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RIA, RIA, HUNGÁRIA!

SZURKOLJUNK EGYÜTT VASÁRNAP IS! 

sok a lány valóba…”
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VARÁZSOLTAK NEKÜNK  
VALAMI SZÉPET!

Magyarország veretlenül, csoportel-
sőként (!) jutott tovább csoportjából, 

miután szenzációs játékkal, 3-3-as 
döntetlent játszott szerdán  

Portugáliával! Folytatás vasárnap 
este 9 órától a nyolcaddöntőben, 
ahol a magyar válogatott a belga 

csapat ellen lép pályára.  
Szurkoljunk újra együtt  

a Szinva Foci Teraszon  
és a Szent István Foci Téren! 



Labdarúgó Eb
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Magyarország veretlenül, csoportelsőként (!) 

jutott tovább csoportjából, miután szenzációs 
játékkal, 3-3-as döntetlent játszott szerdán Por-
tugáliával! Folytatódik tehát a magyar csoda, 
csapatunkra most már nagyon kezdenek oda-
figyelni, hiszen az Eb valószínűleg legnagyobb 
meglepetését produkáltuk azzal, hogy hármat 
rúgtunk Cristiano Ronaldóéknak! (A portugá-
lok jó két éve nem kaptak kettőnél több gólt sen-
kitől) Magyarország háromszor vezetett a mér-
kőzésen – Gera fantasztikus lövésével, valamint 
Dzsudzsák két megpattanó bombájával - Portu-
gália Nani és Ronaldo duplájával egyenlített. A 
negyedik magyar találat is meglehetett volna, ha 
egy gyors ellentámadás végén a diósgyőri Elek 
Ákos nem a kapufát találja el. Szombaton vasár-
nap és hétfőn a nyolcaddöntőkkel folytatódik az 
Európa-bajnokság. Magyarország Belgium el-
len lép pályára vasárnap 21 órától Toulouse-ban. 
SZURKOLJUNK ÚJRA EGYÜTT A MAGYA-
ROKNAK, HISZEN – DZSUDZSÁK BALÁZS 
SZAVAIVAL ÉLVE – 15 MILLIÓ MAGYAR EL-
LEN NEM GYŐZHET AZ ELLENFÉL!

VARÁZSOLTAK NEKÜNK VALAMI SZÉPET!

Illyés Miklós, a Miskolc Városi 
Sportiskola ügyvezetője

Az Eb rajt-
ja előtt már azt 
is nagy dolog-
nak tartottam, 
ha a magyar csa-
pat továbbjut a 
csoportjából. Az 
osztrákok elleni 2-0-s győzelem után 
azonban egyre erősödött bennem az 
érzés, hogy ennek a csapatnak sike-
rülni fog a bravúr! Ami számomra 
nagyon biztató és szimpatikus, az az, 
hogy gólerősek vagyunk. Ráadásul 
nem csupán egyetlen ember jó telje-
sítményén múlik az eredmény, hanem 
többen is főszerepet vállaltak a sike-
rekben. A belgákat nagyon erősnek 
mondják, de azt is kevesen gondolták 
volna előzetesen, hogy a magyar csa-
pat ilyen teljesítményre lesz képes a 
portugálok ellen. A nemzeti öntudat 
erősödését is kiemelném az Eb-sze-
replésünk kapcsán! Az egész ország 
együtt szurkol, egészen kicsi gyereke-
ket látok magyar zászlóval a kézben, 
én magam pedig még az autóm visz-
szapillantóira is felhúztam a nemzeti 
színű borítót!

Pisont István sokszoros váloga-
tott labdarúgó, a DVTK máso-
dedzője

Reményked-
tünk a jó sze-
replésben, ezek 
a fiúk sokat ját-
szottak együtt, 
tudatosság és 
szervezettség jel-
lemzi a csapatot, de erre a teljesít-
ményre nem sokan számítottak! 
Most pedig olyan ágra kerültünk, 
ahol még mindig lehet keresniva-
lónk. A belgák esetleges legyőzésé-
vel a Wales – Észak-Írország mér-
kőzés győztese következne. A 
portugálokat is azzal sikerült meg-
fognunk, hogy „fenn” védekeztünk, 
így sokszor ívelgetni kényszerültek. 
Ez a taktika alig jellemző eddig az 
Eb-n – a csapatok többsége inkább 
visszahúzódott a saját térfelére és 
kontrákra játszott, valamint arra, 
hogy elkerülje a gólt. Az utánpót-
lásban szükség van a magyar példa-
képekre! Ezek az eredmények sokat 
lendíthetnek a válogatott, de a ma-
gyar csapatok és az utánpótlás sze-
kerén is. 

Deák Bárdos Mihály Európa-bajnok 
birkózó, önkormányzati képviselő

Az Izland elle-
ni mérkőzést még 
M a r s e i l le -b en 
szurkoltam végig, 
a portugálok elle-
ni derbit azonban 
már a Szent Ist-
ván Foci Téren követhettem nyomon. 
Fantasztikus volt a játék, fantasztikus 
volt a hangulat, számomra nem volt 
meglepetés, hogy ennyien szurkol-
tunk együtt a válogatottnak Miskol-
con. Már a DVTK Európa-liga szerep-
lése is megmutatta, mennyire szereti 
a sportot városunk lakossága. Az Eu-
rópa-bajnokság során az is bebizo-
nyosodott, hogy a sportsikerek össze-
kovácsolják a nemzetet! Dzsudzsák 
Balázsék megmutatták, hogyan kell 
küzdeni, szervezetten játszani a ma-
gyar címeres mezben. Bebizonyo-
sodott, hogy nemzeti tizenegyünk 
igenis képes világraszóló eredményt 
elérni! Egy ilyen kontinensviadal a 
csúcsot jelenti a sportolók számára; 
felemelő érzés, amikor a helyszínen 
több mint 20 ezren szurkolnak neked 
és egy ország áll mögötted!

Magyarok tízezreihez hasonlóan, szerdán Orbán Viktor is a helyszínen szurkolta 
végig a Magyarország – Portugália mérkőzést. Magyarország miniszterelnöke 
a lefújást követően az alábbi fotót és üzenetet osztotta meg közösségi oldalán: 
„Szerények maradtunk, most lehetünk büszkék. Hajrá, magyarok!'”

Most lehetünk büszkék  
– Hajrá magyarok!

Sok jelzés érkezett a szurkolók-
tól Miskolc polgármesteréhez, Kriza 
Ákoshoz, hogy „kinőtték” a Szinva 
Foci Teraszt. Ezért a további magyar 
meccseket – így a szerdai, portugálok 
ellenit is – valamint az elődöntőt és a 
döntőt már két helyszínen, a Szinva te-
raszon és a Szent István téren szurkol-
hattuk, szurkolhatjuk végig a hatalmas 

LED-falak előtt! Szurkoljunk együtt a 
magyaroknak vasárnap este is Miskolc 
belvárosában két helyszínen, a Szinva 
terasz mellett a Szent István téren is! 
...mert csapat csak egy van, a magyar 
válogatott! Miskolc város szervezésé-
ben Szinva Foci Terasz és Szent István 
Foci Tér – két helyszín, egy cél. Rajtunk 
nem múlik! HAJRÁ, MAGYAROK!

KÉT HELYSZÍN, EGY CÉL!
Miskolcon is számos helyen felcsen-

dültek szerdán, a portugálok elleni szen-
zációs meccs előtt, közben és után a Soho 
Party ’98-as dalából lett szurkolói him-
nusz sorai. A Szinva Foci Teraszon is eu-
fórikus volt a hangulat, együtt szurkoltak 
fiúk, lányok, kicsik, nagyok, idősebbek, 
fiatalabbak, a helyszínen szinte egy tűt 
sem lehetett volna leejteni. A hangulat a 
mérkőzést követően sem lankadt, a bel-
városban szinte egész éjjel zengett a ria, 
ria, Hungária, a Hajrá magyarok, lobog-
tak a magyar zászlók, az autósok, busz-
vezetők pedig dudával fokozták a han-
gulatot. Idézze fel, élje át még egyszer a 
különleges, felejthetetlen pillanatokat, 
keresse meg magát, családját, baráta-
it, ismerőseit hírportálunk, a minap.hu 
videóin, képgalériáiban! MINAP.HU – 
SZÍNESEN, NAPRAKÉSZEN!

„Mindenki itt van,  
mindenki boldog!”



A Miskolci Egyetemen is elérkezett 
a tanév vége, eljött a diplomaátadó 
ünnepségek ideje. Az elmúlt héten 
több mint ezer végzős hallgató 
vehette át oklevelét ünnepélyes ke-
retek között az egyetem rektorától, 
Torma Andrástól és az adott kar 
dékánjától.

Ezt megelőzően, június 22-én este 
idén is Szalamanderrel, vagyis fák-
lyás felvonulással búcsúztak el a vá-
rostól, az egyetemtől és társaiktól 
a végzős egyetemisták. Ez az egyik 
legrégebbi selmecbányai diákhagyo-
mány. 

Június 23-án délelőtt az Állam- és 
Jogtudományi Kar, délután a Bölcsé-
szettudományi illetve a Gazdaságtu-

dományi Kar, június 24-én délelőtt a 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
valamint a Bartók Béla Zeneművé-
szeti Intézet délután pedig a Műsza-
ki Földtudományi Kar, a Műszaki 
Anyagtudományi Kar és az Egész-
ségügyi Kar végzősei vehették át dip-
lomájukat. 

Az ünnepségeken Tiszteletbeli 
Doktori Okleveleket, Ph. D Doktori 
és Habilitációs Okleveleket, valamint 
egyetemi kitüntetéseket is átadtak. 
Június 25-én szombaton, a Gépész-
mérnöki és Informatikai Kar jubi-
leumi oklevél átadó ünnepségén az 
egyetemen 50 éve végzett 142 öregdi-
ák veheti át aranyoklevelét, és 33 – 60 
évvel ezelőtt végzett – egykori hallga-
tó kapja meg gyémánt oklevelét.
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Elbúcsúztak  
az egyetemisták

Ezekben a napokban rendezik a 
tanévzárókat és a diplomaosztókat 
városszerte. Miskolcon az állami 
fenntartású intézményekben több 
mint tizenegy-
ezer általános és 
középiskolás di-
áknak ért véget a 
2015-16-os tanév. 
Pedagógusokat is 
elismertek: több 
mint hatvan nyu-
galmazott tanár 
vehetett át nemré-
giben arany, gyé-
mánt, vas és rubin 
diplomát.

