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120 éve indult el Miskolcon a villamos-közlekedés. Az évforduló alkalmából ünnepséget tartottak szer-
dán délelőtt az MVK Zrt. irodaházában, ahol elismeréseket is átadtak. Hétfőn nosztalgiajáratokat indít 
az MVK a jubileum alkalmából, kigördül a remízből a sárga Tátra és a piros „bécsi” (SGP) villamos. 
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Miskolci katonákat látogatott  
Kriza Ákos és Hubay György 

KÖSZÖNET A HATÁRVÉDŐKNEK!

120 ÉVES A MISKOLCI  
VILLAMOS-KÖZLEKEDÉS

„Hazánknak szüksége van a szolgálatukra”

 Kibocsátó ünnepség a Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban 
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A déli határszakaszon szol-
gálatot teljesítő miskolci 
honvédeknél tett látogatást 
Kriza Ákos polgármester 
hétfőn.

 A városvezető a Rendésze-
ti Bizottság elnökével, Hubay 
Györggyel érkezett a Kelebia 

térségében létesített határzár-
hoz, hogy köszönetet mond-
jon, és egyben megerősítse a 
borsodi katonákat abban, hogy 
segítik és támogatják őket.

A hódmezővásárhelyi Zrí-
nyi laktanyában Nagy Sán-
dor, az Alföldi Ideiglenes 
Alkalmi Kötelék ezredese fo-

gadta a miskolci delegációt, 
majd egy rövid előadás kere-
tében a déli határszakasz ak-
tuális helyzetéről tájékoztatta 
Miskolc polgármesterét, aki-
nek határvédelmi intézkedé-
sek részleteiről is beszámolt, 
mielőtt a határhoz indultak 
volna. 

Miskolci katonákat látogatott Kriza Ákos és Hubay György
KÖSZÖNET A HATÁRVÉDŐKNEK!

Kelebia az utolsó település a 
szerb határ felé vezető úton 
Bács-Kiskun megye dél-ke-
leti részén. Innen már nem 
messze található a 170 kilo-
méteres műszaki zárrend-
szer, amelyet magyar kato-
nák alakítottak ki a szerb 
határnál. 

A falutól földút vezet a 
mintegy kilencven konténer-
ből álló határvédelmi bázis-
hoz. Ezt azért 
építették, hogy 
az itt szolgáló 
katonák jobb, 
komfor tosabb 
k ör ü l m é ny e k 
között láthassák 
el a feladatai-
kat. Az elektro-
mos fűtéssel és 
klímaberende-
zéssel felszerelt 
lakókonténerek-
ben, vadonat-
új mosó- és szárítógépek, jól 
felszerelt konditerem, ping-
pongasztal, biliárdasztal, 
darts, wifi-s internet és még 
sok más egyéb szolgálja a ha-
tárvédők kényelmét. A bázis 

most mintegy 150 férőhelyes, 
de a konténerekre bármikor 
rá lehet építeni egy emeletet, 
úgyhogy a létszám akár meg 
is duplázható.

Nagy Sándor ezredes el-
mondta, most is vannak 
olyan részei a több, mint 170 
kilométeres határszakasznak, 
amelyek fokozottan veszé-
lyeztetettek. Mint elhangzott, 
a migránsok mostanában is-
mét közlekedési eszközökre, 

vonatokra, teherautókra fel-
kapaszkodva, s ott megbújva 
igyekeznek bejutni az ország-
ba, de még mindig előfor-
dul, hogy a kerítést megron-
gálva próbálnak illegálisan 

az ország területére lépni. A 
határőrök azonban a ren-
delkezésükre álló, profi tech-
nikával szinte minden ilyen 
kísérletet meghiúsítanak. 
Vannak olyan helyek, ahol 
szinte minden este elfognak 
valakit, s gyakran próbálkoz-
nak a jelzőrendszer átvágásá-
val is. Ezek viszont majdnem 
kizárólag csak próbálkozá-
sok, kettős határzáron szinte 
lehetetlen átjutni – hangsú-

lyozta az ezre-
des. 

A miskolci de-
legáció betekin-
tést nyerhetett 
a határvédelmi 
bázis életébe, 
s tájékoztatást 
kaptak a hatá-
ron zajló esemé-
nyekről is. Kriza 
Ákos a látogatás 
során egyebek 
mellett úgy nyi-

latkozott: ez már szemmel 
láthatólag nem az a honvéd-
ség, ami például még 20-25 
évvel ezelőtt volt. Ma már 
rendkívül kulturált, korszerű 
körülmények között dolgoz-
hatnak a katonák, s minden 
szükséges felszerelés a ren-
delkezésükre áll ahhoz, hogy 
kiváló munkát végezzenek. 
Kényelmes, modern körletek 
vannak számukra kialakítva, 
amelyek a szórakozásra és a 
kikapcsolódásra is lehetősé-
get biztosítanak. A határzár 
pedig – meggyőződhettek 
róla – technikailag a legkor-
szerűbb informatikai és biz-
tonságtechnikai eszközökkel 
van felszerelve. (Bővebben l. 
külön cikkünkben)

Korszerű határvédelmi bázisA Miskolcon élők biztonságának, 
a város rendjének is alapvető feltéte-
le a határvédelem. Ez kiemelt feladat 
ma Magyarországon, ezért úgy érzem, 
mindannyiunk számára nagy jelen-
tőséggel bír, hogy nap mint nap meg-
erősítsük katonáink hitét: az az áldo-
zatos munka, amit otthonuktól távol, veszélyt, 
fáradtságot nem ismerve elvégeznek, rendkívül 
fontos. Azért érkeztem ide, hogy köszönetet 
mondjak, és egyben biztosítsam a szerb-magyar 
határszakaszon szolgáló borsodi katonákat, 

rendőröket: mindannyian segítjük 
és támogatjuk őket. Az egész ország, 
így Borsod-Abaúj-Zemplén megye és 
Miskolc biztonságához is hozzájárul-
nak azzal, hogy védik a határokat a 
migrációs hullámtól. Megelégedéssel 
nyugtáztuk, hogy kiváló körülmények 

vannak, nagyon felkészülten, felelősségteljesen 
végzik a feladatukat. Technikai szempontból is 
minden szükséges, korszerű biztonsági rend-
szer adott ahhoz, hogy hatékonyan meg tudjuk 
védeni a határainkat. 

Az események bebizonyították, hogy szük-
ség van a kerítésre, a határzárra. Sajnos, egyes 
nyugati országokban nem akarják fel-
fogni, hogy a tömeges migráció milyen 
veszélyt jelent az európai kultúrára, 
mindannyiunk hétköznapjaira. Ilyen 
szintű nyomás évszázadok óta nem volt 
a magyar nemzeten. Szerencsére a ma-
gyar kormány időben felismerte a ve-

szélyt, nagyon komoly védelmi rendszert épített 
ki a honvédség és a rendőrség a déli határszaka-

szon. Gondoskodnak a magyar embe-
rek biztonságáról. Elég, ha megkérdez-
zük a környéken a települések lakosait, 
a tanyákon élő embereket, a kis falvak 
lakóit, mi volt itt 2015-ben, amikor a 
tömeges migráció elindult erre, és mi 
van ma? Ma már teljes nyugalom van.

Kriza: „Segítjük és támogatjuk a munkájukat”

Hubay: „Gondoskodnak a biztonságunkról”

Magyarország déli határán 
2015. október 16-án vált teljes-
sé a műszaki határzár. A rend-
őrség adatai szerint elkészülté-
vel töredékére (napi 4-8 ezerről 
néhány tucatnyira) csökkent 
az elfogott, illegális határátlé-
pők száma. 

2016. július 5.-én a déli határ-
szakaszon bevezették a mélységi 
határőrizetet. Azokat az illegális 
határsértőket, akiket a határtól 
számított 8 kilométeres távolsá-
gon belül elfogtak, visszakísér-
ték a határkerítésen található ka-
pukig, és útbaigazították őket a 
legközelebbi tranzitzóna felé. 

2017. január 20-án bejelentet-
ték, hogy olyan új kerítésrend-
szert tesztelnek a déli határsza-
kaszon, ahol már jelzőrendszer, 
hőkamera, éjjellátó berendezés, 
reflektorok, videokamerák mű-
ködnek. 2017. februárjában a 
kormány döntött a szerb-ma-

gyar határszakasz műszaki ha-
tárzára mögött a második védel-
mi vonal kiépítéséről.

2017. március 28-án éjféltől 
életbe lépett a szigorított jogi ha-
tárzár. E szerint a magyar határ-
nál megjelenő és ott tartózkodó 
menedékkérőknek, a számukra 
előírt helyen kell tartózkodniuk, 
ellenkező esetben szabálysértést 
követnek el. Az intézkedés lé-
nyege, hogy illegálisan senki ne 
tartózkodhasson Magyarország 
területén.

2017 április végére elkészült a 
második, a korábbinál is töké-
letesebb védelmet biztosító, in-
telligens kerítés a magyar-szerb 
határ teljes hosszán. A kormány 
azért döntött a második kerítés 
megépítése mellett, mert fel kell 
készülni akár az eddigieknél is 
nagyobb migrációs nyomásra.  
Az Európát sújtó tömeges be-
vándorlás két éve folyamatos, 
a balkáni útvonal változatlanul 
aktív, a nyár közeledtével pedig 
egyre több migráns indult el a 
kontinens felé. Hiába született 
döntés a máltai uniós csúcson 
arról, hogy Líbiában kell hot 
spotokat létrehozni, ez a mai 
napig nem történt meg, s az Af-
rikából Európába induló hajó-
kat sem fordítják vissza. Az EU 
és Törökország között létrejött 
megállapodás sorsa is bizonyta-
lan, felmondásának beláthatat-
lan következményei lennének.

