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MODERN MISKOLC ÉPÜL

Mintegy 300 milliárd forintos támogatásban részesül Mis-
kolc a Modern Városok Program keretében. Ennek részeként, 
1,7 milliárdból újabb térfigyelő kamerák érkeznek a városba, 
így csaknem 1100 intelligens kamera szolgálja majd a közbiz-
tonságot. A program szerdai, Diósgyőri várban tartott sajtótá-
jékoztatóján úgy fogalmaztak: „Modern Miskolc épül”. 
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Mintegy 300 milliárd forintos támogatásban részesül Mis-
kolc a Modern Városok Program keretében. Ennek legna-
gyobb tételét – 240 milliárdot – az M30-as autópálya Mis-
kolc és az országhatár közti szakaszának megépítése jelenti. 
A program részeként, 1,7 milliárdból újabb térfigyelő kame-
rák érkeznek a városba, így csaknem 1100 intelligens kamera 
szolgálja majd a közbiztonságot. Gyopáros Alpár kormány-
biztos szerdai, miskolci sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: 
„Modern Miskolc épül”.

Gyopáros Alpár kiemelte: 
Miskolc nagyon jól áll a pro-
jektek megvalósításával, egy 
szép, átgondolt, kerek fejleszté-
si terv az, amit a város vezetése 
megálmodott és Magyarország 
kormányának támogatásá-
val igyekszik megvalósítani. – 
Országos szinten is jól állunk 
a Modern Városok Program 
előrehaladásában. Most már 
biztosan látjuk, hogy a jövő 
évben a kifizetésre kerülő for-

rások meghaladják majd az 
1000 milliárd forintot – fogal-
mazott a Modern Települések 
Fejlesztéséért felelős kormány-
biztos. Mint mondta, országos 
szinten 260 projekt szerepel a 
Modern Városok Programban, 
ezt követően pedig hamarosan 
indul a Modern Falvak Prog-
ram, nagyrészt hazai forrásból. 
Ennek célja a kistelepülések él-
hetőbbé tétele, az elvándorlás 
megállítása.

Nagy Ákos, a miskolci nyo-
mortelep-felszámolási prog-
ramot irányító polgármesteri 
megbízott kiemelt feladatként 
kezeli a közbiztonság további 

javítását. Lapunknak elmond-
ta, tájékozódni jött el a ren-
dezvényre, a Modern Városok 
Program keretében érkező tá-
mogatásnak ugyanis közbiz-
tonsági vonatkozása is van. 
– Miskolcon eddig is 300 ka-
mera szolgálta az egyre javuló 
közbiztonságot, a közbizton-
sági program részeként, amit 
2010-től folytat a város. Most, 
mintegy 1,7 milliárd forintos 
támogatásból, újabb 800 térfi-
gyelő kamera érkezik. Így to-
vább építhetjük a rendszert, 
közel 1100 kamerás térfigye-
lő hálózatot alakíthatunk ki, 
amely minden bizonnyal to-
vábbi, jelentős javulást ered-
ményez majd Miskolc közbiz-
tonságában – hangsúlyozta a 
polgármesteri megbízott.

Hubay György országgyű-
lési képviselő, a város rendé-
szeti bizottságának koráb-
bi elnöke méltatta a Modern 
Városok Program keretében 
megvalósuló fejlesztések je-

lentőségét. Ő is kiemelte a 
közbiztonságot, mint mond-
ta, a közterületi kamerarend-
szer bővítésének az első fázisa 
már elkezdődött, a rendőrség, 
az önkormányzati rendészet 
szakértői, valamint az érintett 
lakók segítségével, meghall-
gatásával kijelölték, meghatá-
rozták azokat a pontokat, ahol 
az új kamerákat üzembe he-
lyezik majd.

Kiss János alpolgármes-
ter a rendezvényen kiemelte, 
Miskolc az egyik legnagyobb 
nyertese a Modern Városok 
Programnak, melynek kereté-
ben folytatódhat a Diósgyőri 
vár fejlesztése és a miskolcta-
polcai fürdő második üteme 
is megépülhet. – Talán ez volt 
az első olyan vidékfejlesztési 
programja Magyarországnak, 
amikor nem Budapestről dik-
tálták le egy-egy településnek, 
mit kellene fejlesztenie. Meg-
hallgatták a települések vezető-
it, képviselőit is, mit tartanak 

fontosnak, mit szeretnének 
megvalósítani – mondta el 
Kiss János. Mint az alpolgár-
mester fogalmazott: Miskolc 
jövője nagyon jól egymásra ta-
lál azzal a jövővel, amit a Mo-
dern Városok Program jelent.

A Modern Városok Prog-
ram miskolci fejlesztései kö-
zül kiemelkedő jelentőséggel 
bír az ipari park korszerűsí-
tése: a 23,4 milliárd forintból 
Miskolcon megvalósuló 1000 
hektáros ipari park az egyik 
legnagyobb egybefüggő ipari 
terület lesz Magyarországon 
– ezt már Csöbör Katalin or-
szággyűlési képviselő hang-
súlyozta. Hozzátette, az ipari 
park mellett az Y-híd megva-
lósítása is rendkívül indokolt 
fejlesztés, Miskolc belterüle-
ti útjait tehermentesítő, az el-
jutást segítő beruházás. Az 
Y-híd megvalósítására meg-
született a kormányhatározat, 
11,62 milliárd forintos támo-
gatással.

Miskolc az egyik legnagyobb nyertese  
a Modern Városok Programnak

Város
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A digitális forradalom magával hozta a gazdaság és az 
oktatás változását, fejlődését is. A kormány által két éve 
elindított Ipar 4.0 programban tevékenykedő Gyártás és 
Logisztika Munkacsoport számolt be szerdán az eredmé-
nyeiről a Miskolci Egyetemen.

– Az emberiség négy infor-
mációs forradalma a beszéd, 
az írás, a könyvnyomtatás és 
napjainkban a számítógép 

forradalma. A fejlődés hihe-
tetlenül gyors, örülök, hogy a 
Miskolci Egyetem alapító tag-
ja lehet a Nemzeti Technoló-

giai Platform Szövetségnek 
– mondta el köszöntőjében 
Torma András rektor.

Horváth Zita, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumá-
nak felsőoktatásért felelős he-
lyettes államtitkára kiemelte: 
az innováció egyik motorja – a 
nagyvállalatok mellett – a fel-
sőoktatás. – A statisztikák azt 
mutatják, hogy azok a vállalati 
kutatások igazán eredménye-
sek, amelyekben felsőoktatási 
intézmények is részt vesznek. 
A Miskolci Egyetemnek pedig 
kiemelten jó kapcsolatai van-
nak a cégekkel – hangsúlyozta 
Horváth Zita.

Deák Csaba kancellár a 
Miskolci Egyetem fejlődési 
fokozatairól beszélt. – Az in-
tézmény őse a Selmecbányán 

1735-ben III. Károly által ala-
pított bányászati-kohászati 
tanintézet, 1949-ben költö-
zött Miskolcra. A nyolcvanas 
években indult meg a jogász- 
és a közgazdász-képzés, a leg-
újabb fejlődési fokozaton pe-
dig most megy keresztül az 
intézmény. A Miskolci Egye-
tem számára nagyon fontos, 
hogy részt vegyen az Ipar 4.0 
fejlesztési projektben, ahol ha-
zai és nemzetközi kutatásokba 

tud bekapcsolódni – mondta 
el a kancellár.

