszor-
szági Pieve di Centóban, áprilisban 
a franciaországi Megève-ben, leg-
utóbb pedig májusban Párizsban 
jutottak be a nemzetközi döntőbe. 
A világranglista profi mezőnyében, 
amely jelenleg mintegy 150 párost 
foglal magába, a 32. helyen jegyzik 
a miskolci párost. Augusztusban 
jön a talán leginkább várt verseny, a 
German Open, ez egy olyan Szuper 
Grand Prix, amely komoly szorzóval 
bír, így fontos, milyen eredményt si-
kerül majd elérni.

Győzelemmel indult a szezon 
diósGyőrben

szurkolók figyelmébe!
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a bereg Kupa hattyúdala

egyre feljebb táncolnak 
a ranglistán

népes mezőny, Két misKolci érem

Lejátszotta szerdán délután második felkészülési mérkőzését az NB 
III-ra készülő DVTK tartalék. Az ellenfél az Egri Sportcentrum SE csa-
pata volt. A Diósgyőr végig mezőnyfölényben játszott és megérdemelten 
győzött. Diósgyőri VTK tartalék: Egyed – Eperjesi, Mahalek, Csicsvári, 
Nemes (Kádas, 45.) – Petruskó (Sipos , 25.), Timkó (Gresó, 25.), Király 
(Galambosi, 45.), Balogh A. (Barna, 45.), - Ternován (Petruskó, 60.), Bo-
ros G. (Márton, 57.) Gólszerzők: Király az 5., Balogh A. a 40., Sipos a 41. 
és Csicsvári az 52. percben, valamint a 38. percben született egy öngól is.

egri sportcentrum se – 
dVtK tartalék 0-5 (0-4)



Miskolci NaplóHirdetés

JELENTKEZZEN

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

Feladat ellátása reggeli órákban, 
több napon hétvégén is!

Megfelelő munkavégzés esetén 
tisztességes bérezés!

Jelentkezni: Folyamatosan

Szeretné kiegészíteni jövedelmét?
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!

rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.
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l  Kassa Borsi: augusztus 8.: 4500 Ft/fő

l  a TáTra KapujáBan: 
augusztus 8.: 7000 Ft/fő

l  rimaszomBaT – FüleK – losonc – 
alsószTregova: 
augusztus 15.: 5000 Ft/fő

l  zágráB-pliTvicei TavaK: 
augusztus 22-23.: 29 000 Ft/fő

l  pozsony: 
augusztus 29.: 7000 Ft/fő

l  arad: augusztus 29.: 8500 Ft/fő

l  BudapesT, 
séTahajózással a dunán: 
augusztus 29.: 5000 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
nem italozó, önállóan dolgoz-
ni tudó ácsot, és korábban ács 
mellett dolgozó segédmunkást 
keresek Miskolc és környékére, 
nem csak tetőn végzendő mun-
kákra. Tel: 06-20/460-6775.

hi-sec acél biztonsági ajtók 
már 63 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óriási 
kedvezménnyel, teljeskörű ár-
nyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, 
Bemutatóterem: Miskolc, Bükk 
áruház I. emelet. Nyitva: H–P: 
9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

ács-, tetőfedő munkák, 
gipszkartonozás, lambéri-
ázás, filagóriák, előtetők, 
kerítések, kerti házak és 
egyéb famunkák készítése;  
Velux ablakok beépítése, cse-
réje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőztetése. 
www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 
06-20/460-6775.

műkörömépítő modelleket 
keres Miskolcon. Érd.: 20/3887-
469.

hegedűtanár oktatást vállal 
hegedűvel rendelkező gyerme-
kek és felnőttek részére Miskol-
con. Érd.: 20/354-7747. 

július 22.–augusztus 4.

keresse LeGÚJABB AkCIÓNk TerMÉkeIT
vALAMeNNyI Coop ÜZLeTÜNkBeN

Minden nap 
száraztészták
(fodros nagykocka, orsó, 
spagetti, szarvacska) 

