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Az ellátások korszerűsítésének köszönhetően a vasgyári  
kórházban több hely is felszabadult. Lehetőség nyílt rá, 

hogy a régi, elavult Vasgyári SZTK épületéből  
egy modernebb, felújított épületbe költözzenek  

a szakrendelések. 

Június 17-től nyári üzemmódba kapcsolt az MVK Zrt. Új busz-
járat indul az Újgyőri főtér és az Avasi kilátó között, a mis-
kolctapolcai strand- valamint a barlangfürdő érintésével. 
Bővítik a Takatába közlekedő járatok számát, s szeptem-
bertől új járat indul az Avasról a belvárosba és a Búza térre.
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Pénteken (lapzártánk után) hagyományos felvo-
nulással megkezdődött a Bartók Plusz 2017 Ope-
rafesztivál. Miskolc idén minden eddiginél színe-
sebb rendezvényekkel, világsztárok sokaságával 
várja a zenerajongókat. 

ELKEZDŐDÖTT A ZENE MISKOLCI ÜNNEPE!
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Egy tökéletes családi nap az egészségért

ÚJ BUSZJÁRATOK, 
NYÁRI MENETREND 

Új helyen a vasgyári  
szakrendelések
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Júniusi rendes ülését tartot-
ta szerdán Miskolc Megyei 
Jogú Város közgyűlése. Kri-
za Ákos polgármester napi-
rend előtti felszólalásában 
elmondta, az elmúlt idő-
szakban egyre több a pozitív 
hír, Miskolc imázsa folyama-
tosan erősödik. 

Nem csupán a város gaz-
dasága, hanem az idegenfor-
galma is az országos átlagot 
meghaladva fejlődik. Már 
2016-ban is rendkívüli di-
namikát mutatott ez az ipar-
ág, a TOP 10-es lista ötödik 
helyére kerültünk például 
a belföldi vendégek számát 
tekintve. A növekedés dina-
mikája az egész országban 

a második legnagyobb volt 
nálunk. Ez a tendencia idén 
is folytatódott, folytatódik. 
Májusban láttak napvilágot a 
2017-es esztendő első negyed-
évének idegenforgalmi ada-

tai. Az 

elmúlt év első negyedévéhez 
képest 23,9 százalékkal több 
volt idén az idegenforgalmi 
adóbevétel, adóemelések nél-
kül. Tavaly 20,1 millió forint 
volt az első három hónapban 
Miskolc idegenforgalmi adó-
bevétele, idén pedig 24,9 mil-
lió forint.

Kriza Ákos, kihangsúlyoz-
ta: azt, hogy milyen színvona-
lú háttérmunka folyik ezen a 
területen, mennyire erős csa-
pat dolgozik a vendégek ide-
csábításán, mennyire ered-

ményesen és kreatívan 
tesznek Miskolc jó hír-
neve, a város javu-
ló imázsa érdekében, 
mutatja, hogy Miskolc 

lett a Marketing Főváro-

sa 2017-ben. Kilenc nevezést 
nyújtottunk be, ebből hét Vá-
rosmarketing Gyémánt díjat 
nyert. A versenykiírás szerint 
pedig, aki a legtöbb gyémán-
tot nyeri el, az lesz az adott év-
ben Magyarország Marketing 
Fővárosa. Az elismert szak-
emberekből álló zsűri a pá-
lyamunkákat a megalapozott 
tervezés, a kreativitás, a szak-
szerű megvalósítás, a kitűzött 
célok elérését jelentő hatá-
sosság és a források célszerű 
felhasználását jelentő haté-
konyság szempontjai alapján 
értékelte. – A mezőny élére 
ugrottunk, nagyon sok mun-
ka van abban, hogy ide került 
Miskolc – fogalmazott a pol-
gármester. 

Feleannyi bűncselekmény tör-
tént 2016-ban Miskolcon, mint 
2010-ben. Az elmúlt 12 évben 
most számolhatott be a legjobb 
eredményekről a közgyűlésen 
Miskolc rendőrkapitánya. Ezt 
az utat kívánják folytatni a hat 
éve megalakult önkormány-
zati rendészettel közösen. A 
közgyűlésen bejelentették: ha-
marosan a negyedik rendészeti 
alközpont is megnyílik, Lyu-
kóvölgyben.

Mint ismeretes, hat évvel ez-
előtt az országban elsőként ala-
kult meg Miskolcon az önkor-
mányzati rendészet. A 160 fős 
állománnyal rendelkező szer-
vezet egyre nagyobb összegből, 
idén már 750 millió forintból 
gazdálkodhat.

Két éve a körzeti rendész (se-
riff) rendszer is elindult, ami az-
óta országos hírnévre tett szert, 
s helyi szinten is sikeres. Novák 
Józsefné, a Fidesz önkormány-
zati képviselője közgyűlési hoz-
zászólásában úgy fogalmazott: 
„nálunk a körzeti rendész lassan 
már olyan, mint a lakóközösség-
ben a házmester: ismeri az em-
bereket, tudja a problémáikat.”

Emiatt kapott minden miskol-
ci körzet saját rendészt. Szécsé-
nyi Marianna fideszes önkor-
mányzati képviselő a rendészeti 
fejlesztésekkel kapcsolatban ki-
hangsúlyozta: a cél az, hogy 
a miskolciak „mindenütt és 
mindenkor biztonságban érez-
zék magukat”. – A közbizton-
ság javítása nemcsak program, 
hanem megélt valóság – fűzte 
hozzá a rendészeti bizottság al-
elnöke, aki egyúttal bejelentette: 

a következő alközpontot a jövő 
héten Lyukóban adják át.

Mint elhangzott, természe-
tesen a nyomortelep-felszá-
molási program sem áll meg. 
Az Álmos, a Dráva, a Mészte-
lep utcai telepek után, immár 
a hírhedt Békeszálló is a múl-
té, és a Számozott utcák meg-
szűnőben vannak. Soós Attila, 
a Fidesz frakcióvezetője a napi-
rend tárgyalásánál kiemelte: a 
„fészekrakó” ügy is megoldód-
ni látszik.

– Nem lehet elégszer megis-
mételni, hogy a „fészekrakó” 
ügyet lassan lezárjuk. Bizonyít-
juk, hogy amivel a szocialista 
városvezetés nem tudott meg-
birkózni, azt igenis meg lehet és 
meg tudjuk oldani – fogalma-
zott Soós Attila, hozzátéve: ez 
is a miskolciak igénye volt, mint 
ahogy az is, hogy erősebb ren-
dőri jelenlét legyen a város frek-
ventált területein.

A regisztrált bűncselekmé-
nyek száma 2010-hez képest 
kevesebb, mint a felére esett 
vissza 2016-ra Miskolcon. A 

közterületen elkövetett bűncse-
lekmények száma szintén meg-
feleződött, ráadásul 2006 óta 
folyamatosan csökken. Bogyay 
Ferenc miskolci rendőrkapitány 
közgyűlési beszámolójában azt 
mondta: az elmúlt 12 év legjobb 
eredményeiről számolhat be. A 
2014-ben Miskolcon elkövetett 
62 rabláshoz képest például ta-
valy már csak 32, idén pedig ed-
dig 14 eset volt. Korábban ez a 
szám volt már 170 fölött is.

– Ma Miskolcon nem kell at-
tól tartani, hogy minden más-
nap rablás áldozatává válik va-
laki. Hogy ez így is maradjon, 
szükség van a térfigyelő-rend-
szer fejlesztésére, a rendőrség 
és az önkormányzati rendészet 
kapcsolatának még szorosab-
bá tételére. Örömmel mondha-
tom, hogy ez irányban is zaj-
lik egy együttgondolkodás az 
önkormányzattal – húzta alá a 
rendőrkapitány. 

Bogyay Ferenc kiemelte, hogy 
eredményesen léptek fel több, 
ismert betörővel szemben. A 
külterületeken elkövetett bűn-

cselekményeket a kamerák tele-
pítésével tovább lehet csökken-
teni a rendőrkapitány szerint. A 
városvezetés további 500 térfi-
gyelő kamerát telepít Miskolcon.

Kovács László Fidesz-KDNP 
frakcióelnök úgy fogalmazott, a 
rendőrségi beszámoló nemcsak 
az elmúlt évekhez viszonyítva, 
de hosszabb távon is impozáns 
eredményeket tud felmutatni. 
Tavaly 2015-höz képest a közte-
rületeken 13,2 százalékkal esett 
vissza a bűncselekmények szá-
ma. Az elmúlt hét évben tavaly 
követték el a legkevesebb rablást 
városunkban, s ennél a bűncse-
lekmény-típusnál kiemelke-
dően jó a felderítési arány. Az 
úgynevezett kiemelt bűncselek-
mények száma is nagy mérték-
ben, 20,1 százalékkal csökkent 
egy év alatt. – Ezek valóban im-
pozáns adatok. Igazolni látszik, 
hogy az a közbiztonsági modell, 
amit elindítottunk, eredményes 
volt – emelte ki Kovács Lász-
ló. (Részletes közgyűlési beszá-
molónkat l. hírportálunkon, a 
www.minap.hu-n)

A közgyűlésen, képvise-
lői kérdés érkezett Kriza 
Ákos polgármesterhez, a 
diósgyőri strand további 
sorsát illetően. 

A polgármester a közel-
jövő nagyszabású miskolci 
strand-, illetve fürdőfejlesz-
téseivel indokolta lakonikus 
válaszát, amely röviden arról 
szólt, hogy az egykori egyme-
dencés, hidegvizű diósgyőri 
strand már nem fog újra ki-
nyitni. A polgármesteri vá-
lasz részletesebb indoklására, 
Scheitzner Beátát, a fürdőkért 
felelős divizióvezetőt kértük 
meg.

– Elsősorban az ésszerűsé-
get szem előtt tartó döntést 
hoztunk. Most már tényleg 
nagyon rövid időn belül el-
kezdődhet a további, új ver-
senymedencét is magában 
foglaló fejlesztése a népszerű 

selyemréti strandnak, amely 
villamossal egyébként köny-
nyen elérhető a diósgyőriek 
számára is.