A LEGMODERNEBB TECHNIKAI  
ESZKÖZÖKKEL FELSZERELT VÉDELMI VONAL



Több mint 300 fiatal tiszthe-
lyettessel bővült nemrégiben a 
hazai rendőrség állománya – 
ennyien tettek sikeres szakmai 
vizsgát nemrégiben a Miskolci 
Rendészeti Szakgimnázium-
ban. 

A 2015-17-es évfolyam tanulói 
állománya 2016 augusztusában 
tett ünnepélyes esküt – azóta 
próbaidős rendőrökként szol-
gáltak és tanultak. Lövei László 
rendőr ezredes, a Miskolci Ren-
dészeti Szakgimnázium igaz-
gatójának oktatási helyettese a 
kibocsátó ünnepségen elmond-
ta, idén 333-an kezdték meg a 
komplex szakmai vizsgát, és 
mindannyian eredményesen 
teljesítették is azt. Ők július 1-jé-
től már teljes jogú rendőr tiszt-
helyettesként látnak el szolgála-
tot. Ezután tehát már nemcsak 
felügyelet mellett hajthatják vég-

re a rendőri feladataikat, hanem 
önálló intézkedésre is jogosul-
tak. A most végzettek mintegy 
fele a fővárosban és Budapest 
környékén helyezkedik el, de jut 
belőlük az ország egész terüle-
tére.  – A rendőrségnek állandó 
utánpótlásra van szüksége, fő-
leg azokban az időszakokban, 
amikor bizonyos célfeladatok a 
rendőri erő nagy részét lekötik. 
Ilyen jelenleg a déli országha-
tár mentén kialakult migrációs 

helyzet, ami miatt nagyon sok 
fiatalt csoportosítottak oda – 
őket kell pótolni országszerte – 
emelte ki Lövei László. 

A frissen végzett tiszthelyet-
teseket Kovács István rendőr 
vezérőrnagy, országos gazdasá-
gi rendőrfőkapitány-helyettes 
is köszöntötte. Mint mondta, 
büszkeséggel tölt el, ahogy a fi-
atalokra néz: fegyelmezettek, ki-
tartóak, magabiztosak és tettre 
készek. – Hazánknak szüksége 

van a szolgálatukra, és számí-
tunk a munkájukra – hangoz-
tatta. – A rendőrség azt várja 
önöktől, hogy a választott hiva-
tásukhoz méltóan viselkedjenek, 
mutassanak példát a munka-
végzés terén. Legyenek határo-
zottak a jogsértőkkel szemben, 
ugyanakkor nyújtsanak támo-
gatást a rászorulóknak! – tette 
hozzá. 

Hanufer Viktor évfolyamel-
ső a kibocsátó ünnepségen úgy 
fogalmazott: felemelő érzés itt 
állni, valóban az egész évfolyam 
megszolgálta ezt a becses napot 
– fogalmazott az évfolyamel-
ső. Mint mondta, az elmúlt idő-
szakban végig arra törekedett, 
hogy a lehető legtöbbet hozza 
ki magából. Céljai elérésében 
támogatta a családja és számos 
társa is. „Húzták” egymást, a 
nehéz időszakokban is tartották 
egymásban a lelket. 
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120 éve indult el Miskolcon a 
villamos-közlekedés. Az év-
forduló alkalmából ünnepsé-
get tartottak szerdán délelőtt 
az MVK Zrt. irodaházában. 
Az eseményen elismeréseket 
is átadtak. 

Az ünnepséget Singlár Zsolt 
vezérigazgató nyitotta meg, aki 
beszédében megemlékezett 
azokról, akik 1897-ben lehe-
tővé tették, elindították a mis-
kolci villamos közlekedést, s 
elismerését fejezte ki az MVK 
jelenlegi dolgozóinak is. Mint 
mondta, van mire büszkének 
lenniük, a társaság sikereihez 
valamennyien hozzájárultak, 
csak az igazi csapatmunkának 
köszönhetően érhettek el idáig. 

Az ünnepségen Giákné 
Kondás Gyöngyi, Hővizi Ti-
bor és Tóth Anna törzsgárda 
elismerésben részesültek, 40 

éves munkaviszonyuk elisme-
réseként. A 2000-ben alapí-
tott Meszléri Zoltán-díjat idén 
Géczi Tibor vehette át. Ez a tár-
saság legmagasabb elismerése, 
melyet a kiemelkedő munkát 
végző dolgozók kapnak meg. 
Emléklapot 41-e vehettek át. 

Miskolcon az első villa-
mos 1897. július 10-én in-
dult meg, a Tiszai pályaudvar 
és a Verestemplom között, 
egy vágányon. Később újabb 
egyvágányos villamosvona-
lat építettek, amely észak-dé-

li irányban haladt, a Búza 
tér és a Népkert között. Ezt 
1910-ben Hejőcsabáig meg-
hosszabbították.  A Tiszai 
pályaudvar–Verestemplom 
villamosvonal folytatásaként 
később kiépült a Verestemp-
lom–Vasgyár vonal is. Ez helyi 
érdekű vasútként kapott enge-
délyt, mivel Diósgyőr ekkor 
még Miskolctól különálló te-
lepülés volt. 1906-ban sikerült 
a két vonalat egyesíteni, in-
nentől átszállás nélkül el lehet 
jutni a pályaudvartól a Vas-
gyárig. 1909 után ezt a vonalat 
kétvágányúsították, egyelőre 
csak a Tiszai pályaudvar és a 
Városház tér között. 1951–52 
közt teljesen kétvágányosítot-
ták a diósgyőri vonalat. Leg-
utóbb 2010–2012 közt került 
sor új villamossínek lefekteté-
sére, amikor a Zöld Nyíl prog-
ram keretén belül Majláth vá-
rosrészig meghosszabbították 
az 1-es villamos vonalát.

Felújították a Miskolci Ren-
dészeti Szakgimnázium négy 
szállásépületét, összesen több 
mint 212 millió forint uniós 
támogatásból. 

Részlegesen lecserélték a 
nyílászárókat, emellett a hom-
lokzat és a tető hőszigetelését is 
elvégezték. Az intézmény két 
telephelyén dolgoztak az el-
múlt hónapokban: a Petőfi lak-
tanya területén található ötös 
és hatos, valamint a Szentpé-
teri kapu 20. és 21. szám alat-
ti szállásépületeket érintették 
a munkák. – Ezek az 1930-as 

években épültek, az akkori 
technológia pedig már érthe-
tően elavult. A felújítással je-
lentős energia-megtakarítást 

szeretnénk elérni – mondta el 
Mihalik Péter, a szakgimnázi-
um ellátási és fenntartási osz-
tályvezetője.

Második születésnapját ünnepli a Miskolci Termelői Nap 
2017. július 16-án, vasárnap. Az Erzsébet téren délelőtt 
9 órától délután 1 óráig. Izgalmas, színes és tartalmas 
programok várják az érdeklődőket. Természetesen szüle-
tésnapi torta is lesz!

Az illatos szörpök, ínycsik-
landó sajtok, füstölt húsok, 
mézek, lekvárok, kézműves 

szappanok, termelői tészták, 
zöldségek és gyümölcsök, 
házi sörök, friss gyümölcs-

levek, hímes kézműves por-
tékák vására mellett a július 
harmadik vasárnapja egy ki-
csit más lesz a Miskolci Ter-
melői Nap életében. A má-
sodik születésnapon a Sebaj 
Színház bábelőadását követő-
en a Miskolci Dixieland Band 
játszik könnyed, üdítő és fris-
sítő dallamokat. Kézműves 
foglalkoztatóra várja a gyere-
kes családokat a Fügedi Már-
ta Népművészeti Egyesület. 
Civil szervezetként a Miskolci 
Otthon Segítünk Alapítvány, 
vendégtelepülésként pedig 
Hejőpapi mutatkozik be. A 
300 szeletes születésnapi torta 
felvágására 10.45 perctől kerül 
sor. 

120 éves a miskolci villamos- 
közlekedés

Korszerűsítés a szakgimnáziumban

TERMELŐI NAP, ÜNNEPI TORTÁVAL!

Miskolc vezetésének és a 
könyvtárosoknak azo-
nos a céljuk abban, hogy 
mindannyian az itt élők 
életminőségének javításán 
dolgoznak – mondta Pfli-
egler Péter alpolgármester 
abból az alkalomból, hogy 
Miskolcon, az Egyetemvá-
rosban tartotta 49. vándor-
gyűlését a Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete (MKE).

Az élet minősége – könyv-
tárosok a társadalom szolgála-
tában címmel, július 5–7. kö-
zött megrendezett eseményre 
több mint 800 szakember ér-
kezett Miskolcra. Pelczné Gáll 
Ildikó, az Európai Parlament 

alelnöke videóüzenetben kö-
szöntötte a résztvevőket. Zá-
vogyán Magdolna, az EMMI 
kultúráért felelős helyettes ál-
lamtitkára arról szólt, hogy a 
szolgáltatások egyre gyakrab-
ban kilépnek a könyvtár falai 
közül, amelyek kompetencia-
fejlesztő műhelyek és az élet-
hosszig tartó tanulás színhe-
lyei is. A két helyi szervező – a 
miskolci egyetemi könyvtár és 
a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár 
a szakmai programok mellett 
lehetőséget biztosított arra, 
hogy a vendégek megismerjék 
a város és a megye kulturális 
értékeit is. Barátné Hajdu Ág-
nes, az MKE elnöke kiemelte: 
a vándorgyűlés helyszínének 
kiválasztásánál, figyelembe 
veszik annak szellemiségét, 
történelmi emlékeit és a jövő-
be mutató jó gyakorlatokat is. 