A generációkat oktató-nevelő szak-
emberek színes diploma átadó ünnepsé-
gén a kitüntetettek mindannyian egyet-
értettek abban, hogy tanítani, nevelni 

csak valamennyi érintett összefogásá-
val lehet eredményesen. – Egy pedagó-
gus szeresse a gyermekeket, szeresse a 
hivatását, ápoljon nagyon jó kapcsola-

tot a szülői házzal, a kollégáival, hogy 
meg tudjanak beszélni együtt mindent 
a gyerek érdekében. Véleményem sze-
rint ezen áll vagy bukik a sikeres ta-
nár – fogalmazott Gánóczy Zoltánné 

aranydiplomás pedagógus. Az ünnep-
ségen Kriza Ákos polgármester köszön-
tötte a jelenlévőket, akik évtizedeken át 
Miskolcon tanítottak és kiemelte, hogy 

munkájuk mindig 
a város javát szol-
gálta.

– Az a sok évti-
zed, ami Önök mö-
gött van, hatalmas 
tudást és élettapasz-
talatot eredménye-
zett. A nyugdíjas 
kor után úgy érzem, 
ez újra kell, hogy 
értékelődjön – fo-
galmazott a város-

vezető. 50 év szolgálatért 26-an kap-
tak arany, 60 évért 31-en gyémánt, 65 
év szolgálatban töltött időért 13-an vas 
diplomát, míg 70 év szolgálatért egy pe-
dagógus rubin diplomában részesült.

„Egy pedagógus szeresse a gyermekeket!”
SZÍNES DIPLOMA ÁTADÓ

Fantasztikus napokat élünk, a magyar vá-
logatott sikerei csodálatos, rég várt érzéssel 
ajándékozták meg a nemzetet. Az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 60. évfordulójá-
ra emlékezünk az idén, s az archív felvételeket 
nézve adódik a párhuzam: talán azokban a 
reményteli, történelmi napokban volt utoljára 
ekkora egymásra 
találás Magyar-
országon. Idegen 
emberek ölelkez-
nek össze az utcán, 
ahol csak magya-
rok élnek a világ-
ban, szól a Him-
nusz, leng a három 
színű zászló. Adó-
dik a kérdés, miért 
éppen most, miért 
éppen ennek a csapatnak sikerült? Hiszen a si-
kertelen évtizedek alatt számos kormányt, szá-
mos sportkoncepciót megéltünk már és nagy-
nevű szövetségi kapitányokban sem volt hiány. 
Most azonban van valami, amit sokan nem ér-
tenek, csak éreznek – sokan pedig nagyon is jól 
értenek, csak éppen nem akarnak érteni. 

Ez a kormány, és az, amerre elindult az or-
szág, hitet adott az embereknek. Hitet a nemzeti 
traumák, a reménytelen évtizedek, az elképesz-
tően alávaló, utódpárti „merjünk kicsik lenni” 
elszólás után. Orbán Viktor miniszterelnök ép-
pen Miskolcon jelentette ki nemrégiben, hogy a 
sport adja vissza Magyarország önbecsülését. 
S számtalanszor bebizonyosodott, hogy ennek 
a kormánynak megvan a jövőképe, jottányit 
sem hajlandó letérni a kemény nemzeti érdek-
érvényesítés útjáról, semmilyen területen.  Az 

emberek pedig érzik – a magyar csapat is érzi 
– hogy Magyarország végre kihúzta magát. Úgy 
akarnak teljesíteni, hogy ők is méltók legyenek a 
nemzeti címerhez, amit magukon viselnek. 

Ez viszi őket előre és ezzel nem tudnak mit 
kezdeni azok – jelen esetben nevezzük őket 
az egyszerűség kedvéért ellenzéknek – akik-

nek nincs igazi 
viszonyuk a ma-
gyarság- és nem-
zettudathoz, egy-
szerűen csak ide 
születtek. Nem 
értik, hogy je-
lenthet ez má-
soknak olyan so-
kat, s miért nem 
érdekelnek egy 
Dzsudzsák gól 

után senkit, a hetek óta óbégatott mantrák 
Matolcsyról, mindenféle ágazati válságról, 
világvégéről, stb. Az ellenzék nem érti, mi-
ért nem működik most a kipróbált stratégia, 
a féktelen szociális demagógia, a külső bará-
ti erők által is megtámogatott hangulatkeltés 
– még a kabátujjból rutinszerűen előhúzott, 
mindig Jolly Joker „nácikártya” sem. Nem 
érti, és ezért egyre hisztisebb – mint Ronaldo 
a harmadik magyar gól után – egyre agresz-
szívebb áthallásokkal nyilatkozik a magyarok 
sikerei ellen, mert képtelen elvonatkoztatni 
attól, hogy ez a kormány sikereit is jelenti. Fo-
galma sincs róla, mit jelent mindez a magyar-
ságnak, most is – mint évek óta mindig – „a 
kilincset rángatja ordítva….”

Jól csinálja, csak fordítva. 
SZEPESI SÁNDOR

Harmincegy borsodi intéz-
ményből hetven fiatal vehe-
tett át a napokban elismerő 
okleveleket, a B.-A.-Z. Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara ünnepségén. A BOKIK 
elnöke szerint a jó szakma 
felér egy diplomával és biztos 
jövőt ígér a fiataloknak.

A Miskolci Szakképzési 
Centrum tizenkét tagintéz-
ményéből csaknem negyven 
diák kapott ezúttal szakmai el-
ismerést a kamarától. – Ezek a 
tanulóink a szakmai képzések 
éveit nagy szorgalommal, na-
gyon jó hozzáállással tanulták 
végig, voltak, akik versenye-
ken is sikereket ért el – hangsú-
lyozta Tátrai István, a Miskolci 
Szakképzési Centrum szakmai 
főigazgató-helyettese.

A Kormányhivatal egyik cél-
kitűzése, hogy minél több 25 év 
alatti fiatal szerezzen piacképes 
szakképzettséget, ezzel is javít-
va a megye gazdasági verseny-
képességét. –Sajnálatos, hogy 
a regisztrált álláskeresők kö-
rében – az áprilisi adatok sze-
rint – még mindig 7500, 25 év 
alatti fiatalt tartunk nyilván. 
Ami talán jó hír, hogy közülük 
mindössze 38 százalék rendel-
kezik szakképzettséggel. Úgy 
gondoljuk, ők rövid idő alatt 
el tudnak helyezkedni a mun-

kaerő- piacon – fogalmazott az 
ünnepségen Lórántné Orosz 
Edit, a B.-A.-Z. Megyei Kor-
mányhivatal Foglalkoztatási 
Főosztályának vezetője. Hoz-
zátette: a megye vállalkozásai 
egyre több a szakmáját jól is-
merő, művelő fiatalt keresnek. 

A kamara is mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy 
növekedjen a számuk, példá-
ul a duális képzés támogatá-
sával. – Ezzel is fel kívánjuk 
hívni a figyelmüket a szakmák 
tanulásának, megfelelő elsajá-
tításának a jelentőségére. Na-
gyon nagy erőfeszítéseket te-
szünk ennek érdekében, s ezek 
a fiatalok, akik most kiválósá-
gi elismerést kapnak, jó példák 
lehetnek. Olyanok, akik remé-
nyem szerint a többi gyermek 
számára is mutatnak majd út-
ravalót – emelte ki Bihall Ta-
más, a B.-A.-Z. Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara elnöke. 

A legkiválóbb ifjú szakmunkásokat 
köszöntötte a BOKIK

MERJÜNK NAGYOK LENNI!



Június 25-től nyári üzemmódba 
kapcsol az MVK Zrt., így az is-
kolaszünetre érvényes menetrend 
lép életbe. A miskolci buszok és 
villamosok a tavaly nyári menet-
rendhez hasonlóan közlekednek az 
utasok által kért kisebb módosítá-
sokkal, változatlan vonalhálózaton.

Felső-Majláthon 
befejeződtek a fej-
lesztések, a teljes 
végállomási terü-
let megújult, a fel-
szállóhelyeken di-
gitális kijelzőkkel 
felszerelt, fedett 
utasvárók épültek. 
A Bagolyvár meg-
nyitott, az épület-
ben modern vá-
róhelyiség kapott 
helyett mosdókkal, 
ide költözött a bér-
letpénztár, a végál-
lomási menetirá-
nyítás és járművezetők is itt töltik 
pihenőidejüket.

Lillafüredre, a Libegő park nyit-
vatartásához igazodva hétvégen-
ként különjáratok közlekednek. Mis-
kolc környezettudatosságát jelzi és 
a Bükk „védelmét” segíti, hogy az 
MVK Zrt. a Majális-park végállo-
mást P+R parkolóvá alakította: az 

autósok hétvégenként és ünnepna-
pokon a Majális-parkban térítés-
mentesen parkolhatnak és helyben, 
a buszra átszállva, a környezetet kí-
mélve közelíthetik meg például a lil-
lafüredi libegőt is.

A Takata gyár kérésére a dolgo-
zói létszám növekedéséhez igazod-

va bővült a 43-as járat menetrendje. 
Így Miskolc déli részén a 4, 14, 43 és 
a 44-es járatok közös, fonódó szaka-
szán több járattal szolgálják ki Hejő-
csaba városrész lakosságát.

A csoportos tanuló- illetve felnőtt 
24 órás jegyet legfeljebb 5, illetve 10 fő 
együtt, egy járművön történő utazás-
nál veheti igénybe. A csoportos napi-

jegyek a feltüntetett kezdő időponttól 
(hónap, nap, óra, perc) számított 24 
órán át érvényesek. Kerékpárszállí-
tásra kizárólag a Skoda villamoso-
kon van lehetőség kerékpárjegy vagy 
vonaljegy megváltásával az üzletsza-
bályzatban rögzített egyéb feltételek 
betartása mellett. Kutyabérlettel egy 

kutya szállítható, 
amely az általános 
bérletigazolvány-
nyal együtt érvé-
nyes. 