A tapolcai strand élmény- 
és gyermek részlegének építé-
se is elindulhat, akár már eb-
ben az évben, de legkésőbb a 
jövő esztendő elején. Ez a két 
nagyszabású strand, illetve 
fürdőfejlesztés egyszerre fog-
ja kielégíteni a tartalmas idő-
töltésre, sportolásra vágyó he-
lyi igényeket és mutat majd új 
turisztikai attrakciókat. – Úgy 
gondoljuk, hogy így, ebben a 
formában nemcsak az egyet-
len hidegvizű medencével 
rendelkező diósgyőri strand 
hiányát tudjuk majd feledtet-
ni, hanem kijelenthetjük, hogy 
a korábbinál és a jelenleginél is 
sokkal gazdagabb, színvona-
lasabb szolgáltatásokat nyúj-
tanak majd a város fürdői – 
mondta el Scheitzner Beáta. 

A közgyűlésen Tóth Arnol-
dot választották a Herman 
Ottó Múzeum igazgatójává, 
augusztus 1-től veszi át az in-

tézményt. A II. Rákóczi Fe-
renc Megyei és Városi Könyv-
tárat a korábbi igazgató, 
Prokai Margit vezeti tovább. 

MISKOLC EGYRE VONZÓBB – A TURIZMUS AZ ORSZÁGOS 
ÁTLAGOT MEGHALADÓAN FEJLŐDIK

„A közbiztonság javítása nemcsak  
program, hanem megélt valóság”

A Miskolc közterületein regisztrált bűncselekmények számának alakulása: 2006 – 3246, 2010 – 1807, 2015 – 1049, 2016 – 911
A kiemelten kezelt bűncselekmények száma Miskolc város területén: 2006 – 5954, 2010 – 4778, 2015- 3100
A rablások számának alakulása Miskolc területén: 2010 – 85, 2015 – 60, 2016 – 44
A garázdaságot elkövetők számának alakulása Miskolcon: 2015-ben 424, 2016-ban 339

INTÉZMÉNYVEZETŐK

NAGYSZABÁSÚ  
FÜRDŐFEJLESZTÉSEK 
Zárva marad a diósgyőri strand
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Június 17-től nyári üzem-
módba kapcsol az MVK Zrt., 
így az iskolaszünetre érvé-
nyes menetrend lép életbe. A 
miskolci buszok és villamo-
sok a tavaly nyári időszak-
hoz hasonlóan közlekednek, 
az utasok által korábban 
kért kisebb módosításokkal.

A nyári menetrendi idő-
szakban 290-es jelzéssel új já-
rat indul az Újgyőri főtér és az 
Avas kilátó között Miskolcta-
polca Barlangfürdő végállo-
más érintésével. Így a város 
nyugati végéből és az Avasról 

is közvetlenül elérhető lesz a 
Miskolctapolcai Strandfür-
dő, illetve a barlangfürdő. A 
290-es autóbuszjárat útvona-
la az Újgyőri főtér – Egyetem 
szakaszon a 29-es, a Csermő-
kei út – Miskolctapolca Bar-
langfürdő szakaszon a 2-es, 
20-as, a Csermőkei út – Ava-
si kilátó szakaszon a 29-es já-
ratéval azonos. Két megálló új 
nevet kapott Miskolctapolcán: 
az Aradi sétányt Miskolcta-
polcai Strandfürdőre, a végál-
lomást pedig Miskolctapolca 
Barlangfürdőre módosították, 
a Miskolcra egyre jelentősebb 

számban érkező vendégek 
jobb tájékozódása érdekében. 

További fejlesztés, hogy szep-
tember 1-től a 28-as buszok 
– 280-as jelzéssel – a szerdai, 
pénteki és szombati napokon 
felmennek a Középszer utcá-
ra, közvetlen eljutást biztosítva 
onnan a belvárosba és a Búza 
térre. Ezen a szakaszon 3 busz-
megálló kialakítását is elkezdik. 
A Középszer utcán élők régi kí-
vánsága volt, hogy legalább a 
piaci napokon legyen közvetlen 
buszjáratuk a Búza térre. Bőví-
tik a Takatába közlekedő jára-
tok számát is.

ÚJ BUSZJÁRATOK, NYÁRI MENETREND AZ MVK-NÁL

Önkormányzati képviselők a tömegközlekedésről
GLATZ KA-
TALIN (Fi-
desz) 

Örömünk-
re szol-
gál, hogy az 
MVK meg-
hallgatja az utasok általunk 
is tolmácsolt kéréseit és fo-
lyamatosan „finomhangolja” 
a rendszert. Elindult az 58-as 
járat, visszaállították a 34-es 
járatot az Avason, beindult 
a 35R, a 31-es mellett 30-as 
járat (Avas kilátó, Tiszai pá-
lyaudvar), hamarosan új já-
rat segíti a Búza téri piacra 
való közvetlen eljutást, ami 
választókörzetemben is régi 
igénye volt a lakosoknak, fő-
leg az idősebbeknek. 

SOÓS ATTI-
LA (Fidesz)

Mindenki 
örömmel ta-
pasztalhatja, 
hogy sehol 
nem fejlődik 
ilyen ütemben a közössé-
gi közlekedés, mint Miskol-
con. A helyiek óvják, védik 
és örömmel használják az új 
járműveket. Nő a kihasznált-
ság, új járatok indulnak – az 
Avasról a Búza térre, a Taka-
tához, vagy éppen a strand-
hoz – a miskolciak igénye-
ihez igazodva. Az egyik 
legmagasabb támogatást biz-
tosítjuk mindehhez, jelentős, 
15 százalékos béremelés is 
volt a vállalatnál.

GAZDUSNÉ 
PANKUCSI 
K A T A L I N 
(Fidesz) 

Soha nem 
látott fejlesz-
tések történ-
tek a tömegközlekedésben, új 
buszok, villamosok viszik az 
utasokat. Folyamatosan azon 
dolgoznak, dolgozunk, ho-
gyan tehetnénk még jobbá a 
közlekedést, új utakkal, új já-
ratokkal, a munkába járás és a 
vásárlás segítésére. A bérlet- és 
jegyárak évek óta nem változ-
nak. Vizsgáljuk annak lehe-
tőségét is, hogy Diósgyőrből 
a Takatába hogyan tudnának 
eljutni a dolgozók átszállás 
nélkül.

Helyi lakosok véleménye
Jankó László (55)
Háromszor egy héten járok a piacra, ott szeretek vásárolni zöldséget, gyü-

mölcsöt. Eddig ez nem volt valami egyszerű, hiszen nem volt közvetlen busz-
járat, mindannyiunk, de főleg a konyháról gondoskodó háziasszonyok szem-
pontjából örömteli, hogy most már lesz.

Opláznik Ferencné (76)
Negyvenkét éve élek a Középszeren, azóta lépcsőzünk! Megszámoltam, több 

mint 70 lépcsőfokot kell megtennem, gyakran nehéz szatyrokkal, míg hazaérek 
a bevásárlásból. Nagyon örülök az új járatnak, már csak azért is, mert a Sem-
melweis kórházban lévő orvosokhoz is könnyebben eljutok a 280-as busszal.

Gulyás Istvánné (50)
Eladó vagyok, rendszeresen utaznom kell az Avasról, nyilván számomra 

is nagyon jó lesz az új, közvetlen buszjárat, fogom majd használni. Kevesebb 
jegyet kell vásárolni, hiszen nem kell átszállni, rövidebb lesz a menetidő, job-
ban be tudja az ember osztani az idejét, ami egyáltalán nem mindegy. 

A kórházi ellátások korszerűsítésének köszönhe-
tően a vasgyári kórházban több hely is felszaba-
dult. Ezért most van rá lehetőség, hogy a régi, 
elavult Vasgyári SZTK épületéből átköltöz-
zenek egy korszerűbb felújított épületbe a 
szakrendelések és a jelenleg szintén itt műkö-
dő 11 fogorvosi rendelő valamint 3 háziorvosi 
rendelő – mondta el lapunknak Kovács László, 
a városi közgyűlés egészségügyi és szociális bi-
zottságának elnöke. 

Első körben a szakrendelé-
sek áthelyezése történik meg. 
Hétfőtől (június 19.) már min-

den szakrendelés a vas-
gyári kórházban fogadja a be-
tegeket, a volt stroke épület 

magasföldszint-
jén.

– A betegeket 
folyamatosan 
tájékoztatják a 
há z ior vosok , 
akiknek leve-

let írt Tiba Sán-
dor, a miskolci 

központi kórház 
főigazgatója. Ebben 

kérte őket, hogy a szak-
rendelésre beutalt páciensek-
nek mondják el, hogy hétfőtől 

a vasgyári kórházban az egy-
kori stroke épület magas föld-
szintjén találják a rendelőket 
– hangsúlyozta Kovács László. 

A bizottsági elnök tájékoz-
tatott, hogy a háziorvosi és a 
fogorvosi rendelők költözése 
később, várhatóan fél év múl-
va, jövő tavasszal történhet 
meg. Ezek a vasgyári kórház 
egykori traumatológiai épü-
letébe költöznek majd. Itt a 
földszinten és a magas föld-
szinten lesznek a rendelők. A 

hatemeletes épületben ezeket 
a szinteket teljesen felújítják 
ez alatt az idő alatt. Ide három 
háziorvosi körzet költözik 
majd. Azok, amelyek koráb-
ban Komlóstetőn és a Vas-
gyárban működtek mielőtt 
az SZTK-ba költöztették őket. 
Illetve a már említett 11 fog-
orvosi rendelő is itt kap majd 
helyet. 

Négy háziorvosi körzet visz-
szakerül az eredeti helyére a 
Győri kapuba, az Első utcába. 
Ezek is akkor költöznek, ami-
kor a többi háziorvosi körzet a 
Vasgyári SZTK épületéből. 

