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Telt ház, őrült hangulat, 
hangerő és látvány. A nyár 
egyik legnagyobb zenei 
durranásaként beharangozott 
Hooligans Symphonic 
koncertshow beváltotta a 
reményeket: az eseményen 
2200 zenerajongó tapsolt és 
énekelte a Hooligans dalait a 
Generali Arénában. 

Kezdődik a bajnokság!

5.
oldal

9.
oldal

„Jaj úgy élvezem  
én a strandot…!”

HOOLIGANS SYMPHONIC

SZURKOLÓI ANKÉT  
A SZINVA TERASZON

Egyetemi Kosárlabda Európa-bajnokság

„Ha végre itt a nyár, és meleg az idő, az ember strandra jár…” – Miskolcon is nagyon sokan – 
helyiek és turisták – keresnek felüdülést a megújult, látványos élményeket kínáló fürdőkben.
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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

Rajtol a 14. Európai Egyetemek Kosárlabda Bajnoksága Miskolcon, ez alkalomból pénteken a 
szervezők – a Miskolci Egyetem és a városi önkormányzat – sajtótájékoztatót tartottak a Gene-
rali Arénában. Az egy héten át tartó sportesemény hivatalosan a megnyitóval veszi kezdetét, 
melynek a Szent István tér ad otthont vasárnap 18 órakor.

Minden készen áll arra, hogy július 16. és 23. 
között Miskolcon eldőljön, mely egyetemi csa-
patok a legjobbak Európában. A kontinensvi-
adal különlegessége, hogy nem nemzeti egye-
temi válogatottak mérettetik meg magukat, 
mint az Univerziádén vagy az egyetemi világ-
bajnokságokon, hanem intézményi csapatok, a 
saját nemzeti egyetemi bajnokságuk győztesei.

 „Nálunk pattog a labda”
Ö s s z e s e n 

16 férfi és 12 
női együttes 
látogat a bor-
sodi megye-
sz ék hely re , 
köztük a Ma-
gyar Egyete-
m i-Fői s ko -
lai Országos 
B a j n o k s á g 
( M E F O B ) 
férfi és női 
nyertese, va-

lamint a Miskolci Egyetem férfi csapata. A tor-
na erősségét jól mutatja, hogy a legtöbb részt-
vevő intézmény soraiban élvonalbeli játékosok 
szerepelnek, így a mérkőzésekre kilátogatók 
ízelítőt kaphatnak a szerb, a német vagy a fran-
cia élvonal színvonalából is.

Az elmúlt évek legkiemelkedőbb miskolci 
rendezésű sporteseményére közel 500 résztve-
vőt várnak a szervezők. A mérkőzéseket három 
helyszínen, a Generali Arénában, a megújult 
Egyetemi Körcsarnokban és a Jégcsarnokban 
bonyolítják le.

– Nálunk pattog a labda – fogalmazott a pén-
teki sajtótájékoztatón Deák Csaba, a Miskolci 
Egyetem kancellárja, a szervezőbizottság el-
nöke. – Készen állunk arra, hogy Miskolc si-
keres tornát rendezzen. Mivel az alsó korhatár 
tizennyolc év, több felnőtt, kiforrott játékos is 
pályára lép, így a látványos mérkőzések garan-
táltak.

 Miskolc igazi sportváros
Kiss János alpolgármester, a szervezőbizott-

ság társelnöke hangsúlyozta, hogy Miskolc 
igazi sportváros, komoly tradíciókkal, nagy-

nevű klu-
bokkal és 
nem csak az 
élsport, ha-
nem a tö-
meg- és sza-
badidősport 
fe j le s z té s é t 
is fontosnak 
tartja az ön-
kormányzat.

– A tradí-
ció és az iden-
titás mellett a 
szurkoló is 

fontos szerepet tölt be a miskolci sportéletben, 
legyen szó bármilyen sporteseményről, meg-
töltjük a lelátókat – fogalmazott az alpolgár-
mester. – A sport építi a város imázsát, a közös-
séget, elősegíti az infrastrukturális és gazdasági 
fejlődést, támogatja a turizmust, valamint jó 
hatással van az egészséges életmódra való neve-
lésre. Ezek a sport küldetései. A figyelem most 
érthető módon elsősorban a vizes világbaj-
nokságé, de ez is az ország és benne városunk 

erejét, spor-
tosságát mu-
tatja, hogy a 
főváros és a 
vizes világ-
b a j n o k s á g 
mellett Mis-
kolc is világ-
vers eny nek 
ad otthont.

A Magyar 
Kosárlabdá-
zók Orszá-
gos Szövetsé-
ge (MKOSZ) 

anyagilag és szakmailag is támogatja az Eb-t. 
Bodnár Péter, a szövetség főtitkára a sajtótá-
jékoztatón elmondta, hogy a sportági szövet-
ség és a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sport-
szövetség (MEFS) által közösen indított, 
példaértékű egyetemi kosárlabda bajnoksá-
got, melynek révén jelentősen fejlődött a ha-
zai egyetemi kosárlabdasport. Mindezt egy 
sikeres miskolci Európa-bajnokság tovább 
tudja erősíteni, amelynek lebonyolításhoz az 
MKOSZ is jelentős mértékben hozzájárult. 
A főtitkár hozzátette, reméli, pár éven belül 
Miskolcnak is lesz élvonalbeli férfi kosárlabda 
csapata az NB I-ben.

 Kiválóak a feltételek
Kiss Ádám, a MEFS elnöke szerint „Miskolc 

nagyszerű, gyönyörű hely, a feltételek kiváló-
ak ahhoz, 
hogy sikeres 
otthona le-
gyen a tor-
nának”. Az 
e s e m é n y e n 
Peter George, 
az Európai 
E g y e t e m i 
Sportszövet-
ség (EUSA) 
technikai de-
legá lt jaként 
volt jelen. A 
s z a k e m b e r 
nem először 

jár már Miskolcon, korábban utánpótlás-tor-
nákon segédkezett. Mint mondta, biztosra 
veszi, hogy sikeres Eb-t fog látni és már csak 
azért is gondolja így, mert a szervezési jogot 
sem könnyű megkapni, a kiválasztási folyama-
tot az EUSA nagyon komolyan veszi.

A kontinens legjobbjait látja vendégül Miskolc!

Egyetemi kosár Eb:  
minden készen áll

MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG
A XIV. Egyetemi Kosárlabda Európa-baj-
nokság nyitórendezvényét 2017. július 16-
án tartják a belvárosban. A csapatok és kí-
sérőik a 17.45-től 18:00 óráig vonulnak a 
Hősök teréről a Szent István térre, ahol 18 
órakor kezdődik a megnyitó ünnepség. 

KÖSZÖNTŐT MOND: 
– Kriza Ákos, 

Miskolc MJV polgármestere

– Deák Csaba, 
Miskolci Egyetem kancellár,  
Szervező Bizottság elnöke,

– Bill Thompson,  
European Universities Basketball  

Championship (EUSA), bizottsági tag.

A XIV. EGYETEMI KOSÁRLABDA  
EURÓPA-BAJNOKSÁGOT  

HIVATALOSAN MEGNYITJA:
– Kriza Ákos,  

Miskolc MJV polgármestere.

– Az eseményen bemutatkoznak a részt-
vevő csapatok, ott lesznek a különböző 
szakmai szervezetek képviselői és a szak-
mai stábok, az önkétesek; a Fly Addiction 
Team pedig látványos akrobatikus kosár-
labda bemutatót tart. 

– A rendezvény miatt július 16-án 17.45-től 
18:00 óráig a Villanyrendőr és a Városház 
tér között lassabban közlekednek a villa-
mosok. 

– A megnyitó ünnepség ideje alatt, 18:00-tól 
19:00 óráig a Városház téren forgalomlas-
sításra kell számítani.

Deák Csaba

Kiss János

Bodnár Péter

Peter George



Az egész várost behálózzák a 
sportinfrastruktúra-fejlesz-
tések – emelte ki Kriza Ákos 
polgármester a felújított 
Egyetemi Körcsarnok hétfői 
átadó ünnepségén. A szebb 
és modernebb épület újabb 
érv azon sportolók számára, 
akik a Miskolci Egyetemen 
kívánnak továbbtanulni – 
egy valódi sportcentrum 
várja őket a campuson!

A több mint ezer négyzet-
méteres küzdőtér a kosárlab-
da, kispályás labdarúgás, kézi-, 
röp- és tollaslabda sportági igé-
nyeit egyaránt kiszolgálja, de itt 
edzenek a miskolci szablyavívó 
iskola „növendékei” is. Az épü-
letet még 1983-ban emelték, az-
óta jelentősen elhasználódott. 
A közel 300 millió forintos fel-
újítás során most lecserélték az 
összes régi nyílászárót és a tel-

jes gépészetet. Megújult a fűtési 
és légtechnikai rendszer, újak a 
lelátó székei és az öltözők búto-
rai is. A felújítás a MEAFC ko-
sárlabda sportágban benyújtott 
2016/17-es sportfejlesztési prog-
ramjában szerepelt.

A Körcsarnok külső rekonst-
rukciója és energetikai kor-
szerűsítése, belső megújulása 
a MEAFC kosárlabda sport-
ágban benyújtott 2016/2017-es 
sportfejlesztési programjában 

szerepelt, amelyet a Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szö-
vetsége támogatólag jóváha-
gyott. A TAO keretet a Borsod-
Chem Zrt., a beruházási összeg 
mintegy 30 százalékos önrészét 
pedig a Miskolci Egyetem biz-
tosította. Deák Csaba egyetemi 
kancellár példaértékűnek ne-
vezte a kivitelezést, a rövid ha-
táridők ellenére is példás mi-
nőséget. Emlékeztetett, hogy 
2014. óta minden évre jut va-
lami sportfejlesztés vagy je-
lentős sportesemény. Átadták 
az atlétikai centrumot, 2015-
ben a kerékpárosoknak ked-
veztek fejlesztésekkel, tavaly 
táj futó világversenynek adott 
otthont a campus. Idén itt a 
felújított körcsarnok, s a hétvé-
gén már fogadják is a 14. Egye-
temi Kosárlabda Európa-baj-
nokság mezőnyét. Rakaczki 
Zoltán, a MEAFC ügyvezető 

elnöke úgy fogal-
mazott, az egye-
temi sport látvá-
nyos fejlődésnek 
indult. 2012-ben, 
M a g y a r o r s z á -
gon egyedülálló 
módon elindítot-
tak kosárlabdá-
ban egy nemze-
ti egyetemi ligát. 
Ennek köszönhe-
tő, hogy az egye-
temi sportegye-
sületek be tudtak 

kapcsolódni a látvány-csa-
patsportágak TAO támogatá-
si rendszerébe, pályázni tud-
tak a létesítmény-fejlesztésekre. 
Mindezzel párhuzamosan bő-
vült a sportszolgáltatások és a 
sportoló hallgatók száma is a 
Miskolci Egyetemen. 

Kriza Ákos polgár-
mester köszöntőjében ki-
hangsúlyozta: Miskolcon 
a sport a városi kultúra 
része. Kriza Ákos kiemel-
te, városszerte biztosíta-
ni kívánják a kulturált 
sportolási lehetőségeket, 
ennek érdekében való-
di társadalmi összefogás 
alakult ki az elmúlt évek-
ben. Klubok, egyesületek, 
a magánszféra, az önkor-
mányzat és az állam is 

számos helyen fejlesztette a vá-
rosban a sport-infrastruktúrát.