Egységár: 248 Ft/kg

 400 g               99 Ft

előhűtött csontos csirkemell  

1kg (baromfit árusító üzl.) 999 Ft
előhűtött csirkecomb egész  

1 kg (baromfit árusító üzl.) 599 Ft

Július 23-26-ig:
Maggi tésztás fortélyok Bolognai spagetti alap 60 g és
Don Francesco (tojás nélk) penne durum száraztészta 500 g egyidejű vásárlásával: 545 Ft
Hűségét most a 20 éves Coop megjutalmazza! részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon.

zempléni
fesztivál
Aug. 13 ‒23.

A Csárdáskirálynő

retro symphoniC roCk

A megidézett kárpátAljA

BudApest jAzz orChestrA

liszt FerenC kAmArAzenekAr

BudAFoki dohnányi zenekAr

sinAtrA 100, hot jAzz BAnd

…és sok más program

www. zemplenfestival.hu – www.jegy.hu

EmbEri Erőforrások
minisztériuma

Aranyfokozatú támogató
és hivatalos borszállító:

Támogatók:

Médiatámogatók:

Zemplén régió önkormányzatai:
Bekecs, Mád, Monok, Sárospatak,
Sátoraljaújhely, Tokaj, Tolcsva

Együttműködő partnerek:

Miskolci Napló

Jelentkezés feltétele: bármely képzési területen szerzett  
alapfokú (BA, BSc) vagy hagyományos diploma.

Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 14.
További információ: 

http://www.uni-miskolc.hu/~bolweb/felveteli/szak.php?m=53   Tel.: 20/4934184

a miskolci egyetem BTK TársadalomTudományi  
és gazdasági szaKFordíTó szakirányú továbbképzést indít  

2015 szeptemberében angol, német és orosz nyelvből. 

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

kIEMELT BÉrLETI 
aJÁNLaTuNk!

A bérlemény megtekintése elsősorban:  2015. július 28., 9-11 óra és 2015. augusztus 3., 15-16 óra között vagy egyedi esetben,  előre egyeztetett időpontban lehetséges.
a pályázatokat kizárólag személyesen a MIk Zrt. Miskolc, Széchenyi u. 60. szám alatti 

I. emeleti  Üzleti Ingatlan hasznosítási Irodájában (17. sz. iroda) kérjük leadni. 
LEadÁSÁNak haTÁrIdEJE:  2015. auguSZTuS 7. 10 óra.  a pÁLyÁZaTok BoNTÁSa 2015. auguSZTuS 11. 10 órakor.

A nyitvatartási idő alatt étel kiszolgálása (TEÁOR 5610) kötelező! 
A kiíró elsősorban olyan bérlők jelentkezését várja, akik a Kandia köz és a Szinva Terasz hangulatához illő vendéglátóhelyet 

(pl. Étkezde, Bistro, Kifőzde, Snack bár, Ételbár,  Falatozó, Grill étterem, stb.) szeretnének üzemeltetni, a helyhez illeszkedő stílusban és színvonalon.

További információk:  46/516-287, 516-293, 516-297, 516-295, 70/442-1748. 
Az ingatlan részletesebb leírása a MIK Zrt. honlapján www.mikzrt.hu-n található.

Szám Cím Elhelyezkedés alapterület (m2) Tevékenységi kör

haTÁroZaTLaN vagy 
haTÁroZoTT IdŐrE 

Minimálisan pályázható bérleti díj 
Ft/hó+Áfa (27%) 

Bérleti jog 
megszerzési díj                   

Ft+Áfa (27%)

1
Széchenyi u. 28. sz. 

fsz+galéria
utcai 166 + 20*

melegkonyhás 
vendéglátás

399 695 Ft/hó+Áfa 5 000 000 Ft+Áfa
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programajánló
program/közélet

A hét végén lesz a Szent 
Anna templom búcsúja. 
Szombaton, július 25-én 
egész napos szentségimádás 
lesz a templomban. Vasárnap 
10 órakor kezdődik a temp-
lomkertben a búcsúi szent-
mise, amelyet Kuminetz 
Géza professzor, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem ta-
nára mutat be.