Továbbra is vár-
ják az utasok ész-
revételeit, és szol-
gá ltatásfejlesz tő 
javaslatait a kö-
z önségsz olgá la-
ti irodában, a (46) 
504-810-es telefon-
számon, e-mailben 
az iroda@mvkzrt.
hu címen, illetve 
interneten a www.
mvkzrt.hu/kozon-

segszolgalat menüpontban. Az MVK 
Zrt. továbbra is elemzi a szolgálta-
tásokat, megvizsgálja a javaslatokat, 
tapasztalatokat, hogy folyamatosan 
és naprakészen tudjon megfelelni a 
valós utazási igényeknek – hangsú-
lyozza a társaság közleménye. Továb-
bi információk: www.facebook.com/
mvkzrt.

Az iskolai tanév végével megkez-
dődött Miskolcon a nagy nyári 
útfelújítási és útburkolatjel-festési 
munka. A tervek szerint az ősszel 
kezdődő új tanévre már végeznek 
is – tájékoztatott Pásztor Imre, a 
Miskolc Holding Zrt. kommuniká-
ciós vezetője. 

Idén nyáron összesen 12 ezer négy-
zetméternyi útfelületen és 315 utcában, 
úton végeznek javítási munkákat. 

A sürgős kátyúzási munkákat hideg- 
illetve meleg aszfaltos technológiával az 
időjárás függvényében egész évben vég-
zi a Városgazda Kft. A nagyléptékű út-
javítási munkák nyáron, a tanév végével 
kezdődnek és alvállalkozók bevonásá-
val egyszerre több munkaterületen, egy 
időben végeznek burkolatjavításokat: 
ilyenkor egész utak, útszakaszok újul-
nak meg gépláncos javítással.

Idén, amint az időjárás enged-
te, megkezdődött a kátyúzás, a té-
len keletkezett, balesetveszélyes göd-
rök kijavításával. A CNG buszok 
forgalomba állását követően a Búza 
téri buszvégállomáson is javították 
az MVK megállóhelyeit. Májusban 

rendbe tették az Ómassai utat, összes-
ségében pedig június 1-ig több tucat 
utcában száznál is több kátyút tüntet-
tek el a Városgazda munkatársai.

Jelenleg a Városgazda Kft. mellett 
három közbeszerzéssel kiválasztott 
kivitelező cég egyszerre négy hely-
színen végez nagymértékű útfelújí-
tást, többek között a Forgács, Csoko-
nai, Bogáncs, Farkas A., Pfaff, Üteg, 
Sajó, Tapolcai, Egyetem, Dési Huber, 
Szeles, Nefelejcs, Csermely, Muhi, 
Erenyői, Bollóalja, Csortos, Tele-
py utca és a Csanyikba vezető úton. 
A felsorolás nem teljes, fentiek csak 
példák a nagyobb javításokra.

Több tucat zúzottköves út is meg-
újul, köztük a Barkóczy, a Haladás, a 
Külső Csabai út, a Nagy Imre köz, a 
Közdomb utca vége, a Magyar tanyai 
buszmegállótól a Kishajtás dűlő felé 
vezető út, a Liliom, a Krókusz, a Ko-
killa, a Margaréta, az Almás, az Ep-
res, a Cseresznyés, az Előhegy dűlő, a 
Rozgonyi és a Puskaporos utca teme-
tőhöz vezető része.

A javítások tervezett költsége 250 
millió forint, amit az önkormányzat 
költségvetési forrásból biztosít.

Jó jel az utakon
Az útburkolati jelek felújító festése 

során előnyt élveznek a kerékpáru-
tak, emellett továbbra is kiemelten 
kezelik a főbb közlekedési útvona-
lak és oktatási-nevelési intézmények 
környékén lévő gyalogátkelőket. 
Ezen a nyáron a hatékonyság növelé-
se érdekében és az előző évi gondos 
előkészítésnek köszönhetően egy, a 
Belügyminisztérium által támoga-
tott hajléktalan közfoglalkoztatási 
program keretében a kisebb, lakóö-
vezeti utak forgalomtechnikai esz-
közeinek (pl.: menetdinamikai kü-
szöbök, kerékpárutak burkolati jelei) 
kézi jelfestését is megkezdhetik úgy, 
hogy a program teljes költségét a mi-
nisztérium finanszírozza. A burkola-
ti jelek festésére az önkormányzat is 
elkülönített 20 millió forintot.

Garancia
Az útjavítások helyét GPS koordi-

nátákkal rögzítik, így hibás teljesítés 
esetén egyértelműen azonosítható a 
teljesítő és érvényesíthető a garancia, 
amelyre 1 évet vállaltak a nagy nyári 
felújításban részt vevő alvállalkozók.

Miskolc Megyei Jogú Város ön-
kormányzata a város településszer-
kezeti tervének és építési szabályza-
tának módosítását kezdeményezi 
a Tiszai pályaudvar térségében in-
termodális csomópont kialakítá-
sa céljából, amely megtekinthető 
a városépítészeti osztályon vagy a 
város honlapján.  A készülő tervek-

hez 2016.06.16-tól 2016.07.01-ig vé-
lemények adhatók. Véleményeiket 
juttassák el írásban Rostás László 
városi főépítésznek a fenti idő alatt 
a Miskolc MJ. Város PH. Városépí-
tészeti Osztály, 3525 Miskolc, Vá-
rosház tér 8. sz. posta vagy a part-
nersegiegyeztetes@miskolcph.hu 
internetcímre.

Folyamatosan zajlik a „fészek-
rakós” lakások kiürítése, az elmúlt 
héten egy Szentgyörgy utcai ingat-
lant vett át a város. Az itteni lakók 
is komoly adósságot halmoztak fel, 
s a végrehajtó megkeresésére ön-
ként kiköltöztek a lakásból.

A város 2013. október elsején 
kezdte el megszabadítani a „fészek-

rakótól” az Avasi lakótelepet. Ak-
kor 173 ilyen lakás volt a városban, 
ezek közül mostanra 136 ingatlan-
ból már kilakoltatták azokat, akik 
nem fizették a számlákat, költsé-
geket, vagy csalással jutottak az in-
gatlanhoz. 37 lakás van még hátra, 
ezek közül hamarosan újabb tíz ke-
rül az önkormányzat tulajdonába.

Új orvosi rendelő és óvoda épül-
het Lyukóban. Az intézmények 
száz százalékban uniós pénzből 
valósulhatnak meg.  

A városrészben jelenleg csak egy 
egészségügyi konténer áll rendel-
kezésre a különböző orvosi vizsgá-
latokra vagy védőnői tanácsadásra. 
Az orvosok és a védőnők szerint is 
nagyobb helyiségre lenne szükség, s 
ez csak az egyik probléma. A gipsz-
karton fal beázik, a víz időnként be-
szivárog konténerbe, a villanyfűtés 
pedig a téli hónapokban százezrek-
be kerül. Kiss Edina védőnő évek 
óta dolgozik itt, ő is nagyon várja az 
új épületet. – Bízunk benne, hogy a 
megfelelő munkakörülmények le-
hetővé teszik majd, hogy színvona-

lasabb ellátást tudjunk biztosítani 
az itt élőknek, az orvosok nevében is 
mondhatom – nyilatkozta. 

A rendelő a tervek szerint a kö-
zösségi ház mellett épül, később 
pedig egy óvodát is létrehoznak.  
– A védőnői hálózat jelzése szerint 
150-200 között van azoknak a gye-
rekeknek a száma, akiknek óvodá-
ba kell járniuk – nyilatkozta Kiss 
Gábor alpolgármester. – Ezeknek 
egy része nagyon messzire jár, pél-
dául vasgyári helyszínekre, ezért 
azt gondoljuk, hogy egy körülbe-
lül négycsoportos óvoda működ-
tetésére biztos, hogy komoly igény 
lenne – tette hozzá. A lyukói orvo-
sok és védőnők valószínűleg 2017 
második felében már új helyen 
dolgozhatnak.

Város Miskolci Napló4

Elkezdődött a nagy nyári útfelújításA „fészekrakós” lakások 
nagy részét már kiürítették

Nyári menetrendváltás az MVK Zrt.-nél Új rendelő és óvoda Lyukóban

Közérdekű közlemény
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A legjobbak között is ők az elsők!

Vasárnap, 26-án lesz a mind-
szenti templom Szent Péter és 
Pál apostolok búcsúja. Az ünnepi 
szentmisét, mely 10 órakor kezdő-
dik, Medvegy János apát, mezőkö-
vesdi plébános mutatja be. Utána 
körmenet. 

Ugyancsak vasárnap lesz a fel-
sőzsolcai Keresztelő Szent János 
születése templom búcsúja. A 11 
órakor kezdődő ünnepi szentmi-
sét Daniel Ernő-András szentszé-
ki tanácsos, nyikómalomfalvi (Er-
dély) plébános mutatja be. Június 
28-án, kedden a minorita temp-
lomban a 18 órai szentmisét Ke-
lemen Didák boldoggáavatásáért 
mutatják be.

A Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége miskolci csoportja ko-
szorúzási ünnepséget tartott múlt 

pénteken a minorita rendház falán 
elhelyezett emléktábla előtt a szer-
zetesek elhurcolásának, szétszóra-
tásának emléknapján. 1950. június 
17-ére virradó éjszaka tíz szerze-
test hurcolt el az ÁVH a miskolci 
minorita rendházból. Több ezer 
társukkal együtt kényszerlakhe-
lyekre száműzték őket. 

A minorita rendház falán 1999 
óta őrzi márványtábla az ese-
mény emlékét, az elhurcoltak ne-
vének felsorolása mellett a Bibliá-
ból vett idézettel – „Üldöztetünk, 
de el nem hagyatunk. Tiporta-
tunk, de el nem veszünk”. Ünnepi 
beszédet a rendezvényen Mándy 
Zoltán pápai prelátus, horti plé-
bános mondott ünnepi beszédet 
és ő mutatta be a megemlékező 
szentmisét is. 

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Hirdetés

Fantasztikus eredményekkel tértek 
haza az eLTE Best Dance Company 
– Miskolci Dance Stúdió Sport 
Egyesület táncosai a nemrégiben 
Horvátországban megrendezett 
ESDU Dance Stars világbajnokság-
ról. A táncosok éjszakáján hatez-
ren tapsoltak a miskolciaknak.