– Az egész várost behálózzák 
ezek a fejlesztések, Diósgyőr-
től az egyetemig. Itt van a talán 
legmodernebb hazai atlétikai 
centrum, most átadjuk a fel-
újított körcsarnokot és szeret-

nénk a közeljövőben a Kemény 
Dénes Uszodát a vizes sportok 
központjává tenni. Nagyon so-
kan éppen ezért választják a 
Miskolci Egyetemet, mert kivá-
ló sportolási lehetőségeket biz-
tosít számukra – hangoztatta a 
polgármester. 
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Csaknem egymilliárd fo-
rintos beruházásból újul 
meg a diósgyőri városköz-
pont. A fejlesztést Miskolc 
önkormányzata a Diósgyőri 
Római Katolikus Plébániá-
val konzorciumban valósítja 
meg, a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program 
támogatási rendszeréből 
nyert pályázati forrásból. 

A projekt részeként már 
idén márciusban megkez-
dődött a Petőfi Sándor Fiók-
könyvtár klímatudatos felújí-
tása. A Nagy Lajos király útja 
16. szám alatti épület késő ba-
rokk stílusban épült 1758-ban, 
1977-től működik itt könyv-
tár. A beruházás várhatóan 
augusztus elejére készül el. 

A fejlesztési program sze-
rint a II. János Pál pápa tér 
lépcsőzetes süllyesztést kap 
a Szinva-patak medre felé. 

A téren újonnan kialakított 
sétányok mentén kandelá-
berek, utcabútorok kapnak 
helyet, ezen felül egy szökő-
kút kialakítása is szerepel a 
tervekben. A terület átala-
kításával párhuzamosan fel-
újítják a tér melletti hidat, a 
Nagy Lajos király útját pedig 
forgalomcsillapított övezetté 
alakítják át. A Vár utcában 
egy új kávézót hoznak létre. 

A miskolci városháza köz-
leménye szerint, a „Diósgyőr 
városközpont integrált reha-
bilitációja” elnevezésű projekt 
Miskolc Településfejlesztési 
Koncepciójának és Integrált 

Településfejlesztési Stratégi-
ájának megfelelően valósul 
meg. Hozzájárul a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program gazdaságfejlesztési, 
illetve a lakosság megtartását 
szem előtt tartó céljaihoz. A 
fejlesztések javítják a telepü-
lésrész általános környezeti ál-
lapotát, segítik a fenntartható 
fejlődési pályára állítását. 

A projekt 100 %-os támo-
gatással, az Európai Unió és a 
Magyar Állam hozzájárulásá-
val, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinanszírozá-
sával valósul meg. A támogatás 
összege bruttó 940 millió forint

Egymilliárd forintból ki-
lenc út, illetve útszakasz és 
egy híd felújítása, valamint 
két új út építése kezdődik 
el Miskolcon július 17-én.

Az elkövetkező időszak-
ban jellemzően egy-két na-
pos félpályás, 300-500 mé-
teres útlezárásokra kell 
számítani. A szegélyépíté-
sek idején útszűkület las-
sítja majd a forgalmat. Az 
autóbusz-közlekedés, ideig-
lenes megállóhelyek kijelö-
lésével, egyetlen utcán sem 
szünetel. A Szabó Károly 
utcában háromszor várha-
tó egynapos, teljes útlezá-
rás, ez azonban a környező 
utcákon megkerülhető lesz. 

A Pozsonyi utcában a teljes 
szakaszon tilos lesz a parko-
lás, a gépjárműveket a lakó-
telep északi részén, a házak 
között található nagy parko-
lóban lehet majd elhelyezni. 
A Kuruc utcán is parkolá-
si tilalom lesz, az ideiglene-
sen kijelölt parkolókat táb-
lák jelzik majd. A Babits és 
a Kassák utcán rövid idő-
szakokra egyes ingatlano-
kat nem lehet majd autóval 
megközelíteni. A kivitelező 
a lakosságot folyamatosan 
tájékoztatja a várható forga-
lomkorlátozásokról. A Mi-
kes Kelemen utcán, félpályás 
útlezárások mellett, augusz-
tus 15-től kezdődik az épít-
kezés. A forgalom a Görgey 

utca felé haladhat egy irány-
ban, a beruházás idején cél-
forgalmi behajtás és parko-
lási tilalom lesz érvényben. 
Az aszfaltszőnyegezés ideje 
alatt jelzőőrös irányítás mel-
lett időszakosan korlátozzák 
a behajtást. Parkolni a kör-
nyező utcákban lehet.

A kivitelezők valameny-
nyi érintett utcában szóró-
lapokon, és közvetlen meg-
kereséssel is tájékoztatják a 
lakosságot az aktuális mun-
kákról, forgalomkorláto-
zásokról és az ingatlanok 
megközelíthetőségéről. Az 
építkezések idejére a lakos-
ság türelmét és megértését 
kérik.

Egymilliárd forint a miskolci 
utakra – kezdődnek a felújítások

Az önkormányzat 999 435 818 forint vissza nem térítendő állami támogatást nyert 
el, amelyből 2017. december végéig az alábbi utak újulnak meg:
Lorántffy Zsuzsanna utca (teljes hosszában)
Muhi utca (Mexikó völgy utca – Lorántffy utca között)
Szinva-híd a Lorántffy Zsuzsanna utcában
Ifjúság útja (Szabadságharc utca – Csabai kapu között)
Szabó Károly utca (teljes hosszában)
Fonoda utca (Szinva-híd – Ferroglóbusz-telep – vasúti átkelő között)
Besenyői utca (Vágóhíd utca – József A. utca között)
Pozsonyi utca (teljes hosszban)
Kuruc utca (teljes hosszban)
Kassák Lajos utca (teljes hosszban)
Babits Mihály utca 1. ütem (Kassák Lajos utca – Miskolci utca közötti szakasz/)
Mikes Kelemen utca (Görgey utca – Dessewffy utca közötti szakasz) 

ÚJJÁÉLED A DIÓSGYŐRI  
VÁROSKÖZPONT

ÁTADTÁK A MEGÚJULT EGYETEMI KÖRCSARNOKOT
„Miskolcon a sport a városi kultúra része”



„Ha végre itt a nyár és me-
leg az idő, az ember strand-
ra jár…” – Miskolcon bőven 
van rá lehetőség, hogy ele-
get tegyünk az ismert slá-
gerben foglaltaknak. 

A Miskolctapolcai 
Strandfürdő csaknem tíz-
éves bezárás után, 2015-
ben lett ismét a látogatóké. 
A megújult fürdő különle-
ges kúpja még megidézi a 
régi épületet, mint ahogy 
Európa egyetlen Green 

City alapelvek szerint épült 
strandjának hatalmas pla-
tánfái is. A beruházásnál 
azt tartották szem előtt, 
hogy olyan fürdőkomplexu-
mot építsenek, amely meg-
felel a XXI. század elvárása-
inak, de a természet értékeit 
szinte érintetlenül hagyja. 
Az elkészült, fitness-, well-
ness-központot tartalmazó 
strand csak az első ütem, 
amely hamarosan tovább 
épül, s egy egyedülálló él-
ményfürdővel egészül ki.  

A kibővült, korszerűsített 
komplexum különleges kör-
nyezetével egyedülálló él-
ményt kínál vendégeinek.

A megújult Selyemréti 
Standfürdőt 2013 nyarán 
adták át. A fürdeni, felüdül-
ni vágyókat itt 3,5 hektáros 
parkosított területtel vár-
ják: összesen hat medencé-

ben 2728 négyzetméter vízfe-
lülettel, valamint új wellness 
szolgáltatásokkal nyújtanak 
felhőtlen kikapcsolódást a lá-
togatóknak. 

A strandolók újra élvez-
hetik a dögönyözőket és bir-
tokba vehették a 3 pályás 
csúszdamedencét, a 25 mé-
teres tanmedencét, a pezs-

gőfürdős ülőmedencét és egy 
élményelemekkel felszerelt 
gyermekmedencét, továb-
bá a folyamatosan működő 
50 méteres úszómedencét is. 
Az új strandfürdő gyönyörű, 
pihenésre alkalmas parkkal 
rendelkezik.

A Selyemréti Strandfür-
dő idén komoly elismerés-
ben részesülhet, ehhez azon-
ban ránk, fürdővendégekre is 
szükség van! A termalfurdo.
hu által szervezett megmé-
rettetésen az év feltörekvő 
fürdője kategóriában szavaz-
hatunk a selyemréti strandra 
- egészen augusztus 31-ig - az 
eredményt szeptember 5-én 
hirdetik ki.

Miskolc egyik leglátogatot-
tabb turistalátványossága, a 
barlangfürdő egy melegfor-
rások fölött emelkedő bar-
langban kialakított fürdőhely 
Miskolctapolcán, gyönyö-
rű természeti környezetben. 
A 30 fokos víz és a barlang 
klímája gyógyhatású, főként 
ízületi betegségek esetén, de 
sótartalma alacsonyabb, mint 
a gyógyvizeké, nem éri el az 
1000 milligramm/litert sem, 
így korlátlan ideig lehet ben-
ne fürdeni. Mivel jelentős ré-
sze zárt és a víz meleg, egész 
évben látogatható. Magyaror-
szág egyik legnépszerűbb tu-
ristalátványossága 2016-ban 
elnyerte az év fürdője címet.

Immáron egy hónapja ki-
tört a nyári szünet, minden 
valamirevaló miskolci diák 
bedobta a sarokba az iskola-
táskáját és vadul tervezgeti 
a nyári estéket a haverok-
kal. Ilyenkor zsizseg a város, 
pezseg a centrum és min-
den fiatalt megtalálhatunk 
a főutca valamelyik teraszán 
ücsörögni egy flair széken, 
sötétedés után a pajtijaival. 

Megnyugtató látni, hogy az 
időtöltés ezen formáját már 
igen jól űzi a fiatalabb gene-
ráció is, felfedezték Miskolc 
romkocsmáit, szórakozóhe-
lyeit - no de mi a helyzet a 
napközbeni időtöltéssel? Hova 
menjünk, mit csináljunk nyá-
ron fényes nappal?

Első körben kanyarodjunk 
be a főutca legkreatívabb 
fagy laltozójába, a Yummy-

ba. Ez nem is egy fagylalto-
zó, sokkal inkább egy kreatív 
játszóház korhatár nélkül. Új 
értelmet nyert a „kérek egy 
gombóc vanília fagyit” kije-
lentés. Itt nem csupán külön-
böző ízesítésű gombócok kö-
zül választhatsz – főleg mivel 
gépfagyiról van szó – hanem 
kiélheted a fagyizás iránti 
legnagyobb perverziódat is. 
Gumicukor, pillecukor, cso-

koládé, karamell, kandíro-
zott gyümölcsök, zizi, müz-
li és még sorolhatnám, hogy 
mennyi élvezeti cikk közül 
választhatsz, ha szeretnéd 
minden földi jóval megpakol-
ni a fagyikelyhedet. És akkor 
még az önteteket nem is emlí-
tettem! Szóval, ha bekukkan-
tasz a Yummyba, garantált a 
kis súlyfelesleg, de néha meg-
éri csalni a diétában lányok!

Most pedig akkor dolgoz-
zuk le ezt a cukorbombát! Ül-
jünk fel a 20-as buszra a Cent-
rumnál – oké ettől még nem 
fogunk fogyni – na de majd 
Tapolcán a bobozás megteszi 
hatását. Amint bebattyogtunk 
a buszmegállótól a bobpályá-
ig, elkezdhetünk gondolkod-
ni, hogy ki üljön hátul, vagyis 
hogy ki kezelje a fék kérdését 
a masinán. Minden hölgynek 

ajánlom, hogy ha ez egy randi, 
akkor természetesen engedjük 
át a srácoknak az irányítást, 
főleg mivel nem biztos, hogy 
annyira élveznék a fiúk, ha ösz-
szekuporodva kellene lecsúsz-
niuk a magasból az első „ülé-
sen”. Abban az esetben viszont, 
ha ez nem randi csupán baráti 
bobozgatás, azt javaslom, sose 
engedjétek ki a kezetek közül 
az irányítást. Nem egyszer jár-

tam már úgy, hogy ezen a pár 
száz méter magasságból leszá-
guldó bobon konkrétan ha-
lálfélelmem volt, mert a drága 
cimborám a féket, mint olyat 
nem igazán használta. Jó ta-
nács: ne vigyetek magatokkal 
táskát, napszemüveget a fejte-
tőn és a papucs sem túl jó vá-
lasztás ezen a sporteszközön.