A Vándorgyűlésen az Egye-
sületi Munkáért Emlékérem 
kitüntetést Espán Edina, a 
Miskolci Egyetem Könyvtár, 
Levéltár, Múzeum főkönyvtá-
rosa, az MKE Borsod Megyei 
Szervezet titkára is átvehette.

„FEGYELMEZETTEK,  
MAGABIZTOSAK ÉS TETTRE KÉSZEK”

Könyvtárosok a  
társadalom szolgálatában



Újraaszfaltozott járdák és 
új parkolók teszik biztonsá-
gosabbá és kényelmesebbé a 
közlekedést a Győri kapuban, 
de játszótereket is rendbe tett 
a körzet önkormányzati kép-
viselője az elmúlt bő fél évben. 
Hubay György elmondta, 
csak ebben a szűk időszakban 
mintegy 30 millió forintot 
költött a városrész rendbeté-
telére.

A lakók kérése volt, hogy asz-
faltozzák újra a járdát és a lép-
csőlejárót a Győri kapu 35-45. 
előtt. A 40 éves épületnél a ház 
tövébe folyt az esővíz, ami fo-
lyamatosan áztatta az alapot. 
Gyors és precíz munkával, jó 
minőségű aszfalt került a közel 
200 méteres szakaszra.

Nem ez az egyedüli fejlesz-
tés a környéken, Hubay György 
kiemelte, a környéken élők ké-
réseit figyelembe véve kezdett 
munkába: így újulnak meg a 
járdák, de a már korábban ki-
helyezett padokat is felújították.

– Választókörzetemben, a 
Győri kapuban az elmúlt bő 
fél évben egy jelentős beruhá-
zás-csomag valósult meg. A 
munkákat a Thököly utcában 

kezdtük, ahol új parkolót ala-
kítottunk ki. Sikerült elérnem, 
hogy erre külön összeget kü-
lönítsenek el a városi költség-
vetésben. A többi beruházást a 
képviselői alapomból finanszí-
roztam – hangsúlyozta a kép-
viselő. 

A Vászonfehérítő utca 2-42. 
szám között nyolc járdaszakasz, 
mintegy 450 méter hosszan ka-
pott új aszfaltot. Két játszóteret 
is rendbe tettek – ide jövőre új 
játszóeszközök is kikerülnek –, 
egy harmadik pedig hamaro-
san szintén megújul.

A Gálffy Ignác utcában par-
kolót alakítottak ki, amit le is 
aszfaltoztak és szegélykővel lát-
tak el. Szalonnasütőket is ki-
helyeztek, és padokat újítottak 

fel a Győri kapuban. – Összes-
ségében egy 30 millió forintos 
beruházás-csomagról van szó 
– ismertette Hubay György, 
hozzátéve, a körzetében talál-
ható Bársony János Óvodában 
homokozót alakítanak ki, pa-

dokat újítottak fel. A Tündér-
kert Óvoda pedig teljes egészé-
ben megújul a nyáron. A 200 
millió forintos rekonstrukció-
nak köszönhetően, egy teljesen 
megújult környezetben kezdhe-
tik meg az ovis éveket a kicsik.

Hirdetés
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Változik a parkolás és közlekedés rendje a Búza téri piac 
parkolójában és a környező utcákban július 10-étől – tájé-
koztatott hétfőn délelőtt a miskolci Városháza. A forgal-
mi változások célja, hogy az érintett területeken csökken-
jen a zsúfoltság a reggeli órákban és a hétvégéken.

Egyirányúvá válik a for-
galom a Szendrei János 
utca – Bethlen Gábor utca 
– Búza tér közötti szaka-
szon, valamint a Búza téri 
Vásárcsarnok melletti név-
telen utcán (a Zsolcai kapu 
irányába). A Szendrei János 
utca – Hatvanötösök útja és 
a Bethlen Gábor utca közöt-
ti szakaszon továbbra is két 
irányban lehet közlekedni.

A Huszár utca felőli 2. sz. 
kapun kifelé, egyirányúvá 
válik a forgalom. A busz-
megállóhoz közelebb eső 
1. számú kapun továbbra 
is két irányban lehet köz-
lekedni. A zúzalékos par-
kolóba a Szendrei utca felől 
két helyen, a szilárd burko-
latú parkoló felől pedig egy 

újonnan kialakított rámpán 
keresztül is be- illetve ki le-
het hajtani. A Búza téri piac 
nagy parkolójában és a kör-
nyező utcákban a Miskolci 
Városgazda Nonprofit Kft. 
kijavította a burkolati hibá-
kat. A megkopott burkolati 
jeleket újrafestették, emellett 
helyreállították, feltöltötték 
a zúzalékos parkolót. Két 
új, korszerű, papírpénz el-
fogadására is alkalmas par-
koló-automatát is üzembe 
helyeztek. Az északi oldali 
kapukat kiszélesítették. Az 
őstermelői piac melletti, ed-
dig rakodási területet más-
hol jelölték ki, így az érintett 
útszakasz szélesebb lett, a 
kétirányú forgalom számára 
biztonságosabbá vált.

Változik a forgalmi  
rend a Búza téren

Harmincmilliós beruházás,  
fejlesztések a Győri kapuban

Forgalom elől  elzárt útszakasz

Kuruc u. 1–27. sz. épületek elérése, javasolt útvonal      

Kuruc u. 29-81. sz. épületek, Bánki D. u. elérése, javasolt útvonal  1

Kuruc u. 29-81. sz. épületek, Bánki D. u. elérése, javasolt útvonal  2
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A Kuruc u. 27. sz. lakóépület észa-
ki oldalán távhővezeték cseréhez 
kapcsolódó bontási és kivitelezési 
munkák idejére teljes útlezárás lesz 
érvényben előre láthatólag 2017. jú-
lius 5. – 2017. augusztus 10. közötti 
időszakban.

A forgalom elől lezárt útszakasz el-
kerülése az alábbi útvonalakon lehet-
séges: 

a.  Kuruc u. 1-27. sz. lakóépület el-
érése: Az útlezárás idejére a je-
lenleg egyirányú, Kuruc u. 1-9. 
szám közötti útszakasz kétirá-
nyú lesz, illetve a Béke utca – 
Kuruc utca útvonalon is megkö-
zelíthető lesz.

b.  Kuruc u. 29.-81. sz. lakóépületek, 
a Bánki Donát utca, a Kuruc ut-
cai Coop ABC, valamint a Nagy 
Lajos Király Általános Iskola az 
alábbi alternatív útvonalakon 
közelíthető meg:

1.  Kiss Tábornok utcáról a Béke 
utca – Előhegy utca – Fülepp 
József utcákon keresztül

2.  Árpád utcáról a Batsányi J. u. 
– Tömörkényi I/Vajda János 
utca – Tóth Árpád u. – Kuruc 
utca útvonalon keresztül.

Kérjük, vezessenek figyelmesebben 
az érintett szakaszokon.

A vezetéképítés miatt megértésüket 
és szíves türelmüket kérjük.

Forgalomkorlátozás távhővezeték csere miatt



Az egészségügyi ellátás fej-
lesztése érdekében végzett 
szakmai munkája, kimagas-
ló teljesítménye elismerése-
ként Batthyány-Strattmann 
László-díjban részesült Kiss 
Ákos Levente, a B.-A.-Z. 
Megyei Kórház nyugalma-
zott osztályvezető főorvosa, 
gyermeksebész.

Balog Zoltán, az emberi erő-
források minisztere és Óno-
di-Szűcs Zoltán egészségügyért 
felelős államtitkár Semmel-
weis-nap alkal-
mából adott át 
e l i s m e r é s e k e t 
hétfőn a Pesti Vi-
gadóban. A Bat-
t hyá ny-St rat t-
mann László-díjat 
1999-ben alapí-
totta a Magyar 
Köztársaság. Élet-
műdíj azok részé-
re, akik szakmai 
vagy közszolgá-
lati munkájukkal 
hozzájárultak az egészségügyi és 
szociális, valamint családvédel-
mi ellátás fejlesztéséhez.

Kiss Ákos Levente Debre-
cenben szerezte orvosi dip-
lomáját, 1965-ben. Az általá-
nos sebész, gyerekgyógyász 
és gyereksebész szakvizsgái 
megszerzése után külföldön 

gyarapította tudását, tanulta 
a legújabb műtéti techniká-
kat. - Tudjuk, hogy Kiss Ákos 
Európában, sőt Európán kívül 
is elismert gyermeksebész, de 
legjobban azt becsülik ben-
ne, hogy mindig felvállalja a 
nemzeti hovatartozását. Min-
denki tudja, hogy e szerint az 

értékrend szerint 
él, anélkül, hogy 
politizálna. Egy 
igaz, becsületes 
ember! – mondta 
róla egy kollégája 
nyugdíjazásakor.

2005-től járt 
Kárpátaljára ope-
rálni, helyreállító 
műtéteket elvé-

gezni fejlődési rendellenesség-
gel született gyerekeknél. Ko-
rábban a munkácsi kórházban 
a műtéti eszközök szinte hasz-
nálhatatlanok voltak, ezért az 
amerikai református egyház se-
gítségével, illetve orvosi műsze-
reket gyártó cégektől adomány-
ként szerzett be újakat. Ennek 

eredményeképpen már nem 
kell műtéteket elhalasztani. 

Ha ideje engedte, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálattal 
tartott Csángóföldtől Délvidé-
kig. Bejárta a Kárpát-meden-
cét a máltai „Összetartozunk” 
táborral, ahol nem csak ön-
kéntes orvos volt, hanem a 
Kárpátaljáról, Székelyföldről, 
Délvidékről, Csángóföldről 
és az anyaországból összejött 
50-60 gyermeknek történel-
met tanított, magyar könyve-
ket adott a nyelvgyakorláshoz. 
Óriási odaadással és alázat-
tal segítette a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat munkáját. 
Miskolc 2014-ben Díszpolgári 
címmel tüntette ki. 
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Légy erős és függj az élet jó 
dolgaitól! – ezzel a mottó-
val rendeztek programokat 
miskolci fiatalok számára a 
nemzetközi kábítószer-el-
lenes világnapon. 