Ötvenöt ország részvételével, hu-
szonharmadik alkalommal rendez-
ték meg Porec városában a világ-
bajnokságot, ahol a tavalyi évhez 
hasonlóan idén is kitűnően szere-
peltek a miskolci táncosok.  Blas ting 
style és a City Limit „egyesüléséből” 
megalakult Formation mega crew 
kategóriában vb-első lett.  A tavaly 
3. helyet elérő Killer Kids a juniorok 
között szintén világbajnoki címet 
szerzett. A felnőtt csoportban a 2. 

helyet szerezték meg a miskolciak. A 
Grulyó Dóra – Csobán Tünde felnőtt 
duó hip-hop kategóriában szintén 
második lett. Balogh István hip-hop 
szólóban a dobogó legalsó fokára áll-
hatott fel. Modern táncban idén nem 
sikerült megismételni a tavalyi ered-
ményt, ezúttal lecsúsztak a dobogó-
ról az eLTE-sek. 

A miskolciak közel 50 fővel képvi-
selték hazánkat. Egy ekkora csapat ki-
utaztatása, elszállásolása és egyéb ki-
adásainak fedezése óriási költségeket 
emészt fel, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma azonban mintegy 4 millió 
forintos támogatást ítélt meg az eLTE 
Best Dance Company – Miskolci Dan-
ce Stúdió Sport Egyesületnek. – E nél-
kül és a szülők támogatása híján nem 
tudtunk volna elutazni Horvátország-
ba – emelte ki L. Tóth Evelin, a táncs-

csoport vezetője, aki egyúttal köszöne-
tét is kifejezte a támogatóknak.

Magyar csapat korábban ugyan 
már szerepelt a táncosok éjszakáján, 
nyerni azonban még nem sikerült. 
Nos, idén ez a sorozat megtört: az 
eLTE-sek a legjobbak között is a leg-
jobbnak bizonyultak! „Egész egysze-
rűen nem hittük el, amikor minket 
hirdettek ki győztesnek”, fogalmazott 
a győztes koreográfiát összeállító L. 
Tóth Evelin, aki egyébként a máso-
dik helyet elérő, felnőtt kiscsoportos 
táncért a legjobb koreográfus díjat 
is átvehette.  – Azt hiszem, ezúttal is 
bebizonyítottuk, hogy Miskolcról in-
dulva is lehet ilyen eredményeket el-
érni. Persze nem borítékolható min-
den versenyen a dobogó, de azt azért 
büszkén mondhatom, hogy a legjob-
bak között ott vagyunk – tette hozzá.
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Újabb ingatlannal bővült a Baráthe-
gyi Majorság. A nemrégiben átadott 
Fűzfás Házba hat fogyatékos fiatal 
költözhet be, akik a szociális farmon 
fognak dolgozni.

Az ingatlan a jövőben az öt hektáros 
farm vendégváró bejárata is lesz egyben: 
innen indul majd a majorságot bejáró 
tanösvény. A portán álló ház az udva-
ron álló óriási fűzfáról kapta a „Fűzfás 
Ház” elnevezést. A szociális farm lé-
nyege, hogy a társadalmi és környezeti 

szemléletformálás érdekében különbö-
ző mezőgazdasági termelő, feldolgozó 
és szolgáltató tevékenységekbe hátrá-
nyos helyzetű személyeket is bevonnak. 
A miskolci létesítményt Tóth Katalin, 
helyettes államtitkár, valamint Kiss Gá-
bor alpolgármester avatta fel. Az itt elő-
állított termékeket a Városgazda stand-
jain is árusítják majd a vasgyári piacon.

A Szimbiózis Alapítvány két komoly 
elismerést is elkönyvelhetett az elmúlt 
időszakban. A családháló díjjal a gyer-
mekvállalásért, gyermeknevelésért, 
gyermekek egészségéért tevékenykedő 
szakembereket, intézményeket ismerik 
el. 2015 intézményi különdíjasa a mis-

kolci Szimbiózis Alapítvány lett – Szer-
vezetünk a Batyu-Téka Étterem mellett 
működő, speciális Mosolykuckóval ér-
demelte ki a nagyérdemű figyelmét. 
Itt néhány órára a családok letehetik 
batyujukat és amíg a szülők ügyes-bajos 
dolgaikat intézik, a speciális szükségle-
tű gyermekekkel egy-egy segítő foglal-
kozik – mondta el Jakubinyi László, az 
alapítvány elnöke. Ugyancsak szép si-
ker volt a Szimbiózis csapatának össze-
sítettben elért, első helyezése a Lengyel-
országban megrendezett, Nemzetközi 
Speciális Sporttalálkozón, ahol ők sze-
rezték meg az „Európa határok nélkül 
2016” serleget.
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Apróhirdetés
Halmajon lévő elegáns bisztróba szak-
képzett szakácsot keresünk! Jelentkezés 
fényképes önéletrajzzal: 1.molnarlaci@
gmail.com 

Csendes nyugodt környezetben Mis-
kolcon a Könyves Kálmán úton eladó, egy 
jó állapotú, 2 szobás, 55 m2-es, 3. emeleti, 
tégla építésű, gázfűtéses lakás. Érdeklődni 
a 20-9-692-782 számon lehet.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 63 900 
Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium), garázskapuk cseréje óriá-
si kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolás-

technikával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.hupont.
hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet. Nyitva: h, sz, cs, p: 9–17 óráig, k: 
9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.  

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar to-
nozás, lambé riázás, filagóriák, elő tetők, 
kerítések, kerti házak és egyéb famunkák 
készítése; Velux ablakok beépítése, cseré-
je; íves fedések és hajlatok készítése; tetők 
szellőztetése. www.kerekgyarto-acs.hu. 
Tel.: 06-20/460-6775.

Nem italozó, önállóan dolgozni tudó 
ácsot és korábban ács mellett dolgo-
zó segédmunkást keresek Miskolc és 
környékére, nem csak tetőn végzendő 
munkákra. Tel.: 06-20/460-6775.

Hirdetés

A jövő héten megkezdi szokásos, éves kar-
bantartási munkálatait a MIHŐ Kft., ami 
néhány területen bizonyos időpontokban 
szolgáltatási szünettel jár.

Az Avason és a belvárosban június 28-án 
0.00 órától előreláthatólag június 29-én 24.00 
óráig, míg Diósgyőr városrészben augusztus 
22-én 08.00 órától 12.00 óráig szünetel a hasz-
nálati melegvíz szolgáltatás. Bulgárföld város-
részben a nyári karbantartás ideje alatt nem 
várható szolgáltatási szünet.

A fenti időpontokon kívül, egyes hőközpon-
toknál vagy kisebb ellátási területen karban-
tartás miatt lehet néhány órás szolgáltatási 
szünet, erről a MIHŐ Kft. külön tájékoztatja 
az érintett lakóközösségeket. A távhőszolgál-

tatási rendszer nyári karbantartása idején a 
melegvíz csapokból hideg víz folyik, de a me-
legvíz mérőóra ezt is méri, ami indokolatlan 
költséget okozhat. Ennek elkerülése érdekében 
a karbantartás ideje alatt a melegvíz csapokat 
ne használják. A karbantartás ideje alatt a la-
kóépületek belső fűtési rendszerében továbbra 
is van víz, ezért radiátorcserét ebben az idő-
szakban is csak a MIHŐ-vel egyeztetve, a fűté-
si csövek ürítését követően lehet végezni.

Mintegy 13 millió forint-
ból újult meg a Nefelejcs 
utca. Kicserélték a szegély-
köveket, a járda és az úttest 
is teljesen új burkolatot 
kapott.

Korábban az úttest és a jár-
da is balesetveszélyessé vált 
az utcában, szükség volt a 
felújításra. Hubay György, a 
terület önkormányzati kép-
viselője elmondta, az itt élők 
javaslatai alapján készített 
egy rekonstrukciós tervet. 
Ennek megfelelően végzik 
a felújításokat a történelmi 
Avason és környékén, most 
a Nefelejcs utca következett. 

– Mind a két járdaszakasz 
megújult, emellett új aszfalt-
burkolatot is kapott a Megy-
gyesaljától az Avasaljáig tar-
tó szakasz. A munkálatokat 
a központi költségvetésből, 

illetve a képviselői alapom-
ból finanszíroztam, mint-
egy 13 millió forint értékben 
– mondta el Hubay György. 
A felújítás nagyjából két hét 
alatt készült el. 

Új aszfalt a Nefelejcs utcábanNYÁRI KARBANTARTÁS  
A MIHŐ RENDSZERÉN

Korszerűsítik a világítást, megold-
ják a csapadékvíz elvezetését és a 
hulladék elhelyezése is sokkal kul-
turáltabb lesz a miskolci 3. számú 
választókerületben. Barta Gábor 
önkormányzati képviselő a lakosság 
igényeit felmérve, képviselői alapjá-
ból finanszírozza a munkákat.

– A Futó utcán 7 darab konténertá-
rolót hoztunk létre, közel 5 millió fo-
rint értékben. Nagyon sok közvilágí-
tási problémát megoldottunk, hosszú 
évek óta visszatérő gondokat - nyi-
latkozta Barta Gábor önkormány-
zati képviselő (képünkön jobbról). 
Villany oszlopokat állítottak az Izsó 
Miklós utcában és korszerűsítették a 
közvilágítást a Haladás utcában is. A 
Kaffka Margit Könyvtár előtti terü-
letet akadálymentesítették és új lép-
csősort valamint átjárót is építettek 
a területre. A Fogarasi utcában nem 

sokáig okoz már gondot a csapadék-
víz elvezetése. A Városgazda Kft. dol-
gozói a hatalmas erdősávból naponta 
3-5 köbméter földet termelnek ki. – 
Az erdőben az erdősávban megtalál-
tuk a régi vízrendszer maradványait. 
Ezeket felújítjuk, rendbe tesszük és új-
ból működővé, használhatóvá tesszük 
– mondta el Kiss László, az önkor-
mányzati képviselői munkacsoport 
vezetője. A Városgazda várhatóan 
nyár végére végez a munkával, a Fo-
garasi utcában akkorra végleg megol-
dódik a csapadékvíz elvezetés is.