No ha ezzel is megvolnánk 
természetesen ér romantikázni 

a miskolctapolcai kis tavacská-
nál; körbesétálni, kézenfogva, 
hattyúkat nézegetve, majd be-
térni egy jó lángosra a büfésor-
ra. Amennyiben még mindig 
szeretnétek Tapolca hűs árnyé-
kában ejtőzni, úgy azt javas-
lom az egész napos mókázás 
után kanyarodjatok be a bar-
langfürdőbe egy kis éjszakai 
pancsolásra. Ez a hely ugyanis 
nem csak egy szimpla strand, 
hanem az egyik legnagyobb 

nyári élményed is egyben. Ez 
nem csak medencék halmaza, 
hanem különböző tematiká-
jú termek kiépített úthálóza-
ta. Figyelem: könnyű eltéved-
ni! Legalábbis számomra. A 
barlang, mint olyan, nem egy 
könnyen kiismerhető helyi-
ség, úgyhogy próbáljatok meg 
nem leszakadni a többiektől 
éjszakai fürdőzés közben. Ha 
szerencsétek van, akkor egy 
olyan nyári estét fogtok majd 
ki, amikor valami különle-
ges zenés desszerttel is készül 
a barlangfürdő számotokra és 
akkor még élvezhetőbbé válik 
majd ez az esti móka.

Ha már kellőképpen kiázta-
tok és eltévedtetek legalább há-
romszor a barlangban, akkor 
azt hiszem ideje hazamenni, 
vagy legalábbis vissza a város-
ba, ahol megannyi pub és rom-
kocsma közül válogathattok…
de erről majd legközelebb.

MUNTYÁN  BERNADETT

„...Akár erdő akár folyó, gyönyörű a vakáció!”
Szabadidő Miskolci Napló4

Lantos 
Zsuzsa, 
a Miskolc-
tapolcai 
Strandfürdő 
vezetője

Folyamatosan növekszik a 
látogatószám, egyre több mis-
kolci vendégünk van, de látha-
tó, hogy a turisták is nagyon 
kedvelik a strandokat. Ezért  
próbálunk hétvégenként minél 
több extra szórakozási lehe-
tőséget biztosítani a vendégek 
számára. Nemrég például Fitt 
nyílt napot tartottunk, a na-
pokban edzést tartott nálunk 
Czanik Balázs és nemsokára, 
egészen pontosan július 28-
án a Rádió-M ismét kitelepül 
majd a strandra. 

Bánrévi 
Kinga
a Selyemréti 
Strandfürdő 
vezetője

Az időjárás néha megtré-
fál minket, de ennek elle-
nére jóval több – százezret 
meghaladó számú - látoga-
tója volt már a Selyemréti 
Strandfürdőnek az idei első 
félévben, mint a tavalyi-
ban. Vannak úszóbérlete-
seink, jönnek vízilabdások 
és természetesen a strando-
lók. Számtalan programot 
szervezünk, május utolsó 
hétvégéjén például a gyer-
meknapot ünnepeltük, csa-
ládi vetélkedőkkel, bohóc-
cal, kézműves sátorral.  

Nyeste Csaba 
43 éves, tűzoltó

Sokszor el-
jövünk nyáron 
a Selyemrét-
re, de nagyon 
kedveljük a 
tapolcai stran-

dot is. Ha nagyobb a forró-
ság, akkor azt választjuk, 
most viszont eléggé fúj a szél, 
így a selyemréti mellett dön-
töttünk. Nagyon örülünk, 
hogy már jó ideje nem kell 
Egerbe vagy Bogácsra menni, 
ha fürödni akar az ember.

Kárpáti Linda 
41 éves, háztartásbeli

Nálunk az 
egész család na-
gyon szereti a 
barlangfürdőt 
és a miskolc-
tapolcai stran-

dot. Reggelente döntünk ar-
ról, hová menjünk. Ha korán 
kelünk és hamar elkészülünk, 
akkor a barlangfürdőt választ-
juk, mert ott van gyermek-
rész, viszont ha csak délután-
ra érnénk ki, akkor inkább a 
strandra megyünk. 

Majoros Petra 
18 éves, tanuló

Szépen be-
rendezett és 
mindig tisz-
ta a Mis-
kolctapolcai 
Strand, lát-

szik, hogy nagyon figyel-
nek erre. Most kifejezet-
ten meleg a víz, de én azt 
is szeretem, amikor hűvö-
sebb, nem süti így a nap. A 
miskolciak közül ennek a 
strandnak szeretem legjob-
ban a közönségét.  

Ádám Kata 
30 éves, óvodapedagógus

Évente két-
szer jövünk el 
Miskolcra, itt 
találkozik a 
családunk. Én 
Göncről érke-

zem és ilyenkor soha nem 
hagyom ki a strandolást a 
selyemréti fürdőt és a bar-
langfürdőt. Tényleg szépen 
felújították a selyemréti 
strandot, szerintem igazán 
gyermek- és családbarát 
lett.  

„JAJ ÚGY ÉLVEZEM ÉN A STRANDOT…!” – FŐLEG MISKOLCON 



A magyar operett aranykorá-
ról mesél ezekben a hetekben 
Moszkvában a miskolci szí-
nészmúzeum: a Kálmán Imre 
születésének 135. évfordulójá-
hoz kötődő, egy hónapig láto-
gatható kiállítás június végén 
nyílt meg a Bahrusin Színházi 
Múzeum szalonjában.

A Kálmán Imre és a többi-
ek... című tárlat felsorakoz-
tatja a század első felének vi-
lághírű magyar komponistáit 
és legnépszerűbb műveiket. A 
rendezők bemutatják a zenés 
játékok jellegzetes magyar té-
mái mellett az operettek ked-
velt tájait Pesttől Párizsig. 
Megtudhatjuk, milyen kriti-
kák érték az operettszerző-
ket és hogy miről álmodtak a 
századelő színésznői. Korabeli 

előadásképek, művészportrék, 
plakátok mellett az elmúlt év-
tizedekben született látványos 
jelmez- és díszlettervek vará-
zsolják a múzeum falai közé a 
műfaj színpompás világát. A 
megnyitón a moszkvai intéz-
ményvezető, Dmitrij Rogyi-
nov és Tóth Arnold, a miskolci 
Herman Ottó Múzeum igazga-

tója mondott köszöntőt, majd 
Mikita Gábor kurátor mutat-
ta be a tárlatot. A kiállítást tá-
mogató moszkvai magyar kul-
turális intézetet Hegyi Anita 
igazgató és Kozlov Sándor kul-
turális attasé képviselte. 

Az archív felvételek mellett 
élőben is felcsendültek a jól is-
mert dallamok: Mikita Dor-
ka Júlia Ábrahám Pál és Jaco-
bi Viktor melódiáit énekelte. 
Befejezésül a jelenlévők Ge-
réb Anna szakmai konzulens 
irányításával közösen dalol-
ták –  ki oroszul, ki magyarul 
– a Moszkvában is a legnép-
szerűbb operettnek számító 
Csárdáskirálynő nagy sláge-
rét, az Emlékszel még...-et.

A nyár nagy zenei durranásaként beharangozott Hooligans 
Symphonic koncertshow - a Hooligans együttes és a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar közös produkciója – beváltotta a hoz-
záfűzött reményeket: a teltházas eseményen 2200 zenerajon-
gó tapsolt és énekelt július 7-én a Generali Arénában. 

A teljes koncertélményről 
a látvány is gondoskodott 2 

élőképes ledfal és egy 16 mé-
teres animációs ledfüggöny 

segítségével, amelyet profi 
fénytechnika egészített ki. 
A Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar 60 ezres nézőszámmal 
és 93 koncerttel zárta nem-
régiben 2016/2017-es évadát 
Az évadzáró társulati ülé-
sen Kiss János, alpolgármes-

ter kiemelte, a kultúra min-
dig fontos volt Miskolcnak. 
A város büszke szimfonikus 
zenekarára, s egyfajta kultu-
rális nagykövet szerepet szán 
neki, amihez minden tőle 
telhető támogatást igyek-
szik megadni. Gál Tamás az 
együttes művészeti vezetője, 
a jövőbeli tervek közül ki-
emelte, hogy szeretné a főis-
kola és a zenekar kapcsola-
tát erősíteni, a próbajátékok 
színvonalát emelni, s a belső 
kohéziót erősíteni. Szászné 
Pónuzs Krisztina ügyveze-
tő a rendkívül magas, 60 ez-
res nézőszámról szólt, amit 
93 koncerten produkált az 
együttes. Kiemelte a külföldi 
turnékat, s az egyre nagyobb 
sikerű bérleten kívüli kon-

certeket. Az évadzáró végén 
díjazták a legtöbb szolgála-
tot teljesítő, a jubiláló kollé-
gákat, valamint az évad ze-
nésze díj is gazdára talált. Ez 
alapján Siklósi Éva, a zene-
kar első hegedű szólamának 
oszlopos tagja, valamint Dö-
mötör Tamás az ütőhangsze-
resek szólamvezetője teljesí-
tette a legtöbb szolgálatot az 
évadban. 

25 éve dolgozik a zenekarnál 
Csurilláné Mokány Johanna, a 
brácsa szólam tagja, valamint 
több mint 40 év szolgálat után 
búcsúzott a zenekartól a nyug-
díjas éveit megkezdő Aranyosi 
György trombitaművész.  Az 
2016/207-es évad zenésze Nyíri 
Zsolt a zenekar prím szólamá-
nak vezetője lett.

2017. július 15. | 28. hét | XIV. évfolyam 28. szám
Miskolci Napló – A város lapja

Húsz éve hirdetnek gyermek-
rajz-pályázatot Miskolcon 
az 1848/49-es szabadságharc 
emlékére. A verseny ötlet-
gazdája az akkori 40. számú 
Általános Iskola igazgatónő-
je, Horváthné Tóth Ildikó és 
Juhász Dénesné voltak. Idén 
közel 400 alkotás érkezett be 
a versenykiírásra.

A pályaművek közül 164 ér-
kezett határainkon túlról. A 
szakmai zsűri 40 alkotást dí-
jazott és 203-at állítottak ki 
márciusban, a Művészetek Há-
zában.  A legjobb alsó tagoza-
tos gyerekek tárgyjutalomban 
részesültek, az 5. évfolyamtól 
kezdve pedig meghívást kap-
tak az iskola nemzetközi nyári 
alkotótáborába, ahol 20 hatá-

ron túli és 24 miskolci tanuló 
táborozhatott.

– Öt éve társult a rajzpályá-
zathoz egy nemzetközi alkotó-
tábor is – mondta el Szendrei 
Gyula, a Komlóstetői Általá-
nos Iskola igazgatója. – Azok 
a tehetséges diákok, akik dí-

jat nyertek a márciusi kiállítá-
son, most itt tölthettek néhány 
napot. Célunk, hogy a magas 
szintű képzőművészeti és kéz-
műves foglalkozásokon túl, a 
gyermekeket megismertessük 
Miskolc szépségeivel, értékei-
vel, nevezetességeivel. 