Sport- és kézműves fog-
lalkozásokkal mutatták 
be, hogy kábítószer helyett 
mennyi hasznos dologgal 
lehet foglalkozni a minden-
napokban. Az eseményen a 
megyében működő Kábí-
tószerügyi Egyeztető Fóru-
mok vezetői is találkoztak.

Miskolcon több kábító-
szer-ellenes és megelőző prog-
ramot is szervez középisko-
lásoknak az önkormányzat. 
- Folyamatosan olyan lehe-
tőségeket, hasznos és jó dol-
gokat próbálunk bemutat-
ni a fiataloknak – kulturális, 

sport, és hasonló területeken 
– amelyek, kellemes, ugyan-
akkor hasznos időtöltést biz-
tosítanak. A gyakorlatban 
szeretnénk bebizonyítani, 
hogy inkább ezekre érdemes 
rászokni, mint a drogokra – 
mondta el Kiss János alpol-
gármester. – Ezért kértük meg 
például az egyik miskolci ko-
saras egyesületet, jöjjenek ki, 
és tartsanak bemutató edzést. 

A Bársony János utca iga-
zi szabadidőparkká változott 
erre az alkalomra. A fiata-
lok dobhattak háromponto-
sokat, emelhettek súlyokat, 
s tesztelhették egyensúlyér-
zéküket is. A vakvezető ku-
tyás közlekedést is ki lehetett 
próbálni, a profi kosarasok 
pedig azt mutatták meg, 
milyen remek alternatíva a 
sport a kábítószer helyett. 

A Városháza dísztermében 
köszöntötték a hivatal dol-
gozóit szerdán, a köztiszt-
viselők napja alkalmából. 
Kriza Ákos polgármester 
köszöntőjében elmondta: a 
hivatal az elmúlt két évben 
nagy átalakuláson ment át.

– Az utolsó átalakítás óta kö-
rülbelül fél év telt el. Mostan-
ra megtaláltuk azt a formát, 
amelyről más városvezetők is 
pozitív visszajelzéseket adnak. 
Dicsérik a hivatal működését, 
munkatársaink felkészültsé-
gét. Azt mondják, a miskolci 
önkormányzat és a hozzá kap-
csolódó intézmény- és cég-
rendszer kezd egységes képet 
mutatni. Ez pedig nagyon jó 

alapot teremt a jövő-
re nézve – tette hozzá 
Miskolc polgármestere. 
– Az ügyintézés attól 
működik hatékonyan, 
hogy jól meg van szer-
vezve és egyértelműek 
az utasítások. Mindkét 
dolog a vezetéstől függ. 
Ebben van még hová 
fejlődnünk, igyekszünk 
ezt teljesíteni, segíteni 
az Önök munkáját – fo-
galmazott Kriza Ákos.

Alakszai Zoltán jegyző ar-
ról szólt: önmagában az a tény, 
hogy elvégezik a munkájukat 
nem ad okot ünneplésre, még-
is van létjogosultsága a köz-
tisztviselők napjának. – Fel-
adatunk a szolgálat. Mintegy 

hatezer ember dolgozik a város 
szolgálatában, s nagyon fontos 
az együttműködés. A közössé-
gi együttműködés alappillérei 
pedig a szakmai felkészültség, 
az alaposság, a pontosság, a fe-
lelősségvállalás és a nyitottság 
az új módszerekre – emelte ki.

Idén az önkormányzat ti-
zenegy munkatársa vehetett 
át elismerő oklevelet. Hár-
man az Év köztisztviselő-
je díjat kapták, ketten Élet-
mű-díjban részesültek.

Az Év köztisztviselője ki-
tüntetést kapták: Csizmadia 
János, a Lakosságszolgála-
ti Főosztály Építési és Kör-
nyezetvédelmi Osztályának 
csoportvezetője; Kormos 
Zita, a Gazdálkodási Főosz-
tály Adóosztályának adóügyi 
ügyintézője; Lévai István, a 
Jegyzői Kabinet Koordináci-
ós osztályának műszaki koor-
dinációs ügyintézője. A 2017. 
évi Életmű-díjban részesül-
tek: Lőrincz Gabriella, a Pol-
gármesteri Programszerve-
zési Főosztály protokoll és 
PR referense; Simonné Hajdú 
Borbála, a Jegyzői Kabinet, 
Jegyzői Irodájának foglalkoz-
tatás-szervező ügyintézője.

A Pécsi Országos Színházi 
Találkozó (POSZT) díjazott-
jai között ott volt Harsányi 
Attila is. A Miskolci Nem-
zeti Színház színművészét a 
Színházi Dolgozók Szak-
szervezetének Básti Lajos-dí-
jával jutalmazták a Kivilágos 
kivirradtig című előadásban 
nyújtott alakításáért.

A színművész elmondta, 
nagyon örül a díjnak, bár úgy 
érzi, ez az előadás több elis-
merésre is érdemes lett volna. 
- A Kivilágos kivirradtig sze-
rintem igazi mestermunka, 
mind a színészi játékot, mind 
a rendezést tekintve. Országos 

szinten is kiemelkedő, külön-
leges produkció. Kevés olyan 
előadás születik manapság, 
amelyben egy egész társu-
lat ilyen színvonalon játszik 
együtt és kelt életre egy remek 
történetet. Azt gondolom, 
ezért jó ebben a színházban 
dolgozni, mert itt ilyen előa-
dások születnek, és ezekért az 
előadásokért érdemes színész-
nek lenni – hangsúlyozta.

Harsányi Attila 2008-tól 
a Miskolci Nemzeti Színház 
társulatának tagja, s az Aradi 
Kamaraszínház állandó ven-
dégművésze. 2015-ben a bu-
karesti Nottara Színház által 
szervezett Festin pe Bulevard 
Nemzetközi Színházi Feszti-
vál legjobb férfi alakítása dí-
ját nyerte el, az Aradi Kama-
raszínház Sex, drugs, gods & 
rock ’n’ roll című előadásában 
nyújtott alakításáért. A mis-
kolci közönség Shakespeare 
Szeget szeggel című előadá-
sában, Lucio szerepében is-
merhette meg, s azonnal meg-
szerette. 2014-ben Miskolc 
önkormányzata Déryné Szín-
házi Díjjal jutalmazta. 

Bodor Johanna, a Budapes-
ti Operettszínház A chicagói 
hercegnő koreográfiájáért ve-
hette át a POSZT-on a kategó-
ria legjobb díját. Az előadást 
a Miskolci Nemzeti Színház 
igazgatója, Béres Attila ren-
dezte.

Batthyány-Strattmann-díj Kiss Ákos Leventének

„EGY IGAZ, BECSÜLETES EMBER”
Légy erős, mondj  
nemet a drogokra!

„Ezért jó ebben a  
színházban dolgozni”

„Az ügyintézés attól működik hatékonyan, 
hogy jól meg van szervezve”
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2017. július 16-án  
(vasárnap) 18-órakor

ORGONA  
ÉS ÉNEK EST
a Miskolctapolcai  

Református  
Templomban

Kálvin János sétány 1. sz.  
(Bástya hotel mögött)

Orgona: SEPSY KÁROLY  
orgonaművész

Ének: Dr. Romhányiné Papp Mária 
énekművész 

Kíséri a fia: Dr. Romhányi Róbert,  
a gyülekezet kántora

A belépés díjtalan.  
Az adomány a templom építésére  szolgál.

169 Ft

Vegeta ételízesítő                                                   
75 g, egységár:  
2387 Ft/kg 

D.E. Karaván őr. vák. 
kávé      
250 g norm. pörk.,  
egységár: 2529 Ft/kg

569 Ft

Farmert UHT tej                                                            
1,5%, 1 l 

179 Ft

ÚJABB ORSZÁGOS AKCIÓ  
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN  JÚLIUS 11-IG!

Törzsvásárlóknak kuponnal olcsóbb:

Nesquik kakaópor  200 g,  1 db vásárlásánál, egységár: 1745 Ft /kg                     349 Ft 
2 db vásárlásánál, egységár: 1495 Ft /kg                     299 Ft/db

Vásároljon nyerő termékeket a COOP-ban és élvezze a műsort új TV-jén!
Azok a vásárlóink akik június 15-július 30-ig Ariel, Always, Jar, Lenor vagy Old Spice  

termékeket vásárolnak COOP Üzleteinkben értékes nyereményeket nyerhetnek!
Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon  

illetve az országos szórólapban!

Apróhirdetés
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 no-
zás, lambé riázás, filagóriák, elő tetők, kerí-
tések, kerti házak és egyéb famunkák készí-
tése; Velux ablakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készítése; tetők szellőz-
tetése. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.

Nem italozó, önállóan dolgozni tudó 
ácsot és korábban ács mellett dolgozó se-
gédmunkást keresek Miskolc és környéké-
re, nem csak tetőn végzendő munkákra. 
Tel.: 06-20/460-6775.