Kedden, július 28-án, a 
18 órai szentmisét Kelemen 
Didák boldoggá avatásá-
ért mutatják be a minorita 
templomban. Ugyanitt ren-

dezik meg augusztus 1–2-
án a Porciunkula búcsút. 
Szombaton, 1-jén egész na-

pos szentségimádás lesz a 
templomban. Az esti szent-
misét és vasárnap ugyan-

csak a 18 órai, búcsúi szent-
misét Hess Attila pálos atya 
mutatja be.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Július 27. | 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

július 28. | 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 FTC-DVTK baj-
noki labdarúgó mérkőzés 21.00–06.00 Képújság

július 29. | 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 Miskolci Napló 19.00 
Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23  ProgramPont 19.30 Honvéd7  
20.30 Miskolc Ma ism. 20.47 Időjárásjelentés  20.48 Sporthírek 20.53  ProgramPont  21.00-
06.00 Képújság

július 30. | 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 31. | 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

augusztus 01. | 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 Idő-
járásjelentés 19.25 Sportpercek ism. 20.00 Krónika ism. 20.17 Időjárásjelentés  20.30 A római 
birodalom bukása, amerikai film 22.30–07.00 Képújság

augusztus 02. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 10.30 Képújság 18.00 Króni-
ka, heti hírösszefoglaló 18.28 Mély(k)víz 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 Miskolci Napló 
20.30 Krónika, hírösszefoglaló 20.55-07.00 Képújság 

Odamegy a pincér a vendég-
hez: – Elnézést uram, ennél az 
asztalnál, mikor megrendel-
ték az ételt, még egy öregem-
ber ült egy kisfiúval. Nem tud-
ja hova lettek? – Az öregember 
meghalt, a kisfiú meg én va-
gyok! – válaszolja a férfi. 

� 
– Ej, hát milyen pincér 

maga? – bosszankodik a ven-
déglős – Már megint eltört 
egy pezsgőspoharat. Remé-
lem ez volt az utolsó! – Nem, 
főnök, még van belőle három!

� 
Leül a vendég az asztal-

hoz. Odamegy a pincér és azt 
mondja: – Elnézést uram, de 
ez az asztal foglalt! – Akkor 
vigye el és hozzon egy mási-
kat! – válaszol nyugodtan a 
vendég.

� 
Az étteremben három vendég 

teát rendel. Az egyik a pincér 
után kiált: – Az én teámat fel-

tétlenül tiszta pohárban hozza!  
Visszajön a pincér a teákkal: – 
Melyikük kérte tiszta pohárban?

� 
 Zajos, otromba társaság 

szórakozik egy étteremben. 
Egyikük odakiált a pincér-
nek: – Hé, hol van itt a klotyó? 
Mire a pincér: – Menjen elő-
re, aztán jobbra, ott talál egy 
ajtót, amire ki van írva, hogy 
„urak”. De ez ne zavarja, men-
jen csak be nyugodtan!

� 
A fiatalember imponálni 

akar a választottjának, ezért 
egy divatos olasz étterem-
be viszi vacsorázni. Megisz-
nak egy palack bort, majd a 
fiú az étlap után nyúl. Egy 
szót sem ért belőle, ezért rá-
bök a lap alján egy hangzatos 
névre: – Kérünk két Giusep-
pe Spomdaluccit – mondja a 
pincérnek. – Sajnálom uram, 
de az a tulajdonos! – feleli a 
pincér.

Miskolc-belvárosi református 
templom

Július 25. 11 óra. Az egyházkerületi kán-
torképző záróhangversenye. 