Szociális farmot avattak  
Baráthegyen

Korszerűsítések 
Hejőcsabán
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A Centrum Áruházak Magyarország egyik legnagyobb áruházlánca volt, 
a Skála mellett. A társaság eredete 1882-re vezethető vissza, Magyarország 
első áruháza, a „Guttman Jakab” megnyitásához. A vállalat történetének fon-
tos állomása volt a Párizsi Nagyáruház (későbbi nevén Divatcsarnok) meg-
nyitása, melyet 1926-ban a Corvin Áruház követett. Az áruházakat 1948-
ban államosították, ezután azok különböző formában működtek. 1966-ban 
jött létre az Országos Áruházi Vállalat, amely 1967-ben vette fel a Centrum 
Áruházak nevet. A miskolci Centrum áruház építése 1968-ban kezdődött, és 
1970 október 3-án nyitották meg. Az összesen 9 ezer négyzetméter alapterü-
letű, monolit vasbetonból készült épület az ország második legnagyobb áru-
háza volt, s a legkorszerűbbnek mondták. A megyében ez volt az első olyan 
épület, ahol a vásárlókat mozgólépcső szállította az emeletre. Az épületet 
1990-és 1993 között alakították át mai formájára, az eredeti épületet is jegy-
ző Horváth István, Ybl-díjas tervező, tervei alapján. FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

Hirdetés

...ÉS MOST

A selmeci diákhagyományok ere-
dete a Selmecbányán 1735-ben 
alapított Bergschola (bányásza-
ti-kohászati iskola) hallgatóihoz 
kötődik. 

A hagyományok később, a főiskola 
soproni tartózkodása alatt kibővül-
tek helyi momentumokkal is. 

Így együtt képezik a selmeci-sop-
roni diákhagyományok körét, ame-
lyet a selmecbányai kötődésű felsőok-
tatási intézményekben a mai napig 
ápolnak. 2014. szeptember 19-én 
a selmeci diákhagyományok, 
azaz a selmecbányai Bányá-
szati és Erdészeti Akadémia 
diákhagyományainak to-
vábbélése a jogutód intézmé-
nyekben (Miskolci Egyetem, 
Nyugat-magyarországi Egye-
tem), felvételre került a Szellemi 
Kulturális Örökség Nemzeti Jegy-
zékére, az UNESCO Magyar Nemze-
ti Bizottság Szellemi Kulturális Örök-
ség Szakbizottsága javaslata alapján.

A Miskolci Egyetem múzeumá-
nak egyik kiállítása az a könyvgyűj-
temény, amely Selmeci Műemlék-
könyvtár néven ismert. Az 1735-ben 
alapított selmeci könyvtár Euró-
pa egyetlen XVIII. századi alapítá-
sú, épségben, szinte hiánytalanul és 

eredeti állapotában megmaradt mű-
szaki-természettudományos szak-
könyvtára. Darabjai között a 16-19. 
század minden jelentős bányászati és 
kohászati szakirodalmi műve meg-

található, melyek az akadémián kez-
detektől folyó magas színvonalú ok-
tatást és a kutatást segítették.

A mintegy 45 ezres könyvállo-
mány háromnegyed része a miskolci 
könyvtárban, egynegyed része pedig 
a másik utódintézmény, a soproni Er-
dészeti és Faipari Egyetem könyvtá-

rában található. A Selmeci Műem-
lékkönyvtár - mint hazánk legelső és 
egyetlen, épségben fönnmaradt mű-
szaki szakkönyvtára - muzeális vé-
dettséget élvez. Ez a fokozott véde-
lem és gondoskodás nyilvánult meg 
az egyetemi könyvtár új épületének 

tervezésénél és építésénél is, ami-
kor korszerű állományvédelmi 

elveknek megfelelő, különálló 
múzeumtermet alakítottak ki 
a gyűjtemény részére.

A 132 négyzetméter alapte-
rületű, külső behatásoktól el-

szigetelt légkondicionált terem-
ben tekinthető meg a gyűjtemény 

közel hét és félezer egysége, olyan 
szisztematikus fölállításban, ahogyan 
az a selmeci akadémián volt 1862-
ben. A könyvtár állományának büsz-
keségei az 1735-ben kezdődött okta-
tás első tankönyvei. Ezek nemcsak a 
bányászat és kohászat legfontosabb 
összefoglaló művei voltak, hanem 
jogi, gazdasági és igazgatási ismere-
teket is tartalmaztak a leendő vezető 
műszaki szakemberek számára. 

Miskolc értékei 22.

Selmeci Műemlékkönyvtár és 
a selmeci diákhagyományok 

NYÁRI KARBANTARTÁS  
A MIHŐ RENDSZERÉN

A MIHŐ Kft. a távhőszolgáltató rendszer nyári karbantartási munkáit  
a lehető legrövidebb idő alatt igyekszik elvégezni.

2016-ban az alábbi területen és időpontban lesz szolgáltatási szünet  
a távhőszolgáltató rendszeren:

AZ AVASI ÉS BELVÁROSI VÁROSRÉSZBEN

2016. június 28-án 0.00 órától 
előreláthatólag

2016. június 29-én 24.00 óráig

DIÓSGYŐR VÁROSRÉSZBEN:

2016. augusztus 22-én 08.00 órától 12.00 óráig

szünetel a használati melegvíz szolgáltatás.

BULGÁRFÖLD VÁROSRÉSZBEN:

a nyári karbantartás ideje alatt nem várható szolgáltatási szünet.

Egyes hőközpontoknál vagy kisebb ellátási területen lehet  
néhány órás szolgáltatási szünettel járó karbantartás, melyről  

a MIHŐ Kft. külön tájékoztatja az érintett lakókat.

A távhőszolgáltatási szünet alatt a melegvíz csapokból  
hideg víz folyik, amit a melegvíz mérőóra érzékel és mér,  

ez indokolatlan többletköltséget okozhat. Ennek elkerülése  
érdekében a MIHŐ Kft. javasolja, hogy a karbantartás ideje alatt  

a melegvíz csapokat ne használják.

AKKOR...

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

Terítők,  
székpárnák 

széles  
választékban 

kaphatók!

A kép illusztráció.

NYÁRI AKCIÓ SZUPER ÁRAKKAL 
VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN JÚNIUS 22 JÚLIUS 5-IG:

Előhűtött csontos csirkemell  
1 kg 

Szatmári, Bácskai finomliszt  
1 kg

COOP szalámi mix  80 g, 
egységár: 3738 Ft/kg

Keresse COOP Szuper, COOP ABC áruházainkban az akciós PICK termékeket:

Herz Gourmet extra sonka 1 kg          1999 Ft
 Pick Nosztalgia párizsi 1 kg          1699 Ft
 Pick Vadász felvágott 1 kg          1399 Ft 

Família Bacon szeletelt vcs., 100 g, egységár: 2999 Ft/kg          299 Ft
és még számos akciós termék, keresse a polcokon!

Keresse településén a legközelebbi UNIÓ COOP Zrt. üzletet! 

999 Ft 109 Ft SZUPER ÁRON:  

299 Ft



Aranyérmes lett a Mis-
kolci Vízilabda Club két 
utánpótlás csapata is. Az 
ifjúsági csapat minden 
mérkőzését megnyerve, 21 
pontos előnnyel zárta baj-
noki szereplését. A még fia-
talabbak, a gyermekkorcso-
portban utasítottak maguk 
mögé minden ellenfelet.

A 7 ifjúsági és 7 serdülő 
korú póló növendékkel fel-
álló ifi gárda hatalmas fö-
lénnyel, 21 pontos előnnyel 
utasította maga mögé a má-
sodik MTK-t. A csapat re-
mek teljesítményét mutatja 
az is, hogy már 5 forduló-

val a vége előtt eldőlt a baj-
noki cím sorsa, de a csapat 
még komolyabb célt tűzött 
ki maga elé. A játékosok el-
mondása szerint az őszi sze-
zon után az volt az elsődle-
ges cél, hogy megnyerjék a 
bajnokságot. A másodlagos 
pedig az, hogy közben sen-
kitől ne szenvedjenek vere-
séget – végül mindkettőt si-
került teljesíteni. 

A gyermekcsapat szintén 
aranyéremmel zárta a baj-
nokságot. Az akadályt nem 
ismerő együttes első arany-
érmét nyerte és ők adták a 
legjobb kapust is. 

Az MVSI Vadmacskák U13-as kosárlabda csapata meg-
nyerte a regionális tini bajnokok döntőjét. A tornát Zala-
egerszegen rendezték meg nemrégiben.

A megmérettetésen a mis-
kolci csapat két meccset meg-
nyert, egyet pedig elveszített, 
de körbeverés után Vukice-
vic Milen tanítványai lettek a 

legjobbak. – Amellett, hogy 
korán indultunk és nagy utat 
tettünk meg, a lányok nagy 
küzdelmet, kitartást és tu-
dást mutattak, ezért büszke 

vagyok rájuk – nyilatkozta 
az MVSI kosárlabda szakosz-
tályvezetője. Vukicevic Mi-
len úgy fogalmazott, a csapat 
nagyon jól teljesített egész év-
ben, pedig a 9 tornából egyet 
sem tudtak Miskolcon ren-
dezni, mindegyiket idegen-
ben játszották. – Nemcsak ez 
nehezítette helyzetünket, de 
mi voltunk a bajnokságban 
a legfiatalabbak is. A lányok 
azonban nagyon szívósak, ki-
tartóak és fegyelmezettek vol-
tak, ez mind kifizetődött és 
látszott az eredményben. Tel-
jes szívből gratulálok nekik, 
és remélem jövőre még jobb 
eredményeket fognak elérni – 
hangsúlyozta az edző.

A Diósgyőr egy hajtós, ke-
mény meccsen döntetlenre 
végzett kedden az Európa 
Liga résztvevő izraeli bronz-
érmessel a bükfürdői edző-
táborban. 