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

Az akció érvényes: 
2017. 07. 08-tól 2017. 07. 21-ig 

Fa deo 150 ml, 3328 Ft/l 499 Ft
Woolite foly. mosószer, 1 l 399 Ft
Woolite foly. mosószer, 3 l, 333 Ft/l 999 Ft
Woolite foly. mosószer, 4,5 l, 333 Ft/l 1499 Ft
Tide mosópor, 4 kg, 450 Ft/kg 1799 Ft
Dove hidratáló szappan, 100 g, 2090 Ft/kg 209 Ft
Dove hidratáló tusfürdő, 250 ml, 2396 Ft/l 599 Ft
Clin ablaktisztító pump., 500 ml, 938 Ft/l 469 Ft
Mosódió labda, 5 mosáshoz 299 Ft
Silan textilöblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft
Pur mosogató, 450 ml, 598 Ft/l 269 Ft
Ajax univerzális felmosó, 1 l 549 Ft
Szódabikarbóna (háztartási) 1 kg 399 Ft
Floppy  nedves baba törlőkendő  

70 db/cs, 2,8 Ft/db 199 Ft

Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.  
2017. 07. 10-től 2017. 07. 17-ig  

pályázatot hirdet a vagyonkezelésében lévő  
önkormányzati tulajdonú 

mezőgazdasági hasznosítású ingatlanok  
határozatlan, illetve határozott időre szóló  

bérbeadására. 

A teljes pályázati anyag  
a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. honlapján,  

www.varosgazda.hu olvasható,  
illetve letölthető, valamint személyesen ügyfélszolgálatán 

megtekinthető (3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.).

Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.



Már két hét sincs hátra a 
14. Európai Egyetemek Ko-
sárlabda Bajnokságának a 
rajtjáig, amelynek július 16 
és 23. között Miskolc lesz a 
házigazdája. 

Szerdán a város különbö-
ző pontjain forgatták a kon-
tinenstorna reklámfilmjét, a 
Szent István téren Kiss János 
alpolgármester és Rakaczki 
Zoltán sportért felelős pol-
gármesteri biz-
tos, a Miskolci 
Egyetemi Atlé-
tikai és Futball 
Clubjának ügy-
vezetője is tiszte-
letét tette.

– Miskolc le-
gendás sportvá-
ros, és ezt nem 
csak mi mond-
juk, hanem az 
ország különbö-
ző pontjairól is 
ezt halljuk vissza 
– mondta el Kiss 
János. – Nemrég 
láttuk vendégül 
a Tour de Hong-
rie mezőnyét, a 
körverseny idejére egy egész 
napos bringás rendezvényt 
szerveztünk. A jövő héttől 
huszonnyolc egyetemi csa-

pat érkezik, köztük olyan 
játékosok, akik a spanyol, a 
szerb vagy a francia élvonal-
ban játszanak. A színvonal-
lal biztosan nem lesz gond, 
érdemes lesz kilátogatni a 
meccsekre – tette hozzá az 
alpolgármester.

Az egyetemi kosárlabda 
Európa-bajnokságon 16 or-
szág 28 csapata – 16 férfi és 
12 női – lép pályára. Miskol-
cot az egyetem férficsapata 

képviseli, de természetesen 
a MEFOB-győztes Debre-
ceni Egyetem férfi, illetve a 
TF női együttese is ott lesz 

a mezőnyben. A tornát a 
Miskolci Egyetem és a város 
közösen szervezi. Nem csu-
pán a kosárlabda népszerű-
sítése a cél, hanem Miskolc 
megismertetése is az ide lá-
togatókkal. – Szeretnénk, 
ha a várost és környékét, a 
nevezetességeket még in-
kább megismernék a nagy-
világban. A reklámfilmek 
helyszínei között szerepel 
egyebek között a diósgyőri 

vár, Lillafüred, 
az egyetem és 
a Szent István 
tér is – hangsú-
lyozta Rakaczki 
Zoltán. A torna 
ideje alatt színes 
programokkal, 
rendezvényekkel 
várják majd a lá-
togatókat. A csa-
patok a Miskolci 
Egyetemen lesz-
nek elszállásol-
va, a megnyitót 
július 16-án, este 
hat órától tartják 
a Szent István 
téren. A mérkő-
zéseknek három 

helyszín, a Generali Aréna, 
az egyetemi Körcsarnok és 
Jégcsarnok ad otthont, a be-
lépés ingyenes lesz.

Július 5-én, szerdán kez-
dődött el a Miskolctapolcai 
Strandfürdőben a három 
napos Vodafone Kupa, ahol a 
magyar női vízilabda-váloga-
tott Ausztráliával, Új-Zéland-
dal és az Egyesült Államokkal 
mérte össze tudását.

A miskolci volt a magyar 
együttes utolsó felkészülési 
tornája a hazai rendezésű vi-
zes világbajnokság előtt. – A 
kupát tekinthetjük a világ-
bajnokságra való ráhangoló-
dásnak is, a lányok nagyon 
komolyan veszik a megmére-
tést – fogalmazott Bíró Attila 
szövetségi kapitány, aki az el-
lenfelekről úgy nyilatkozott: 
Új-Zéland fejlődik, az auszt-
rálokat vaamint az olimpiai- 
és világbajnok amerikaiakat 
pedig senkinek sem kell be-
mutatni. A torna eredménye 
tehát egyáltalán nem mellé-

kes, nagy lendületet adhat a 
vb-hez. A keret rutinosnak 
mondható, tizenegy játékos 
ott volt a riói olimpián, ketten 
pedig első felnőtt világesemé-
nyükre készülnek.

Miskolc nem először rendez 
rangos vízilabdatornát. Ta-
valy is itt készült a női válo-
gatott, ami olyan jól sikerült, 
hogy Keszthelyi Ritáék meg is 
nyerték az Európa-bajnoksá-
got, míg a riói olimpia előtt a 
férfiak látogattak el a megye-
székhelyre. Bachner András, 
a Miskolci Vízilabda Club el-
nöke érdeklődésünkre el-

mondta, jelentősen fellendült 
a miskolci vízilabdás élet. – A 
város vizes infrastrukturális 
fejlesztéseit - a Kemény Dé-
nes Városi Sportuszodát vagy 
a Miskolctapolcai Strandfür-
dőt - klubunk maximálisan 
kihasználja, válogatott szinten 
is. A felnőtt nemzeti együtte-
seken kívül utánpótlás-csapa-
tokat is vendégül láttunk már, 
és folyamatosan érkeznek 

a megkeresések. Egyre töb-
ben szeretnének itt edzőtábo-
rozni, ami nemcsak a magas 
színvonalú szolgáltatásaink-
nak, hanem Miskolctapolca 
egyedülálló szépségének is 
köszönhető – fogalmazott a 
klubelnök.  A magyar női vá-
logatott szerdán, csütörtökön 
és pénteken is 20 órától ját-
szott, a végeredmény lapzár-
tánk után dőlt el. 
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Újabb hagyományos sport-
ággal bővül a DVTK-ban 
űzhető sportok választéka. 
Több évtizedes szünet után 
újjáalakul a DVTK női 
röplabda szakága.

– A röplabda nem új 
sportág a DVTK történeté-
ben, hiszen a 60-as évek kö-
zepéig nagy sikerrel szere-
pelt az élvonalban - mondta 
el Szabó Tamás, a DVTK 
ügyvezetője. – Akkor kü-
lönböző okok miatt meg-
szűnt a szakosztály, és most 
50 év után bejelenthetem, 
hogy újra indul a röplabda 
a DVTK keretein belül. Ez 
a világon az egyik legnép-
szerűbb sport, és Magyar-
országon is nagy hagyomá-
nyai vannak. A labdarúgás, 
a kosárlabda és a jégkorong 
után a röplabda a negyedik 
olyan csapatsportágunk, 
melyben lehetőséget szeret-
nénk teremteni a régióban 
élő gyerekek számára, hogy 
meg tudjanak ismerkedni 
vele és később – remélhető-

leg a DVTK felnőtt csapa-
tának tagjaként – sikereket 
is tudjanak elérni benne – 
hangsúlyozta az ügyvezető. 

A DVTK röplabda szakmai 
igazgatói feladatait Toma Sán-
dor fogja ellátni. Miskolcon 
született, játékosként BÉVSC 
színeiben kezdte a pályafutá-
sát, később játszott a HCM RT 
SC-ben, a Papiron SC Szeged 
csapatában, majd a Mediké-
mia Szegedben. Tanulmányai 
alatt a Testnevelési Főiskola 
együttesében szerepelt, végül 
a Vegyész RC-Kazincbarcika 
színeiben fejezte be a pályafu-
tását. Vezetőedzőként koráb-
ban dolgozott többek között 
az MVSC-nél, nemrégiben a 
Vegyész RC-Kazincbarciká-
nál valamint az Egyesült Ál-
lamokban, New Orleansban 
is. Válogatott szinten több 
korosztályos csapat edzője 
is volt, majd a felnőtt női és 
férfi együttesnek lett a segí-
tője. Nagy szerepe volt abban, 
hogy a női nemzeti csapat 28 
év szünet után kijutott az Eu-
rópa bajnokságra.

Visszatért a röplabda  
a DVTK-hoz

A jövő héten rajtol az egyetemi 
kosár Eb Miskolcon

A magyar amerikaifut-
ball-bajnokság alig több mint 
egy évtizede létezik, de szinte 
a kezdettől fogva van borso-
di szereplője; sőt, az utóbbi 
időkben már főszereplője. 

A Miskolc Steelers csak az 
egyik miskolci képviselője a 
tévében immár itthon is száz-
ezrek által nézett sportnak - a 
másik két helyi csapat alacso-
nyabb osztályokban szerepel, 
míg az Acélcsapat a csúcson 
játszik. A HFL-nek nevezett 
hazai elitliga 2016-os kiírá-
sát meg is nyerte, így 2017-nek 
bajnoki címvédőként, és nem 
titkoltan a címvédés szándé-
kával vágott neki. S mivel az 
ezüst-piros mezesek a tavasz-
szal zajlott alapszakaszt száz-
százalékosan teljesítették, majd 
a menetelés a rájátszásban is 
folytatódott, nem csak részt-

vevői lehetnek a most szombati 
nagydöntőnek, de (2016-tal el-
lentétben) talán már esélyesei-
nek is számítanak.