Szinvavölgyi Néptáncműhely Szin-
va Art Társulat székháza (Mis-
kolc, Hegyalja u. 203.)

Július 25. 17 óra. Szinvavölgyi Nép-
táncműhely Szinva Art Társulat nyil-
vános főpróba. A Szinvavölgyi Nép-
táncműhely Szinva Art Társulata július 
27-31-ig Izrael legnagyobb táncfesz-
tiválján Karmielben a párizsi opera 
szólistái, a szentpétervári jégrevű és a 
Győri Balett mellett vendégszerepel. 
Július 25-én nyilvános főpróbát tarta-
nak székházukban, melyre szeretettel 
várják az érdeklődőket. 

Miskolc-szirmai református temp-
lom

Július 26. 10.30 óra. Mészáros János Elek 
jótékonysági koncertje.

Szentlélek  
Július 29. 9-12 óráig. NYÍLT NAP A SZENT-

LÉLEKI RÉGÉSZETI ÁSATÁSON. Az ér-
deklődők betekinthetnek a pálos 
kolostornál folyó régészeti feltáró 
munkába, a felmerülő kérdésekre 
Miskolci Melinda régész válaszol.

Miskolci Csodamalom Bábszínház
Július 31. 19 óra. Operett Est a Kék Duna 

Szalonzenekarral. 
Factory Sport Aréna
Augusztus 6-7-8. Factory fesztivál 2015. 

Immár kilencedik alkalommal rendez-
nek zenei fesztivált a diósgyőri acél-
művek területén. A Maradj Miskolcon 

Alapítvány támogatásával létrejövő 
háromnapos zenei eseményen há-
rom színpadon szól majd a zene. Má-
sok mellett fellép a Punnany Massif, a 
Halott pénz, Akkezdet phiai, a Brains, 
itt lesznek hazánk híres lemezlovasai: 
Ludmilla, DJ. Budai és még sokan má-
sok. A zene és képzőművészet mellett 
ifjúságvédelemi programok is megje-
lennek a fesztiválon. 

Herman Ottó Múzeum, Papszeri Ki-
állító Épület

Augusztus 30-ig. Tíz éves a MIKOR Cso-
port. Miskolci kortárs képzőművésze-
ti alkotócsoport jubileumi kiállítása.

Diósgyőri vár
Augusztus 31-ig. Ősi magyar címertár. 

Szabadiné Sinkó Ilona aranyhímzéses 
tűfestő időszaki kiállítása. Az alkotá-
sokban megtekinthetők az ősi ma-
gyar nemzetségek, királyi családok, 
egyházak, a történelmi Magyaror-
szág vármegyéinek és jelenlegi vá-
rosainak hímzett és festett címerei, 
történelmi zászlói. 

Nyári táborok: lovas napközi (augusztus 
3-7.) Hét éves kortól várják a gyereke-
ket a Diósgyőri várba, hétfőtől pénte-
kig 8-16 óráig. Jelentkezés és infor-
máció: 46 412 508, e-mail: madacsi.
agnes@ifihazmiskolc.hu. 

Belvárosi Liget
Minden pénteken 7-13 óráig. Belvárosi 

biovásár – bio-élelmiszerek közvet-
lenül a termelőktől. A biopiac szer-
vezője az Észak-Magyarország Flórája 
Faunája Alapítvány.

Az Avalon Parkban talál-
ható HELL KART & Event 
Center először rendezi meg 
a HELL KART Amatőr Go-
kart Bajnokságot. 