Magyarok, határtalanul

Miskolci operettkiállítás Moszkvában

NAGYOT SZÓLT A HOOLIGANS SYMPHONIC 
Nehéz, de eredményes évadot zártak a Szimfonikusok

A legtöbb energiamegtakarítás kategória első helyezett épüle-
téből, a pázmándi polgármesteri hivatalból ketten, a legjobb 
kampány és legjobb energiamegtakarítási akcióterv kategóri-
ák nyertes épületeiből – azaz a Miskolci Polgármesteri Hivatal 
Városház téri és Petőfi utcai épületéből – pedig egy-egy dol-
gozó utazhatott Brüsszelbe, hogy részt vegyen a Spórolunk@
kiloWattal kampány nemzetközi zárórendezvényén. 

Az ünnepélyes zárásra jú-
nius 20-án délután került 
sor, de a programok egy kö-
zös vacsorával már előző este 
elkezdődtek. A rendezvény 
napján délelőtt a Brüsszeli 
Környezetvédelmi és Energia 
Ügynökség adminisztrációs 
központjába, a „BEL” épület-
be látogattak el a nyolc ország 
legeredményesebb Munka-
helyi EnergiaKözösségeinek 
képviselői. 

A létesítmény Európa egyik 
legnagyobb passzív épüle-
te, melynek a működéséről 
is tájékoztatták a látogatókat. 
A délelőtti programot játé-
kos ismerkedés és közös mű-
helymunka színesítette. Az 
elismerő okleveleket Vincent 
Berrutto, a Kkv-ügyi Végre-
hajtó Ügynökség (EASME) 
Energia Osztályának vezetője 
adta át, Svédország EU-képvi-
seletének rezidenciáján.

Az elismerő oklevelek át-
adására Svédország EU-s Ál-
landó Képviseletének Rezi-
denciáján került sor.

Brüsszelben jártak a nyertesek

Első Kreatív Napját tartotta július 10-én a Martin-kertvá-
rosi Nyugdíjas Klub. A városi közgyűlés áprilisban hagyta 
jóvá, hogy a klub birtokba veheti és gondozhatja a székhe-
lye melletti kertet. A felújítás első részével elkészültek, és 
most büszkén mutatták be munkájuk eredményét.

A klub elnöke, Greutter 
Zoltánné elmondta: már húsz 
éve működnek, székhelyet 
azonban csak 2015-ben kap-
tak, Szécsényi Marianna ön-
kormányzati képviselő segít-
ségével. A közösségformáló 

erő mellett rendkívül fontos 
számukra az önkéntes mun-
ka, ami a városnak is hasz-
nos lehet. A pár hete átadott 
kertes rész kitűnő alkalom 
mindkettőre: a közösségi teret 
is sikerült bővíteni, és önkén-

tes munkával az elhanyagolt 
földterületet is megszépítették

– Szinte napi szintű kap-
csolatban vagyok a helyiek-
kel, éppen ezért természetes 
volt, hogy segítem a nyugdí-
jas klub munkáját és bőví-
tését – mondta el Szécsényi 
Marianna. Kiemelte, egyre 
több taggal bővül a közös-
ség, szükség volt egy olyan 
helyre, ahol megrendezhetik 
a helyi programokat.

A szépen felújított kertes 
részt hétfőn mutatták be. A 
gyógynövényes kert mellett 
helyet kapott néhány mus-
kátli is, a Bénó Kertészet 
jóvoltából. – Találhatunk a 
növények között kakukkfü-
vet, amelyet az illóolaj ipar is 
használ, rozmaringot, ami-
nek fő ismertetőjegye a jel-
legzetes illata, de levendu-
la, borsikafű és körömvirág 
is ékeskedik a mesébe illő 
kertben. Sikerült egy „igazi 
kertvárosi városrészt” kiala-
kítani – fogalmazott Sindel 
Imre biológia szakos tanár, 
a Diósgyőri Gimnázium volt 
igazgatóhelyettese. 

GYÓGYNÖVÉNYES KERT ÉS KREATÍV NAP
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MIVÍZ KFT. A MISKOLC HOLDING ZRT. TAGJA

Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az 58/2013. (II. 27.) 

Korm. rendelet 60. § rendelkezése alapján 2017.07.01-
től megváltozik a tulajdonosváltozás bejelentésére 
vonatkozó eljárás.
Ha a felhasználási helyen a felhasz-
náló személye megváltozik, a ko-
rábbi és az új felhasználó a változást 
legkésőbb a birtokátruházástól szá-
mított 15 napon belül köteles a vízi-
közmű-szolgáltatónak bejelenteni.

A felhasználó elhalálozása esetén az 
örökös az elhalálozás tényét legké-
sőbb annak tudomására jutása napjá-
tól számított 60 napon belül köteles 
Társaságunk számára a meghatáro-
zott formanyomtatványon bejelenti.

A 2017.07.01-től érvényben lévő for-
manyomtatvány a Szemere u. 5. 
szám alatt található ügyfélszolgá-
latunkon, vagy honlapunkon elekt-
ronikusan letölthető formátumban 
elérhető ügyfeleink számára. Kérés 

esetén a korábbi felhasználó vagy az 
új felhasználó számára postai úton is 
megküldjük.

Ha a felhasználó a felhasználási he-
lyen a víziközmű-szolgáltatás igény-
bevételével felhagy, a felhasználási 
hely tekintetében mindaddig felel a 
víziközmű-szolgáltatóval szemben a 
víziközmű-szolgáltatási szerződés-
ben foglaltak teljesítéséért, amíg 
a bejelentést meg nem teszi, vagy 
nem kéri a szüneteltetést.

A bejelentés követően társaságunk 
helyszíni ellenőrzést végezhet és 
jegyzőkönyvbe rögzítheti a fogyasz-
tásmérő berendezés állását, illetve a 
leszerelést megakadályozó zár vagy 
plomba sértetlenségét.



Mintegy 135 millió fo-
rintból bővítette eszköz-
parkját az Észak-Ferr Kft. 
A miskolci vállalkozás új 
csarnokát - egy úgyneve-
zett 18 csévés acélhuzal 
gyártó-, valamint egy alu-
míniumhúzó gépsorral - 
kedden adták át.

Tóth Endre ügyvezető 
igazgató elmondása szerint 
a két gépsor próbája során 
minden rendben zajlott. Ki-
emelte, a MÁV 2020-ig 900 
kilométerrel szeretné bővíte-
ni a hazai vasúthálózatot, s 
ebből bőven szeretnék kiven-
ni a részüket. – Az új gépso-
roknak köszönhetően képes 
is lesz erre az Észak-Ferr Kft. 
– hangsúlyozta az igazgató.

– A megye és Miskolc gaz-
dasága is nagyban függ az 
új innovációktól – erről Bi-

hall Tamás, a BOKIK elnöke 
szólt köszöntő beszédében. 
Mint mondta, a beruházás 
példa lehet minden hasonló 
vállalkozás számára. Rend-
kívül fontos, hogy ne csak az 
idetelepülő nagy, nemzetkö-
zi vállalatok, hanem a helyi 
cégek is fejlődjenek.

Barkóczi István, az Észak-
Ferr Kft. tulajdonosa el-
mondta, a vállalkozás a Fux 
Zrt. cégcsoportból vált ki. 
Profilja nagyon fontos piaci 
szegmenseket érint, ez pe-
dig a vasúti felsővezeték és 
az emeléstechnika. – Célunk 
egy olyan közepes nagyságú 
vállalat kialakítása, mely-
nek a sikere a gyorsaságban 
és a specifikusságban rej-
lik. Szeretnénk elérni, hogy 
a közép-európai vasútépí-
tésekhez mi szállíthassuk a 
felsővezetékeket - emelte ki.

Hirdetés
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A fogyasztók széleskörű 
tájékoztatását szolgálja a 
Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatal 
„Panasza van? Segítünk!” el-
nevezésű kiadványsorozata. 
Az újabb részeket, amelyek a 
közművek felhasználóváltá-
sával és a védendő fogyasz-
tói státusszal kapcsolatos 
tudnivalókat foglalják össze, 
sajtótájékoztatón mutatták 
be kedden, Miskolcon.

Mit kell tenni az ingatlan el-
adásakor, illetve bérbeadása-
kor, kik kérelmezhetik a véden-
dő fogyasztói státuszt? Ezekre a 
kérdésekre ad választ a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabá-
lyozási Hivatal (MEKH) két 
most megjelent kiadványa.

Előzzük meg a kellemetlen-
ségeket 

– Ingatlan adásvételekor a 
kiadványban szereplő jegyző-
könyvet közösen kitöltve, az 
érintettek együtt menjenek el 
a szolgáltatóhoz. Zárják le az 
előző szerződésüket, és kös-
sék meg az újat. Így nem lehet 
olyan probléma, hogy egy ké-
sőbbi szabálytalan vételezési 
ügy kapcsán esetleg az előző 
tulajdonosnak kell kifizetni az 

új tulajdonos után a büntetést, 
illetve a kötbért – nyilatkozta 
Scherer Zsolt, a Magyar Ener-
getikai és Közmű-szabályozá-
si Hivatal szóvivője.

Védendő fogyasztó – szociá-
lis rászorultság alapján 

Védendő fogyasztói státusz-
ba a szociális helyzetük, illetve 
egészségi állapotuk alapján ke-
rülhetnek az ezt igénylők. Ők a 
szolgáltatótól részletfizetést, fi-
zetési haladékot vagy előrefize-
tős mérőórát kérhetnek.

Kolozsi Sándor, a MEKH 
főosztályvezetője elmondta, 
az előrefizetős mérők hasz-
nálatára tipikusan a szociá-
lisan rászorulók tarthatnak 
igényt. 

Ezek a mérők abban segíte-
nek, hogy ne keletkezzen túl-
fogyasztás, az előfizetést, azaz 
az anyagi teherbírást meg-
haladó mértékben. Ne hal-
mozzon fel a fogyasztó olyan 
hátralékot, amely a szolgálta-
tásból való kikapcsoláshoz ve-
zethet.

Országosan mintegy 12 ezer 
szociálisan rászoruló használ 
jelenleg is előrefizetős áram, 
vagy gázfogyasztás mérőt. 

Több helyen hozzájuthatunk 
a kiadványokhoz

Az új kiadványokhoz az ér-
deklődők hozzájuthatnak a 
Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatal ügy-
félszolgálatán, honlapján, va-
lamint a közműszolgáltatók 
és a kormányhivatalok ügyfél-
szolgálatán.

ÚJ FOGYASZTÓVÉDELMI KIADVÁNYOK
„Panasza van? Segítünk!" 

HAT TAKARÉKSZÖVETKEZET 
ÜGYVEZETÔI ALÁÍRTÁK 

AZ EGYESÜLÉSI SZERZÔDÉST.

KORONA TAKARÉK – három megyében

Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
benjelenleg hat, jogilag önálló ta-
karékszövetkezet mûködik: az Azúr 
Takarék, a Boldva és Vidéke, a Bük-
kalja, a Korona Takarék, a Sajóvölgye, 
valamint a Szerencs és Környéke. 
Ezen takarékok közel 300 küldötte 
2017. június 24-én az ITC-székházban 
együttesen megtartott küldöttgyûlé-
sükön egyhangúan döntöttek arról, 
hogy a jövôben együtt folytatják 
mûködésüket. A küldöttek felhatal-
mazást adtak arra, hogy a vezetôk 
kezdjék meg a fúzió elôkészítését, és 
2017. december 1-jétôl a hat takarék 
KORONA TAKARÉK név alatt folytassa 
tovább a munkáját.

A hat takarék vezetôi a küldött-
gyûlések felhatalmazása alapján júli-
us elején ünnepélyes keretek között 
Egyesülési Szerzôdést írtak alá.