A konferencián a jelenlévők 
előadásokat hallgattak a lo-
gisztikai kutatások területén 
jelentkező kihívásokról és le-
hetőségekről, a Gyártás és Lo-
gisztika Munkacsoport eddigi 
tevékenységéről, az elkövet-
kezendő időszak feladatairól, 
valamint a logisztikai mér-
nöki mesterszakon szakirány 
létesítéséről. Az Ipar 4.0 Nem-

zeti Technológiai Platform Szö-
vetségnek csaknem tíz mun-
kacsoportja van, ezek egyike a 
Gyártás és Logisztika Munka-
csoport. Ez két éve alakult meg, 
tagja nyolcvan ipari vállalat és 
néhány egyetem. Vezetője a 
Miskolci Egyetem Logisztikai 
Intézetének igazgató egyetemi 
tanára, Illés Béla. Az elmúlt két 
évben több mint tíz konferen-
ciát tartottak és ezt a sorozatot 
folytatni is kívánják.

Szakmai konferencia a Miskolci Egyetemen

„AZ INNOVÁCIÓ EGYIK MOTORJA  
A FELSŐOKTATÁS” 

HÁROMSZÁZ MILLIÁRDOS TÁMOGATÁS

Csöbör Katalin, Gyopáros Alpár, Kiss János és Hubay György  
a Diósgyőri várban tájékoztattak a fejlesztésekről

Nagy Ákos a program közbiztonsági 
vonatkozásairól érdeklődött



Miskolc kiválóan teljesít – előkelő helyen  
vagyunk a nagyberuházók listáján

Stabilitás, biztonság, kiszámíthatóság – ezek voltak a közpon-
ti gondolatai Kriza Ákos polgármester februári évértékelőjé-
nek. Azóta lezajlottak az országgyűlési választások, megala-
kult az új Orbán-kormány, és hamarosan időközi választást 
tartanak Miskolcon. Kriza Ákos polgármestert arra kértük, 
értékelje a február óta eltelt időszak eseményeit. 

Kemény politikai csatákon 
van túl az ország, és Miskolc. 
Polgármesterként, hogyan ér-
tékeli az eltelt fél évet?
– Túlzás nélkül mondha-

tom, hogy óriási csatán va-
gyunk túl. De ezt már a kam-
pány elején sejteni lehetett. 
A közvélemény kutatások ki-
egyenlített küzdelmet jósoltak. 
Elemzők az úgynevezett „csa-
tatér” körzetek közé sorolták a 
két miskolci választókerületet, 
tehát szoros küzdelemre szá-
mítottak. 

Ezért is különösen nagy 
eredmény, hogy Csöbör Kata-
lin meg tudta tartani választó-
kerületét, Hubay György pedig 
visszavette politikai riválisától 
a diósgyőri kerületet. Ez azért 
is óriási siker, mert több, mint 
négyezer szavazattal kapott 
többet, mint MSZP-s ellenfele, 
nagy támogatottsággal lett or-
szággyűlési képviselő. 

Azóta pedig az is beigazo-
lódott, hogy az ellenzék jelen 
állapotában képtelen lenne a 
kormányzásra. Teljesen nyil-
vánvaló, hogy nincs kormány-
képes erő az ellenzéki oldalon. 
De még jele sincs annak, hogy 
a közeli vagy akár a távoli jö-

vőben kormányképes erővé 
válhatnának. 

Világosan látták ezt a mis-
kolciak is, éppen ezért dön-
töttek úgy, hogy az ország biz-
tonsága, Miskolc kiszámítható 
működése csak akkor garan-
tálható, ha a Fidesz-KDNP je-
löltjei mellett teszik le vok-
sukat. De ez a garanciája a 
kormánnyal való folytatólagos, 
jó együttműködésnek is.

Miskolc és az ország kéthar-
mados többséggel a negyedik 
Orbán kormány megalaku-
lása mellett döntött. A mi-
niszterelnök több jelentős 
pozícióban minisztert cse-
rélt. Hogyan érinti ez Mis-
kolcot?
– A Miniszterelnök Úr va-

lóban úgy döntött, hogy több 
helyen változtat a kormány 
összetételén.  Egy városveze-
tő számára mindig adott hely-
zetet jelent a miniszterelnök 
személyi kérdésekben hozott 
döntése. De ha arra kíváncsi, 
milyen a személyes kapcsola-
tom a kormány tagjaival, ak-
kor most is azt mondhatom, 
mint az előző kormányza-
ti ciklus idején: a miniszterek 
majd’ mindegyikével kiváló a 

munkakapcsolatunk, többek-
kel személyesen is jó viszony-
ban vagyok. 

Ugyanakkor kiemelten fon-
tos számomra, hogy úgy érez-
hetjük: Orbán Viktor, minisz-
terelnök úr figyelme mindig 
Miskolcon van! Azon városok 
közé tartozunk, ahová nyu-
godtan mondhatom, talán a 
legtöbbször látogatott el az el-
múlt kormányzati ciklusban. 
Igazából nem tudnék olyan 
kérdést mondani, amivel kap-
csolatban, ha megkeresem, 
ne reagálna szinte azonnal, 
ne kapnák azonnali választ a 
problémáinkra.

Örömmel fogadtuk az In-
novációs Minisztérium lét-
rejöttét, reményeink szerint 
Miskolc ipari fejlődésének 
előmozdításában is olyan jól 
tudunk majd együtt dolgoz-
ni Palkovics miniszter úr-
ral, mint ahogyan tettük azt 
az elmúlt négy esztendőben, 
amikor az EMMI államtitká-
ra volt. 

Februári évértékelőjét három 
szó köré építette: stabilitás, 
biztonság, kiszámíthatóság. 
Eltelt egy fél év, történtek az-
óta előrelépések?
– Igen! Legyünk egészen 

konkrétak. A Hubay György 
által bejelentett nyomorte-
lep felszámolási menetrend 
maradéktalanul halad előre, 
amit ígértünk, megtartottuk. 
Hubay György országgyűlé-

si képviselővé választása vi-
szont fontossá tette, hogy ne 
maradjon felügyelet nélkül a 
telep-felszámolási program. 
Ezért Nagy Ákost, az önkor-
mányzat jogi és ügyrendi bi-
zottságának tagját kértem fel, 
hogy vegye át a stafétabotot. Ő 
igent mondott a felkérésre, így 
a legutóbbi bontási akciókat 
már ő koordinálta. 

Városi közösség-építési si-
kereink más területen is meg-
mutatkoztak. Májusban át-
adhattuk a szurkolóknak és 
a csapatnak a DVTK új stadi-
onját. Ezzel több évtizedes ál-
munk valósult meg. 