A négy elődöntőből és egy 
16 fős döntőből álló bajnok-
ság igazi versenyhangulatot 
ígér. Bárki kipróbálhatja 
vezetési tudományát zárt 
pályán, biztonságos körül-
mények között. Bizonyá-
ra sokak örömére szolgál, 
hogy az Avalon Park és a 
Rádió M közös szervezésé-
ben elindul az első amatőr 
bajnokság, amelyre a ver-
senyzés élményén túl az 
értékes ajándékokért, nye-
reményekért is érdemes 
nevezni. A július 27-étől 
négy héten keresztül, hét-
főn délutánonként meg-
tartott elődöntőkön bár-
ki elindulhat. A küzdelem 

minden versenyző számára 
öt perces időmérő futam-
ból áll, ahol legalább két 
mért köridőt kell futni. Az 
időeredmények alapján tíz 
körös rajtrácsos versenyen 
bizonyíthatják a résztve-
vők, mire képesek, ha fel-
gyullad a zöld lámpa. Min-
den elődöntőből a legjobb 
négy versenyző jut tovább. 
Az augusztus 24-ei döntő 
napjára a Rádió M csapa-
ta birtokba veszi az Avalon 
Parkot és egész napos ki-
településsel szórakoztatja 
a közönséget. Sok helyi já-
tékkal, kívánságműsorral 
és persze folyamatos beszá-
molóval, élő közvetítéssel a 
versenyről. A nevezés fel-
tételei és a verseny továb-
bi részletei a www.avalon-
park.hu/gokart/bajnoksag 
és a www.facebook.com/
hellkart oldalon találhatók.

Kormányhivatali híreK

Fogyasztóvédelmi  
tanácsok turistáknak

Nyári utazások közben 
gyakori probléma, hogy a 
kiválasztott szállás a va-
lóságban nem olyan, mint 
a katalógusban volt, illet-
ve nem olyan ellátást, szol-
gáltatást biztosítanak az 
utasoknak, mint amely a 
szerződésben vagy a kataló-
gusban szerepelt. 

Ha a szálláshellyel kap-
csolatban merül fel prob-
léma, akkor – különösen 
külföldön – a kifogást rög-
tön érdemes jelezni az utas-
kísérőnek vagy a helyszíni 
szolgáltatónak. Az utaskí-
sérő a bejelentést köteles 
jegyzőkönyvbe venni és 
ennek egyik példányát az 
utasnak átadni. A panasz-
ról az utazásszervezőt is 
haladéktalanul tájékoztat-

ni kell. Utaskísérő hiányá-
ban – ha a helyi szolgáltató 
a panaszt nem orvosolta – 
az utazásszervezőt, illetve 
az utazásközvetítőt kell tá-
jékoztatni. 

Ha az utazásszervező a 
vállalt szolgáltatást nem az 
utazási szerződésnek meg-
felelően teljesíti, köteles a 
szolgáltatás díját arányosan 
leszállítani. A fogyasztóvé-
delmi problémák rendezé-
séhez, a külföldi tartózko-
dás során hasznos útitárs 
lehet az Európai Fogyasz-
tói Központ közreműkö-
désével készült, ingyenes 
„ECC-Net: Travel” mobil 
alkalmazás, amely internet 
kapcsolat nélkül is használ-
ható.

egyházi hírek, események 

a csíksomlyói kegytemplom kórusa  
a minorita  templomban, július 19-én.

lakáshitel átvállalása 

Miskolci olvasónk házas-
ságát a bíróság felbontot-
ta. Van egy közös lakásuk 
a volt férjével, amit forint 
alapú hitelből vettek, ez a 
kölcsön jelenleg is fennáll. 
Most szeretnék megszün-
tetni a közös tulajdont 
úgy, hogy volt házastársáé 
lesz az egész ingatlan. Le-
vélírónk kérdezi, kell-e eh-
hez a bank hozzájárulása, 
és ha igen, milyen feltéte-
lekkel kaphatják ezt meg?