A takarékszövetkezetek megalaku-
lása közel 60 évvel ezelôttre tehetô. 
1957-et követôen sorra alakultak a 
szövetkezetek, minden harmadik-ne-
gyedik településnek saját kis pénz-
intézete volt, melyek a ’70-es ’80-as 
években folyamatosan összeolvad-
tak, hogy nagyobb takarékszövetke-
zetként folytassák mûködésüket. Ez a 
tendencia napjainkban is folytatódik, 
2013-tól az egyesülések felgyorsul-

tak. Jelenleg 50 takarékszövetkezet 
mûködik Magyarországon. 

2017 végéig további jelentôs át-
alakuláson megy keresztül a takarék-
szövetkezeti szektor. Az országban 
korábban mûködô takarékok egye-
sülésébôl várhatóan év végére 12 
regionális központú, tôkéjében erôs, 
stabil és hatékonyan mûködô takarék 
jön létre. Ezen regionális takarékok 
közé fog tartozni a KORONA TAKARÉK 
Takarékszövetkezet is. A takarékok 
fúziójára azért van szükség, hogy 
erôsödjön a takarékok versenyképes-
sége, és hogy az eddigieknél, jobb és 
korszerûbb szolgáltatásokat nyújt-
hassanak az ügyfeleiknek. A bank-
szektorban rendkívül erôs verseny 
zajlik. A hazai takarékszövetkezetek 
pedig megértették, hogy a nagy 
kereskedelmi bankokkal csak közö-
sen, együttes erôvel lehet felvenni 
a versenyt. Erôsebbek, stabilabbak, 
biztonságosabbak lesznek, hatéko-
nyabban, eredményesebben tudnak 
gazdálkodni. Az egyesülési folyamat 
ezért a takarékok közösen elfoga-
dott stratégiájának egyik sarkalatos 
eleme, amelynek révén komoly, tô-
keerôs, régiós pénzintézetek jönnek 
létre egységes informatikai háttérrel.

Az új KORONA TAKARÉK mûködé-
si körzete Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye teljes egésze, Heves megye 
jelentôs része, Nógrád megye északi 
része, valamint Pest megyében és 

Budapesten is jelen lesz 1-1 fiókkal. 
A fúziót követôen létrejövô takarék-
szövetkezet méretét jól mutatja, hogy 
89 milliárd forint mérlegfôösszeggel, 
4,7 milliárd forint saját tôkével, és a 
három megye megyeszékhelyein, a 
nagyobb városokban és a kis telepü-
léseken összesen 114 fiókkal várják 
ügyfeleiket. A szilárdabb és erôsebb 
tôkeháttérnek köszönhetôen a taka-
rék finanszírozási képessége is növek-
szik, egy ügyfélcsoport tekintetében 
háromszor-négyszer magasabb hitel-
igény kiszolgálására is lesz lehetôség 
helyi döntés keretében.

ZAVARTALAN SZOLGÁLTATÁS

Az egyesülés nem érinti a takaré-
kok ügyfeleit, az egyesülések ideje 
alatt, és azt követôen is a takarékok a 
megszokott módon, zavartalanul mû-
ködnek. Senkinek nem változik meg 
a jelenlegi számlaszáma, így ezzel 
kapcsolatban az ügyfeleknek nincs 
teendôje. 

Legalább ilyen fontos, hogy a taka-
rékok ezután is takarékok lesznek, és 
tagjai maradnak a takarékok országos 
Garancia-közösségének is. Ez azt je-
lenti, hogy az egész Takarék Csoport 
minden tagja együttesen áll helyt az 
ügyfelek felé arra az esetre, ha bár-
mely takarék bárhol az országban baj-
ba kerülne. Ilyen védelmet egy más 
bank ügyfelei sem élveznek Magyar-
országon.

„Hatvan éve állunk a vidéki embe-
rek szolgálatában, ez a mi szlogenünk. 
Fontos mindkét szót hangsúlyozni. 
A vidékit azért, mert a vidék szolgá-
latának félévszázados hagyományát 
visszük tovább. Az embereket pedig 
azért, mert mi az arcunkkal szemé-
lyesítjük meg ezt a szolgálatot: a mi 
dolgozóinkat név szerint, személy 
szerint ismerik a vidéki emberek és a 
vidéki vállalkozások. A vidék bankja 
szerep nem újdonság, gyökereinktôl 
soha nem akarunk elszakadni, viszont 
leragadni sem akarunk ott. Változnunk 

kell, mert a vidéki emberek részérôl is 
jogos elvárás, hogy egy modern bankfi-
ókban, versenyképes szolgáltatásokkal 
és szakértô kollégákkal találkozzanak” 
mondta el a KORONA TAKARÉK el-
nök-ügyvezetôje, Alakszainé dr. Oláh 
Annamária. Az egyesülés másik pozi-
tívuma, hogy az új KORONA TAKARÉK 
dolgozói egy országosan elfogadott 
üzleti stratégiával, pontos jövôképpel 
rendelkezô pénzintézet alkalmazottai 
lehetnek, mely egy komoly pénzügyi 
szektorban tölt be versenyképes po-
zíciót. Az egyesülést követôen, az új 
szervezeti felépítésben is minden dol-
gozó munkájára számítunk. További cél 
az utánpótlás kinevelése, az, hogy a 35 
év alatti, megfelelô képzettséggel ren-
delkezô fiatal kollégáknak is perspek-
tívát nyújtsunk, és a fiatal dolgozók is 
büszkék legyenek arra, hogy takarék-
szövetkezetünk dolgozói – tette hozzá 
Alakszainé dr. Oláh Annamária.

„A lakossági ügyfélszámunk na-
gyot nôtt az elmúlt években, de ettôl 

is dinamikusabban növekszik a vál-
lalkozói ügyfeleké. Örvendetes, hogy 
a kkv-k „erôsebb típusai” is megje-
lentek nálunk. Emellett jelentôs az 
agrárvállalkozások száma is, hiszen 
a helyben mûködô agrárvállalkozá-
sok többnyire minket keresnek meg, 
amihez az is hozzájárul, hogy nagyon 
széles a termékkörünk, gyakorlatilag 
univerzális hitelintézeti szolgáltatást 
tudunk nyújtani” – tájékoztatott az 
elnök-ügyvezetô.

A KORONA TAKARÉK a jövôben is 
meghatározó hitelintézete kíván ma-
radni a szövetkezeti hitelintézetek 
integrációjának, Magyarország egyik 
legnagyobb pénzügyi csoportjának. 
Az integráció mottója, miszerint a 
Takarék „Több, mint bank” egyet je-
lent azzal, hogy a hagyományos taka-
rékszövetkezeti értékeket a jövôben 
is megôrzik, azonban a legfôbb cél, 
hogy a szolgáltatás színvonalában, 
teljes körûségében banki minôséget 
tudjanak nyújtani ügyfeleik számára.

Balról jobbra állósor: Sipos Ferenc, Vékei Béláné, Tóth Zoltánné, Sóskúti János, Csontos Tiborné, Tóth Csabáné. Balról jobbra ülôsor: Szemán Jánosné, Tóth Bálintné, 
Alakszainé dr. Oláh Annamária, Dr. Kriston Krisztián, Harasztosi Mihályné, Verhóczki Istvánné

Bővítették a termelést



Nagy forgalmú utak, busz-
megállók, gyorsétterem, 
benzinkút és élelmiszerüzlet 
is van a miskolci közlekedé-
si csomópontban, ahol nap 
mint nap több ezer autó és 
járókelő, utazó fordul meg. 
A Csabavezér út – Csa-
bai kapu határolta terüle-
ten idén nyáron, képviselői 
alapja terhére közparkot 
alakíttat ki Barta Gábor ön-
kormányzati képviselő. A 
munkát jövő héten kezdik.

Barta Gábor elmondása sze-
rint a most még kitaposott „ös-
vénynek” tűnő részen, közel 70 
méter hosszan járdát építenek, 
díszburkolattal. Virágokat, fákat 
ültetnek az óratorony körül és 
két pihenőteret is kialakítanak. 
A területet mintegy 125 méter 
hosszan korlát veszi majd körbe 
– ez is azt szolgálja, hogy min-
denki a zebrákon közlekedjen és 
ne a négysávos úton vágjon át.

A közparkban nyújtott in-
formációs szolgáltatások szin-
tén az arra járók, illetve utazók 
kényelmét szolgálják majd: lesz 
free wifi, az „okos oszlopon” 
segélyhívó és kamera, az MVK 
Zrt. a tervek szerint LED-kijel-

zőt is elhelyez itt. A közlekedé-
si vállalatnak további fejlesztési 
elképzelései vannak a közpark 
kapcsán, ezekről későbbre ígér-
tek tájékoztatást.

– A beruházás már a jövő 
hét közepén megkezdődik, 
persze az időjárás függvényé-
ben. Azt kértem a kivitelező-
től, hogy a közlekedésben ne 
okozzon fenn akadást a munka, 
amit várhatóan nyár végéig, az 
iskolakezdésre be is fejeznek. 
Addig, kérjük a lakosság megér-
tését és türelmét, mert az ő ér-
dekükben készül az új közpark! 
– hangsúlyozta Barta Gábor, aki 
képviselői alapja terhére fogott 
bele a komplex beruházásba.

Hirdetés
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Új autóbuszmegállót építettek Bükkszentlászlón. – A 
régi megálló rendkívül balesetveszélyes volt – mondta 
el Gazdusné Pankucsi Katalin, önkormányzati képvise-
lő –, szinte a hegyoldalba szálltak le a buszról az utasok. 
Félő volt, hogy valaki a jármű alá csúszik, régóta szük-
ség volt egy új, biztonságos autóbuszöböl kialakítására.

Mint ismert, a buszmegál-
lók környékét fokozott figye-
lemmel kell megközelíteniük 
a személyautóknak, mert a 
leszálló utasok nagyon hir-
telen kiléphetnek a busz ta-
karásából. A figyelem pedig 
Bükkszentlászlón még fo-
kozottabb kell, hogy legyen, 
mert van olyan megállóhely, 
ahol közvetlenül a hegyoldal-
ba szálltak le az utasok. Mos-
tantól azonban megszűnt ez a 
veszélyforrás. Nem csupán a 
járdaszigetet alakították ki és 
az utat aszfaltozták le – fedett 
váróterem került az új meg-
állóba. Gazdusné Pankucsi 
Katalin elmondta, reményei 
szerint, már a jövő hét elején 

birtokba veheti Bükkszent-
lászló buszos lakossága az új 
megállót.

A képviselő egy másik 
fejlesztésről is beszámolt. 
A Topiczer utcán lakossági 
igényre leaszfaltoznak egy 
200 méteres szakaszt. Az út 
két szélét javítják most ki, 
a középső rész jó állapot-
ban van, ezért azt egyelőre 
nem szükséges gondozásba 
venni. Napokon belül sima 
úton járhatnak a lakók és a 
gépkocsik. Egy hárommil-
lió forintos beruházásról 
van szó, amelyet Gazdusné 
Pankucsi Katalin saját kép-
viselői keretéből finanszí-
roz.

Új megálló 
Bükkszentlászlón

Távfűtés költségének elszámolása 
költségmegosztást követően

A költségmegosztók fenntartása, adatainak leolvasása és azok alapján a díjmegosztási ará-
nyok meghatározása, valamint a díjfizetői reklamáció rendezése a közös képviselő feladata.

A költségmegosztáson alapuló hőfelhasználási arányokat – a lakóközösség megbízásából – a 
költségmegosztást végző vállalkozó állapítja meg. 

A MIHŐ Kft. a közös képviselőtől kapott adatok alapján készíti el az elszámoló számlát. A meg-
állapított hőfelhasználási, díjmegosztási arányokon a távhőszolgáltató nem módosíthat! 