Ha megenged egy közbeve-
tést: – a gazdaság területén 
hogyan teljesít Miskolc?
– Nézze, kijelenthetem, hogy 

Miskolc ezen a területen is ki-
válóan teljesít. Rekord adóbe-
vételt hozott az első negyedév, 
a turizmus már az év első fe-
lében kiváló számokat mutat. 
Megállt az elvándorlás. Hosz-
szú idő óta most először nem 
volt elvándorlási vesztesége a 
városnak. Bérnövekedésben 
is nagyot léptünk előre. Mis-
kolcon most már van mun-
kalehetőség, és a nagy ipari 
beruházók térképére is vissza-
kerültünk. Ezt nem csak én ál-
lítom, Szijjártó Péter, külgaz-
dasági és külügyminiszter úr is 
megerősítette, hogy meglehe-
tősen előkelő helyen vagyunk a 
nagyberuházók listáján. 

Említette, hogy a nyomor-
telepek felszámolását mos-
tantól Nagy Ákos irányítja, 
akit Ön nevezett ki a prog-
ram polgármesteri biztosá-
vá. Ő száll ringbe a július 
15-i időközi önkormányzati 
választáson a 12-es válasz-
tókörzetben, Hubay György 
megüresedett helyéért. A je-
löltek kampánya az országos 
médiát is élénken foglalkoz-
tatja. Két Erdei Sándor is el-
indult a körzetben és Molnár 
Zsolt független jelöltre is azt 
mondják, hogy kamu jelölt. A 
Fidesz ezzel akarja összeza-
varni a választókat. Mi a vé-
leménye erről?
– Én csak a Fidesz-KDNP je-

löltjével foglalkozom. Ne ha-
ragudjon, de a bohóckodások 

nem érdekelnek. Mi arra szö-
vetkeztünk a miskolciakkal, 
hogy rendet rakunk város-
ban. Fejlődő pályára állítjuk, 
élhetővé tesszük. Ehhez ko-
moly emberek kellenek. A Fi-
desz-KDNP csapata csak ilyen, 
komoly emberekből áll. Ilyen 
embernek tartom Nagy Ákost 
is. Ő már bizonyított ügyvéd-
ként, és bizonyított az önkor-
mányzat jogi bizottságában is. 

Ha tárgyilagosan nézzük 
a jelölteket, akkor is csak azt 
mondhatom, hogy Nagy Ákos 
az egyetlen, aki alkalmas arra 
a felelősségteljes munkára, amit 
az önkormányzati képviselőség 
jelent. Ezért támogatom a jelölt-
ségét és remélem, hogy július 
15-én, őt is beválasztják a csa-
patunkba. Szurkolok neki.

„CÉLJAINK ELÉRÉSÉHEZ KOMOLY  
EMBEREKRE VAN SZÜKSÉG”
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Az elmúlt héten is folytatód-
tak a Salkaházi kisvasutas 
kirándulások, amelyek idén 
már öt alkalommal várták a 
nyugdíjasokat. Hangulatos 
erdei kirándulással, múzeumi 
látnivalókkal ismert előadók-
kal, enni- és innivalóval.

Egy-egy alkalommal mint-
egy kétszázan vehettek részt a 
kirándulásokon, így az elmúlt 
két hétben, az öt alkalommal 
összesen több mint ezren tölt-
hettek el egy kellemes napot 
Garadnán. A résztvevőket vá-

rosi vezetők kísérték, köszön-
tötték, ismert előadók szórakoz-
tatták. Az elmúlt héten Karcagi 
Nagy Zoltán, ezen a héten pedig 
Magyar Rózsa varázsolt jóked-
vet a kirándulások helyszínére, 
aki szintén mindig szívesen jön 
Miskolcra. Az énekesnő reper-
toárját magyar népdalok, nép-

dal ihletésű saját dalok, operett-
slágerek alkotják. Elmondása 
szerint zenei stílusa kialakulá-
sára nagyszülei és a gyermek-
korában vidéki rokonoknál 
töltött időszak voltak nagy ha-
tással. Több lemeze megjelent, 

vezette az Echo TV Slágerfeszti-
vál Magyar Rózsával című mű-
sorát, majd a Muzsika TV-n in-
dította el Kívánságpercek című, 
nagy sikerű programot. 

Hubay György országgyűlé-
si képviselő, a Salkaházi prog-
ram vezetője érdeklődésünkre 
elmondta, az a tapasztalatuk, 
hogy a miskolci szépkorúak 
igénylik a színvonalas szóra-
kozást. A Salkaházi-kisvonat is 
rendkívül népszerű a körük-
ben, azért szerveztek idén öt 
kirándulást, a tavalyi négy he-
lyett. – Együtt lehetnek, szóra-
koznak, beszélgetnek itt a cso-
dálatos bükki tájon, ebéddel 
és Magyar Rózsa műsorával is 
kedveskedünk nekik – hangoz-
tatta Hubay György. – Amikor 
csak tehetem, én is kint vagyok 
velük, beszélgetünk, továbbra 
is várom a kéréseiket, javasla-
taikat, amelyet a városvezetés 
mindig meg szokott szívlelni. 
Látva a jó hangulatot, talán el-
fogultság nélkül mondhatom, 
hogy a Salkaházi program 

megint kitett magáért – zárta 
szavait a képviselő. 

Üdvözölte a kiránduláson 
a szépkorúakat Kiss János al-
polgármester is, aki úgy fo-
galmazott: nagyszerű érzés a 
Salkaházi-program keretében 
köszönteni a miskolci idős em-
bereket. – Különösen jól átélni 
egy olyan napot, amely az idő-
sek jelzései alapján egyre fej-
lődik és tökéletesedik. A Sal-
kaházi kisvonatos kirándulás 
éppen erről szól, újabb és újabb 
élményeket tudunk nyújtani, 
tavaly még csak vonatozás és 

erdei túra volt, idén már – ép-
pen a nyugdíjasok javaslatai 
alapján – múzeumlátogatás 
is várta őket, délben pedig jó 
ebédhez szólt nóta – mondta el 
Kiss János.

Pénteken Nagy Ákos, az ön-
kormányzat jogi és ügyrendi 
bizottságának tagja köszöntöt-
te Garadnán a szépkorúakat. 
Mint mondta, Kriza Ákos pol-
gármester és Hubay György 
kérésére jött el a program szer-
vezőinek képviseletében, akik 
halaszthatatlan programjaik 
miatt most nem tudnak jelen 
lenni. – Örömmel jöttem, hi-
szen ez a program egyedülálló 
az országban. Példát mutatunk 
vele, hogy kell megbecsülni, 
tisztelni azokat a nyugdíjasokat, 
akik az országot, és városunkat 
építették, nagyon jó szórakozást 
kívánok mindenkinek – hang-
súlyozta. 

„A szépkorúak igényik a színvonalas szórakozást”
IDÉN IS HATALMAS SIKER VOLT A SALKAHÁZI-VONATOZÁS

Nagy Ákos: „Megtiszteltetés, hogy itt 
köszönthetem a szépkorúakat”

Kiss János: „Újabb és újabb élményeket 
szeretnénk nyújtani az idős embereknek”

Hubay György: „Rendkívül népszerű  
a Salkaházi-kisvonat”



Július utolsó hétvégéjén megelevenedik a történelem Di-
ósgyőrben! A régió legnagyobb történelmi játékán tanúi 
lehetünk egy várostromnak, hagyományőrző bemutatókat 
nézhetünk, bepillanthatunk a katonai táborok életébe, meg-
tudhatjuk milyen volt a középkori orvoslás. Harcedzett lova-
gok viaskodnak a király szórakoztatására, tűznyelők, komédi-
ások harsogják tele az udvart és jóízű pecsenyék illata csábítja 
lakomára a megfáradt vándort a XIX. Középkori Forgatagon.