A házasság felbontása ese-
tén, a felek által kötött – ügy-
véd által szerkesztett – szer-
ződésben lehet szabályozni a 
közös tulajdon jogi sorsát. Ez 
akként is kivitelezhető, hogy a 
felek egyike lesz a tulajdonos, 
úgy, hogy a másik fél tulajdo-

ni illetőségét magához váltja. 
Amennyiben azonban az in-
gatlant banki hitelt biztosító 
jelzálogjog terheli, a szerződés 
érvényességéhez kell a pénz-
intézet jóváhagyása is. Tehát 
nem elegendő a felek írásba 
foglalt megállapodása, ez csak 
akkor érvényes, ha ahhoz a 
bank kifejezetten hozzájárul.

A hitelátvállalás konkrét 
feltételeiről mindig az adott 
jelzáloghitelt folyósító bank-
nál kell érdeklődni. A pénz-
intézet megvizsgálja az új 
helyzetet, ellenőrzi, hogy a 
lakás kizárólagos tulajdonát 
megszerző fél egyedül hitel-
képes-e. Ha nem, akkor elő-
írhatja új adóstárs, és/vagy új 
készfizető kezes bevonását, 
esetleg, másik, pótlólagos in-
gatlan-fedezetet is kérhet.

Ha jelen esetben a pénzinté-
zet úgy dönt, hogy a hitelátvál-
lalás feltétele, hogy levélírónk 
is adóstárs maradjon - vagyis 
nem engedi ki a hitelből - ak-
kor nem javasolt a tulajdoni 
illetőségének az átruházása, 
hiszen, a bank felé a felelőssé-
ge ugyanúgy megmarad, tulaj-
donjoga viszont már nem lesz.

strassburger gyula
ügyvéd

a jogász válaszol
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A nyári idegenforgalmi 
szezon kapcsán, júliusban 
az észak-magyarországi ré-
gióban is megindítja nyári 
ellenőrzéssorozatát a Nem-
zeti Adó-és Vámhivatal – 
tájékoztatott Körtvélyesi 
Zsuzsanna főosztályveze-
tő, sajtóreferens. Ellenőrzés 
várható az üdülőhelyeken, 
a fürdők és vízpartok kör-
nyékén, a jelentősebb fesz-
tiválokon és vásárokon, a 
kereskedelmi, szolgáltató 
szektorban.

A NAV kiemelten el-
lenőrzi az online pénz-
tárgépek használatát, a 
foglalkoztatások szabály-
szerűségét, az áruk eredetét, 
valamint azokat, akiknek 
adótartozásuk van. Az elle-
nőrzéseket más hatóságok-
kal együttműködve végzi a 
Nemzeti Adó-és Vámhiva-
tal. Az akció célja többek 
között a feketegazdaság és 
az adóelkerülés visszaszo-
rítása, a bejelentés nélküli 
foglalkoztatás kiszűrése.

hell kart i. 
Amatőr  
gokart bajnokság

Indul a nyári ellenőrzéssorozat



Mozaik Miskolci Napló

Ötödik alkalommal rendezték meg múlt szombaton a Rotary Anna-bált Miskolctapolcán. A társasági esemény célja - a mis-
kolctapolcai, régi báli tradíciók felelevenítése mellett - a környezetünkben élő vakok és gyengén látók támogatása volt. A Bás-
tya Wellness Hotel báltermében műsort adott a Szinvavölgyi Táncegyüttes és Szécsi Viktória, köszöntőt mondott Csóka Imre 
a Rotary Magyarország 2015/16. évi kormányzója, a bál fővédnöke, valamint Bernáth László a Rotary Club Miskolctapolca 
2015/16. évi elnöke.                                                                                                                                                      Fotó:  F. KaderjáK Cs.