– Hétfőtől tehát a szakren-
delések a vasgyári kórházba 
kerülnek, ide kell majd men-
ni – emelte ki Kovács Lász-
ló. – A háziorvosi ellátásban 
egyelőre semmi sem változik, 

akik eddig a Vasgyári SZTK-
ba jártak, nekik hétfőtől is ide 
kell menni a háziorvoshoz. 
A közgyűlés arról is döntött, 
hogy visszaigényli az állam-
tól a vasgyári kórház épüle-
tét. Fontos, hogy az egykori 
SZTK épületében a szakren-
delők költözésével megszűnik 
a portaszolgálat. Az ott mara-
dó háziorvosok, ha szeretnék 
ezt fenntartani, egyeztethet-
nek a megoldásról Papp Csa-
ba egészségügyért és szociális 
ügyekért felelős polgármesteri 
biztossal. 

 A város azt szeretné, hogy 
az alapellátás a betegek igé-
nyeihez igazodjon. Közelebb 
legyen hozzájuk, korszerűbb 
körülmények között – zárta 
szavait az egészségügyi és szo-
ciális bizottság elnöke. 

2008-ban, az akkori szocialista vá-
rosvezetés, arra kényszerített több há-
ziorvost, hogy a megszokott helyükről, 
lakosság közeli ellátó helyről beköl-

tözzenek a Vasgyári SZTK területére. 
Két rendelőt vittek be a Komlóstetőről, 
egyet a Vasgyárból, négyet pedig az Új-
győri főtér környékéről, amelyek rész-

ben a Győri kapui lakosságot, részben 
a Vasgyár lakosságát, részben az And-
rássy utca és Lyukóvölgy lakosságát lát-
ták el.  

Alapellátás a betegek  
igényeihez igazodva

ÚJ HELYEN A VASGYÁRI SZAKRENDELÉSEK



Kiváló szakmai munkát 
végző pedagógusok kaptak 
elismeréseket a napokban, 
pedagógusnap alkalmából. 

Csaknem tucatnyian az 
emberi erőforrások minisz-
terének oklevelét vehették 
át Horváth Zitától, a Mis-
kolci Egyetem volt rektor-
helyettesétől, aki most fel-
sőoktatásért felelős helyettes 
államtitkárként dolgozik 
Budapesten.

Június első vasárnapja a ta-
nítók és tanárok ünnepe. Egy 
1951-es minisztertanácsi ha-
tározat nyilvánította ezt a na-
pot a pedagógusnappá. Ilyen-

kor ismerik el a kiváló munkát 
végző tanítók és tanárok mun-
káját is. A Miskolci Tankerü-
leti Központ ünnepségén több 
mint hatvan elismerést adtak 
át az intézmények példamuta-
tó pedagógusainak. 

– Példaként tudjuk őket ál-
lítani a többi pedagógus elé 
– hangsúlyozta László Ist-
ván, a Miskolci Tankerületi 
Központ igazgatója. Kiemel-
te, nagyon fontos, hogy ezek-
re a díjakra nem a tankerület 
jelölte az érintetteket, hanem 
maguk az intézmények, az 
intézményvezetők.

Horváth Zita az ünnepsé-
gen elmondta, a kormány-

zat márciusban kérte fel 
őt, hogy helyettes államtit-
kárként dolgozzon tovább. 
– Noha most Budapesten 
dolgozom, azért miskol-
ci vagyok, és a hétvégéimet 
itthon töltöm. Nem szakad-
tam el sem a várostól, sem az 
egyetemtől. Az pedig, hogy 
ebben a pozícióban elsők kö-
zött Miskolcon vehetek részt 
rendezvényen, külön örö-
mömre szolgál, emelte ki az 
államtitkár, hozzátéve, hogy 
a tanári pálya az egyik leg-
fontosabb hivatás. Rajtuk 
is múlik ugyanis, milyenek 
lesznek majd az utánuk jövő 
generációk. 

Az egyetem rektorával és 
Miskolc polgármesterével 
tárgyalt a felsőoktatás, az 
ipar és a város kapcsolatá-
ról nemrégiben Navracsics 
Tibor. Az uniós biztos a fel-
sőoktatási stratégia felül-
vizsgálata kapcsán kezdett 
országjárásba. 

– Miskolcra az utóbbi évek-
ben számos beruházás érke-
zett, amely óriási lehetőséget 
ad az egyetemnek és az itt la-
kóknak is arra, hogy a tudást 
és a gazdasági versenyké-
pességet összehozva, együtt 

dolgozva egy magasabb gaz-
dasági növekedési ütemet 
hozzanak ki ebből a régió-
ból – nyilatkozta Navracsics 
Tibor. Az Európai Bizottság 
oktatási, kulturális, ifjúság-
politikai és sportügyi biztosa 

úgy vélte, a régió mind szo-
ciális, mind gazdasági téren 
kitörési lehetőség előtt áll. 
Mint mondta, a felsőoktatás 
szerkezetét konkrét intézke-
désekkel alakítják, az unión 
belül például rövidesen al-

kalmazni fogják az egyetemet 
végzett fiatalok pályafutásá-
nak nyomon követését, hogy 
ennek megfelelően alakíthas-
sák az oktatás szerkezetét.

Kriza Ákos kiemelte, a Mis-
kolci Egyetem nem csupán 
az oktatásban jeleskedik, ha-
nem népességmegtartó ereje 
is van. – Miskolc jelen pilla-
natban egy olyan pályára állt, 
amelyet tartani kell – hangoz-
tatta a polgármester. – Az or-
szágnak ez az egyetlen térsé-
ge, ahol még rendelkezésre áll 
szakképzett munkaerő. Nem 
véletlen, hogy a befektetők 
minket keresnek leginkább. 
Ha az egyetemmel szoros 
kapcsolatot tudunk kialakíta-
ni, idei tudjuk hozni a jó uniós 
gyakorlatokat a mi tudásunk-
hoz, akkor véleményem sze-
rint valósággá válik az a ter-
vünk, amelyet felvázoltunk 
Miskolc és a térség előtt! – tet-
te hozzá.

Június 23-24-én ismét fesz-
tiválutcává válik a Kisavas 
Első sor: húsz helyszínen 
minőségi borászok és neves 
vendéglátó egységek várják 
a kikapcsolódni vágyókat a 
miskolci fröccsfesztiválon. 

A kétnapos ese-
ményről csütörtö-
kön tájékoztatta a 
sajtó képviselőit a 
szervező Cellarium 
Hungaricum Köz-
hasznú Egyesület 
elnöke, Kis Attila, 
és Miskolc alpolgár-
mestere, Kiss János.

Immár tizenket-
tedik alkalommal rendezik 
meg a fröccsfesztivált, kihasz-
nálva az újjáéledő avasi pince-
sor hangulatát. A Múzeumok 
Éjszakájához kapcsolódva 
húsz pincészet vonultatja fel 
borait, melyekből minden-
ki megkeverheti a fröccsét, 
a saját szájíze szerint. Bükki, 
egri, tokaji, balatoni és sopro-
ni borokat lehet majd ízlelni. 
Kis Attila elmondása szerint 
a fesztivál eddigi hagyomá-
nyait követve, a helyszínen 
megvásárolható fesztiválpo-
harakba az ingyenes szódából 
mindenki magának keverheti 
a fröccsöt. – Ehhez majd se-
gítségként adunk táblázatot, 

hogy milyen arányban, ho-
gyan kell bizonyos fröccsfaj-
tákat keverni – fűzte hozzá.

Így keverhetünk majd ma-
gunknak – többek között – 
Krúdy, színész, gyerek, góré, 
kis, nagy és avasi fröccsöt, 
vagy éppen a házmestert illet-
ve hosszúlépést is. Az ingye-
nes rendezvényen a felnőttek 
mellett a gyermekek számá-
ra is kínálnak programokat: a 
gyereksarokban gyöngyfűzés, 
homokvarázs, csillámfestés és 
arcfestés várja a legkisebbeket, 
akik játék közben finom ször-
pkoktélokat kóstolhatnak.

A szervezők szeretnék ki-
használni az újjáéledő avasi 

pincesor adottságait 
és hangulatát. Kiss 
János alpolgármes-
ter úgy fogalmazott, 
„itt egyszerre mű-
ködnek együtt azok 
a fontos szereplők, 
akiknek küldeté-
sük, szinte történel-
mi feladatuk van”. 

Ez pedig a történelmi Avas fel-
pezsdítése. – A város felelőssé-
ge, hogy gondoskodjon az inf-
rastrukturális fejlesztésről és a 
szabályozó rendszerről, de ön-
magunkban kevesek lennénk. 
Ez egy olyan kérdés, amiben 
összefogásra van szükség! – 
hangsúlyozta az alpolgármes-
ter, hozzátéve, kellenek a pin-
cetulajdonosok és a vendéglátó 
egységek is a célok eléréséhez. 
A Kriza Ákos polgármester 
fővédnöksége alatt megvaló-
suló rendezvényen a zenét az 
Agyagbanda Együttes, az Ildi 
Rider City Folk, a Jazz Inside 
és a Mintha zenekar biztosítja 
majd.

Navracsics Tibor:  
Kitörési lehetőség előtt áll a régió

Közélet Miskolci Napló4
Infokommunikációs eszkö-
zökkel, mérnökinformati-
kai fejlesztésekkel, energeti-
kai és logisztikai rendszerek 
kidolgozásával támogatja a 
megyei központi kórházat a 
Bay Zoltán Kutatóközpont. 
Az együttműködési megál-
lapodást a napokban írták 
alá a kórházban az intézmé-
nyek vezetői és egy közös 
bejáráson is részt vettek. 

A közös munkának már 
vannak előzményei, hiszen 
a Bay Zoltán Kutatóközpont 
munkatársai a mérnöki 
munkák mellett elektroni-
kus egészségügyi kutatások-
kal is foglalkoznak. – Ezek 
a fejlesztések könnyebbé, 
gyorsabbá tehetik a betegek 

ellátását – mondta el Gras-
selli Norbert, a Bay Zoltán 
Alkalmazott Kutatási Köz-
hasznú Nonprofit Kft. ügy-
vezetője.