Fordulatos, meglepetések-
kel teli történelmi előadás és 
látványos küzdelmek várnak a 
nézőkre a BAJNOKOK VIA-
DALÁN. A Lovagi Tornák Te-
rét hagyományőrző csapatok 
népesítik be, akik a király és a 

királyné előtt izgalmas párvia-
dalokban mérik össze erejüket. 
Egy látványos csatára is sor ke-
rül, ahol fegyverek ropognak 
és ágyúk is eldördülnek, de 
lesz ostromgép és katapult. A 
Buhurt Arénában a középko-
ri harcosok sportját is megis-

merhetik az érdeklődők. Hiába 
a barátságos viadal és a tompa 
fegyverek, itt bizony nem kí-
mélik egymást a vetélytársak, a 
küzdelem akár első vérig zajlik.

A valósághű viadalok és az 
izgalmas múltidézés szomba-

ton éjszaka folytatódik. A Fel-
ső várudvarban Buhurt Gála, a 
Vár utcában fáklyás felvonulás, 
a Lovagi Tornák Terén éjszakai 
viadal zajlik majd.

Kassai Lajos világrekorder 
lovasíjász, a modern kori lo-
vasíjászat megteremtője, több 

Guiness világrekord tulajdo-
nosa is szórakoztatja a kö-
zönséget bemutatóival. Ő az 
egyetlen ember a világon, aki 
képes váltott lovakon megállás 
nélkül 24 órán keresztül lova-
síjászni. Emellett a lovas ha-
gyományok elkötelezett ápoló-
ja és népszerűsítője.

A lovas solymászat ősi ha-
gyományát Krekács Zoltán hoz-
za el a Diósgyőrbe. A királyi és 
főúri vadászatok elmaradha-
tatlan résztvevője volt egykor a 
solymász. A magyar solymászat 
a XVI. században élte utolsó vi-
rágkorát, ekkor még a külhoni 
uralkodók is versengtek azért, 
hogy egy-egy dunántúli héjára, 
karvalyra szert tehessenek, nem 
beszélve a felvidéki rárókról, a 
kerecsensólymokról.

A Középkori Forgatag látvá-
nyos színfoltja lesz a reneszánsz 
zászlóforgatók és dobosok fel-
lépése. A Pavane "zászlóbűvö-
lői" dobpergés mellett naponta 
többször is ég felé hajítják zász-
lóikat, igazi művészetté avat-
va ezáltal a zászlóforgatást. A 
20. századot megelőző háborúk 
hadszínterein fontos szerepet 
töltöttek be a zászlók. Jeleikre 
mozdultak a középkor vitézei 
is, a reneszánsz Itáliában pedig 
a városokban megalakult csa-
patok versengtek egymással az 
ünnepek alkalmával. Ezt a ha-

gyományt újították fel és őrzik a 
szegedi Pavane Egyesület tagjai.

A program nemcsak a lo-
vagokról szól, akik a királyné 
kegyeiért harcolnak, hiszen a 
Forgatagon is helyet kapnak a 
középkori táncok, vásári ko-
médiák, udvari zenekarok és a 
Diósgyőri vár történetét idéző 
jelenetek. Rég elfeledett mes-

terségek művelői is bemutatják 
műhelyeik titkait. Megtudhat-
juk hogyan dolgozott egykor 
a bőrös, az ötvös, a könyvkö-
tő vagy az alkimista. Aki pedig 
emléket szeretne hazavinni a 
kézműves vásárban megtalál-
hatja a szívének kedves tárgyat.

Magyarország egyik legna-
gyobb történelmi játékán több 

mint kétszáz hagyományőrző 
idézi meg a múltat. A rendez-
vény a Minősített Európai Fesz-
tivál címmel is büszkélkedhet, 
ezzel felkerült a kontinens feszti-
váltérképére. A minősítési prog-
ram pozícionálni kívánja a fesz-
tiválokat az európai kultúrában, 
kiemelve legfontosabb értékei-
ket és sajátosságaikat. Valamint 
segítségnyújtás, egyfajta előszű-
rés az európai fesztiválturizmus 
számára, ami alapján könnyeb-
ben választhatja ki úticélját a 
potenciális fesztivál-látogató.  
Emellett a Magyar Fesztivál Szö-
vetség Minősített Fesztivál beso-
rolását is megkapta a program. 
Így a Középkori Forgatag olyan 
nagymúltú, ismert programok 
között szerepel, mint a Szegedi 
Szabadtéri Játékok, a Művésze-
tek Völgye vagy a Debreceni Vi-
rágkarnevál.

Autósok! Nézzetek szét 
körültekintően, mielőtt 
keresztezitek a villamos-pá-
lyát! Erre figyelmeztet-
nek a miskolci közlekedési 
vállalat új, figyelemfelhívó 
plakátjai. 

Mint a csütörtöki sajtótájé-
koztatón elhangzott, az MVK 
a személygépjárművek okozta 
villamosbalesetek megelőzése 
érdekében akciót indít. Fel 
kívánják hívni az autósok fi-
gyelmét: alaposan tájékozód-
janak, mielőtt a villamos-pá-
lyát keresztező átkelőhelyeket 
igénybe veszik.

Vaskó Tiborné, az MVK 
Zrt. operatív igazgatója el-
mondta, további terveik kö-
zött szerepel, hogy a gömb-

süvegeket fényvisszaverő 
festékkel látják el. Úgyneve-
zett fényvisszaverő fülek ki-
helyezését is tervezik, melyek 

remélhetőleg hozzájárulnak a 
balesetek további csökkené-
séhez. Pásztor Imre, a Polgár-
mesteri Hivatal vállalati- és 
projektkommunikációs veze-
tője, kiemelte: nagyon fontos, 
hogy az autósok használják 
a visszapillantó tükröt, és az 
is, hogy beszéljünk ezekről a 
helyzetekről. Az utóbbi idő-
ben, ahogy egyre több a gép-
jármű Miskolcon is, sajnos, 
megszaporodtak azok a bal-
esetek, amelyeket a figyelmet-
len sofőrök okoznak. Nem 
adnak elsőbbséget, a villamos 
elé kanyarodnak jelentős ká-
rokat okozva, veszélyes hely-

zeteket idézve elő. Az akció 
keretében a Katalin köznél, 
az Aba utcánál és a Testvé-
riség útjánál is figyelemfel-
hívó plakátok kerülnek ki a 
villamos-pálya mellé. A táb-
la foszforeszkálása sötétedés 
után is magára vonja majd a 
figyelmet, így remélik, az üze-
net mindenkor eljut az autó-
sokhoz. 

A három legkritikusabb ke-
reszteződésbe (Andrássy u. – 
Testvériség u., Győri kapu – 
Kőporos u., illetve a Bajcsy-Zs. 
u. – Katalin u.) a tervek szerint 
forgalombiztonsági eszközök 
is kikerülnek majd.
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Mindössze négy nap alatt, 
a tervezettnél korábban 
elvégezte a Futó utca 1-25 
sz. előtti szakaszon az út-
padka javítását a Magyar 
Közút NZrt.