A tavalyi idénnyel való ösz-
szevetés azért is jogos, mert 
a fővárosi fináléban ugyanaz 
lesz az ellenfél, aki egy eszten-
deje volt: a fővárosi illetőségű 
Budapest Cowboys. Múlt júli-
usban csak egy (szó szerint!) az 
utolsó másodperces akcióval 

sikerült elérni a győzelmet és 
megszerezni az aranyérmet - 
most ki tudja, hogy lesz-e szük-
ség hasonló bravúrra; minden-
esetre az akkori kulcsszereplő, 
az idegenlégiós elkapó, Troy 
Rice eltiltás miatt nem áll majd 
rendelkezésre. Alighanem a 
Jordán László vezette támadó-
alakulat és az amerikaiakkal és 
ukránokkal megerősített védő 
egység részéről egyaránt ki-
emelkedő teljesítményre lesz 
szükség július 8-án az Új Hi-
degkuti Stadionban.

A közönség soraiban nyil-
ván ott lesznek majd a miskolci 
drukkerek is, akik részben a Ste-
elers által rendelkezésre bocsá-
tott szurkolói busszal utaznak. 

Miskolc Steelers - Budapest 
Cowboys, HFL-döntő, 2017. 
július 8., du. 6 órai kezdés, Új 
Hidegkuti Stadion, a DigiSport 
tévé élő közvetítésével.

ÚJABB MISKOLCI ARANYÉREM LEHET 
CSAPATSPORTBAN?

Nálunk készült a női pólóválogatott a 
vizes vb-re



Nagyjából 16 órára várták a 
38. Tour de Hongrie mező-
nyét múlt szombaton a mis-
kolciak a Szent István térre, 
sokan már fél órával koráb-
ban elfoglalták helyüket a 
kordon mellett. 

16 óra után pár perccel az-
tán a speaker jelezte: nem-
sokára feltűnik a mezőny. 
A korlátnál lévők kihajol-
tak, a hátrébb helyet fogla-
lók lábujjhegyre álltak, míg 

a szemfülesebbek igyekez-
tek padokra állni. Az ötta-
gú szökevénycsoportot óri-
ási üdvrivalgás és tapsvihar 
fogadta, de a hangulat ak-
kor tetőzött igazán, amikor a 
mezőny elszáguldott a Szent 
István téren lévők előtt. Csak 
néhány másodpercig tartott, 
de minden néző mosollyal az 
arcán távozott – már aki tá-
vozott, mert a legkitartóbbak 
úgy döntöttek, hogy a befu-
tóig, ami nagyjából másfél 

órával később várható, már 
nem mozdulnak.

A 38. Tour de Hongrie or-
szágúti kerékpáros körver-
seny negyedik szakaszát végül 
a kolumbiai Daniel Jaramillo 
nyerte, s ezzel átvette a veze-
tést összetettben. A miskolci 
sprintbefutóra együtt érkezett 
az élboly, ebben Jaramillo volt 
a leggyorsabb. Az összetett-
ben második helyezett Peák 
Barnabásnak – aki Miskolcon 
14.-ként száguldott át a célvo-

nalon – mindössze két má-
sodperc volt a hátránya. (Más-
nap az utolsó, Jászberény és 
Budapest közötti 112 kilomé-
teres szakasz után sem válto-
zott a sorrend. Bár a szakaszt 
az ausztrál Scott Sunderland 
nyerte, Daniel Jaramillo ösz-
szetettben megőrizte vezető 
helyét. Peák Barnabás lett a 
legjobb hazai versenyző, aki a 
második helyen végzett.)

A díjakat a miskolci befutó 
után Kriza Ákos polgármes-

ter adta át a helyezetteknek, 
a ceremóniát követően pedig 
büszkén nyugtázta, a város 
ezúttal is jelesre vizsgázott. – 
Miskolc egy sokszínű kultu-
rális központ, az itt élők sze-
retik a sportot, nagyon sok 
ember látogatott ki a Tour de 
Hongie-ra és a B!KE DAY-re 

is. A magyarországi kerékpá-
ros körverseny legszebb sza-
kaszát mi zárhattuk le, erre 
büszkék lehetünk, és sze-
rintem szépségversenyben 
a Tour de France bármelyik 
etapjával felvehetjük a ver-
senyt – hangsúlyozta a pol-
gármester.

Harmadik nyári felkészülési 
mérkőzése után is győztesen 
hagyta el a pályát a DVTK lab-
darúgó csapata. A piros-fehérek 
kedden délután a Lokomotíva 
Košice gárdáját múlták felül a 
DVTK Edzőközpontban.

A 68. percben Makrai lőtte el 
a labdát két védő között, a kiug-
ró Ugrai Roland pedig a kapus 
mellett passzolt a háló jobb alsó 
sarkába. (1-0) A 81. percben is-
mét Makrai futott el a jobb olda-
lon, középre passzolt, Ugrai Ro-
land pedig most is magabiztosan 
lőtte a hálóba a labdát. (2-0)

– Rágós, kicsit „nyögvenye-
lős” mérkőzés volt. Az első fé-
lidő felemásra sikeredett, a 
játékosok fáradtsága kijött a 
meccsen. Ez a nap még arról 
szólt, hogy a délutáni mérkő-
zés mellett kaptak a labdarú-
gók egy futó terhelést is. Bízom 

benne, hogy a frissesség most 
már elkezd visszaszállingózni, 
a játékunk hűen tükrözte azt, 
hogy milyen állapotban van a 
csapat – nyilatkozta a mérkő-
zés után Bódog Tamás szak-
mai igazgató a dvtk.eu-nak.

Felkészülési mérkőzés: Di-
ósgyőri VTK – Lokomotíva 
Košice 2-0 (0-0)

DVTK 1. félidő: Antal - 
Nagy T., Karan (Lipták, 26.), 
Tamás, Forgács – Vela, Tóth 
B., Nono, Óvári – Fülöp, Ba-
csa. 

DVTK 2. félidő: Antal – 
Eperjesi, Lipták, Tóth B. (Bár-
dos, 78.), Oláh – Ugrai, Busai, 
Kitl M., Ternován – Makrai, 
Szarka.
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EGYETEMIKOSÁRLABDA
EURÓPA-BAJNOKSÁGMISKOLC 2017

2017. július 16-23.
• Egyetemi Körcsarnok • Generali Aréna • Jégcsarnok

• 16 ország
• 28 csapat
• 78 mérkőzés

INGYENES

Szurkolj velünk  a
Miskolci Egyetemcsapatának!

ok

basketball2017.eusa.eu/hu
facebook.com/eusabasketball2017

Hirdetés

A hazai sportegyesüle-
tek közül elsőként e-sport 
szakosztályt indított a 
DVTK. Az új szakág szak-
mai vezetői feladatait Te-
legdy Zoltán látja el. 

Az elektronikus sport (rö-
viden e-sport) résztvevői pro-
fesszionális módon, verseny-
szerűen foglalkoznak az egyes 
videojátékokkal, ebből faka-
dóan a játékos megjelölés mel-
lett e-sportolóknak is nevezik 
őket. Az e-sportban verseny-
zőknek – hasonlóan például a 
sakkhoz -, a komoly szellemi 
igénybevétel mellett fizikailag 
is felkészültnek kell lenniük. - 
A DVTK döntése nagy lehető-
ség a Magyar E-Sport mozga-
lom számára. A köztudatban 
egyre többen elismerik a pro-
fesszionális számítógépes já-
tékokat sporttevékenységnek, 
a játékosokat pedig mentá-
lis felkészültségük alapján is 

sportolóknak, mégis - ahhoz, 
hogy a magyar sportélet is el-
fogadja - hiányzott egy ilyen 
nagynevű és múltú sport-
klub támogatása. - mondta el 
Telegdy Zoltán.  Az e-szak-
osztály létrehozásával olyan 
fiatalokat szeretnénk elérni, 
akik kedvet és elhivatottságot 
éreznek magukban ahhoz, 
hogy képviseljék a nagy múl-
tú DVTK sportegyesületet 
hazai és nemzetközi rendez-

vényeken. A nagy nyugat-eu-
rópai klubok közül már szinte 
mindegyik elindított e-sport 
szakosztályát és ugyanúgy 
igyekeznek magukhoz csá-
bítani a legjobb játékosokat, 
mint ahogy az többek között 
a labdarúgásban is tapasztal-
ható. A tradicionális magyar 
sportklubok közül elsőként 
a DVTK égisze alatt indult 
e-sport szakosztály. (Forrás: 
dvtk.eu)

E-sport szakosztály indul Harmadik nyári meccsét  
is megnyerte a DVTK
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Az öntés pillanatát megörö-
kítő salaktál kerül emlék-
műként az Újgyőri főtérre. 
A Miskolcon született Kraitz 
Gusztáv szobrászművész 
alkotása várhatóan őszre ké-
szül el, s központi látványos-
sága lesz a körforgalomnak. 

A Svédorszában élő alkotó-
nak az egész világon megta-
lálhatók a munkái. Ő készí-

tette a Szinva teraszon látható 
két kerámiaalmát is.

– A második utcán szület-
tem és nevelkedtem fel, sok 
emlékem van a Vasgyárról 
– mondta el a művész. – Éj-
szakánként vörösre színezte 
az eget az, amikor a salakot 
öntötték. Apám is a Vasgyár-
ban dolgozott egész életében. 
Tíz-tizenkét éve vetődött fel 
bennem a gondolat, hogy em-

léket kellene állítani a Vas-
gyárnak, gyerekkori élménye-
met akartam megörökíteni. 
Ez a régi salaktál három mé-
ter magas és tizenhat tonna 
súlyú, korábban ócskavasnak 
nyilvánították. Világítást te-
szek majd bele, ami este hat 
után minden órában megje-
lenik, mintha tűz égne ott. Ez 
emlékeztet majd a salaköntés-
re, százötven méterre lesz a 
szülőhelyemtől. A gyár törté-
nete két kődarabba lesz bele-
vésve, kétoldalt – hangoztatta 
Kraitz Gusztáv.