A kutatóközpont mun-
katársai elsőként olyan táv-
gyógyászati eszközök ki-
dolgozását tervezik, amely 
lehetővé teszi a távkonzul-
tációt és a vizsgálati ered-
mények kiértékelését. Terv-
ben van az idősek speciális 
ellátásához szükséges elhe-
lyezési körülmények, illet-
ve a személyre szabott te-
rápiához nélkülözhetetlen 
kutatások kidolgozása. Tiba 
Sándor, a kórház főigazga-
tója úgy vélte, az együttmű-
ködésnek, a kutatásoknak 
számos eredménye lehet. 

Fröccsfesztivál

Mérnöki eszközökkel 
a gyógyításért

ELISMERÉSEKET ADTAK ÁT  
A PEDAGÓGUSNAP ALKALMÁBÓL Újra felpezsdül az Avas  

a jövő hétvégén



A Nagyboldogasszony mi-
norita plébániatemplom 
Miskolc egyik reprezentatív, 
barokk stílusú temploma.

 A területen már a 15. szá-
zadban állt Szűz Mária tisz-
teletének szentelt gótikus 
templom, ami a török hódolt-
ság idején pusztult el. Az új 
templom és rendház alapítója 
Kelemen Didák (1683–1744) 
minorita tartományfőnök 
volt. A munkálatok 1729-ben 
kezdődtek, a tervező és épí-

tő Giovanni Baptista Carlo-
ne egri építész. 1735-re elké-
szült a szentély és az alatta 
lévő kripta, 1736-ban Erdődy 
Gábor egri érsek – ideiglene-
sen – felszentelte a főoltárt. A 
templom épület, a két torony 
egy részének és a kápolna épí-
tésével 1743-ra készültek el. 
Ugyanebben az évben kezd-
ték el a kolostor északi szár-
nyának az építését, amit rö-
videsen a déli szárnyban lévő 
iskola és az összekötő egység 
követett. A kereszteket 1751-

ben helyezték el a torony tete-
jén, a teljes készültséget 1760 
körül érték el. 

Az 1843. évi nagy miskolci 
tűzvész során súlyos károkat 
szenvedett a templom, leégett 
a tető, beszakadt a boltozat, 
még a harangok is megolvad-
tak, viszont a berendezés nagy 
része megmenekült a tűztől. 
Elsőnek a rendházat, majd a 
tornyokat állították helyre és 
1845-re készültek el a helyre-
állítási munkálatokkal – az 
eredeti Carlone-féle tervek 

szerint. 1867-ben lett kész a 
főoltár, 1880-ban pedig négy 
oltárt állítottak fel (Szűz Má-
ria, Szent József, Szent István, 
Szent László). A templom 1982 
óta önálló plébániaként mű-
ködik (Nagyboldogasszony 
Minorita Plébánia). Plébános: 
Kalna Zsolt OFM Conv.

Június 13-án, életének 69. 
évében Miskolcon elhunyt 
Raffai Kinga festőművész, 
grafikus, tanár.

Raffai Kinga 1948-ban szü-
letett. Kálból indult pedagógus 
szülők gyermekeként. Tanul-
mányait az egri Eszterházy Ká-

roly Főiskola földrajz-testnevelés szakán kezdte, majd a testneve-
lés szak helyett felvette tanulmányai közé a rajzot. Blaskó János 
és Seres János festőművész-tanár irányítása alatt kezdte bonto-
gatni szárnyait. Pedagógusi munkáját Sajóládon kezdte, majd 
Sajószentpéteren, Alsózsolcán, végül pedig Miskolcon folytatta. 
Lehetősége nyílt arra, hogy másfél évet töltsön Mexikóban, ahol 
jobban megismerte az ősi jávai technikát, a batikot, mely egy-
re inkább művészi kifejező technikájává vált. „Tanult és tanított. 
Megtalálta a módját, hogy batikjain a színek és a formák ne csu-
pán szemet gyönyörködtető, díszítő elemekként szerveződjenek 
egy korhoz kötött ízlésvilág elvárásaihoz igazodva. E munkák 
életének elválaszthatatlan részei. A megélt mindennapok felve-
tett kérdéseire is választ keresők, melynek tanulságai, lelkünket 
békítő vagy éppen nyugtalanító hangulatai rólunk is szólnak. És 
a szeretetről. A művészet szeretetéről. Szeretetről, amely sugár-
zás, önismeretünk holdudvara, létünk lényege, amely elűzheti a 
félelmet” – írta róla Dobrik István művészettörténész. 

Méltatói szerint alkotói líra, meleg színek jellemzik művé-
szetét. 1980-tól folyamatosan kiállított nemcsak itthon, ha-
nem külföldön is. Első tárlata Miskolcon volt. Technikái közé 
tartozott a selyemfestés, grafika, batik, olajfestés és a kerámia 
is. Témái között pedig a magyar történelem eseményei, alak-
jai, táj, virág, hitvilág szerepel. Nagyon fontos volt számára a 
hagyományőrzés, munkáiban a „múlt a mában élt” átlépve 
az idő, a kor korlátait. Miskolc város 2016-ban Kondor Béla 
képzőművészeti díjjal jutalmazta munkásságát. 
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Kodály-művek és ősbemuta-
tók az operafesztiválon

Pénteken este hat órától 
(lapzártánk után) a szoká-
sos nyitóparádéval, majd este 
nyolc órától a nyitóhangver-
sennyel kezdetét vette a Bar-
tók Plusz 2017 Operafesztivál 
Miskolcon. A rendezvényso-
rozat programjában június 
16. és 25. között Kodály-mű-
vek, kórustalálkozó és ősbe-
mutatók is szerepelnek. 

Csaknem 300 milliós támo-
gatás

A rendezvény sajtótájé-
koztatóján korábban Hop-
pál Péter kultúráért felelős 
államtitkár elmondta, a Ko-
dály-program első ütemé-
nek költségvetéséből 200 

millió forinttal támogatja a 
kormány az operafesztivált. 
A Nemzeti Kulturális Alap 
emellett 20 millió forinttal, 
az országos vidéki fesztiválo-
kat támogató keret pedig 60 
millió forinttal járul hozzá a 
rendezvény megvalósításá-
hoz. Az államtitkár kiemel-

te, a 2018-as állami költség-
vetési törvény benyújtásánál 
javaslatot tesz, hogy a Bartók 
Plusz a jövő évtől külön költ-
ségvetési sorban kapjon álla-
mi támogatást, mintegy 150 
millió forintot. A kormány-
zati törekvés fő célja 2014 

óta, hogy a kulturá-
lis alapellátást minél 
hatékonyabban tel-
jesítsék. A miskolci 
operafesztivál pedig 
nagyon sokat tesz 
azért, hogy minél 
több emberhez eljut-
tassa Bartókot és a 

kortárs zenét, valamint a Ko-
dály-program üzenetét.

Kesselyák Gergely fesztivál-
igazgató tájékoztatása szerint, 
az idei műsorban az operamű-
faj sokszínűségét szeretnék 
felvillantani. A kínálatban 
ezért opera, opera-musical, 
ragtime opera, daljáték és mu-
sical-operett is található.

A nyitóhangversenyen 
„Kodály Zoltán: Budavári Te 
Deum és Psalmus Hungari-
cus” című műve, valamint ős-
bemutatóként Fekete Gyula 

Csellóverseny című zenekari 
kompozíciója hangzott el jú-
nius 16-án. Az Ezrek operája 
sorozatban ezúttal június 22-
én a Magyar Állami Operaház 
„Székely fonó” című előadását 
tekintheti meg a közönség. A 
fesztivál egyik legnépszerűbb 
programja idén a színházba 
költözik, de ki lesz vetítve a 
szabadtéri színpadon, hatal-
mas led-falakra, s műsor lesz 
előtte és utána is. 

Ősbemutatók, világsztárok, 
kísérőprogramok

Kodály zenepedagógiája 
előtt tisztelegve rendezik meg 
a Kodály Kórustalálkozót és a 
nemzetközi Europa Cantat kó-
rustalálkozót június 24-25-én.

A Russian Chamber Phil-
harmonic zenekar Nora Fri-
edrichs koloratúrszoprán és 
Mihail Agafonov tenor közre-
működésével június 25-én, az I 
Musici kamarazenekar június 
20-án lép színpadra. A vendég-
játékok sorát színesíti „Szaegu-

sza Sigeaki: Ifjabb Butterfly” 
című operája és „Leonard 
Bern stein Candide” című mu-
sical-operettje. A tíznapos ren-
dezvényen előadások, tárlatok, 
utcai és szabadtéri programok 
is várják a látogatókat.

Az ősbemutatók között 
„Gyöngyösi Levente: A Mes-
ter és Margarita”, Ittzés Ta-
más Lutherek, valamint a 
2016-os operaíró-verseny 
győztes alkotását, Mátyássy 
Szabolcs: Scaevola (szkevola) 

című operáját is láthatja a kö-
zönség. Ráadásul egy világsz-
tárral. – Nagyon nagy bol-
dogság számomra, hogy ez 
egyáltalán létrejöhet. Manap-
ság nem jellemző, hogy egy 
kortárs zeneszerzőnek min-
den évben bemutatják egy 
operáját, s az sem, hogy egy 
olyan világsztár, mint Rost 
Andrea szerepet vállal. Na-
gyon kíváncsian és boldogan 
várom – nyilatkozta a zene-
szerző.

ELKEZDŐDÖTT A ZENE MISKOLCI ÜNNEPE!

Elhunyt Raffai Kinga

Június 22-én, csütörtökön 21:30-21:45 között nem jár-
nak majd a villamosok a Városház tér és a Villanyren-
dőr között. A 11-es, 14-es, 34-es, 35R-es autóbuszok is 
más útvonalon közlekednek 21:45-22:30 között, a Hő-
sök tere lezárása miatt.