Nyári ellenőrzések  
a tisza-tavon

Összehangolt, át-
fogó ellenőrzést 
tartott a napok-
ban a Borsod-Aba-
új-Zemplén-, a He-
ves-, valamint a 
Jász-Nagykun-Szol-

nok Megyei Rendőr-főkapitányság a Tisza-tavon. A kétnapos akció 
elsősorban a megelőzést szolgálta, a Tisza-tavi települések közrend-
jének, közbiztonságának további javítása, a környéken üdülők, víz-
parti kirándulók biztonságérzetének növelése érdekében. Az akció 
során egyebek mellett ellenőrizték a vízi közlekedés szabályainak 
betartását, valamint a horgászatra és a halászatra vonatkozó ren-
delkezések végrehajtását is. A három érintett megyei főkapitányság 
a nyári, turisztikai idényben elsődleges feladatának tekinti a figye-
lemfelhívást, valamint a megelőzést szolgáló intézkedéseket.

Öt hektáron égett a gabona Miskolc mellett

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, a csapadékmentes 
időjárás eredményeként, az elmúlt időszakban jellemzően to-
vábbra is a szabad területeken keletkező tüzek miatt kellett be-
avatkozniuk megyénk hivatásos tűzoltóinak. Július 19-én pél-
dául az egységek tizenegy alkalommal vonultak ki ilyen jellegű 
káresetek miatt. Miskolc külterületén lábon álló gabona égett 
öthektárnyi területen. Alsózsolca határában száraz fű, tar-
ló lángolt összesen egy hektáron. A tüzet mindkét helyszínen 
a miskolci hivatásos tűzoltók fékezték meg. Ónod külterületén 
tarló fogott tüzet, egy hektáron. A lángokat itt a tiszaújvárosi 
egységek oltották el, vízsugárral és kéziszerszámokkal. Az ese-
tek során személyi sérülés nem történt.

Hamis parfümök, négyszáz 
millió értékben

Nem volt EKÁ-
ER-száma, így bu-
kott le az a lengyel 
sofőr, akinek a ka-
mionjában 15 ezer 
üveg hamis parfü-
möt foglaltak le a 
pénzügyőrök, mint-
egy 400 millió forint 
értékben. Az éjsza-
kai szállítmányt az 
M3-as autópályán 
állították meg. A kamion Lengyelországból egy alsónémedi 
raktárba vitte volna a hamisított illatszereket. Gyanúsnak ta-
lálták a parfümök csomagolását, ezért a NAV szakértőt rendelt 
ki – mondta el Szabó Zsolt, a NAV Észak-Magyarországi Regi-
onális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóságának főigazgatója. A 
szakértő megállapította, hogy a 19 féle parfüm egytől egyig ha-
misítvány. A márkás parfümöket általában üvegből készült tar-
tókban, üvegkupakokkal árulják, a most lefoglaltak többnyire 
műanyagkupakosak voltak. A dobozokon sokszor olyan kisze-
relés is szerepelt, amely a legális piacon nem létezik. A szállít-
mányt megsemmisítik.

Kórházi tolvajt keresnek
Kórházban fekvő gyermeket lopott meg az a miskolci tolvaj, 

akinek a beazonosításához a rendőrség a lakosság segítségét kéri. 
A rendelkezésre álló adatok szerint egy ismeretlen férfi július 12-
én délután negyed egy körül ellopta egy ott kezelt gyermek lap-
topját az egyik miskolci kórház kórterméből. Az elkövetőről a 
biztonsági kamera felvételt készített. A rendőrség kéri, hogy aki a 

felvételen látható személyt felis-
meri, kilétéről, tartózkodási he-
lyéről információval rendelke-
zik, jelentkezzen személyesen 
a Miskolci Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztályán (3525 Mis-
kolc, Fábián kapu 4. szám), 
vagy hivatali munkaidőben 
hívja a 46/514-511/28-84-es te-
lefonszámon az ügy előadóját.

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) Legszívesebben félretenne min-
dent, és lazítana egy kicsit, de attól fél, hogy körmére ég a mun-
ka. Lehet, hogy most valami olyasmit is el kell vállalnia, amit 

nem nagyon szeretne, de ha megfizetik a dolgot, hajlandó áldozatot hozni. 