Szombaton Gyirmóton ját-
szik a csapat az FC Zlaté Mo-
ravce ellen. – Nagyon jó volt a 
fiúk hozzáállása és egy Euró-
pa Ligában tíz nap múlva pá-
lyára lépő csapattal szemben 
az eredmény is elfogadható 
számunkra. Erőn felül teljesí-
tett néhány játékosunk, ami-
hez csak gratulálni tudok. Be-
le-bele hibáztunk időnként, 
de összességében azt a fajta 
egységet, ami jellemezte a ta-
vaszi csapatot, ezen a mérkő-

zésen is viszont láttuk. Van-
nak még posztok, amelyek 
megerősítésre szorulnak, de 
elégedett vagyok a mai telje-
sítménnyel – értékelt Egervá-
ri Sándor vezetőedző. Felké-

szülési mérkőzés, eredmény: 
Diósgyőri VTK - Beitar Jeru-
salem 1-1 (0-0). Gólszerzők: 
Griffiths (1-0) az 55. és Avi-
sidris (1-1) a 90. percben. A 
klubhoz kapcsolódó hír, hogy 
közös megegyezéssel felbon-
totta a június 30-án amúgy 
is lejáró szerződést a DVTK 
és Koman Vladimir, aki már 
el sem utazott a DVTK bük-
fürdői edzőtáborába. Forrás: 
dvtk.eu

Benczés Miklós sportigaz-
gató meghívására, Kriza 
Ákos polgármester és a vá-
rosi közgyűlés Fidesz-KD-
NP frakciójának tagjai a 
napokban megtekintették 
a nemrégiben átadott és 
használatba vett DVTK 
labdarúgó edzőközpontot.

Mint ismeretes, a 30 szá-
zalék önrész mellett 70 szá-
zalékban TAO-támogatásból 
felépült labdarúgó edzőköz-
pont épületét április 10-én 
adták át, Orbán Viktor mi-
niszterelnök jelenlétében. A 
minden igényt kielégítő há-

romszintes építmény közel 
háromezer négyzetméterén 
az öltözők és edzőtermek 
mellett helyet kaptak a sérü-
lések utáni rehabilitációt és 
a prevenciót szolgáló spor-
tegészségügyi helyiségek, 
valamint a labdarúgókat ki-
szolgáló konyha és étterem 
is. Az edzőket és a háttér-

személyzet munkáját segítő 
irodák, szertárak és raktárak 
is a létesítmény részét képe-
zik. Az épület teljes egészé-
ben légkondicionált, a fűtés 
és melegvíz ellátás a távhő 
hálózatról érkezik, de nap-
kollektorok és napelemek is 
segítik a minél hatékonyabb 
energiafelhasználást.

A zágrábi Arany Medve 
nemzetközi úszóversenyen 
szerepelt az elmúlt hétvé-
gén Kiss Attila (képünkön 
középen). Az MVSI úszója 
400 méter gyorson ezüst, 
1500 méter gyorson pedig 
aranyérmet szerzett.

A miskolci sportoló a ver-
senyt megelőzően bulgári-
ai edzőtáborozáson készült, 
ahol Financsek Gábor Eu-
rópa-bajnoki ezüstérmes 
mell-úszóval közös edzése-

ket is tartottak. Ennek mint-
egy zárásaként utaztak Zág-
rábba, ahonnan mindketten 
érmekkel térhettek haza. A 
31. "Medveščak" versenyen a 
házigazdák sportolóin kívül 
hat nemzet - angol, német, 
lengyel, szlovén, belorusz 
és magyar - olimpikonok és 
sportolók vettek részt. Ma-
gyarországot az MVSI-n kí-
vül a Mohácsi Torna Egylet 
és a Kecskemét versenyzői 
képviselték. 

2016. június 25. | 25. hét | XIII. évfolyam 25. szám
Miskolci Napló – A város lapja Sport

A Miskolc Steelers nyerte a 
magyarországi amerikai fut-
ball bajnokság kiemelt osz-
tályának (HFL) döntőjét: a 
borsodiak a sorozat vasárna-
pi fináléjában 19-16-ra győz-
ték le a Budapest Cowbells 
együttesét. 

A miskolci csapat ezzel a so-
rozat történetének első vidé-
ki győztese lett. Az első félidő 
egyetlen pontszerzését nekik 
sikerült bemutatniuk, az irá-
nyító Vasyl Jordan passzát 
Anthony Benson húzta le az 
end zone-ban. A fordulást kö-
vetően gyorsan egyenlített a 
Cowbells, a rutinos futó, Cse-
perkáló Péter szerzett könnyű 
TD-t. A fővárosiak öt perccel 
a találkozó vége előtt a vil-
lámgyors válogatott futó, Ro-
ják Richárd gyönyörű akciójá-
val fordítottak, igaz, az extra 
pontot blokkolták.

A rendkívül hosszú és szá-
mos szabálytalansággal tar-

kított ellentámadás végén a 
miskolciak Eaton Demetrius 

Lamar futásával egyenlítet-
tek, de hatalmas hibát követ-
tek el, hiszen itt is blokkol-

ták a jutalomrúgást (13-13). A 
Cowbellsnek még lehetősége 

volt visszatámadni, de a pálya 
közepén elveszítette a labdát. 
A Steelersnél ugyanakkor a 

következő játékban a mezőny 
egyik legjobbja, Troy Rice hi-
bázott - kiverték a kezéből a 
játékszert -, s így újra a Cow-
bells jöhetett. A budapestiek 
egy hosszú átadás után, húsz 
másodperccel a vége előtt 20 
yardra kerültek az end zone-
tól, Szentirmai Zoltán pedig 
16 másodperccel a vége előtt 
értékesítette a mezőnygólt. A 
hazai szurkolók gyakorlatilag 
már a győzelmet ünnepelték, 
a kirúgást azonban Troy Rice 
az egész pályán keresztül ci-
kázva visszahordta TD-re, 
megszerezve ezzel a győzel-
met csapatának. Fotó: Pazár 
András

A Miskolc Steelers lett  
az amerikai futball bajnok

Vízilabdasikerek 
Miskolcon

Elképesztő végjátékUtánpótlásban verhetetlen 

Tini bajnokok az MVSI kosaraslányai

Kiss Attila újabb sikereLejátszotta első mérkőzését  
az edzőtáborban a DVTK

Látogatás a labdarúgó 
edzőközpontban

A FELKÉSZÜLÉS PROGRAMJA
2016. június 25., szombat (Gyirmót) 17:00 DVTK - FC Zlaté Moravce  
(szlovák I. osztály, 9. helyezett)

2016. június 28., kedd (Bükfürdő) 17:30 DVTK - FK Gazovik Orenburg  
(orosz II. osztály 1. helyezett, feljutott a Premjer Ligába)

2016. június 30., csütörtök (Bükfürdő) edzőtábor vége

2016. július 2., szombat (Miskolc) 18:00 DVTK - MŠK Rimavská Sobota  
(szlovák 2. Liga, keleti-csoport alsóházi rájátszás 5. helyezett)

2016. július 6., szerda (Eperjes) 17:00 1. FC Tatran Prešov  
(szlovák 2. Liga, felsőházi rájátszás 2. helyezett) - DVTK

2016. július 9., szombat (Miskolc) 18:00 DVTK - FK Lokomotíva Košice  
(szlovák 2. Liga, felsőházi rájátszás 4. helyezett)

9
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l  NAGYBÖRZSÖNY-MÁRIANOSZTRA- 
ZEBEGÉNY-VÁC:  
július 9. (szombat):  8.000 Ft/fő

l  SZÉCSÉNY-HOLLÓKŐ- 
SZKLABONYA-MOHORA:  
július 9. (szombat):  6.000 Ft/fő

l  LADOMÉRVÁGÁSA-HERVARTÓ- 
BÁRTFA-EPERJES:  
július 16. (szombat):  7.500 Ft/fő

l  BETLÉR – DOBSINA:  
július 23. (szombat):  4.500 Ft/fő

l  KECSKEMÉT-ÓPUSZTASZER: 
július 30. (szombat):  9.000 Ft/fő

l  ERDÉLYI KÖRÚT:   
augusztus  3-7. : 60.000 Ft/fő

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

"

"

EZ A KUPON 
500 FT-OT ÉR!  
1 ÚTRA 1 FŐNEK!

20
16

.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársat keres  

az alábbi munkakör betöltésére:

KARBANTARTÓ – 
VILLANYSZERELŐ

Főbb feladatok:
•  Az üzemi technológiai gépsor folyamatos karbantartása
• A gépek, berendezések üzemszerű működésének felügyelete
• Napi, heti, havi karbantartások tervezése, felügyelete
• Kapcsolattartás a szervízekkel

Elvárások:
• Erősáramú berendezés szerelői végzettség 
• Elektrotechnikus villamosmű kezelői végzettség

Előny:
• Hulladékgyűjtő és -szállító képesítés megléte
• Nehézgépkezelői OKJ bizonyítvány

Ajánlatunk:
• Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség
• Állandó jövedelem

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

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Ügyfélszolgálati iroda: 3527 Miskolc, József Attila u. 53.  
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509.
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179 ,  
+36 70/ 463 7714. Telefax: +36 46/200-177  
E-mail: info@mirehukoz.hu. Web: www.mirehukoz.hu 



Műszaki mentésbemutató, 
veterán és különleges jár-
művek kiállítása, valamint 
a kassai közlekedési válla-
lat elektromos autóbusza 
is várja az érdeklődőket a 
Múzeumok Éjszakáján, az 
MVK telephelyén. A vendé-
gek egy leukémiás kisfiún 
is segíthetnek, ha műanyag 
kupakokat visznek a hely-
színre.

A június 25-ei különleges 
nyílt nap keretében minden 
érdeklődő beülhet az MVK 
kiállított autóbuszainak és vil-
lamosainak vezetőfülkéjébe, 
a régiekbe éppúgy, mint az új 
„manbuszokba”. Olyan kü-
lönlegességekkel is várják az 
érdeklődőket, mint például a 
hóseprő villamos, a legendás 
Ikarus 620-as, vagy a kassai 
közlekedési vállalat elektro-
mos autóbusza. A kiállított 
veterán járművek között az 
1950-es, 60-as és 70-es évek-

ből származó számos „old 
timer” személygépkocsi, mo-
torkerékpár mutatkozik be, de 
látható lesz például egyedi épí-
tésű Hoffer traktor is.