• a 11-es autóbusz a Búza tér irányába nem érinti a 
Szemere-kert és Kazinczy Ferenc utca megállóhelyet, 
ezek helyett az 1-es autóbusz Dózsa György út és Petőfi 
tér megállóhelyein áll meg.

• A 14-es autóbusz nem érinti a Hősök tere és Vil-
lanyrendőr megállóhelyet. A Hejő-park irányába a Pe-
tőfi téren, a Centrum és a Szemere utca megállóhelyen, 
a Repülőtér irányába Szemere utca, a Vörösmarty utca 
és Centrum megállóhelyen lehet igénybe venni.

• a 34-es autóbusz a Bodótető irányába nem érinti a 
Kazinczy Ferenc utca és Szemere-kert megállóhelyet, 
ehelyett az 1-es autóbusz Petőfi tér és Dózsa György 
utca megállóhelyén áll meg. Az Avas kilátó irányába a 
Petőfi téren, a Centrum és a Szemere utca megállóhe-
lyen áll meg.

• A 35R-es autóbusz az Avasi kilátó irányába nem 
érinti a Hősök tere és Villanyrendőr megállóhelyet, az 
Álmos utca után a Petőfi téren, a Centrum és a Szemere 
utca megállóhelyen lehet igénybe venni. 

Június 16-25. között a Városház tér és a Villanyrendőr 
között a rendezvények miatt sebességkorlátozást vezet-
nek be.

Forgalmi változások

Vasárnap Úrnapja. Min-
den templomban a meghir-
detett időpontban lesz kör-
menet a szentmise után. 
Ezen napon tartja tanévzá-
ró szentmiséjét a minorita 
templomban 15 órától a Frá-
ter György Katolikus Gim-
názium. 

Jövő vasárnap, 25-én lesz 
a Martin-kertvárosi temp-
lom Jézus Szíve-búcsúja. Az 
ünnepi szentmisét 11 órá-

tól Burdela Gergely, a ver-
bita rend tartományfőnöke 
mutatja be. Pénteken, 23-án, 
egésznapos szentségimádás 
lesz a templomban. Júni-
us 25-én lesz a mezőköves-
di Szív búcsú is, a 10 órakor  
kezdődő szentmisét és kör-
menetet Beer Miklós váci 
megyéspüspök vezeti. Előtte, 
szombaton előesti szentmi-
sét mutat be 18 órakor Kato-
na István egri segédpüspök. 

Ugyancsak 25-én lesz a ta-
polcai Sziklakápolna Jézus 
Szíve búcsúja. A 10 órakor 
kezdődő szentmisét Sedon 
László kanonok, hejőcsabai 
plébános mutatja be, szent-
beszédet Galambvári Péter 
görömbölyi parókus mond. 
Június 20-án, kedden reggel 
8-kor Görömböly görög ka-
tolikus templomából, 5 na-
pos gyalogos zarándoklat 
indul, a Csereháton át, a fel-

vidéki Debrőd Szent László 
búcsújába. Részletes tájékoz-
tatás: Bárdos István 20/426-
50-51, elsolepesakarpatha-
zaert@freemail.hu. Június 
18-án, 17 órától, a Miskolc 
Televízió HívőSzó című mű-
sorában a Minorita templom 
10 órától kezdődő, Úrnapi 
szentmiséjét közvetítik, fel-
vételről. A szentmisét be-
mutatja: Kalna Zsolt tarto-
mányfőnök.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK, SZERTARTÁSOK

„Uram jöjj alá az én hajlékomba…”:  
a minorita templom
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139 Ft

Nestea      
citrom, 1,5 l,  
egységár: 186 Ft/l

Cappy Ice Fruit     
multivitamin, 12%, 1,5 l,   
egységár: 199 Ft/l

299 Ft

COOP szénsavas üdítőital                
citrom, narancs ízű, 2 l,  
egységár: 69,50Ft/l  

279 Ft

ÚJABB AKCIÓ  
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN  JÚNIUS 14-20-IG!

Keresse COOP ABC, COOP Szuper áruházainkban az akciós PICK és SÁGA termékeket:
Pick sertéspárizsi füst. ízű párizsi 1 kg 1599 Ft
Herz csemege,csípős vastagkolbász szvg., 70 g, egységár: 5271 Ft/kg, (Csak COOP Szuper) 369 Ft
Sága Füstler grillkolbász klasszikus, 235 g, egységár: 1953 Ft/kg 459 Ft

Keresse az egyéb akciós termékeket is az üzletek polcain! Jamie Oliver hűségakció  
a grillezés szerelmeseinek! – Pontgyűjtés csak a COOP Szuper áruházakban!  

Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon és szórólapokban!

A forró napokra ajánljuk akciós üdítőinket:



Múlt vasárnap Miskolc-
ra érkezett a győri Európai 
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 
(EYOF) lángja. A Tokajból 
érkező fáklyát Kiss János al-
polgármester vette át délután 
fél 5-kor a Szinva teraszon. 

Ezt követően a Miskolc Vá-
rosi Sportiskola ifjúsági kor-
csoportjának öt növendé-
ke vitte a lángot a Diósgyőri 
várba. Az első futó Feczkó 
Csanád, a kísérő futókkal és 
HUGÓ-val, az esemény ka-
bala-figurájával a Villany-
rendőrtől indult az első vál-
tópontig, a Szent Anna térig, 
ahonnan Posta Réka futott 
tovább a lánggal a Szent Imre 
térig. Ott Faragó Petra vette át 
a fáklyát és vitte a harmadik, 
Kiss tábornok úti váltópont-

ra, ahol Bacsa Fanni váltot-
ta. Ezt követően Vécsei Réka 
kapta meg az Olimpiai Fesz-
tivál lángját a Vár utcán, a 
gesztenye-fasor elején. Réka, 
és az őt kísérő csaknem száz 

futó együtt vitte a fáklyát a 
Diósgyőri vár felső udvará-
ra, ahonnan az este 6 órakor 

eljutott miskolci végső állo-
mására, a vár egyik bástyá-
jára. Július 23. és 29. között 

Győrben rendezik Magyaror-
szág első olimpiai eseményét, 
a XIV. Nyári Európai Ifjúsá-
gi Olimpiai Fesztivált, amely-
re ötven országból csaknem 
háromezer sportoló érkezik. 
A 14-18 év közötti fiatalok 10 
sportágban mérik össze tudá-
sukat, úszásban, atlétikában, 
tornában, kerékpározásban, 
kajak-kenuban, judoban, te-
niszben, kézilabdában, kosár-
labdában és röplabdában.

A magyar női 
kosárlabda-válo-
gatottat a nyári 
csehországi Eu-
rópa-bajnokságra 
kijuttató szövetségi 
kapitány, az Euroli-
gában több csapat-
tal is sikerrel sze-
replő Štefan Svitek 
irányítja ősztől az 
Aluinvent DVTK-t.

 Az apai ágon magyar, 
anyai ágon német-magyar 
származású, magyarul jól 
beszélő Štefan Svitek család-
ja a II. világháborút követő 
zűrzavaros években kevere-
dett Tolna megyéből Cseh-
szlovákiába. Ő maga már a 
Kassa közeli Gölnicbányán 
született 1966-ban – tájé-
koztatott a dvtk.eu. A 204 
centiméter magas, egyko-
ri kiváló csehszlovák, majd 
szlovák válogatott kosár-
labdázó játékos-pályafutá-
sa során hazáján kívül egy 
évtizeden keresztül Német-
országban, a Bundesligában 
légióskodott. Profi pályafu-
tásának utolsó éveit Auszt-
riában és Magyarországon 
töltötte. Ezt követően edzős-

ködni kezdett, több neves 
klubot irányított a legmaga-
sabb szinten. A kassai Good 
Angels csapatával négyszer 
nyert szlovák bajnokságot 
és rendszeresen az Euroliga 
rájátszásába jutottak, majd 
irányította a szintén szlo-
vák MBK Ružomberok höl-
gyeit is. Lengyelországban 
a Wisła Can-Pack Kraków 
vezetőedzőjeként kétszer 
akasztottak aranyérmet a 
nyakába és az Euroligában 
is remekül szerepeltek. Leg-
utóbb az úgyszintén lengyel 
euroligás CCC Polkowice 
csapatánál vállalt vezető-
edzői feladatot. Eközben két 
alkalommal is kinevezték a 
magyar női kosárlabda-vá-
logatott kapitányává.

A Miskolci Atlétikai Centrum adott otthont június 16-án 
(lapzártánk után), a cseh-szlovák-szlovén-magyar U18-as 
korosztályos válogatott viadalnak, melyen négy miskolci 
sportoló is számot adhatott felkészültségéről.

A rendező Magyar Atlé-
tikai Szövetség (MASZ) és a 
Miskolci Sportcentrum Kft. 
a lányoknak és fiúknak egya-
ránt 18-18 versenyszámot kí-
nált. Legkorábban, 9 órakor, 
a kalapácsvető hölgyek kezd-
ték meg a csatározást.

A hazai versenyzők – köz-
tük az Miskolc Városi Spor-
tiskola (MVSI) négy, a válo-
gatottba meghívott tehetsége, 
Bacsa Fanni (100 m gát), Zá-
deczki Luca (hármasugrás), 
Iván Zsombor (hármasug-
rás) és Pintér Erik (távolug-
rás) - számára jó lehetőség 
volt ez a válogatott viadal 

arra, hogy felmérjék jelenle-
gi felkészültségüket a június 
24-25-én, szintén a Miskolci 
Atlétikai Centrumban meg-
rendezendő ifjúsági országos 
bajnokság előtt. 

A viadal azért is fontos 
volt a 18 év alatti atléták 
számára, mert itt még indu-
lási szintet lehetett teljesíte-
ni az Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztiválra, melynek 
július 23-29. között Győr ad 
otthont.