A díjmegosztási arányok utólagosan csak számítási hiba esetén, a lakóközösség képviselőjé-
nek a távhőszolgáltatóhoz írásban történt bejelentésére módosíthatóak. A díjmegosztási ará-
nyok utólagos módosításáról, annak okáról, tartalmáról és hatásairól a tulajdonosi közösség 
képviselője tájékoztatja a díjfizetőt.

Felhívjuk tisztelt felhasználónk figyelmét arra, hogy a MIHŐ Kft. ügyfélszolgálati előadói nem 
tudnak felvilágosítást adni a hőfelhasználási arányokkal és a korrekciós tényezőkkel kapcsolat-
ban, mivel nem ismerik a lakóközösségek és a költségmegosztást végző cég közötti szerződést. 
Az elszámolást érintő panaszokkal minden esetben a közös képviselőt, illetve a költségmegosz-
tást végző céget keressék!

A költségosztást végző cégek közül a TECHEM Kft. és az ISTA Kft. vállalta, hogy az alábbi idő-
pontokban személyesen is tájékoztatja a fogyasztókat, a Miskolc Szemere Bertalan 5. sz. alatt 
lévő ügyfélszolgálati irodában: 

TECHEM KFT. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
2017. július 25. (kedd)   9.00 – 15.00 óráig
2017. július 27. (csütörtök)   9.00 – 15.00 óráig
2017. július 31. (hétfő)   9.00 – 15.00 óráig
2017. augusztus 3. (csütörtök) 9.00 – 15.00 óráig

ISTA KFT. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
2017. július 24. (hétfő) 9.00 – 15.00 óráig
2017. augusztus 4. (péntek)  9.00 – 12.00 óráig
2017. augusztus 14. (hétfő)  9.00 – 15.00 óráig

Tisztelettel: MIHŐ Kft.

minden hónap harmadik vasárnapján

Miskolci Termelői Nap
Miskolcon az Erzsébet téren

Helyi termelők termékei, kóstolók, kézműves portékák

2017. július 16. vasárnap 9-13 óra

Ma van a szülinapom…
10.00 óra – „Az égig érő paszuly” – a Sebaj Színház bábelőadása

10.45 órától – Boldog születésnapot! - tortavágás

11.00 óra – „Nyár, szerelem” – a Miskolci Dixieland Band zenél
Kézműves játszóházak és foglalkoztatók a Fügedi Márta Népművészeti Egyesülettel

Értékes nyeremények - kvízjáték a Miskolci Termelői Napról és Miskolcról

Bemutatkozik a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány

vendégtelepülés: Hejőpapi
friss és feldolgozott zöldségek

Támogató
Dr. kiss jános alpolgármester

Miskolc Megyei Jogú Város

További információ: miskolcitermeloinap@hellomiskolc.hu, www.facebook.com/Miskolci Termelői Nap         A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Szervező
MIDMAR Nonprofit Kft.

Együttműködők

Közparkot alakítanak ki  
a Tapolcai elágazásnál



Szurkolói találkozót tartott 
a Diósgyőri VTK labdarú-
gócsapata a Szinva teraszon 
csütörtök délután. Vasár-
nap már mérkőzést játszik a 
csapat a Vasas vendégeként, 
a hagyományos, bajnoki rajt 
előtti eseményre ezúttal is 
több száz drukker volt kí-
váncsi. Bódog Tamás szak-
mai igazgató mellett a teljes 
szakmai stáb, az új igazolá-
sok és a csapatkapitány, Lip-
ták Zoltán is jelen volt.

Egyre többen érkeztek, né-
hányan az ismert rigmusokkal 
köszöntötték egymást. Aztán 
lassan megjöttek a játékosok is. 
Forgács Dávidot, Tóth Barna-
bást és Óvári Zsoltot egyelőre 
még kevesen tudták beazono-
sítani, a görög légióst, Nikola-
osz Joannidiszt viszont már 
sokan felismerték. A 23 éves 
támadó érdeklődésünkre el-
mondta, nem tud sokat a ma-
gyar fociról, viszont ismeri egy 

honfitársunkat. – Megyeri Ba-
lázzsal egy klubban, az Olim-
piakoszban szerepeltünk, de 
amíg ő a felnőttekkel, addig 
én a fiatalokkal készültem – 
mondta két autogramosztás 
közt a mosolygós „Nikosz”. – 
Az edző a támadófutballt, a 
letámadós stílust kedveli, ezt 
várja el tőlem is. A Borussia 
Dortmundnál tanultam ezt a 
taktikát, remélem, hogy hasz-
nára tudok lenni a csapatnak – 
tette hozzá. 

Lipták Zoltán csapatkapi-
tány alig érkezett meg, máris 

fél tucat rajongó vette körül. 
Bódog Tamás sem panasz-
kodhatott, gyorsan a rivalda-
fénybe került, óriási tapsvihar 
fogadta. Nem véletlenül, hi-
szen a szakembernek sikerült 
benntartania az együttest az 
élvonalban, amire a szurkolók 
az ankét folyamán többször is 
emlékeztették.

A hangulatra tehát nem lehe-
tett panasz, a DVTK-indulóktól 
visszhangzott a terasz. A játéko-
sok és a szakmai stáb tagjai a fel-
készülési időszakot összegezték: 
abban mindenki egyetértett, 
hogy kemény alapozáson van-
nak túl. Bódog laza mosollyal az 
arcán ehhez csak annyit fűzött 
hozzá: „lehet még ezt fokozni”. 
– Nem helyezésben gondolko-
dunk, nincs konkrét célkitűzés, 
a lényeg, hogy jó teljesítményt 

nyújtsunk – válaszolta egy szur-
kolói kérdésre. – Minden mér-
kőzést meg akarunk nyerni, a 
srácok jól dolgoztak, remélem, 
hogy az idei szezon eredménye-
sebb lesz, mint a tavalyi.

Bíznak benne, hogy elkerü-
lik a csapatot a komolyabb sé-
rülések és nem kell új játékost 
szerződtetni. Ha esetleg meg-
fogyatkozna a keret, akkor a 
fiatalokkal még mindig fel le-

het tölteni, légióst nem igazán 
szerződtetne a Diósgyőr. Lip-
ták azt is elárulta, kifejezetten 
jó az „öltözői hangulat” – já-
tékostársaival megjósolták: ha 
idén nem is, de a közeljövőben 
bajnokságot szeretnének nyer-
ni. Ezúttal is a szakmai igazga-
tó zárta a sort, aki emlékeztet-
te a megjelenteket: a szurkoló 
álmodozhat, sőt, kell is neki, 
a futballistának azonban a pá-
lyán kell bizonyítania, kiadnia 
magából a maximumot. 

A közel egyórás kérdezz-fe-
leleket dedikálás, közös fo-
tózás követte, egy-egy „haj-
rá, Diósgyőr” természetesen 
most is elhangzott. A miskolci 
drukkerek optimistán várják 
az új szezont, ami nagyban 
köszönhető Bódog személyé-
nek, aki ezúttal is bizonyította 
határozottságát és közvetlen-
ségét.
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Kezdődik a bajnokság
Bódog: „A szurkoló álmodozhat, a játékosnak a pályán kell bizonyítania”

IV. Károly, az utolsó ma-
gyar király jóváhagyásával 
Jankovich Béla vallás és 
közoktatásügyi miniszter 
száz évvel ezelőtt, 1917-ben 
helyezte Miskolcra az ung-
vári állami főreáliskolát, 
a Diósgyőri Gimnázium 
elődjét. Innen számítják az 
intézmény történetét. 

A Magyar Királyi Állami 
Főreáliskola 1922-ben vette 
fel Hunfalvy János földrajz-
tudós nevét. 1934-ben az in-
tézmény gimnáziumi rangot 
kapott. A második világ-
háború alatt 1939-től 1945-
ig Kassán működött, majd 
1945-től ismét Miskolcra, 

pontosabban Diósgyőrbe ke-
rült. Az 1950/51-es tanév már 
a jelenlegi épületben kezdő-
dött meg. Ezt követően az 
iskola nevét Kilián György 
Gimnáziumra változtatták. 
1997-ben a diósgyőri város-
részhez kötődés hangsúlyo-
sabb kifejezése érdekében az 
intézmény felvette a Diós-
győri Gimnázium nevet.

A 2017-es év tehát a cente-
náriumi megemlékezések je-
gyében telik a gimnázium 
számára. Az ünnepségsorozat 
egy kuriózumnak számító is-
kolatörténeti kiállítással kez-
dődött az intézmény bejárata 
melletti galériában, melynek 

anyagát Viczián Tamás és Be-
rei Sándor tanár több mint egy 
éves kutató- és gyűjtőmunkája 
előzte meg. A következő jubi-
leumi eseményt június 10-én 
a Miskolci Nemzeti Színház-
ban tartották, a gálaműsorban 
a gimnázium régi és jelenlegi 
diákjai léptek színpadra. Így 
például Szinay Attila, a Föld-
művelésügyi Minisztérium 
jogi és igazgatási ügyekért fele-
lős helyettes államtitkára, Cse-
lepák Balázs, a Győri Nemzeti 
Színház művésze illetve Veréb 
Tamás, a Budapesti Operett-
színház tagja. Az eseményen 
átadták a Dr. Peja Győző em-
lékgyűrűt is. 

Századik évfordulóját 
ünnepli 2017-ben  
a Diósgyőri  
Gimnázium

Ungvár, Kassa, MiskolcEgymilliárdos fejlesztés

A Tiszáninneni Református Egyházkerület csaknem egymil-
liárd forintos, vissza nem térítendő európai uniós támoga-
tást nyert el a fenntartásában lévő miskolci Lévay József Re-
formátus Gimnázium és Diákotthon fejlesztésére.

A beruházás sajtótájékozta-
tóján nemrégiben elhangzott: 
új sportcsarnokot alakítanak 
ki, melyben korszerűen felsze-
relt tornaterem és uszoda bizto-

sítja majd az egészséges élethez 
nélkülözhetetlen, mindennapos 
testmozgást, a megfelelő kör-
nyezeti feltételeket. – Hiszem, 
hogy az új létesítmény nem csu-
pán az iskolát, hanem a várost is 
gazdagítja majd, hiszen a későb-
biekben az a cél, hogy az uszodát 
valamennyi miskolci számára 
nyitottá tegyük – fogalmazott 
az eseményen Pásztor Dániel, a 
Tiszáninneni Református Egy-
házkerület püspök-helyettese.

Az építkezéshez mintegy hat-
száz négyzetméternyi területen 
elbontják a régi tornatermet, a 
projekt befejezése 2019 köze-
pére várható. Ábrám Tibor, a 

Lévay Református Gimnázi-
um igazgatója elmondta, régóta 
dédelgették már azt az álmot, 
hogy valamilyen módon fel-
újítsák a tornatermüket. – Ilyen 
nagyszabású beruházásra azon-
ban gondolni sem mertünk! A 
beruházás idején, másfél éven 
át nélkülöznünk kell a tornater-
met, erre az időre egy tantermet 
alakítunk át a testnevelési órák 
céljára. Emellett pedig továbbra 
is használjuk a konditermet, az 
udvart és egy alagsori termet – 
mondta el az igazgató, aki sze-
rint az iskola életében ez az ed-
digi legnagyobb beruházás.

A Lévay József Református 
Gimnázium és Diákotthon 
célja, hogy fokozatosan regi-
onális tudásközponttá váljon, 
környezet- és klímatudatos 
oktatást megvalósítva. 

Uszoda és új tornaterem  
épül a Lévay Gimnáziumban



26. Zempléni 
Fesztivál 
A rendezvény Tokaj-
Hegyalja és Zemplén 
legszebb helyszínein, 
augusztus 11-19. között kerül 
megrendezésre. 