A művész a svéd kormány-
tól Illis Quorum kitüntetést, 
a pekingi Capital Museum-
tól pedig egy kiállításra szó-

ló felkérést kapott. Ez utóbbi 
különlegességét az adja, hogy 
európai alkotót még soha nem 
hívtak úgy Kínába, hogy hoz-
za el kétszáz kedvelt szobrát. 
A leghíresebbeket persze nem 
vihetné magával, hiszen Wal-
lenberg emlékművét aligha 
mozdíthatná el az ENSZ New 
York-i székháza elől, ahogyan 
a San Franciscó-i Golden Gate 
Parkban is feltűnne szobrai-
nak hiánya.

A város által Pro Urbe díjjal 
elismert Kraitz Gusztáv 2006-
ban már felajánlott egy alko-
tást Miskolcnak. Akkor az 
alma kompozíciót készítette el a 
Szinva teraszra. A most készülő 
salaktál szintén felajánlás lesz. 

Herjőcsaba 1945-ig önálló 
falu volt, kalandos törté-
nelemmel. 1710 körül, a 
törökök kiűzése után a visz-
szatérő reformátusok új fa-
templomot építettek. 

Amikor ez szűk lett, temp-
lomépítési engedélyért folya-
modtak. Ezt 1772-ben azzal 
a feltétellel kapták meg, hogy 
a leendő templom nagysá-
gát az itt élő hívek számához 
igazítják. Össze kellett gyüle-

kezniük az építendő templom 
telkén, ahol kötéllel körül-
kerítették őket, s olyan mé-
retű templomot építhettek, 
amennyi helyet így elfoglal-
tak (mindenki a legvastagabb 
ködmönét vette fel erre az al-
kalomra). A templom 1772-76 
között épült fel torony nélkül, 
de állt mellette egy régi fato-
rony. 1932-ben építették fel 
az északi homlokzat elé a 35 
m magas tornyot. 560 kg-os 
harangját Seltenhofer Frigyes 

öntötte 1929-ben Sopronban, 
felirata: „Dicsőség a magas-
ságos mennyekben az Isten-
nek és e földön békesség és az 
emberekhez jóakarat. A szol-
gálat örömével öntették Isten 
dicsőségére a hejőcsabai re-
formátus egyház áldozatkész 
hívei.” A 150 kg-os harangot 
Korrents Márk öntötte Eger-
ben, felirata: „A hejőcsabai 
református szentegyház hívei 
által közköltségen újra öntet-
ték 1860-ban.”

Július 14-én és 15-én este 19:00 órától három-három 
együttes mutatja be műsorát a belvárosban lévő Szinva 
teraszon a Miskolci Dixieland és Jazz Fesztiválon.

PÉNTEKI PROGRAMOK:  
19:00 D.T. Band- Miskolc 
20:00 Hot Club of Hungary- Budapest 
21:00 Dixie Chicks Dixieland Band- Szlovákia, Zólyom 

SZOMBATI PROGRAMOK: 
19:00 Bohém Ragtime Band- Kecskemét 
20:00 Pilsner Jazz Band- Csehország, Pilsen 
21:00 Miskolc Dixieland Band 

A Miskolci Dixie és Jazz Fesztivál fővédnöke Kriza Ákos 
Miskolc polgármestere, aki a fesztivál létrejöttét nagy 
mértékben segítette. Fő támogatója Miskolc önkormányzata.
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TIZENHAT TONNÁS MŰALKOTÁS KERÜL  
AZ ÚJGYŐRI FŐTÉRRE

Miskolci Dixie és Jazz Fesztivál

Miskolci olva-
sónk lánya a 
nyáron megy 

férjhez. Korábban lakást és 
kocsit kapott levélírónktól, 
míg a fiúnak nincs vagyona. 
Olvasónk kérdezi, lehet-e 
szerződésben rendezni a há-
zasság előtt a vagyoni viszo-
nyokat, hogy egy esetleges 
válás esetén, ne forgassák ki 
gyermekét a vagyonából.

A törvény szerint, a há-
zasság esetén, a felek között 
vagyonközösség jön létre, és 
fele-fele arányban szereznek 
tulajdonjogot. A jog azon-
ban, megteremti a lehető-
ségét annak, hogy a felek a 
törvénynek ettől a fő szabá-
lyától eltérő módon szabá-
lyozzák vagyoni viszonyai-
kat. A házassági vagyonjogi 
szerződés elsődleges célja, 
hogy válás esetén, az anyagi 
következmények pontosan 
kiszámíthatók legyenek. 

A felek a házassági vagyon-
jogi szerződésben vagyonuk 
meghatározott részei tekinte-
tében különböző vagyonjogi 
rendszereket köthetnek ki, és 
eltérhetnek a törvényes vagy a 
választott vagyonjogi rendsze-
rek szabályaitól is, ha az elté-
rést e törvény nem tiltja. Lehe-
tőség van arra is, hogy a felek 
a vagyonközösséget, teljesen, 
vagy egyes vagyontárgyak vo-
natkozásában kizárják.

Házassági vagyonjogi 
szerződés a házasság előtt, 
és alatt is köthető, és nem 
csupán a már megszerzett, 
hanem a házasság alatt meg-
szerzésre kerülő vagyontár-
gyakra is irányulhat. Utóbb 
módosítható, felbontható 
vagy akár meg is szüntethe-
tő.  A házassági vagyonjogi 
szerződést ügyvéd által el-
lenjegyzett magánokiratba 
szükséges foglalni.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Házassági  
szerződés 

Jövő vasárnap, július 16-án 
lesz a diósgyőri vár kápolná-
jának Szent Hedvig búcsúja. 
A 9 órai szentmisét a vár lo-
vagtermében Mikolai Vince 
főesperes, diósgyőri plébá-
nos mutatja be. Ezen a napon 
a 10 órai szentmise elmarad a 
diósgyőri templomban. 

Ugyancsak 16-án lesz a 
karmelita templom Kármel-
hegyi Boldogasszony bú-
csúja. A 11 órakor kezdődő 
szentmisét Bosák Nándor 
ny. püspök mutatja be. Előt-
te, szombaton, 17 órai kez-
dettel lesz szentmise a temp-
lomban, a lelki előkészületet 

Papp Zoltán görögkatolikus 
atya vezeti. 

Életének 75. évében el-
hunyt Welther Teréz, aki 
évtizedeken át volt a Mino-
rita-templom kántora és a 
Szent Ferenc Kórus karna-
gya. Temetése 18-án, kedden, 
a 14 órakor bemutatandó 

szentmise után, a templom 
kriptájában lesz. Július 9-én, 
17 órától, a Miskolc Televí-
zió HívőSzó című műsorá-
ban Hejőcsabai református 
templomból közvetítenek 
istentiszteletet. Igét hirdet: 
Jobbágy Bertalan református 
lelkipásztor

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

„Uram, jöjj alá az én hajlékomba…”: 
A miskolc-hejőcsabai református templom 

1946. július 23.-án az MKP Miskolcon rendezte meg a leg-
nagyobb vidéki „forintvédő” tömegdemonstrációját, mint-
egy 250.000 ember előtt. 

A város és a megye forint-
védő bizottságokat szervezett, 
melyeknek feladata volt a fe-
ketézők, spekulánsok felderí-
tése, leleplezése. A bűnbakok 
hamarosan a Flórián malom 
vezetői lettek. Rejtő Sándort 
és Jungreisz Ernőt letartóz-
tatták. A vád ellenük az volt, 

hogy háromszoros áron adtak 
el lisztet. A kommunisták „az 
elért eredményeiket” további 
hangulatkeltéssel próbálták fo-
kozni. A feketézők ellen július 
30-ra terveztek munkástünte-
tést, a tömeg Diósgyőrből in-
dult a város felé. A két „feketé-
zőt” eközben a Baross-aknára 

vitték fizikai munkára, éppen 
azon a délutánon, éppen azon 
az útvonalon, ahol a tömeg kö-
zeledett. A villamos kitérőben 
felismerték őket, táblát akasz-
tottak a nyakukba – „Halál a 
forintrontókra!” – felírással, s 
a menet élére állították őket. 
Amikor a vármegyeháza elé 
értek, az egyik internált ma-
lomtulajdonos hátizsákjából a 
dulakodásban szalámi, keksz 
és sajt hullott ki. A zsákot me-
net közben tehette valaki a há-
tukra. Egyes források szerint 
sikoltozó asszonyok kezdték a 

lincselést. Jungreisz Ernőt egy 
lovas kocsi után kötötték, majd 
tetemét a főkapitányságra vit-
ték. Rejtő Sándort is félholtra 
verték, később el tudták vinni 
az Erzsébet kórházba, ahol a 
gyors orvosi segítség megmen-
tette az életét. 

A miskolci rendőrség az ügy 
kapcsán 16 embert vett őri-
zetbe. A diósgyőri vasgyárból 
ismét elindult a tömeg társa-
ik kiszabadítására. Betörtek a 
rendőrkapitányság épületébe, 
Fogarassy rendőr főhadnagyot 
olyan súlyosan bántalmazták, 

hogy belehalt a sérülései-
be. Rajk László belügymi-
niszter szigorú vizsgála-
tot követelt. Leváltották a 
miskolci rendőrség egész 
tisztikarát, 35 személy 
ellen emeltek vádat. A 
többségében diósgyőri 
munkásokat érintő, 1947 
elejére kitűzött tárgyalást 
többször elhalasztották, 
végül az 1848-as forrada-
lom centenáriumára való 
hivatkozással, közkegye-
lemmel zárták le. 