Mint ismeretes, hétfőn reg-
gel kezdődtek felújítási mun-
kálatok a Futó utca 1-25 sz. 
előtti szakaszon. A Magyar 
Közút NZrt. a megsüllyedt 
útpadkát javította, amely par-
kolóhelyül szolgált a lakók-
nak. Az utóbbi időben azon-
ban annyira megsüllyedt és 
elhasználódott, hogy már 
balesetveszélyessé vált. 

A Magyar Közút. két és fél 
méter szélességben, 200 mé-
ter hosszan készített új út-
padkát. Öt nap alatt mint-
egy 500-600 köbméternyi 
zúzalékot és földet mozgat-
tak meg. Drotár Judittól, a 

Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Miskolci Mérnökségé-
nek vezetőjétől megtudtuk, a 
munka során 30 centi mély-
ségben szedték ki a meglévő, 
felázott, kijárt padkát, és tel-
jesen új szerkezetet építettek. 

A munkák ideje alatt min-
den nap délután 3-ig jelző-
lámpás irányítás mellett, egy 
sávon haladt a forgalom. Az 
autósoknak a közelben lévő 
Mész utcai parkolót, az élel-
miszerboltnál lévőt, illetve a 
Görgős utcai parkolót aján-
lották. A városrész önkor-
mányzati képviselője, Barta 
Gábor ezúton is köszöne-
tét fejezi ki számukra, hogy 
nem parkoltak a munkavég-
zés területén, s így jelentősen 
megkönnyítették a munká-
latokat. Az útpadkát az autó-
sok csütörtöktől újra parko-
lóként használhatják.

Befejeződött  
a padkajavítás

LÁTVÁNYOS, KORHŰ SZÓRAKOZTATÓ - MEGELEVENEDIK A TÖRTÉNELEM!

XIX. Középkori Forgatag a Diósgyőri várban 
és a Lovagi Tornák Terén

Engedd el! Figyelemfelhívó kampányt 
indít az MVK



Etka-jóga és gyógytorna 
foglalkozás, zenés műsor és 
vendéglátás is várta a látássé-
rülteket a Vakok és Gyengén-
látók B.-A.-Z. Megyei Egye-
sületének székházában múlt 
szombaton délelőtt. A szerve-
zet célja, hogy bevonja őket a 
rendszeres testmozgásba.

Barnóczki Gábor, az egye-
sület elnöke kiemelte, nagyon 
fontosnak tartják a látássérül-
tek sportos és szabadidős tevé-
kenységét. Az elmúlt félévben 
zajló, integrált sportprogram-
jukat, amelynek most a zá-

ró-rendezvényét tartják, már 
másodszor finanszírozza az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma. 

Olyan projektelemek voltak 
benne, mint a társastánc-ok-
tatás, teke, jóga és gyógytorna 
foglalkozások, lovaglás vagy 
gyalogtúra. Két alkalommal 
tandem-kerékpártúrán is részt 
vettek. Eredetileg háromszáz-

hetven látássérült jelenlétét 
tervezték, az érdeklődők szá-
ma azonban meghaladta az 
ötszázat. A záró rendezvény 
célja, hogy bemutassák a mö-
göttük álló bő félévet, annak 
eredményeit.  Az eseményen 
budapesti látássérült zené-
szek léptek fel, majd mindenki 
egészséges ételeket, gyógyteát 
kóstolhatott. 

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma és a Magyar Rá-
kellenes Liga közös szerve-
zésében jött létre az „(A)mit 
tehetünk, (a)mit tehetek a rák 
ellen – Társadalmi és egyéni 
felelősség” elnevezésű road-
show. A rendezvény miskolci 
állomására ukrán és szlovák 
szakemberek is érkeztek.

A rendezvény fővédnöke Ta-
kács István egyetemi tanár, osz-
tályvezető főorvos, az Orosz 
Tudományos Akadémia tisz-
teletbeli tagja volt, aki maga is 
tartott előadást. Kihangsúlyoz-
ta: minden a korai diagnosz-
tikától függ. – Fontos, hogy az 
emberek járjanak szűrővizsgá-
latokra. Ha már diagnosztizál-
ták a betegséget, lényeges, hogy 
legyen egy korai sebészeti be-
avatkozás, később pedig onko-
lógiai illetve immunológiai ke-
zelés – mondta el a professzor. 

Andrej Ruszin, az ungvá-
ri Nemzeti Egyetem Onkoló-

giai Tanszékének professzo-
ra „Onkológiai gondozásunk 
eredményei” címmel tartott 
előadást. Többek között arról 
is szót ejtett, milyen módsze-
rekkel tudja ma az orvostudo-
mány megmenteni az emlőt 
egy rákos megbetegedésnél. – 
Manapság nem csak az fontos, 
hogy megmentsük a pácienst, 
hanem az is, hogy az életmi-
nősége jó legyen – hangsú-
lyozta. 

Asztalos Ágnes megyei tisz-
ti-főorvos szerint a daganatos 
megbetegedések kialakulása 
jelentős mértékben összefügg 
az életminőséggel. Rendkívül 
fontos, hogy az emberek ma-
gukban is keressék az okokat, 
hibákat, a megfelelő életmód-
dal nagyon sokat lehetünk az 
egészségünkért. A megfelelő 
táplálkozás, a mozgás, a stresz-
sz-mentesség, a mentális álla-
pot mind hozzájárulhat ahhoz, 
hogy elkerüljük a veszélyezte-
tő hatásokat.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének június 28-
ai ülésén Szent Erzsébet 
díjakat is átadtak. 

Ez olyan személyeknek 
adományozható, akik az 
egészség megőrzése, a beteg-
ségek megelőzése és a gyó-
gyítás területén végzett magas 
színvonalú tevékenységükkel 

hosszú éveken keresztül ered-
ményesen szolgálták a megye 
lakosságát. Idén Kiss-Tóth 
Emőke, a Miskolci Egyetem 
Egészségügyi Karának dékán-
ja, és Simkó Csaba főorvos, 
az Erzsébet Hospice Otthon 
vezetője vehette át az elisme-
rést Török Dezsőtől, a megyei 
közgyűlés elnökétől, és Bánné 
dr. Gál Boglárkától, a megyei 
közgyűlés alelnökétől.

SZENT ERZSÉBET 
DÍJAT KAPTAK

Fókuszban  
a megelőzés

A napokban nem csupán a 
focidrukkerek, de a véradók 
is ellepték a Szinva teraszt. 
A Magyar Vöröskereszt 
Megyei Szervezete ugyan-
is rekordkísérletet hirde-
tett, melyben vállalta, hogy 
hat óra alatt száz véradót 
toboroz össze. Ezzel is fel 
kívánták hívni a figyelmet a 
véradás fontosságára.

Már félidőnél több mint 50-
en jelentkeztek – tudtuk meg a 
helyszínen Grubert Rolandtól, 
a Magyar Vöröskereszt Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Szervezetének igazgatójától.