A Tokaj Fesztiválkatlanban két nagyszabású 
produkciót láthatnak: „A Tenkes kapitánya” című 
táncelőadást Zsuráfszky Zoltán rendezésében, 
a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadásában, 
és az ABBA Symphony show-t, a Singer Street, a 
Coincidance Tánctársulat és a Budafoki Dohnányi 
Zenekar produkcióját, Hollerung Gábor vezényletével.

www.zemplenfestival.hu
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399 Ft

Eh. csirkecomb egész                                                    
1 kg 

Eh. csirkemell filé       
1 kg 

1149 Ft

Clin ablaktisztító 
szóróf. 500 ml,  
Egys.á: 1398 Ft/l helyett 
798Ft/l.   699 Ft helyett 
42 % engedménnyel

499 Ft

ÚJABB ORSZÁGOS AKCIÓ  
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN JÚLIUS 12-18-IG!

Vásárolja az akció ideje alatt PICK és Sága termékeket COOP ABC,  
COOP Szuper áruházainkban:

Pick füst.ízű párizsi   1 kg 1499  Ft 
Pick diákcsemege   1 kg 2099  Ft 
Pick virsli   1 kg          1199  Ft 
Sága Falni Jó Hot dog    klasszikus, sajtos 140 g, Eá: 1421 Ft/kg 199  Ft

Egyéb akciós termékek is várják az üzleteink polcaink vásárlóinkat!

Frissen, finomat, szuper olcsón – baromfit és tőkehúst  
árusító üzleteinkben:

Apróhirdetés
Miskolci ruha és táska javító üzlet-
be szakképzet varrónőt felveszek. Ér-
deklődni: 06-70/422-5245.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hupont.hu, 
bemutatóterem: Miskolc, Bükk áru-
ház 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.

Eladó Miskolcon kertvárosi kör-
nyezetben, 2 szintes sorház, felújí-
tott 4 szobás lakása, garázzsal, tu-
lajdonostól. Irányára: 18,8 M Ft  
Érdeklődni: 06-70/265-2930

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

      +36 30 869 4679
      vigado@miskolcivigado.hu       www.miskolcivigado.hu 
      facebook.com/nepkertisorozo

3528 Miskolc, Görgey Artúr út 23.
MIVÍZ KFT. A MISKOLC HOLDING ZRT. TAGJA

Tisztelt Felhasználóink!
A bekötések létesítésével kapcsolatban a víziközmű-szolgáltatásról 2011. évi CCIX. törvény 

2017.07.01-jén életbe lépett módosításáról társaságunk az alábbi tájékoztatást adja:
55/H. § Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának 

díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, továbbá rá-
csatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja 
és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 
mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a vízi-
közmű-szolgáltatásról tartalmazza a helyi sajá-
tosságokat. 

A törvény módosítása az alábbiak szerint 
érinti a tisztelt felhasználókat:

 
1.  Víziközmű Fejlesztési Hozzájárulás (VFH) men-

tesség: 32 mm átmérőjű ivóvízvezetéknél és a 
legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték-
nél nagyobb átmérőjű bekötés esetén szükséges 
csak megfizetni. Mivel a törvényi változás csak a 
2017.07.01-ei dátumot követő új bekötésekre vo-
natkozik (ott, ahol eddig még nem volt bekötés), 
az ezt megelőző időszakban megvalósult bekö-
téseknél a fizetendő VFH alapja továbbra is a szol-
gáltatási szerződésben meghatározott kontin-
gens, ill. a megvalósult fogyasztás. Ez azt jelenti, 
hogy a korábban megvalósult bekötések eseté-
ben a kontingens túllépéseknél továbbra is fenn-
áll a fizetési kötelezettség, úgymint a kontingen-
sen felüli többletigényeknél.

A mellékmérők felszerelése nem számít új bekö-
tésnek, így ezek után továbbra is fizetendő a VFH.

2.  legfeljebb 32 mm átmérőjű vízbekötés (azaz D 
25 és D 32 vízbekötések) és legfeljebb 160 mm 
átmérőjű szennyvízvezeték bekötésének fo-
lyamatában kizárólag az alábbiak díjmentesek:
 
A térítésmentes szolgáltatások közé csak a tör-

vényben tételesen felsorolt szolgáltatások tartoz-
nak mind ivóvíz bekötővezetés, mind pedig szeny-
nyvíz bekötés estén, melyek 
•  az igénybejelentés elbírálásának díja
• a tervegyeztetés,
•  adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgál-

tatás díja,
• a bekötési vízmérőóra költsége,
•  a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja
• nyomáspróba díja 
 
Fentiekből következik, hogy nem tartoznak a té-
rítésmentesen végzendő munkák közé beköté-
seknél az alábbiak 

 
Az ivóvíz bekötéseknél:

 •  társaságunknál kezdeményezett tervkészítés,
•  létesítéssel összefüggő földmunka, illetve en-

nek helyreállítása

•  a gerincvezetékre történő rákötéshez szüksé-
ges szerelvények bekerülési költségei és mun-
kadíja,

•  csövek anyagdíjai,
•  szerelvények költségei és ezek felszerelése (pl.

közterületi elzáró, vízmérőhelyen a gömbcsa-
pok,visszacsapó, vízleeresztő)

•  geodéziai felmérés
•  vízmintavétel, laborvizsgálat

 
A szennyvíz bekötéseknél:

 •  társaságunknál kezdeményezett tervkészítés,
•  létesítéssel összefüggő földmunka, illetve en-

nek helyreállítása
•  a gerinccsatornára történő rákötéshez szüksé-

ges szerelvények bekerülési költségei és mun-
kadíja,

•  csövek anyagdíjai,
•  geodéziai felmérés
 
A félreértések elkerülése érdekében kérjük tisz-
telt felhasználóinkat, hogy alaposan tekintsék 
át a változásokat, és azok alapján mérlegeljék 
a saját lakossági víziközmű fejlesztési terveiket.
Kérdés esetén kollégáink állnak az Önök rendel-
kezésére.

Miskolci Napló10 Hirdetés



Július 22 és 30. között a Szinva terasz LED kivetítőjén 
élőben lesznek majd láthatók a budapesti vizes világ-
bajnokság legizgalmasabb pillanatai.

Mi, miskolciak imádjuk a sportot. Szurkoltunk már 
együtt a Szinva teraszon a Diósgyőrnek, olimpikonjaink-
nak az ötkarikás játékokon, valamint a magyar labdarú-
gó-válogatottnak a tavalyi Európa-bajnokságon. Miskolc 
sportos város és ezt nem csak az eredmények, hanem a 
közösség összetartó ereje is bebizonyította, hiszen nem 
egyszer töltöttük meg a Szinva teraszt, hogy szorítsunk a 
magyaroknak. A vizes világbajnokság alkalmával a város 
ezt ismét bizonyíthatja ország-világ előtt. Újra lesz lehető-
ségünk együtt szurkolni a magyar sportsikerekért!
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Tragikus hirtelenséggel 
elhunyt Litwin József ipar-
művész, számos ismert és 
jellegzetes belvárosi utca-
bútor tervezője.

1953-ban született Mis-
kolcon. A gépipari techni-
kumot elvégezve a Diós-
győri Gépgyárban dolgozott 
először lakatosként, majd 
szerszámszerkesztőként. 
1982-ben végzett az Iparművészeti Főiskola ipari formater-
vező szakán. 1983-ban a Pirity Attila építész által vezetett 
alkotó csoport iparművész tagja lett. Elnyerték egy orszá-
gos pályázat első díját, beadványuk témája a miskolci sétáló 
utca volt. E rangos szereplésnek köszönhetően valósulha-
tott meg Litwin József tervei alapján 1985-ben a Centrum 
Áruház körüli utcabútor-család.

1988 táján társadalmi munkában megtervezte az Erzsé-
bet tér és a Városház tér korhű kandelábereit. A Centrum 
Áruház előtti utcabútorok formai jegyeihez kapcsolódóan 
két hídkorlátot is tervezett a Royal közben és a volt Bodnár 
közben. 2003-tól Miskolc felkérésére a belvárost megújító 
alkotócsoport tagja. Ennek eredménye a Villanyrendőr-
nél a hat Miskolc típusú nagykandeláber, a konzolos óra, 
a Szinva terasznál a csókváltó ülőpad, a támlás ülőpad, a 
szék, asztal, hulladékgyűjtő és a hirdetőtábla. A Miskolci 
Nemzeti Színháznál a Déryné utcai homlokzatra konzolos 
lámpákat, a Széchenyi utcai főhomlokzat elé pedig virág-
tartóval kombinált kandelábereket alkotott. Javaslatot dol-
gozott ki a köztéri iparművészet egyenjogúságának helyre-
állítása érdekében. 1985-ben és 2011-ben is formatervezési 
Nívódíjat kapott.

Nemrégiben mutatták be Miskolcon, 
a mindszenti plébánia millenniumi 
termében Palánki Ferenc debrecen–
nyíregyházi megyéspüspök önéletraj-
zi interjúkötetét. Az élet a szeretetben 
teljes című könyv szerzője, Elmer Ist-
ván író, újságíró.

Palánki Ferenc Balassagyarmaton 
született 1964-ben. Csesztvén nőtt fel, 
gimnáziumi tanulmányait Balassagyar-
maton végezte el. Győrben üzemmér-

nöki diplomát szerzett. 1989-ben jelent-
kezett papnak, 1989 és 1994 között az 
Esztergomi Hittudományi Főiskola nö-
vendéke volt. Ezután a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Kánonjogi Poszt-
graduális Intézetében szerzett licenci-
átust. 1994. június 18-án, harmincéves 
korában szentelték pappá, a Váci egy-
házmegyében.

2010. december 27-én XVI. Benedek 
pápa fidolomai címzetes püspökké és 
egri segédpüspökké nevezte ki. Püspö-

ki jelmondata: „Jesus 
est resurrectio et 
vita” – „Jézus a feltá-
madás és az élet”.

2011. augusztus 
1-től Miskolc-mind-
szenti plébános, 
feladatául kapta 
Miskolc lelkipásztor-
kodásának irányítá-
sát. 2013. december 
20-tól általános hely-
nök, majd Ferenc 
pápa 2015. szeptem-

ber 21-én debrecen-nyíregyházi megyés 
püspökké nevezte ki. Az interjúkötet 
bemutatóján Elmer István úgy fogal-
mazott: azok a gondolatok, eszmék, 
érzelmek, amelyek ebben a könyvben 
püspök atya részéről megnyilatkoznak, 
sosem befejezhetők, a folyamatos jelen-
ben értelmezendők. A rendezvényen 
Palánki Ferenc is jelen volt, s dedikálta 
a megvásárolt könyveket.

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Értéktár Bizottság ál-
tal harmadik alkalommal kiírt 
„Kincseink – Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Értékdíj” 
pályázaton három kategóriá-
ban is miskolci 
érték – „mis-
kolcikum” 
– nyerte el 
nemrégiben az 
elismerést.

A Megyei Ér-
téktár Bizottság 
a 20/2015-ös számú határozatá-
val alapította a kitüntető címet. 
– A díjak átadásának, odaítélé-
sének legfőbb célja – a motiválá-
son túl – a közösségépítés, vala-
mint azoknak a helyi értékeknek 
az elismerése, amelyek arculat-
formáló, értékteremtő és ha-
gyományőrző hatással bírnak – 
mondta el Bánné Gál Boglárka, a  

B.-A.-Z. Megyei Értéktár Bizott-
ság elnöke.

A díjakat nyolc kategóriában 
adták át: agrár- és élelmiszer-
gazdaság, egészség és életmód, 
épített környezet, ipari és mű-

szaki megoldá-
sok, kulturális 
örökség, sport, 
természeti kör-
nyezet, vala-
mint turizmus 
és vendéglátás. 
A benyújtott 
pályázatokat a 

Megyei Értéktár Bizottság bí-
rálta el, meghatározott szakmai 
szempontok alapján. 