Idén először vendég lesz a 
Miskolci Repülő Klub (a gé-
peket csak jó idő esetén tudják 
bemutatni), és a Kerékpáros 
Miskolc Egyesület is. A gye-
rekek próbára tehetik ügyes-
ségüket egy különleges bicik-
lis akadálypályán és a tavaly 
nagy sikert aratott rendőrségi 
motoros közlekedésbiztonsá-

gi szimulátoron. A színpadon 
idén első alkalommal színesíti 
koncert az MVK programját: 
este nyolc órától a Viharma-
darak lép fel.

Az érdeklődők idén is részt 
vehetnek a rendkívül népsze-
rű telephely látogatáson: ezen 
megmutatják a közlekedési 
vállalat „életét”, a villamos- és 
autóbusz javító csarnok napi 
munkáját, amelyhez minden 
félórában „szakmai idegenve-
zetés” társul. 17 és 19 órakor 
különleges műszaki mentést 

mutatnak be az MVK szak-
emberei: egy kisiklott villa-
most fognak a sínpályára visz-
szaállítani.

Idén is értékes nyeremény-
csomagokat sorsolnak ki azok 
között, akik szavaznak a leg-
szebb, legeredetibb és közön-
ségdíjas járművekre. Az MVK 
Zrt. a rendezvényre való elju-
tás megkönnyítése érdekében 
a Tiszai pályaudvarról, illetve 
a Centrum áruháztól minden 
fél- és egész órában ingyenes 
veterán járatokat indít

MIÉRTT 2016 – címmel 
rendeznek többnapos ke-
resztény fesztivált június 
30-tól július 3-ig Miskolcon 
az Aliansz Magyar Evan-
géliumi Szövetség miskolci 
gyülekezetei. A Miskolci és 
Észak-magyarországi Re-
gionális Testvéri Találkozó 
négy napon át kínál tartal-
mas programokat hívőknek 
és válaszkeresőknek. 

– A találkozóra mindenkit 
várunk, aki válaszokat keres, 
hiszen oly sokszor tesszük fel 
a kérdést: miért? – nyilatkoz-
ta lapunknak Péter András re-
formátus lelkész, akinek ez is 
adta az ötletet a rendezvény 
megszervezéséhez. A kezde-
ményezés a Diósgyőri Refor-
mátus Gyülekezetből indult ki. 
– Aztán csatlakoztak hozzánk 
az Aliansz Magyar Evangéli-
umi Szövetség miskolci gyü-
lekezetei, az evangélikusok és 
a baptisták is. Célunk kettős, 
egyrészt szeretnénk erősíte-
ni egymást hitünkben és ez-

zel a világ felé is megmutatni a 
hit összetartó erejét és örömét. 
Másrészt pedig örömhírrel aka-
runk  szolgálni a kívülállók felé, 
hogy Isten mindig mellettünk 
áll – hangoztatta a lelkész. 

Délelőttönként tanításokon 
vehetnek majd részt, akik ellá-
togatnak a Diósgyőri Reformá-
tus Gyülekezet kertjébe, dél-
utánonként és esténként pedig 
keresztyén könnyűzenei prog-
ramokkal és forgatagokkal 
kedveskednek a résztvevőknek 
a Diósgyőri Református Álta-
lános Iskolában. 

Az előadók között lesz Szen-
czy Sándor, a Baptista Szeretet-
szolgálat vezetője és D. Szabó 
Dániel, a Magyar Református 
Presbiteri Szövetség elnöke, az 
Aliansz korábbi elnöke. Hall-
ható lesz a Golgota Gyüleke-
zet énekkara, a Continental 
Singers és kanadai együttesek 
is. Az ingyenes fesztivál jövő 
csütörtöktől vasárnapig tart a 
diósgyőri református intézmé-
nyekben. Regisztrálni a miertt.
hu honlapon lehet.

A Miskolcon sokat látott és 
hallott énekkar a Fráter Kórus 
június 26. és július 2. között Né-
metországban Bad Arolsen vá-
rosában fog közönség elé lépni. 
A német város idén 8. alkalom-
mal szervezi meg a nemzetkö-
zi zenei fesztivált. Egy héten át 
énekkarok és big bandek szí-
nesítik a hétköznapokat mun-
kahelyeken, intézményekben, 
templomokban. A miskolci 
énekegyüttes minden nap kap 
lehetőséget a magyar és egye-

temes kóruskultúra bizonyítá-
sára, a záró koncerten pedig az 
addig eltöltött napok közös pró-
báin megtanult műveket szólal-
tatják majd meg német és más 
nemzetek kórusaival. A Fráter 
György Katolikus Gimnázi-
um énekkara nem először vesz 
részt ezen a fesztiválon: ez lesz 
a harmadik utazásuk, melynek 
anyagi vonzatait a NKA vala-
mint Miskolc város képviselői, 
a Miskolci Gráciák egyesület és 
a kórustagok szülei támogatták. 

Július 1-jén Tőkéczki  
László történész lesz  
a vendége a CÖF Klub  
Miskolc soron következő 
rendezvényének. 

Tőkéczki László 18 órakor 
az ITC Rákóczi-termében 
tart előadást történelmünk 
vitatott kérdéseiről. Utána 
Lengyel Attilával és Csu-
kás Zoltánnal kiegészül-
ve hármasban beszélgetnek 
majd arról, fontos-e és ha 
igen mennyire a történelem 
ismerete a napjaink törté-
néseinek megértésében. – 
Egyáltalán, az átlag magyar 
polgár mennyire ismeri tör-
ténelmünket és mennyire 
képes a tényszerűségeket 
elemezni és következtetése-
ket levonni azokból. Nota 
bene, mennyire alapos és 
elemző a történelem okta-
tása? Terveink szerint bizo-

nyára téma lesz a honfog-
lalás, a török elleni harcok, 
a Habsburgok és a Magyar 
Királyság, nem utolsó sor-
ban a Trianoni-békediktá-
tum. Mindenkit szeretettel 
várunk, hozzászólásokra 
is adunk lehetőséget. Sőt, 
gyűjtjük a véleményeket 
általános közérdeklődés-
re számot tartó kérdéseket 
illetően is. A szerkesztett 
gyűjteményt a CÖF vezeté-
se a FIDESZ-elnökségnek 
tervezi átadni – mondta el 
lapunknak Lengyel Attila a 
CÖF Klub Miskolc vezetője. 
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PROGRAMAJÁNLÓ
Program/közélet

Herman Ottó Múzeum intézményei
Június 25. 17 órától. Múzeumok Éjszaká-

ja. Idén is színes, érdekes, különleges 
programokkal várják a látogatókat a 
Herman Ottó Múzeum intézményei a 
Múzeumok Éjszakáján!

Diósgyőri vár
Június 25. 19 óra. Szent Iván-éji „varázs-

latok” a Diósgyőri várban
Miskolci Nemzeti Színház
Június 29. 20 óra. Száll a Kakukk fészké-

re. NYÁRI SZÍNHÁZ, az Orlai Produkci-
ós Iroda produkciója.

Június 30. 20.30 óra. Aranytó. NYÁRI SZÍN-
HÁZ, a Szentendrei Teátrum és az Orlai 
Produkciós Iroda közös produkciója. 

Varbó, Pitypalatty-völgy
Június 24-25-26. Kertek Alatt Fesztivál. 
Varbó a helyszín, de miskolci a célkö-

zönség immár hagyományosan az 
Észak-Keleti Átjáró Egyesület há-
romnapos rendezvényén, a tóparton 
a Pitypalatty-völgyben. Péntektől 
vasárnapig várják a kirándulni, ját-
szani, sportolni, illetve koncertre vá-
gyókat. Napközben túra, kamázás, 
családi játékok, színjátszó előadás, 
filmvetítés, versek és kiállítás, es-
ténként DJ Zöld, Kisavas, Kenpark 
(péntek), Liquid Limbs, Yazd, Kabin, 
Bront (szombat). Web: kamaprojekt.
hu, atjarokhe.hu.

Feledy-ház 
Június 29. 17 óra.  VENDÉGSÉGBEN A 

MÚZSÁK KERTJÉBEN. Vendég: Máger 
Ágnes festőművész. 

HOM Papszeri Kiállító Épület
Június 25. 18 óra. „Egy vasárnap délután 

felöltöztem nagy cifrán…” – ünnepi 
viseletek Joó Csaba gyűjteményéből. 
A megnyitón közreműködik: a Tobán 

Hagyományőrző Népművészeti Egye-
sület néptánccsoportja

Miskolc Café 
Július 1. 17 óra. Az élet sója – Juhász 

Zsuzsa műsora. Hogyan működik 
szakrálisan a magyar konyha. 

Művészetek Háza
Június 25. 18 óra.  A SZINVAVÖLGYI NÉP-

TÁNCMŰHELY BEMUTATÓJA. Műsor 
két részben: 1. Levelek az első világ-
háborúból (gondolatok, érzések, da-
lok táncok a múltból). 2. Szinvavölgyi 
sokadalom (gálaműsor a Szinvavölgyi 
Néptáncműhely csoportjainak a rész-
vételével). Rendező-koreográfus: Ma-
ródi Attila. Kísér a Tényleg zenekar. 

Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár
Június 25. 18.00–24.00 óráig. Múzeumok 

Éjszakája. 18.00 Megnyitó; 18.05 A sze-
relmesvers-maraton indítása; 18.15 Éne-
kelt versek a Verszenekar előadásában; 
19.15 ClaXoTon Quartet műsora; 20.30 A 
négy évszak - Zsekov Mónika és zenész 
barátai előadása; 21.45 Ildi Rider zene-
kar; 23.00 Vaultage zenekar. Óránkénti 
könyvtárlátogatás a Lévay Könyvtárban, 
a Vizsolyi Biblia eredeti példányának 
megtekintése. Egy szelet lilahagymás 
zsíros kenyér. Kedvezményes könyvtári 
beiratkozás. Ingyenes részvétel. A szerel-
mesek éjszakáján szerelmesvers-mon-
dókat hív a szerelmesek hídjához („laka-
tos híd”) a könyvtár és a Múzsák Kertje 
Alapítvány. A szerelmesvers-maraton a 
Szabó Lőrinc Könyvtár kertjéből indul a 
programsor megnyitása és kis ráhangoló 
produkció után!