Mint mondta, rendkívüli 
jelentősége van annak, hogy 
így nyár elején felhívják a fi-

gyelmet a véradásra, hiszen 
naponta 1800 véradóra lenne 
szükség ahhoz, hogy Magyar-
országon biztonságos legyen a 
vérellátás műtétekhez, baleseti 
sérültek ellátásához, vérkészít-
ményekre, transzfúzióra szo-

ruló betegek kezeléséhez. – Ez 
most egy olyan alkalom, ami 
segíthet abban, hogy a nyári 
időszakban is sokan jelentkez-
zenek – hangoztatta.

Grubert Roland rámutatott, 
Miskolcon most először szer-
veztek ilyen nagyszabású véra-
dást, mely egyben egy rekordkí-
sérlet is. – Más nagyvárosokban 
többször vannak ehhez hasonló 
véradások. Itt Miskolcon azért 
nincsenek, mert nagyon sok ki-
szállásos véradást szervezünk 
különböző cégeknél, intézmé-
nyeknél, iskolákban, lakóterüle-
teken – részletezte.

Itt tehát inkább megpróbál-
ják közelebb vinni a véradást 
azokhoz, akik szeretnének 

segíteni. Most viszont úgy 
gondolták, több ember van 
a belvárosban, mint máskor, 
hiszen a Foci terasz minden 
délután szép számmal gyűj-
ti össze a város drukkereit. 
„Kihasználtuk így ezt az al-
kalmat mi is és kitelepültünk 
– mondta.

Végül 95 ember adott vért a 
Szinva teraszon a Magyar Vö-
röskereszt Megyei Szervezete 
által rendezett rekordkísérle-
ten. Egy hajszálon múlt, hogy 
meglegyen a célul kitűzött 
100 véradó, ám így is kijelent-
hetjük: rekord született! Mis-
kolcon ugyanis még sosem 
vettek részt 95-en egyszerre 
véradáson.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Nagy 
Anikó egészségügyért felelős államtitkár Semmelweis-nap 
alkalmából 2018. július 2-án díjakat és miniszteri elismerő 
okleveleket adott át a Pesti Vigadóban. 

Megyénkből is rangos elis-
merésben részesültek egész-

ségügyi dolgozók. Az egész-
ségügy területén végzett 

példaértékű szakmai munká-
juk elismeréseként Miniszte-
ri Elismerő Oklevélben része-
sült a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Központi Kórház 
és Egyetemi Oktató Kórház 
Központi Aneszteziológiai és 

Intenzív Terápiás Osztályá-
nak kollektívája.

A kitüntetést Nagy Attila 
osztályvezető főorvos vette át, 
Lőrinczi Beatrix osztályveze-
tő ápoló és Szabó Erzsébet ve-
zető asszisztens kíséretében.

Véradó rekordkísérlet Miskolcon
Csaknem százan mentettek életet a Szinva teraszon

MINISZTERI ELISMERÉS  
A B.-A.-Z. MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZNAK

Sportos programok látássérülteknek



Június 23-án Baján, a 24. Országos Polgárőr Napon, illetve 
7. Országos Lovas Polgárőr Szemlén Vassné Papp Nóra pol-
gármesteri biztos, valamint Cseh László, a Bűnmegelőzési 
Centrum Polgárőr Egyesület elnöke a „Polgárőr Város” ki-
tüntető címet vehette át Miskolc önkormányzata, valamint a 
Bűnmegelőzési Centrum Polgárőr Egyesület nevében.

Miskolc, a rendvédelmi szer-
veken kívül kiemelten számít 
a polgárőrség munkájára, me-
lyet június 23-án kitüntetéssel 
is méltattak. Vassné Papp Nóra 
lapunknak elmondta, Miskolc 
az első, a megyei jogú városok 
közül, amely ilyen kitüntetés-
ben részesülhetett. – Azért kap-
tuk ezt a díjat, mert példaértékű 
az együttműködésünk a pol-
gárőrséggel. Az ő munkájukkal 
válik egésszé Miskolc közbiz-
tonsági rendszere, s így még ha-
tékonyabban tudunk fellépni a 

bűnözéssel szemben – fogalma-
zott, kiemelve: ők állnak talán a 
legközelebb a lakossághoz.

Mint a 24. Országos Pol-
gárőr Napon elhangzott, a 
magyar polgárőrök 2100 tele-
pülésen járulnak hozzá a köz-
biztonsághoz, kilencmillió 
közterületi órával, több ezer 
rendezvény biztosításával, a 
hatóságok felé irányuló jelzé-
sekkel járulnak hozzá a bűn-
megelőzéshez. Túrós András, 
az Országos Polgárőr Szövet-
ség elnöke úgy fogalmazott: a 

polgárőrök százai, ezrei min-
den nap ott vannak a közterü-
leteken, vigyázzák az emberek 
biztonságát, nyugalmát. Ott 
vannak az ország határainak 
védelménél, kiveszik részüket 
az illegális migráció megállí-
tásában. A lovas polgárőrök 
egyre szervezettebben vesznek 

részt a határvédelem mellett 
a külterületi jogsértések meg-
előzésében is. – Amit a 63 ezer 
polgárőr nap, mint nap tesz, 
azt úgy hívják, hogy minden 
napi hazaszeretet – húzta alá.

Pintér Sándor, belügymi-
niszter úgy fogalmazott, a pol-
gárőrök az elsők között voltak, 
akik felismerték a migráció-
ban rejlő veszélyeket és rög-
tön reagáltak is rá. – Járőrszol-
gálatot szerveztek, segítették 
a határon szolgálatot teljesítő 
rendőröket és katonákat, majd 
megalakították a határvédel-
mi polgárőr tagozatot – hang-
súlyozta. A belügyminiszter a 
motoros tagozatot is méltatta, 
amely szerinte új szintre emeli 
a polgárőrök és a rend őrök kö-
zös munkáját. Végezetül arra 
kérte a polgárőröket, hogy to-
vábbra is működjenek együtt 
hazánk dicsőségére.

 „… egyetlen világ van, s 
valamennyiünknek abban 
kell élnünk.” – hangzik a 
Hahó! Hajó! című érzéke-
nyítő program mottója. 
Múlt pénteken délután, egy 
kéthetes tábor záró rendez-
vényén 300 kishajót bocsá-
tottak Miskolcon a Szin-
va vizére, hogy elvigyék a 
program üzenetét. 

A Miskolci Tankerületi 
Központ 2018 januárjában 
az Európai Szociális Alap 
forrásaiból 500 millió forint 
támogatásban részesült. Ezt 
a súlyosan, és halmozottan 
fogyatékos gyermekeket el-
látó intézmények szakmai 
fejlesztésének támogatására, 
családjaik kompetenciájának 
erősítésére, valamint a társa-

dalmi elfogadás elősegítésére 
fordította. 

László István, a Miskolci 
Tankerületi Központ igazga-
tója a rendezvényen úgy fo-
galmazott: ezek a családok 
rendkívül le vannak terhelve 
fizikailag, lelkileg és anyagi-
lag is. – Szeretnénk ráirányí-
tani a figyelmet erre a tár-
sadalmi rétegre és felkelteni 
irántuk a többségi társada-
lom együttérzését, segítő-
készségét – emelte ki. 