A sportot, az atlétikát sze-
rető közönség térítésmente-
sen tekinthette meg a válo-
gatott viadalt. 

Ismét Family Perfect Day-re, azaz töké-
letes családi napra várták az érdeklődő-
ket június 10-én a Generali Arénába. 

A IV. Miskolc és térsége Fitness-, 
Egészség-, Szépség és Divat Fesztiválon 
az ország legnevesebb fitness reprezen-

tánsai tették tökéle-
tessé a napot - töb-
bek között Rubint 
Réka, Katus Atti-
la, Tatarek Rezső, 
Czanik Balázs, Sifi 
és a Kangoo Team, 

Czégel Erika, Borsod Zumba Twins és 
még sokan mások. Láthattunk fitness 
modell versenyt, Mészáros László erő-
emelő világbajnok és csapatának bemu-
tatatóját, nemzetközi táncversenyt és kü-
lönféle edzéseket. A Makro Klinika és a 
CRU jóvoltából ingyenes széles skálájú 
egészségügyi szűréseket végeztek, maga-
san kvalifikált orvosok közreműködésé-
vel. Voltak egészségmegőrző előadások, 
emellett egészséges ételek, italok kóstolá-
sával és még számos szórakoztató prog-
rammal vártak minden kicsit is nagyot a 
Family Perfect Day Fesztiválon. 

Május végén Székesfehér-
váron rendezték meg a 
2016/2017-es tanév IV-VI. 
korcsoportos Országos Atlé-
tikai Diákolimpia döntőjét. A 
miskolci sportiskola verseny-
zői kiemelkedő eredményeket 
értek el, dicsőséget szerezve 
maguknak, iskolájuknak és az 
MVSI-nek egyaránt.

Eredmények: IV. korcso-
port: Magasugrás – 1. Török 
Gergely 190cm. Távolugrás – 
1. Pintér Erik 674 cm. V. kor-

csoport: 100m gátfutás – 1. 
Bacsa Fanni 13,98 mp. Távo-
lugrás – 2. Bacsa Fanni 596 
cm, és 5. Zádeczki Luca 539 
cm. VI. korcsoport: 4X100 
m váltó – 1. Diósgyőri Gim-
názium /Svercsók Barbara, 
Edőcs Fanni, Zádeczki Luca, 
Bacsa Fanni – valamennyien 
MVSI sportolók/ 48,46 mp. 
100m gátfutás – 2. Edőcs Fan-
ni 14,55 mp. Távolugrás – 6. 
Világi Marcell 664 cm. Felké-
szítő edzők: László István és 
Tigyi József.
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Négy nemzet atlétái 

Štefan Svitek  
az Aluinvent DVTK  
vezetőedzője

Kiemelkedő miskolci eredmények az atlétikai diákolimpián 

Miskolc fogadta az EYOF lángját



Június 18-án újra össze-
gyűlnek a termelők, kézmű-
vesek Miskolcon, az Erzsébet 
téren, hogy a finomságokat és 
szemet gyönyörködtető kéz-
műves holmikat kínáljanak a 
látogatóknak a Miskolci Ter-
melői Napon. Egészségtuda-
tos táplálkozás, a folyadékfo-
gyasztás fontossága, szépészet 
gyógynövények által, a test-
mozgás szerepe az egészség-

megőrzésben 
– erre hívják 
fel a figyel-
met a Miskol-
ci Egyetem 
Egészség tu-
dományi Ka-
rának hallgatói. A gyerekek 
számára készülnek krumpli-
nyomdával, tésztaékszerekkel, 
olajos magvakat felismerő já-
tékkal a játszóházban, érdekes 

kísérletekkel, de lesznek meg-
fogható-összerakható 3D-s 
makettek az emberi szerve-
zetről. Lehetőség lesz ingyenes 
fittség- és állapotfelmérésre is.

Idén is várja a vakációzó 
gyerekeket a miskolci ön-
kormányzat perecesi nyári 
napközis tábora és a balaton-
máriafürdői gyerektábor.   

A perecesi napközis tábor 
június 26-án nyitja meg ka-
puit a 6-13 éves gyermekek 
számára, ahol augusztus 4-ig 
vakációzhatnak a kisdiákok. 
Három kéthetes turnusban 
600- 800 tanuló számára kí-
nálnak programokban gazdag 
üdülést, napi háromszori ét-
kezéssel.

Az érdeklődő szülők a nya-
ri.napkozi.miskolc@gmail.
com címen kérhetnek további 
információt.

A ba laton máriafür dői gyer-
mek tá bor június 16-tól szep-
tember 1-ig fogadja a diákokat. 
A táborban 10-14 éves gyere-
kek nyaralhatnak. A tábor 9 

turnusban 900-1100 gyermek 
üdültetését biztosítja.

A balatonmáriafürdői gyer-
mektáborban nemcsak az ön-
kormányzati iskolák tábo-
roztathatnak. Üdülhetnek itt 
hátrányos helyzetű gyermekek 
is, akiknek nyaralását a Me-
gyei kórház gyermekortopédi-
ai Alapítványa, és az Ortopéd 
Kft. támogatja, valamint a II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár, és a Miskolci 
Kulturális Központ által dele-
gált gyermekek is pihenhetnek 
itt. 

A tábor részvételi díja fe-
jenként 24 ezer Forint, amely 
tartalmazza az étkezés és szál-
lás költségét. Az utazási költ-
ség kb. 6 ezer Ft, a fakultatív 
kirándulás költsége pedig kb.  
3 ezer Ft.

A táborozásokhoz szük-
séges szülői nyilatkozatot a 

www.miskolc.hu oldalról le-
het letölteni. 

Miskolc hetedik alkalom-
mal szervezi meg a hagyomá-
nyos nemzetközi testvérvárosi 
gyermektáborát július 31.- au-
gusztus 7. között. Idén 120 
diákot várnak Miskolc test-
vérvárosaiból. A 13-16 éves 
gyerekeknek lehetőségük lesz 
egymás kultúrájának meg-
ismerésére, nyelvgyakorlás-
ra, sajátos nemzetiségi ételek 
kóstolására, közös játékokra, 
baráti kapcsolatok kiépítésére 
és elmélyítésére. 

Miskolc testvérvárosai – a 
dél-koreai Asan és a bulgári-
ai Burgas – idén másodszor 
hívtak miskolci gyermekeket 
cseretáborozásra, Tamperébe 
pedig idén először mehetnek 
miskolci diákok. A finn test-
vérváros idén tíz magyar fia-
talt lát vendégül. 

Az ünnepi könyvhét egyik különleges eseménye volt 
múlt szombaton délben az Erzsébet téren a II. Rákóczi 
Ferenc könyvtár, valamint az Újdiósgyőri Antikvárium 
és Régiségbolt szervezésében zajló beszélgetés. Váro-
sunk ismert közéleti személyiségei mellett szenvedélyes 
gyűjtők számoltak be olvasmány élményeikről.

Kégl Ildikó újságíró, a ren-
dezvény moderátora egyebek 
között arra kereste a választ: 
adnak-e esélyt beszélgetőtár-
sai a kortárs irodalomnak, 
vagy a klasszikus művek ol-
vasását, újraolvasását tartják 
fontosabbnak? Illetve hogy 
miként ítélik meg a könyv 
szerepét napjainkban?

Prokai Margit a II. Rákó-
czi Ferenc könyvtár főigaz-
gatója elárulta, hogy élete 
két legmeghatározóbb regé-
nye a Katalin utca, valamint 
a Ne féljetek című könyvek, 
mindkét szerző munkássá-
ga – Szabó Magda, valamint 
a napokban elhunyt Jókai 
Anna-, nagy hatást gyako-
rolt rá. Kiss János Miskolc 
alpolgármestere is beszá-

molt saját olvasási szoká-
sairól, az első számú ked-
venceiről. Megtudhattuk, 
hogy Gecse Attila reformá-
tus lelkész könyvgyűjtő-
ként is ismert, elsősorban 
egyházi vonatkozású köny-
vekre szakosodott, de van-
nak speciális helytörténeti 
és történelmi kiadványok is 
birtokában. Sike Gábor az 
Európa Rádió főszerkesztője 
Krúdy Gyula szerzeményeit, 
a jellegzetes Krúdy hangne-
met emelte ki, Bartus Atti-
la gyűjtő pedig a klasszikus 
irodalom mellett fantasy 
és sci-fi kategóriában hal-
mozott fel olyan különle-
ges ritkaságokat, melyekkel 
hazánk egyik legismertebb 
könyvgyűjtőjévé vált.
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KÖNYVGYŰJTŐK

Perecesen és Balatonmáriafürdőn 
is nyaralhatnak a diákok

Újra Termelői Nap!

NYÁRI KARBANTARTÁS  
A MIHŐ RENDSZERÉN

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

2017-ben az alábbi területen és időpontban lesz szolgáltatási szünet 
a távhőszolgáltató rendszeren:

AZ AVASI ÉS BELVÁROSI VÁROSRÉSZBEN
2017. június 27-én 0.00 órától  

előreláthatólag 
2017. június 28-án 24.00 óráig

szünetel a használati melegvíz szolgáltatás.

DIÓSGYŐR ÉS BULGÁRFÖLD VÁROSRÉSZBEN
a nyári karbantartás ideje alatt nem várható szolgáltatási szünet.

A városrészeket érintő karbantartási időpontokon kívül,  
egyes hőközpontoknál vagy kisebb ellátási területen lehet  

néhány órás szolgáltatási szünettel járó karbantartás,  
melyről a MIHŐ Kft. külön tájékoztatja az érintett lakókat.

A karbantartás ideje alatt a melegvíz-csapokból  
hideg víz folyik, amit a melegvízmérő-óra érzékel és mér,  

ez indokolatlan többletköltséget okozhat.  
Ennek elkerülése érdekében a MIHŐ Kft. javasolja,  

hogy a karbantartás ideje alatt  
a melegvíz-csapokat ne használják.