Akropolisz Szabadtéri Színpad
Június 25. 20 óra. A MagyaRock Dalszín-

ház bemutatja. Dés-Nemes: Valahol 
Európában – musical. 
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Katona Ferenc önkormányzati képviselő la-
kossági fogadóórát tart 2016. június 29-én (szer-
dán) a Selyemréti Ref. Általános Iskolában (Éder 
Gy. u. 1. sz). 

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA

Különleges MVK bemutató 
a Múzeumok Éjszakáján

KERESZTYÉN FESZTIVÁLCÖF Klub Miskolcon 
Tőkéczki Lászlóval

Fesztiválon  a Fráter Kórus

JÚNIUS 25. SZOMBAT
15.00 Svájc-Lengyelország
18.00 Wales-Észak-Írország
21.00 Horvátország-Portugália

JÚNIUS 26. VASÁRNAP
15.00  Franciaország-Írország
18.00  Németország-Szlovákia
21.00  MAGYARORSZÁG-Belgium

JÚNIUS 27. HÉTFŐ
18.00 Olaszország-Spanyolország
21.00 Anglia-IzlandFOCiLÁZ

Szurkoljunk együtt
a magyar válogatottnak!

A MAGYAR CSAPAT MÉRKŐZÉSEI, AZ ELŐDÖNTŐK 
ÉS A DÖNTŐ MÁR A SZENT ISTVÁN TÉRI ÓRIÁSKIVETÍTŐN IS!

a magyar válogatottnak!
JÚNIUS 26. 21.00 ÓRA

MAGYARORSZÁG – BELGIUM MAGYARORSZÁG – BELGIUM 
SZINVA FOCI TERASZ ÉS SZENT ISTVÁN FOCI TÉR
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Tűz egy avasi panellakásban

Tűz keletkezett múlt szom baton egy tízemeletes panelház harma-
dik emeleti lakásában Miskolcon, a Szentgyörgy úton. A miskolci 
tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, s a megyei katasztrófa-
védelmi műveleti szolgálat irányításával rövid időn belül megfékez-
ték a lángokat. Ezt követően megkezdték a füsttel telítődött lépcső-
ház átszellőztetését. Az oltás idejére az érintett lakás feletti szintekről 
a lakókat átmenetileg a tetőre menekítették. Később a lépcsőházon 
keresztül elhagyhatták az épületet, az átszellőztetés után pedig visz-
szatérhettek a lakásaikba. Az elsődleges információk alapján a tűz-
ben senki nem sérült meg. 

Lekapcsolták a szlovák lőszerszállítmányt 
Több száz lőszert találtak június 16-án egy Szlovákiából érkező 

férfinál a rendőrök a tornanádaskai átkelőhelyen. A gyanúsított nem 
rendelkezett a szükséges hatósági engedélyekkel a behozatalhoz, így 
bűncselekményt követett el. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ren-
dőr-főkapitányság felderítő osztálya lőfegyverrel vagy lőszerrel visz-
szaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőel-
járást A. Attila 41 éves edelényi lakossal szemben. A főkapitányság 
az eset kapcsán felhívja a figyelmet, hogy a külföldi lőszer- és fegy-
vervásárlásokhoz és azok behozatalához – megfelelő feltételekkel – a 
hatóságnál beszerezhetőek a szükséges engedélyek.

Öt perc alatt elfogták  
a miskolci tolvajt

A Miskolci Rendőrka-
pitányság lopás vétség el-
követésének megalapozott 

gyanúja miatt indított eljárást J. Szabolcs ellen. A 33 éves férfi június 
19-én éjszaka Miskolc egyik utcáján leszólított egy férfit, akinek el-
terelte a figyelmét és ellopta a nadrágzsebéből a pénztárcáját a ben-
ne lévő iratokkal, készpénzzel együtt, majd elfutott a helyszínről. A 
sértett a közelben tartózkodó rendőröktől kért segítséget. A járőrök 
azonnal a menekülő férfi után siettek, elfogták és előállították a Mis-
kolci Rendőrkapitányságra. Az ellopott pénztárcát megtalálták a 
gyanúsítottnál, s a benne lévő értékekkel lefoglalták, majd hiányta-
lanul visszaadták a sértettnek.

Átszakította a szalagkorlátot, majd kigyulladt a kamion 
Átszakította a szalagkorlátot, áttért a szemközti oldalra és kigyul-

ladt hétfőn egy Miskolc felé tartó kamion az M30-as autópályán, 
Emőd térségében. A tüzet két vízsugárral oltották el a mentéshez ri-
asztott tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók. A mentés idejére teljes szé-
lességében lezárták az M30-as autópályát, a forgalmat elterelték. A 
B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása sze-
rint a balesetben senki nem sérült meg.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Érdemes olyan megoldásokat ke-
resnie, amelyek biztos sikerhez vezetnek, mert ezen a héten nem 
érdemes kockáztatni. Foglalkozzon azokkal a dolgokkal, amelyek 

igazán fontosak, és ne vesztegessen időt az aggódásra.

Bika (április 21 – május 20) Használja ki, ha egy kicsit lelassul 
Ön körül az élet, mert ez jó alkalom lehet arra is, hogy átgondolja 
dolgokat, és végre pontot tegyen néhány ügy végére. Éljen a kí-

nálkozó lehetőségekkel, jó ideig nem lesz hasonló alkalom. 

Ikrek (május 21 – június 21) Egyszerre kell több helyen is helyt 
állnia, és ez komoly kihívást jelenthet. Szerencsére talál erőt ma-
gában ahhoz, hogy elboldoguljon a feladattal. Arra vágyik, hogy 

egyedül is bebizonyíthasson valamit. 

Rák (június 22 – július 22) Kellemetlen helyzetben találhatja 
magát, amit még csak tovább tetéz valamilyen baj. Igyekezzen 
pozitívan szemlélni ezeket a dolgokat, és akkor megoldást is talál. 

Próbáljon ésszerű maradni, akkor is, ha néha nehéz. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Csak elméletben fél még 
valamitől. Amikor a gyakorlat ideje is eljön, minden erejét össze-
szedi, és sikerül könnyedén megugrania az akadályokat. A meg-

felelő visszacsatolás segít abban, hogy még tovább fejlődjön.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Olyan ötlettel áll elő, ami 
nem mindenkinek tetszik, de lesz, aki meglátja benne a lehetősé-
get. Készen áll arra, hogy megvalósítsa a terveit, és erre a párja is 

vevő. Meglátja, együtt nagyon sok mindenre képesek lehetnek.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Ha sikerül megértenie 
egy problémát, akkor a megoldás is világossá válik. Ne féljen ki-
mutatni az érzéseit, és bevonódni mások világába is. Használja ki a 

kínálkozó lehetőségeket, ritkán van ilyen alkalom. 

Skorpió (október 24 – november 22) Zavarja, hogy valaki 
nem alaposan végez el egy feladatot, és ezzel az Ön munkáját is 
nehezíti. Tegye tisztába, hogy mik az elvárásai, és máskor nem ke-

rül ilyen helyzetbe. Érdekes megfigyeléseket tehet mostanában.  

Nyilas (november 23 – december 21) Bármennyire igyekszik 
is, úgy érzi, mindig le lesz egy kicsit maradva. Próbálja ledolgoz-
ni ezt a hátrányt, de közben ne másokhoz hasonlítgassa magát. 

Merje felvállalni a küzdelmeket, amik adódnak az életében. 

Bak (december 22 – január 20) Valaki meg tudja nevettetni, 
és ez mindennél többet jelent az Ön számára. Bármilyen nehéz 
is a helyzet, lesz, akire számíthat majd ezekben a pillanatokban. 

Tisztázzon minden kérdést az ügy érdekében.

Vízöntő (január 21 – február 19) Ezen a héten végre lesz egy kis 
ideje arra, hogy elrendezze a dolgokat, és mindent úgy alakítson, 
ahogyan szeretné. Ha úrrá lesz a dolgokon, nem lesz több oka az ag-

godalomra. A későbbiekben már könnyű dolga lesz.

Halak (február 20 – március 20) Ne akarjon mindenkinek 
megfelelni, és ne vegyen minden kötelességet a saját nyakába. 
Inkább az olyan helyzeteket keresse, amikben valóban jól érzi 

magát. Minden készen áll, igyekezzen learatni a gyümölcsöket!

FORRÓ NYOMON

Számos oktatási intézményben tartottak évzáró ünnepsége-
ket az elmúlt napokban. Országosan mintegy 1,2 millió általá-
nos és középiskolás diák számára fejeződött be a 2015/2016-os 
tanév, s elkezdődött a két és fél hónapos nyári vakáció. Képünk 
múlt vasárnap a minorita templomban készült, a Fráter György 
Katolikus Gimnázium tanévzáró szentmiséjén.

Évzáró

A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS  

FELVÉTELE

Egyházi létesítmények
1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány 
miskolci egyházi létesítmény neveit rejtettük el. Kérjük, 
a megfejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, 
legkésőbb 2016. július 27-én éjfélig juttassák el szer-
kesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az 
info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket 
beküldők között egy-egy 2016-os Miskolci Kalendá-

riumot sorsolunk ki.
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A Bükkaranyosi Huszár Bandérium is bemutatkozott múlt vasárnap Miskolcon, a Termelői Napon. A hagyományos, Erzsé-
bet téri helyszínen sok más mellett huszárleckékkel régi magyar tyúkfajtákkal, nyár eleji gombákkal és friss helyi friss zöld-
ségekkel várták az érdeklődőket. Ahogy már megszokhattuk, ezúttal sem volt hiány finom enni- és innivalókból – sajtokból, 
füstölt húsárukból, péksüteményekből, kemencés süteményekből, kézműves sörökből, házi szörpökből, lekvárokból, mézek-
ből, fűszernövényekből. Tiszteletét tette a Termelői Napon Vitéz László a Csodamalom Bábszínház művészeinek kíséretében, 
s igazi különlegességként, lehetett regisztrálni a Bükki Lovas Postakocsi Szolgálat belvárosi útjaira is.           FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS

HUSZÁROK AZ AVAS ALJÁN

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
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