Kulturális örökség kategóri-
ában a Herman Ottó Múzeum, 
épített környezet kategóriában 
a Lillafüredi Palotaszálló és füg-
gőkert, sport kategóriában pe-
dig a diósgyőri futball hagyo-
mányok lett értékdíjas. 

Elhunyt Litwin József

Múzeum, Palotaszálló,  
diósgyőri foci –  
a megye kincsei!

„Az élet szeretetben teljes” 
– könyv Palánki Ferencről

Július 16-án, 17 órától, a Miskolc Televízió HívőSzó című 
műsorában Szent Hedvig búcsút és szentmisét közvetítenek 
a Diósgyőri vár lovagterméből. A szentmisét Mikolai Vince 
pápai prelátus, főesperes, diósgyőri plébános mutatja be. 

Mint ismert, a megújult Di-
ósgyőri várat 2014. augusztus 
30-án adták át. A vár tornyai 
között három palotaszárny 
is újjáépült, amelyben he-
lyet kapott Közép-Európa 
legnagyobb lovagterme és 
egy várkápolna is, amelyet 
Szent Hedvig tiszteletére 
szenteltek fel.  2015. júli-
us 18-án szentmise kere-
tében helyezték el itt Szent 
Hedvig Krakkóból érkező 
ereklyéjét. 

Szent Hedvig 1374-ben 
Magyarországon született, 
Nagy Lajos magyar és len-
gyel király, valamint Erzsébet 
boszniai hercegnő harmadik 

gyermekeként. A magyar 
trónra szánták, de a ki-
rály halála után az özvegy 
Erzsébet királyné és a ne-

mesek az idősebb leányt, Má-
riát ültették a magyar trónra, 
Hedviget pedig a lengyel trón-
ra rendelték. 

Nagy Lajos király leg-
kisebb lányának emlék-
napját a katolikus egy-
házban július 18-án 
tartják, ennek apropóján 

búcsúi szentmisével emlékez-
nek meg a lengyel nép által 
nagy becsben tartott szenté-
letű magyar királylányról, 

akinek az ereklyéje Stanislaw 
Dziwisz krakkói érsek, bíboros 
jóvoltából érkezett Diósgyőr-
be. Szent Hedvig rövid, de pél-
daértékű életével arra buzdít, 
hogy keressük Isten akaratát 
életünkben és gyakoroljuk a 
felebaráti szeretetet embertár-
saik iránt.

Vasárnap, július 16-án lesz 
a Diósgyőri vár kápolnájának 
Szent Hedvig búcsúja. Ezen 
a napon a 10 órai szentmise 

elmarad a diósgyőri temp-
lomban. Ugyancsak vasár-
nap lesz a karmelita templom 
Kármelhegyi Boldogasszony 

búcsúja. A 11 órakor kezdő-
dő 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. 

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

„Uram, jöjj alá az én hajlékomba…”: a Diósgyőri 
vár lovagterme és a Szent Hedvig várkápolna
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Vizes vb: szurkoljunk együtt a magyar sikereknek a Szinva teraszon!



Az István, a király rendkívül népszerű magyar rockopera, melynek zenéjét Szörényi Levente szerezte, szövegét Bródy János 
írta. Az alkotás főhősei az első magyar király, István, aki az országot a keresztény Európába integrálta, valamint a törzsi-nem-
zetségi kötelékekhez ragaszkodó, ősi tradíciókat őrző-védelmező Koppány. Véres összeütközésre kerül sor, amelyben István 
seregei győznek. Nemrégiben Pintér Tibor rendezésében, a Nemzeti Lovas Színház előadásában, parádés szereposztásban ele-
venedett meg az ismert történet Miskolcon, a Lovagi Tornák Terén.                                                                   FOTÓ: BEREGI  LÁSZLÓ

István, a király 
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Öngyilkos 
akart lenni – 
a kilencedik-
ről rántották 
vissza a ren-
dőrök

Egy társas-
ház kilence-
dik emele-
ti ablakából 
akart kiugrani 
szerdán egy miskolci férfi, azonban a helyszínre érkező járőrök 
még éppen el tudták kapni a derekát és visszahúzták. A rendőr-
ség tájékoztatása szerint telefonon tett bejelentést a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítá-
si Központjába egy 39 éves miskolci férfi hozzátartozója szerdán 
dél körül, hogy élettársa végzetes lépésre szánta el magát, ki akar 
ugrani az emeletről A helyszínre érkező rendőrök felmentek a 
társasházba és a kilencedik emeleti lépcsőfordulóban megpil-
lantották a férfit, aki éppen előttük próbált kiugrani. A járőrök 
azonban el tudták kapni a férfi derekát és karját, így sikerült visz-
szahúzni. További ellátása céljából a rendőrök mentőt hívtak, 
akik kórházba szállították a férfit.

Budapesten fogták el a dílert a miskolci nyomozók
A Miskolci Rendőrkapitányság felderítő alosztálya kábító-

szer kereskedelem és kábítószer birtoklás bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást B. László 40 
éves budapesti lakossal szemben.

A gyanúsítotthoz a miskolci nyomozók széleskörű nyomo-
zást követően jutottak el, majd 2017. július 5-én budapesti ott-
honában házkutatást tartottak. A férfinél nagy mennyiségű kü-
lönféle kábítószer gyanús anyagot és több mint 10 millió forint 
készpénzt találtak és foglaltak le a felderítő alosztály nyomozói 
a Budapesti Rendőr–főkapitányság munkatársainak segítségé-
vel. B. Lászlót a Miskolci Rendőrkapitányság bűnügyi őrizetbe 
vette, az eljáró nyomozási bíró pedig ügyészi indítványra 2017. 
július 7-én elrendelte a gyanúsított előzetes letartóztatását.

Két ember megsérült, öt sertés elégett a tűzben Komlóstetőn
A tulajdonos és az egyik hozzátartozója égési sérülést szenve-

dett, valamint öt állat elpusztult abban a tűzben, ami egy ötven 
négyzetméteres sertésólban ütött ki Miskolcon, a Komlóstetőn. 

Állatok tartására hasz-
nált melléképület gyul-
ladt ki Miskolc Komlóste-
tőn július 7-én, pénteken 
délután. A katasztrófavé-

delem tájékoztatása szerint a megyeszékhely hivatásos tűzoltói 
három vízsugárral fojtották el a mintegy ötven négyzetméter 
alapterületű sertésól tüzét. A beavatkozás során az egységek 
négy sertést és tizenegy kismalacot mentettek ki az épületből. 
A tűzben a tulajdonos és az egyik hozzátartozója égési sérülést 
szenvedett, valamint öt állat elpusztult.

Miskolci sérültje is van a nagy buszbalesetnek
Többször megpördült majd az árokba borult az M3-as autó-

pályán egy Debrecenből induló turistabusz június 10-én reg-
gel. A buszon 38 utas és két sofőr volt, 22-en sérültek meg. A 
balesetnek két súlyos, életveszélyes sérültje van – egyikük mis-
kolci. A 72 éves utast hasi és mellkasi sérüléssel szállították be 
a Honvédkórházba, majd megműtötték. Jelenleg a Központi 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon ápolják. Ál-
lapota stabil, azonban többszörös sérülései miatt súlyos, élet-
veszélyes. A busz éjszaka indult el Balmazújvárosról, s a bal-
eset előtt húsz perccel tartottak kávészünetet, ekkor cseréltek 
a sofőrök. Sajtóinformációk szerint az új sofőr ennek ellenére 
elszundikált, ez okozhatta a balesetet.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Mindent megtesz, hogy rugal-
mas maradjon, és próbálja tiszteletben tartani mások nézete-
it, de van egy határ, amin túl már nem hajlandó elmenni. Jól 

teszi, senki nem várhatja el, hogy így megtagadja az elveit.

Bika (április 21 - május 20) Szeretne még néhány dolog-
nak a végére járni, hogy utána teljesen önfeledten adhassa 
át magát a pihenésnek. Vigyázzon, ha túl sokáig halogatja a 

kikapcsolódást, nagy élményekről késhet majd le a végén. 

Ikrek (május 21 - június 21) Két tűz között találja magát, 
és az a legrosszabb, hogy kicsit vágyik is rá, hogy valamelyik 
megégesse. Ne kapkodjon el egyetlen döntést sem, de, álljon 

készen a következő lépésre. Szedje össze a tartalék energiáit.

Rák (június 22 - július 22) Nem bánja, ha valaki elmondja 
a véleményét, de most jobban szeretné, ha a végső döntést 
egyedül hozhatná meg. Olyan ügyekben, amik csak Önre tar-

toznak, s vállalja a felelősséget, bátran meg is teheti.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Biztos benne, hogy 
segíteni tudna valakinek, ha ő hagyná, de nem könnyű do-
log megnyerni az illető bizalmát. Lehet, hogy ez nem is az Ön 

feladata - ne erőltessen semmit, várja meg inkább, míg segítséget kér.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Váratlan vendég láto-
gathatja meg, olyan, akit már egy ideje nem is várt. Az első sokk 
után mégis azt érzi, hogy örül a meglepetésnek. Tegye félre a 

rossz emlékeket, kezdjenek tiszta lappal, egymást segítve. 

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Ha egyszer elhatá-
rozza magát, nagyon makacs tud lenni, de ez nem jelenti azt, 
hogy észérvekkel ne lehetne meggyőzni valamiről. Nyitott má-

sok véleményére, a lehetőségeket meg kell ragadnia, de nem minden áron.

Skorpió (október 24 - november 22) Azt szeretné, ha 
őszintén beszélhetne valakivel, az udvarias sallangot félre 
téve. Ehhez azonban az kell, hogy őt is ugyanaz a cél vezesse, 

mint ami Önt. Szeretne végre pihenni is, de ennek még nem jött el az ideje

Nyilas (november 23 - december 21) Végre megmutathatja, 
hogy mire képes. Azt szeretné, hogy mások is megértsék, miért 
követte ilyen hosszú időn keresztül az álmait. A sikerek önbizal-

mat is adnak, így magabiztosabban kezeli a magánéletét is.

Bak (december 22 - január 20) Már nincs messze a célja 
elérésétől, ezért jó, ha kitart, nem hagyja elveszni a lelkese-
désedét. Semmi nem állhat az útjába, ne most adja fel a me-

netelést! Persze adjon időd magának a feltöltődésre, főleg most, nyáron.

Vízöntő (január 21 - február 19) Kicsit ellustálkodta mosta-
nában az idejét, és ezen a héten sok mindent kell bepótolnia. 
Szedje össze a teendőit, hogy gyorsan a feladatok végére ér-

jen, semmiről ne kelljen végleg lemondania. Új kihívások is érhetik a héten. 

Halak (február 20 - március 20) Mást várt valamitől, mint 
amit végül is kapott, de végül is meg van elégedve a végered-
ménnyel. Tudja mi az, amiért hálás lehet, és ezt nem is felejti 

el. Menjen tovább határozottan, amíg el nem éri a céljait.

FORRÓ NYOMON

A honfoglalás kori könnyűlovasság harcmodorát idézték meg 
július második hétvégéjén a Szabír Lovasíjász és Hagyományőr-
ző Alapítvány tagjai a Diósgyőri várban. Az alapítvány célja mi-
nél több olyan kulturális programot, gyermek- és ifjúsági tábort 
szervezni, amelyekben szerepet kapnak az ősi magyar értékek, 
a harcművészetektől a népi kézművességen át a rovásírás elsajá-
tításáig, gyakorlásáig. 

A hét fotója
BEREGI  LÁSZLÓ  

FELVÉTELE

Lovasíjászok 

Operafesztivál 2017
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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. 

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
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