A kéthetes táborban olyan 
programokon vehettek részt 
a sérült fiatalok, amelyek más 
kisiskolások számára termé-
szetesek, számukra azonban 
sajnos nem. 

Miskolc önkormányzata 
lehetőséget biztosított, hogy 
ezek a gyermekek főszerep-

lőkké váljanak a város egyik 
legmozgalmasabb közös-
ség terén, a Szinva teraszon. 
Kiss János alpolgármester 
elmondta, 1994-ben Spa-
nyolországban tartottak egy 
UNESCO világkonferenciát. 
Itt született meg az a nemzet-
közi dokumentum, amely a 
sérült, értelmi és testi fogya-
tékossággal élő fiatalok okta-
tását hangsúlyozza. – Ehhez 
a gondolathoz csatlakoztunk 
mi is – emelte ki az alpolgár-
mester –, azt szeretnénk, ha 
ez a 300 hajó elvinné a prog-
ram üzenetét –tette hozzá. 

Miskolcon jelenleg 50 sú-
lyosan, és halmozottan fo-
gyatékos gyermek nevelését, 
fejlesztését biztosítják az in-
tézmények gyógypedagógu-
sai.

Közélet Miskolci Napló6
„Vigyázzák az emberek biztonságát, nyugalmát”

„HAHÓ! HAJÓ!” 

POLGÁRŐR VÁROS LETT MISKOLC 

Érzékenyítő program  
a Szinva teraszon 

Hétfőn, július 2-án lépett életbe a nyári nyitvatartási 
rend a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár-
ban, a központi épületben és minden fiókkönyvtárban. 
A változásnak három lényeges eleme van. 

Az első fontos változás, 
hogy szombatonként nem 
tart nyitva sem a központi 
épület, sem a Szabó Lőrinc 
Idegennyelvi Könyvtár. A 
második a napi nyitvatartás 
ritmusa. Eszerint csak hét-
főn és csütörtökön látogat-
hatók este 6 óráig a könyv-
tárak. A többi napon 4-kor 
zárnak, viszont 2 órával ha-
marabb, reggel 8-kor kinyit-
nak. Kivéve a Lévay Muzeá-
lis Könyvtárat, ami minden 

munkanapon 8–16 óra kö-
zött tart nyitva. A harmadik 
fontos változás, hogy – az 
előző évekhez hasonlóan – 
a központi épület augusztus 
6–20. között bezár. 

A könyvtár természetesen 
a nyári nyitvatartás idején is 
változatlan szolgáltatásokkal 
várja az olvasókat. Szeptem-
ber 1-jén pedig visszaáll a 
szokásos rend, így már azon 
a szombaton is kinyit a köz-
ponti épület és a Szabó. 

Nyári nyitvatartási rend 2018. július 1-jétől augusz-
tus 31-éig, könyvtárak szerint:
II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, központi épület 

(Görgey A. u. 11.)
hétfő, csütörtök: 10–18
kedd, szerda, péntek: 8–16
augusztus 6-ától 20-áig zárva

József Attila Könyvtár (Szentpéteri kapu 95.)
Kaffka Margit Könyvtár (Petneházy-bérházak, Park u. 8.)
Móra Ferenc Könyvtár (Avas, Klapka György u. 2.)
Petőfi Sándor Könyvtár (Diósgyőr, Nagy Lajos király útja 16.)
Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár (Mindszent tér 2.)
Tompa Mihály Könyvtár (Martin-kertváros, Gyöngyösi I. u. 1.)

hétfő, csütörtök: 10–18
kedd, szerda, péntek: 8–16

Lévay József Muzeális Könyvtár (Mindszent tér 2.)
hétfőtől péntekig: 8–16

Nyári nyitvatartás  
a könyvtárakban!



A Miskolci Polgármesteri 
Hivatal - a Miskolci Egész-
ségfejlesztési Intézet tá-
mogatásával - valamint a 
Miskolci Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum (KEF) évek 
óta rendszeresen megszer-
vezi a kábítószer-ellenes 
világnapot. A prevenciós 
tevékenységet kifejtő ágazati 
együttműködést a napok-
ban egy miskolci workshop 
keretében kívánták erősí-
teni, amelyre meghívást 
kaptak megyében működő 
KEF-szervezetek, valamint a 
rendőrkapitányságok képvi-
selői is.

Az ENSZ 1987-ben jelölte ki 
június 26-át kábítószer-ellenes 
világnappá. Juhászné Ceglédi 
Tünde, a Kábítószerügyi Egyez-
tető Fórum elnöke elmondta: ez 
a nap arról szól, hogyan küzd-
jünk a kábítószer-bűnözés ellen, 
hogyan védjük meg fiataljainkat 
a drog okozta veszélyektől.

Még mindig rengeteg fajta ká-
bítószer van a piacon, Juhászné 
Ceglédi Tünde szerint ez nagy 
hátráltató tényező, hiszen a di-
zájnerdrogok csaknem kiszorí-
tották a régi, „klasszikus” kábí-
tószereket. Megnehezítve ezzel a 
szociális ellátórendszer helyzetét 
is, hiszen nehéz elérni a célkö-
zönséget, az ellátórendszernek 
még nincsen kiforrott mintái 
arra, hogyan tudnának hatéko-
nyan küzdeni az új drogok ellen.

Fehér Annamária, a Gyermek 
Egészségügyi Központ főorvosa 
a gyermekkori droghelyzetről és 
a prevenció lehetőségéről tartott 
előadást. – Amikor a bizonyta-
lan hatású dizájnerdrogok elő-
ször bejöttek, az osztályunkra 
bekerült 8-14 éves gyerekek 80-
90 százalékát tették ki a mérge-
zetteknek. Ekkor döntöttünk 
úgy, hogy segítséget kell kérni a 
társadalomtól: a szülőktől, peda-
gógusoktól, hogy figyeljenek a 
gyerekekre, milyen változásokat 
látnak rajtuk és azonnal fordul-

janak szakemberhez, ha felme-
rül a drogfogyasztás gyanúja – 
hangsúlyozta a főorvos.

Kábák, kiabálnak, ledobják a 
ruhájukat – csak néhány példa 
a kábítószer hatása alatti visel-
kedésre. A főorvos szerint ezek 
még az enyhébb tünetek. Olyan 
is előfordult, hogy eszméletlen 
állapotban, görcsölve, kiakadt 
keringési rendszerrel kerültek be 
fiatalok sürgősségi, majd pedig 
az intenzív osztályra. Volt olyan 
is, hogy egy patak partján talál-
ták meg holtan a kábítószeres fi-
atalt.

A szakember úgy látja, négy 
év távlatában történt némi po-
zitív változás a megyénkben. 
Orvosok, pedagógusok, szülők, 
rendőrök közösen keresték a 

megoldásokat, próbáltak tenni 
a megelőzés érdekében. Ha ká-
bítószerhez is nyúlnak a fiatalok, 
ma már tudatosabban teszik, 
tudják, hol a határ, ha kell, se-
gítséget kérnek egymástól, szü-
leiktől.