SOMORJAI LEHEL

Júliusban történt Miskolcon

„FORINTVÉDŐK”

Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere foga-
dóórát tart 2017. július 12-én 14.00 órától az alpol-
gármesteri tárgyalóban. Sorszámosztás július 10-
én 8.00 órától a Polgármesteri Hivatal portáján.

Dr. Kiss János, Miskolc alpolgármestere, a 11.vk. 
önkormányzati képviselője 2017. július 13-án, csü-
törtökön 14.00-16.00 óra között fogadóórát tart a 
Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójá-
ban. Sorszámosztás július 11-én, kedden 8.00 órá-
tól a Polgármesteri Hivatal portáján. 

ALPOLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA



Mozaik Miskolci Napló

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztalnak, 
kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszámot, ahol rövid üzenetet hagy-
hatnak üzenetrögzítőnkön. Ha elérhetőséget is hagynak, problémájuk megol-
dása érdekében visszahívjuk Önöket!
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Kamionok, személyautók 
ütköztek a 3-as főúton 

Két kamion és három személyautó ütközött július 5.-én a 3-as 
főúton, az arnóti körforgalom után, a Szikszó felé vezető irány-
ban. Az elsődleges információk szerint a balesetben az egyik ko-
csi utasai közül ketten súlyosan, egy ember pedig könnyebben 
megsérült, őket a mentők kórházba szállították. További két em-
ber könnyebben sérült meg. A miskolci hivatásos tűzoltók a ka-
tasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoztak 
a műszaki mentésen. Az egységek áramtalanították a járműve-
ket és segítséget nyújtottak a helyszín biztosításában. A műszaki 
mentés és a rendőrségi helyszínelés idejére az érintett útszakaszt 
lezárták a hatóságok.

Köveket dobáltak az autókra a felüljáróról 
Egy tehergépkocsi vezetője június 30-án az M30-as autópályán 

haladt Budapestről Miskolc irányába, a külső sávban, mintegy 
80 kilométeres sebességgel, amikor az emődi felüljáróról ledo-
bott kő betörte a szélvédőt. A bejelentést követően a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Emődi Autópálya 
Alosztályának munkatársai azonosították, majd elfogták azt a 
két lányt, akik a felüljáróról köveket dobtak az autókra. A 16 és 
14 éves emődi elkövetők azt mondták: szórakozásból ejtették le a 
köveket az útra. Közlekedés biztonsága elleni bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt folytat ellenük eljárást a hatóság.

Iskolát akartak kifoszta-
ni a Győri kapuban 

Tetten érték a miskolci 
rendőrök azt a 15 éves fiút, 

aki betört egy általános iskolába a Győri kapuban. A rendőrök jú-
lius 2-án éjfél körül járőrözés közben figyeltek fel a riasztó hang-
jára a Győri kapuban. Észrevették, hogy a közelben lévő általános 
iskola ajtajának üvegét betörték, majd az épületben tetten értek 
egy fiatalkorú fiút, akitől feszítővasat, elemlámpát és csavarhúzót 
is lefoglaltak. A 15 éves fiúval szemben lopás vétség kísérletének 
megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Miskolci Rendőrka-
pitányság Vasgyári Rendőrőrse.

Kigyulladt egy raktár a Fonoda utcában 
Tűz ütött ki július 2-án délután egy több mint kétezer négy-

zetméteres raktárépületben Miskolcon, a Fonoda utcában. A leg-
magasabb, ötös kiemelt riasztási fokozat mellett a tűzoltás veze-
tését a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. 
A városi tűzoltókon kívül a helyszínre érkeztek a kazincbarcikai, 
a tiszaújvárosi, az encsi és a szerencsi egységek is, több mint har-
minc tűzoltó dolgozott az épület oltásán. A csarnokban egy te-
herautó és egy irodahelyiség égett, papír- és műanyag áru, vala-
mint alkatrészek lángoltak.  A tűzoltóknak fél öt körül sikerült a 
lángokat elfojtaniuk, de az izzásokat csak a tető megbontása után 
tudják teljesen megszüntetni.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Minden csak elhatározás kér-
dése, és bármennyire is kilátástalannak tűnik a helyzet, va-
lójában nincs olyan feladat, amit ne tudna most megoldani. 

Ezen a héten főleg ne vesztegesse az időt aggodalmaskodásra.

Bika (április 21 – május 20) Készen áll arra, hogy őszintén 
beszéljen valakivel, ehhez azonban az kell, hogy ő is készen áll-
jon a változásra. Ha az egyikőjük még mindig csak a kifogásokat 

keresi, kicsi az esély, hogy közös nevezőre jussanak.

Ikrek (május 21 – június 21) Nagyon sok múlik az időzíté-
sen, nem csak időt, de pénzt is nyerhet most azon, ha a megfe-
lelő döntést, a megfelelő időben hozza meg. Ne féljen kivárni 

a megfelelő pillanatot, ezzel nyerheti a legtöbbet.

Rák (június 22 – július 22) Tele van energiával, és sokkal 
biztosabb a dolgaiban, mint korábban bármikor. Ez így van 
rendjén, de most is lesznek olyanok, akik megpróbálják elbi-

zonytalanítani. Ne hagyja nekik, hogy elrontsák a kedvét.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Sok dolog áll Ön előtt, 
és nem árt, ha átgondolja, mikor mit akar csinálni, mert csak így 
kerülheti el, hogy saját magának tegyen keresztbe. Most sem-

miképpen ne kapkodjon, inkább tervezze el, mit mikor csinál.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Kár volt aggódnia vala-
mi miatt, mert most kiderül, hogy minden az elképzelései szerint 
alakult, és nem is lehetnének kedvezőbbek a dolgok. Amikor iga-

zán nagy a szükség, most is érkezik majd a megoldás.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Szeretne megbízni va-
lakiben, de nem biztos abban, hogy készen áll egy ilyen döntést 
meghozni. Attól is tart, hogy túl sokat kellene kockáztatnia, pe-

dig nagy árat fizetett azért, amit most már a magáénak tud.

Skorpió (október 24 – november 22) Tartson most sok kis 
szünetet, próbálja változatosan végezni a feladatait, mert a 
monotónia figyelmetlenné teheti, és lehet, hogy nem vesz ész-

re egy fontos lehetőséget. Mindig tartsa nyitva a szemét!

Nyilas (november 23 – december 21) Lehet, hogy úgy érzi, 
valami csakis Önre tartozik, de mégsem árt, ha tudatja a változást 
azokkal, akik úgyis meg fogják idővel tudni a dolgot. Higgye el, 

sok kellemetlen kérdést és helyzetet megelőzhet ilyen módon. 

Bak (december 22 – január 20) Lehet, mások azt gondolják, 
szigorú velük, de ők nem tudják, hogy a hétköznapokban ön-
magával szemben sokkal szigorúbb. Ne feledje, nem várhatja 

el mindenkitől ugyanazt a hozzáállást, amit Ön a munkába ad.

Vízöntő (január 21 – február 19) Jól állnak most a dolgai, de 
ha nem figyel, gyorsan megváltozhat a felállás, és lehet, hogy a 
következő pillanatban már Ön áll majd vesztésre. Ezen a héten is 

tartsa kézben a dolgokat, ne lankadjon a figyelme!

Halak (február 20 – március 20) Jól teszi, ha most egy kis 
extra feladatot is vállal, de azért figyeljen oda, ne csak a köte-
lességekre, hanem saját magára is. Alkalmazkodjon az időjárá-

si körülményekhez, máskülönben nagyon megterheli ez a hét.

FORRÓ NYOMON

Újra látható tigris a Miskolci Állatkertben – sőt, nem is egy, 
hanem mindjárt kettő! A nagymacskák a Budapesti Állatkert-
ben jöttek világra, onnan kerültek most Miskolcra, ahol min-
den bizonnyal rövid időn belül a látogatók kedvenceivé válnak. 
Az első napokban még csak óvatosan ismerkedtek új otthonuk-
kal, később azonban egyre aktívabbak lettek a kifutójukban.

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ  

FELVÉTELE

Szombaton érkezett Miskolcra a Tour de Hongrie, a Magyar Kerékpáros Körverseny mezőnye. Miskolc a város eddigi legnagyobb 
bringás bulijával készült az eseményre, délután 14 órától a Szent István téren. A B!KE DAY névre keresztelt programsorozat szinte min-
den elemében kapcsolódott a kerékpározáshoz – legyen szó különleges, még sosem látott bringákról, ügyességi játékokról, nagyszabá-
sú közös bringás aerobicról, vagy éppen jótékonyságról. A rendezvény szervezéséért felelős csapat úgy álmodta meg a miskolci B!KE 
DAY-t, hogy témakörönként, célcsoportonként akár külön, akár egyben is értelmezhető és csábító legyen.               FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

Bike Day

Szibériai tigrisek 
Miskolcon

Operafesztivál 2017
2

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben az idei operafesz-
tivál néhány előadásának neveit rejtettük el. Kérjük, a megfej-
téseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2017. 
július 27-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Mis-
kolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A 
helyes megfejtéseket beküldők között egy-egy 2017-es Mis-
kolci Kalendáriumot sorsolunk ki. Legutóbbi rejtvényünk he-

lyes megfejtései: 1. Csóka Sándor 2. Egressy Ákos 3. Gerőffy Sándor 4. Károlyi Lajos. 
Nyertesek: Csató Gabriella (Miskolc, Újjáépítési u.), Farkas Szabolcs (Miskolc, Daru 
u.) Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.
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