Bika (április 21 - május 20) Eddig is sok dolga volt, most 
azonban újabb felelősséget vállalt és ez még több terhet ró 
a nyakába. Bízik benne, hogy ezzel a feladattal is idejében el-

boldogul majd. Jól esik, ha valaki elismeri a munkáját. 

Ikrek (május 21 - június 21) Alaposan be kell osztania az 
energiáit, mert ha mindennek egyedül akar a végére járni, ez 
nagyon fárasztó hét lesz. Igyekezzen előre kidolgozott tervet 

követni, ismerje fel a saját határait, és akkor nem lehet baj.

Rák (június 22 - július 22) Megérti, ha valamiről le kell 
mondania, de nem szeretné, hogy ez a feje fölött dőljön el. 
Úgy érzi, jogos elvárás, hogy valaki Önnel is megossza, pon-

tosan miről is van szó, miért történnek ezek a dolgok.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Nem adja be egysze-
rűen a derekát, ha olyasmiről van szó, amivel nem ért egyet. 
Észérvekkel azonban Önt is meg lehet győzni. Úgy érzi, nem 

az Ön feladata, hogy számon kérjen valakit, de ha kell, álljon a sarkára.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Még éppen időben 
van, hogy meghozzon egy fontos döntést. Egy őszinte beszél-
getés valakivel felnyithatja a szemét, és megérti, mire van 

igazán szüksége. Tartsa magát ehhez a későbbiekben. 

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Az egészség az első, 
ennél semmi nem lehet fontosabb. Nem egyszerű hét elé néz, 
hajlamos belevetni magát a munkába. de figyeljen rá, hogy 

magára is jusson ideje, különben súlyos árat fizethet.

Skorpió (október 24 - november 22) Egy egyszerű dolgot 
kér valakitől, és bosszantja, amikor ő még ezt sem teszi meg. 
Szívességet nem lehet számon kérni, de úgy érzi, tett már 

annyit az illetőért, hogy most kicsit ő is megerőltesse magát.

Nyilas (november 23 - december 21) Szeretné kivenni a 
részét egy fontos családi eseményből, de úgy érezheti, mint-
ha mások nem engednék közel. Pedig ez nem így van, a csa-

ládjának szüksége van Önre, ne is gondolja másként.

Bak (december 22 - január 20) Nem érti, hogy tud valaki 
nyugodt maradni egy nagyon feszült helyzetben, higgye el, 
ez nem azt jelenti, hogy ő ne lenne ideges. Mindenki más-

hogy kezeli a stresszt, ezt tudomásul kell venni.

Vízöntő (január 21 - február 19) Olyan híreket kap, ame-
lyek hallatán kicsit megkönnyebbül, hogy végül mégis jól 
alakultak a dolgok. Bár semmi nincs kőbe vésve, bizakodóan 

fordul a jövő felé. Sokat készült, és ez az eredményein is meglátszik majd.

Halak (február 20 - március 20) Az utolsó pillanatot is ki-
használja, hogy kicsit még rátegyen a tűzre, mert abban bí-
zik, hogy így nagyobb sikereket érhet el. Próbálkozásait siker 

koronázza majd, amit nagyon meg is érdemel.

Miskolc közbiztonságáért

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben a mis-
kolci önkormányzat közbiztonságot erősítő intéz-
kedéseinek a neveit rejtettük el. Kérjük, a meg-
fejtéseket együtt, legkésőbb augusztus 5-én 
éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Mis-
kolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-ma-
il címre. A helyes megfejtéseket beküldők között  

egy-egy 2015-ös Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki. 
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Színes programokkal, értékes nyereményjátékokkal és egész 
napos zenés kívánságműsorral szórakoztatta a hűsölni, szóra-
kozni vágyókat múlt szombaton a Rádió-M csapata, a Miskolc-
tapolcai Strandfürdőben.

A  hét fotója
F. KaderjáK Csilla    
Felvétele

strandparty

Forró NyoMoN

rotary aNNa-bál
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