Hirdetés

PROGRAMAJÁNLÓ
Diósgyőri vár
Június 24. 19 órától. Szent Iván éj a Diós-

győri várban.
Június 24-én fellobban Szent Iván tüze, 

amelynek fényénél a vár ismét titkokat 
mesél királyi szerelmekről, bűvös virá-
gokról és népi hiedelmekről. Az év leg-
rövidebb éjszakáján tűzkígyó öleli kör-
be a várat, horoszkópos és csodaszer 
árus vidámítja a vendégeket.

A Kassai úti Rónai Ferenc Általános 
Iskola udvara

Június 17. 13.15 órától. VI. Péter-Pál-napi 
Mulatságok. Amatőr művészeti cso-
portok bemutatója, operettslágerek 
Eperjesi Erika és Kriston Milán előadá-
sában, Miskolci Musical- és Dalszínház, 
a BON-BON együttes koncertje. Kirako-
dóvásár, játszóház, könyvkészítés, ugrá-
lóvár egész nap! A regisztrált látogatók 
– Szentpéteri kapu lakói (10. választó-
kerület) – az idén is egy adag frissen 
sült kolbászt és egy pohár sört kapnak. 
A rendezvény fővédnöke Kriza Ákos pol-
gármester, védnöke Nánási-Kocsis Nor-
bert önkormányzati képviselő. 

Akropolisz Szabadtéri Színpad 
Június 26. 18 óra. Egészségesen és boldo-

gan élni - dr. Bagdy Emőke előadása. 
Zenepalota
Június 17. 17 óra. Jubileumi Gálakoncert
Június 18. 11 óra. Bartók Maraton 

Miskolci Nemzeti Színház – Játékszín
Június 18. 16 óra. ARANYTÓL KODÁLYIG KON-

CERTSZÍNHÁZ. Arany János melodrámái, 
saját dalai, valamint megzenésített ver-
sei a romantika korából, Kodálytól és 
mai, kortárs zeneszerzőktől Közreműkö-
dik: Hűvösvölgyi Ildikó (Kossuth-díjas) 
színművész, Elek Szilvia (kétszeres Artis-
jus-díjas) zongoraművész, Kiss Tivadar 
operaénekes, Balázs István előadómű-
vész, Vajda Éva előadóművész, Forrás 
Kamarakórus – művészeti vezető és ve-
zényel: Balásné Molnár Ildikó.

Görömbölyi pincesor, Hetedhét Pince
Június 18. 18.30 óra. Szent László Emlékest. 

A Szent László Emlékév zászlajának ünne-
pélyes átadása, freskó kiállítás: Gelencé-
től Kakaslomnicig. A kiállítást megnyitja: 
Lomnici Zoltán, Emberi Méltóság Tanácsa 
elnöke és Gergely Papp Adrianna, Debrőd 
polgármesterasszonya. Gál Péter Szent 
László kutató vetített képes előadása,-
Tett-Mítosz-Cselekvés címmel.

Szent István tér
Június 19. 20 óra. Fekete Nándor orgo-

naművész „Zene a képekben” című ösz-
szművészeti látványkoncertje. Fekete 
Nándor Európa legmodernebb szállít-
ható koncertorgonájával a birtokában 
több száz telt házas, nagy sikerű temp-
lomi, rendezvénytermi és szabadtéri 
hangversenyt adott már. 

Az Új Polgári Törvény-
könyv (2013. évi V. tör-
vény) hatályba lépésével, 
2014. március 15-ével, a 
korábbi Gazdasági társasá-
gokról szóló törvény (2006. 
évi IV. tv.) teljes egészében 
hatályon kívül helyezésre 
került, mert a cégekre vo-
natkozó szabályokat az új 
Ptk. tartalmazza. 

Az új polgári törvény-
könyv 3 millió Forintra 
emelte a korlátolt felelősségű 
társaságok törzstőke mini-
mumát, a korábbi 500 ezer 
Ft-ról. A törvényi határidő 
2017. március 15-e volt arra, 
hogy azok a cégek, amelyek-
nek törzstőkéje nem éri el ezt 
az összeget, eleget tegyenek a 
változásnak.

Mivel sokan még nem vé-
gezték el a szükséges módo-
sítást, az igazságügyi kor-
mányzat most felhívást tett 
közzé, az elmulasztott köte-
lezettség teljesítésére.

A cégek alapvető kötele-
zettsége, hogy társasági szer-
ződésüket hozzák összhang-

ba az új Ptk. rendelkezéseivel. 
Ez szinte minden gazdasági 
társaságot érint, melynek kö-
telező cégmódosítás formájá-
ban tehetnek eleget.

Az új Ptk. hatályba lépésé-
ről szóló, átmeneti szabályokat 
tartalmazó 2013. évi CLXX-
VII. törvény (Ptké.) rendezi, 
hogy mely cégnek, mikor fel-
adata az új szabályokra áttérés.

Amelyik cég 2014. márci-
us 15-e óta egyéb okból még 
nem módosította létesítő 
okiratát, cégformától függő 
időpontig, köteles az új sza-
bályokra áttérni.

A cégeljárásban az ügyvé-
di közreműködés kötelező, 
vagyis csak jogi képviselő 
nyújthatja be a cégbíróság-
nak, az általa szerkesztett 
módosító okiratot.

Azon kft.-knek, akik még 
nem emelték meg törzstőké-
jüket, célszerű haladéktalanul 
ügyvédhez fordulni, annál is 
inkább, mert a mulasztó cé-
gek, a cégeljárási törvény alap-
ján, bírságra számíthatnak.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Kft.-k kötelező  
törzstőke  

emelése

Hubay György önkormányzati képviselője la-
kossági fórumot tart 2017. június 19-én, hétfőn 
17.00 órától a  Vászonfehérítő út 22-28-as számú 
ház előtti játszótéren.

LAKOSSÁGI FÓRUM
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Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csatolásával és a pályázni kívánt 
munkakör megjelölésével a mhhrpalyazat@miskolcholding.hu e-mail címre vagy a 
3530 Miskolc, Petőfi 1-3. címre várunk 2017. június 19-ig.

A Miskolc Holding Zrt. munkatársat keres a Miskolctapolca Barlangfürdő-
höz, Miskolctapolcai Strandhoz és a Selyemréti Strandfürdőhöz az alábbi 
munkakörökbe:

SZAKÁCS

A leendő munkatárs  
feladatai:

•  Menü összeállításában 
való közreműködés, 
ételek szakszerű  
elkészítése.

•   Meglévő készletek 
felmérése, a szükséges 
nyersanyagok  
megrendelése.

•  Betartja a HACCP 
előírásait: előkészítésre, 
hűtésre, hőkezelésre, 
folyamatellenőrzésre 
vonatkozó előírásokat

 
A pályázókkal szemben 
támasztott elvárások:

•  Szakirányú középfokú 
végzettség, érettségi

•  Legalább 1 év  
szakterületen szerzett 
tapasztalat

•  Jó kommunikációs 
készség

•  Megbízhatóság,  
rugalmasság

•  Idegennyelv-ismeret 
előnyt jelent

Ajánlatunk:
• Stabil háttér
• Teljes munkaidős állás
• Béren kívüli juttatások

ELADÓ – PÉNZTÁROS

A leendő munkatárs  
feladatai:

•  A strand területén  
működő vendég- 
látó-ipari egységek-
ben italok elkészítése, 
kimérése, ételek, italok 
szakszerű ki- és  
felszolgálása.

•  Pénztárgép, számító- 
gépes rendszer 
kezelése, nyitás-zárás 
elvégzése.

•  Vendégek kiszolgálása, 
tájékoztatás nyújtása.

 
A pályázókkal szemben 
támasztott elvárások:

•  Szakirányú középfokú 
végzettség, érettségi

•  Legalább 1 év  
szakterületen szerzett 
tapasztalat

•  Jó kommunikációs 
készség

•  Megbízhatóság,  
rugalmasság

•  Idegennyelv-ismeret 
előnyt jelent

Ajánlatunk:
• Stabil háttér
• Teljes munkaidős állás
• Béren kívüli juttatások

ÉTTERMI CSOPORTVEZETŐ

A leendő munkatárs feladatai:
•  Éttermi szolgáltatás biztosítása,  

ellenőrzése (áru, személyzet,  
technikai feltételek)

•  Munkaszervezés, munkarend kialakítása
• Kínálat kialakítása
• Pénztárak ellenőrzése
•  Étterem leltározásának megszervezése, 

lebonyolítása
•  A vonatkozó előírások betartatásának 

biztosítása(fogyasztóvédelem,  
tűzvédelem, munkaügy, munka- 
védelem, HACCP)

•  Beszámolók, jelentések, előterjesztések 
előkészítése

 
A pályázókkal szemben támasztott  
elvárások:

•  Szakirányú egyetemi/főiskolai végzett-
ség (kereskedelmi vagy vendéglátó ipari)

•  A szakirányú végzettség melletti  
pénzügyi végzettség előnyt jelent

•  Legalább 2 év szakterületen szerzett 
tapasztalat

•  Vezetői, irányítói gyakorlat
•  Döntési képesség
•  Teljesítmény-orientáltság
•  Rendszerszemlélet
•  Rugalmasság

 
Ajánlatunk:

• Stabil háttér
• Teljes munkaidős állás
• Béren kívüli juttatások

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

Az akció érvényes: 
2017. 06. 17-től 2017. 06. 30-ig 

Taft hajlakk, 250 ml, 3116 Ft/l 779 Ft

Head & Shoulders sampon, 400 ml, 3248 Ft/l 1299 Ft

Dove hidratáló szappan, 100 g, 2090 Ft/kg 209 Ft

Clin ablaktisztító pump., 500 ml, 938 Ft/l 469 Ft

Malizia foly. mosószer, 1,820 l, 439 Ft/L 799 Ft

Mosódió labda, 5 mosáshoz 299 Ft

Biopon Takarékos Gél, 3,3 l, 545 Ft/l 1799 Ft

Tomi mosópor, 4,2 kg, 571 Ft/kg 2399 Ft

Silan textilöblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft

Jar mosogató, 0,9 l, 632 Ft/l 569 Ft

Pur mosogató, 450 ml, 598 Ft/l  269 Ft

Bref power aktív, wc golyó, 50 g, 7380 Ft/kg 369 Ft

Felmosó teleszkópos nyéllel és pótfejjel 799 Ft

Mosószóda 1 kg 379 Ft

Apróhirdetés
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-5528, web: 
www.aluport.hupont.hu, bemutató-
terem: 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 no zás, lambé riázás, filagóri-
ák, elő tetők, kerítések, kerti házak és 
egyéb famunkák készítése; Velux ab-
lakok beépítése, cseréje; íves fedések 
és hajlatok készítése; tetők szellőzte-
tése. 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.

l  SELMECBÁNYA – SZENTANTAL:  
július 1.: 7.500 Ft/fő

l  EPERJES – LŐCSE – SZEPESVÁRALJA :  
július 8.: 7.000 Ft/fő

l  SOPRON KÖRNYÉKI BARANGOLÁS  
– Fertőd, Nagycenk, Kismarton, Ruszt,  
Pozsony:  augusztus 5-6.: 25.000 Ft/fő
l  BUDAPEST, TE CSODÁS – Sétahajózással  

a Dunán:  augusztus 5.: 7.500 Ft/fő
l  ZARÁNDOKLAT FATIMÁBA 10 nap/9 éj  

(Zaragoza, Nazaré, Santiago de Composte-
la, Lourdes) augusztus 21–30.: 222.000 Ft/fő
l  ZÁGRÁB – PLITVICEI TAVAK:  

július 29-30.: 29.000 Ft/fő
RÉSZLETEKRŐL, TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL 

ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN  
VAGY MEGÚJULT HONLAPUNKON!

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

"

"

500 FT ÉRTÉKŰ  

KUPON EGY FŐRE,  

EGY ÚTRA ÉRVÉNYES.
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Gyermeket gázolt  
a rendőrautó Perecesen

Egy busz takarásából vigyázatlanul kilépő gyereket gázolt el egy 
rendőrautó június 8-án délután Perecesen, a Bollóalja utcában. A 12 
éves gyermeket súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították a me-
gyei kórházba, életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani. A Köz-
ponti Főügyészség közúti baleset gondatlan vétsége miatt rendelt el 
nyomozást.

Le akart ugrani az Avasi kilátóról 
Segélykérő bejelentés érkezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába június 
8-án 1 óra 5 perckor. A bejelentő többek között elmondta, rokona 
autójával elhajtott otthonról és fennáll a veszélye, hogy kárt tesz ma-
gában. Az Avasi Rendőrőrs járőrei a kilátó alatt azonosították az au-
tót, majd a 20 éves fiatalembert, aki a torony korlátján ült. A járőrök 
szóval tartották, majd biztonságba helyezték őt, egyben értesítették 
a mentőszolgálat munkatársait, akik kórházba szállították a fiatal 
férfit.

Lelőtte a kislányát a miskolci férfi
Véletlenül sült el a pisztoly egy férfi kezében hétfő este Miskolcon, 

a golyó úgy megsebesítette az apa kilencéves kislányát, hogy a gyer-
mek a kórházban belehalt sérülésébe – erősítette meg a rendőrség. 
Janasóczki Attila megyei rendőrségi szóvivő elmondta: a férfi szom-
szédja hosszabb időre elutazott, értékesebb tárgyait pedig a gyanúsí-
tottra bízta, megőrzésre. Hétfőn este a férfi kíváncsiságból megnézte 
a nála hagyott csomagokat. Az egyikben talált rá a kicsi fegyverre, 
amelyet addig nézegetett, amíg az el nem sült. A golyó a kislányt ta-

lálta el. Hétfő este a 112-es 
központi segélyhívó szá-
mon jelentette be egy mis-
kolci nő, hogy a lakásukon 
a 9 éves lányukat az élettár-

sa véletlenül meglőtte. A járőrök és a mentőszolgálat munkatársai 
azonnal a helyszínre mentek, ahonnan az elsődleges ellátása után 
kórházba vitték a gyermeket, a kislány azonban olyan súlyos sérülést 
szenvedett, hogy már nem tudták megmenteni.  A nyomozók előál-
lították az apát, akit gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja 
miatt hallgatnak ki.

Lezuhant egy autó Martin-Kertvárosnál a felüljáróról 
Június 10-én este lezuhant egy autó a vasúti felüljáróról az alatta 

lévő vasúti épületre a Martin-Kertváros felé vezető úton – tájékozta-
tott Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapi-
tányság szóvivője. Mint megtudtuk, egy harminckilenc éves miskol-
ci férfi valószínűleg nem az útviszonyoknak megfelelően választotta 
meg járműve sebességét, s emiatt lesodródott az útról. Az elsődleges 
információk szerint könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Összességében pompás hete 
lesz, több olyan dolog is sikerülhet, amelyet talán már hosz-
szabb ideje tervezget. A régi kapcsolatokra a kiegyensúlyo-

zottság lesz a jellemző, de lesz olyan, ami szorosabbá is válhat most. 

Bika (április 21 – május 20) A sors olyan lehetőséget sodor-
hat az útjába, amely miatt a környezetében néhány személy 
úgy vélheti: Önnek csak megszületni volt nehéz. Olyan találko-

zásban lehet része, amely miatt másként láthatja a világot.

Ikrek (május 21 – június 21) Megtörténhet, hogy olyan 
ajánlatot kap, amivel áthághatja a szabályokat. De az is lehet, 
hogy megbízik egy olyan személyben, akiben nem kellene, 

mert később visszaélhet a titkaival. Csak óvatosan! 

Rák (június 22 – július 22) A változások hónapját élheti, 
olyan dolgok történhetnek, melyek miatt örömében talán a 
föld felett lebeghet néhány méterrel. Rengeteg feladat várja, 

de erre a plusz bevételre most egyébként nagy szüksége is van. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Óriási változások tör-
ténhetnek az életében, amelyek miatt minden oka meglesz az 
örömre. De az is lehet, hogy most találkozik azzal a személlyel, 

aki miatt az élete új irányt vehet. Ne hagyja ki az adódó lehetőséget. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Ha pénzről, munkáról, 
megélhetésről van szó, akkor a helyzet magaslatán állhat. Szer-
vezőkészsége tökéletes, így aztán nem lesz olyan feladat, ame-

lyet ne tudna elvégezni. A barátoknak most fontos szerepük lehet. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Ami másnak pech, az 
Önnek most előny! Ne érezze magát kényelmetlenül emiatt, hi-
szen nem tett semmi rosszat. Egyszerűen a sors találja meg a kü-

lönleges lehetőséggel, amire nem lehet nemet mondani. 

Skorpió (október 24 – november 22) Házasságokban, régi 
párkapcsolatokban újra fellobbanhat most a szerelem lángja. 
De az is lehet, hogy akivel most összehozza a sors, azzal ha nem 

is most, de a későbbiekben akár egy ideális párt is alkothatnak. 

Nyilas (november 23 – december 21) A házasságokban, régi 
együttélésekben Nyilas általában nehézkesebb. Az is lehet, hogy 
most olyasmihez ragaszkodik, amivel a partnerénél kihúzhatja a 

gyufát. Legyen türelmes partnerével és rokonaival. 

Bak (december 22 – január 20) Ha még nem szerelmes, ak-
kor most Ámor nyila a szíve közepébe fúródhat. De az is lehet, 
hogy a meglévő kapcsolatokban alakulnak úgy a dolgok, hogy 

felkerülhet a szemére a szerelem rózsaszínű szemüvege. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Előfordulhat, hogy a pénz 
miatt kicsit átláthatatlan helyzet alakul ki Ön körül. Minden esély 
meg lesz rá, hogy rendkívülinek nevezhető dologgal keressék 

meg, amelyre ezen a héten nem szabad egyből igent mondani.

Halak (február 20 – március 20) Nem kell megszakadnia 
a munkahelyén, úgy kell a munkához hozzáállni, hogy más is 
hozzáférjen. Romantikus rajongást érezhet valaki iránt, aki vi-

szonozza az érzéseit. Ha szerelmes akar lenni, most tegye!

FORRÓ NYOMON

Idén is megrendezték a szokásos nyár eleji családi napot Kom-
lóstetőn. A kulturális programok közben finom illatok szálltak, a 
főzőversenyt már délelőtt elkezdték a résztvevők. Gazdusné Pan-
kucsi Katalin helyi önkormányzati képviselő évek óta támogatja 
a rendezvényt, ahol – mint mondta – nagyszülők, szülők és gyer-
mekek egyaránt megjelennek, így generációk szórakozhatnak kö-
zösen, nagy öröm együtt látni a családokat.

A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS 

FELVÉTELE

„Én húzom az igát, én osztom az Igét, És felcsípek néha egy-két diszkós bigét, Hogy megtudják, hogy mi az a rock...” – Lukács 
Laciék zúztak múlt pénteken este Miskolcon, a Lovagi Tornák Terén. Az elmúlt hetekben Ausztriától az Arénán át Ausztráliáig 
számos városban járt a Tankcsapda, Miskolcon több mint két év után csaptak újra a húrok közé. „A nevem rock, a nevem roll, 
Elég ha azt mondom magamról, A nevem rock, rock a nevem! Rock a nevem!” A miskolci turnéállomás, a Lovagi Tornák Tere és 
a Diósgyőri vár középkori hangulatával különleges koncertélményt ígért a Tankcsapda rajongóinak.                  FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ

Családi nap
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Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben miskolci színhá-
zigazgatók neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, 
egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2017. június 28-án 
éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hu-
nyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes meg-
fejtéseket beküldők között egy-egy 2017-es Miskolci Kalen-
dáriumot sorsolunk ki. 

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

„Rock a nevem!”
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