Kiss János alpolgármester sze-
rint a 21. század egyik „méte-
lye” a kábítószer. – Éppen ezért 
különösen fontosnak tartjuk, 

hogy minden erőnkkel szembe-
szálljunk vele. A kábítószer-elle-
nes küzdelemnek vannak meg-
szokott területei - felvilágosítás, 
elrettentés, bűnüldözés -, mi 
azonban úgy gondoltuk, hogy 
egy teljesen új ifjúságfejlesztési 
programra van szükség, hogy a 
fiatalok figyelmét más területek-
re irányítsuk – hangoztatta az al-
polgármester.

A Miskolcon megvalósuló 
„Legyen eszed” komplex ifjú-
ságfejlesztési programmal a 
város alternatívát szeretne mu-
tatni a fiataloknak: sportban, 
kultúrában, tudományban. 
Kiss János szerint be kell vonza-
ni őket ezekre a területekre, és 
mivel a fiataloknál jellemző a 
mintakövetés, szeretnék, ha a 
példaképek nem a kábítószer 
világában jelennének meg, ha-
nem azok között, akik spor-
tolnak, színházba járnak, szí-
nészekké, tudósokká válnak. 
– Ezért szeretnénk minél in-
kább tömegesíteni azokat a te-
rületeket Miskolcon, amelyek 
képesek arra, hogy elvonják a 
fiatalok figyelmét a kábítószer-
ről – húzta alá Kiss János.

Tavaly minden negyedik vá-
rosi középiskolás részt vett a 
„Legyen eszed” programok va-
lamelyikén. Szeretnék vala-
mennyi miskolci középiskolást 
megszólítani ezzel a program-
mal, és folyamatosan tudatosí-
tani a fiatalokban, hogy „az igazi 
világ a kábítószeren kívül van.”
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Hirdetés

Tájékoztató a költségmegosztás elszámolásáról  
és az egyenletes összegű díjfizetés indulásáról
A költségmegosztással, a hőfelhasználási arányokkal és 

a korrekciós tényezőkkel kapcsolatban minden esetben a 
közös képviselőt, illetve a költségmegosztást végző vál-
lalkozót keressék!

Költségosztó cégek ügyfélfogadása
A korábbi gyakorlatnak megfelelően idén is lehetőséget 

biztosítunk Ügyfélszolgálati irodánkban, a Miskolc, Szeme-
re utca 5. sz. alatt a költségosztást végző cégekkel történő 
közvetlen ügyintézésre. A TECHEM Kft. és az ISTA Kft. vállalta, 
hogy az alábbi időpontokban személyesen is tájékoztatja a 
díjfizetőket. 

TECHEM KFT. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
2018. július 23. (hétfő) 9.00–15.00 óráig
2018. július 26. (csütörtök) 9.00–15.00 óráig
2018. augusztus 7. (kedd) 9.00–15.00 óráig

ISTA KFT. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
2018. július 27. (péntek) 9.00–12.00 óráig
2018. július 31. (kedd) 9.00–15.00 óráig
2018. augusztus 10. (péntek) 9.00–15.00 óráig

A MIHŐ Kft. a díjakat a társasházi lakóközösség megbízottja 
– általában a közös képviselő – által jóváhagyott adatok alap-
ján érvényesíti az elszámoló számlában. 

Idén is, május 15-ével, a fűtési idény végével megkezdődött 
a költségmegosztóval felszerelt lakásokban a költségmeg-
osztó készülékek leolvasása. Ehhez kapcsolódóan a MIHŐ 

Kft. július hónapban elkészíti az elszámoló számlákat. Annak 
érdekében, hogy segítséget nyújtsunk felhasználóinknak, az 
alábbiakban összefoglaljuk a költségmegosztás elszámolásá-
ra vonatkozó fontosabb tudnivalókat.

A költségosztást végző cég, vállalkozó feladata:
•  a radiátorokra felszerelt műszerek leolvasása a fűtési idény 

befejezését követően,
•  a költségfelosztás elkészítése a lakóközösséggel kötött 

szerződés alapján.

A közös képviselő, a lakóközösség feladata:
•  a költségosztó cég által készített felosztás ellenőrzése, hi-

telesítése (szerződés szerint),
•  az elfogadott költségfelosztás eljuttatása a MIHŐ Kft-hez, 

aki ezt követően elkészíti az elszámoló számlákat.
 

A MIHŐ Kft. feladata:
•  a közös képviselő által ellenőrzött és aláírt felosztási doku-

mentum alapján az idényvégi elszámoló számlák elkészí-
tése és megküldése a díjfizető részére.

Augusztusban indul az egyenletes összegű díjfizetés 
a költségmegosztós díjfizetőknél.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata alaplehető-
ségként kínálja a díjfizetők számára, hogy 11 egyenlő ösz-
szegű részszámlán és egy elszámoló számlán egyenletesen 
fizessék a távhőszolgáltatás fűtési hődíját.

Amennyiben költségosztós felhasználóként az egyen-
letes díjfizetést választotta, 2018. augusztusában kapja 
kézhez első részszámláját, amely már egyenletes ösz-
szegű. Az elszámoló számlát 2019. júliusában küldjük meg.

Tisztelettel: MIHŐ Kft.

„AZ IGAZI VILÁG A KÁBÍTÓSZEREN KÍVÜL VAN”

EGY 15 ÁGYAS, AKTÍV GYERMEKPSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY ÉPÜL MISKOLCON
Koós Tamás, az Állami Egészségügyi Ellá-

tó Központ, és a gyermekpszichiátriai projekt 
szakmai vezetője egy EFOP-pályázatról tájékoz-
tatott. A projekt teljes keretösszege hatmilliárd 
forint, ennek keretében 13 helyszínen történik 
infrastrukturális fejlesztés, kifejezetten a gyer-
mekpszichiátriai és mentálhigiénés ellátórend-
szer területén. – Ez aktív fekvőbeteg-osztályokat, 
emelt biztonságú gyermekpszichiátriai ágyakat 
és komplex járóbeteg-ellátókat jelent. Emellett 
olyan szakmai fejlesztési programok valósulnak 
meg, amelyek a teljes gyermekpszichiátriai szak-
mát érintik – részletezte a szakmai vezető.

Miskolcon egy 15 ágyas aktív gyermekpszichi-
átriai osztály épül, ami jelentősen hozzájárulhat 
ahhoz, hogy a mentális állapotuk miatt kórházi 

ellátásra szoruló gyerekek és fiatalkorúak meg-
felelő ellátáshoz jussanak. – Jelenleg nincs ilyen 
Borsod megyében, a legközelebbi aktív gyermek-
pszichiátriai ellátó Debrecenben van. Ezen a hely-
zeten tud változtatni a fejlesztés, a megyében pár-
huzamosan futó, és számos helyen megvalósuló 
szakmai program pedig a korai kezelésbevételt, 
azonosítást, ellátásba kerülést fogja segíteni a rá-
szoruló fiatalok körében – emelte ki Koós Tamás.

A projekt 2017 elején indult, az infrastruktú-
ra teljes átadása pedig 2019 végére, 2020 elejére 
várható; a tervezési munkák végén járnak, a kivi-
telezés optimálisan már ebben az évben elindul. 
Miskolcon a megyei kórház Csabai kapui intéz-
ményének jelenlegi pszichiátriai osztályának kö-
zelében fogják felhúzni az önálló épületet.

Workshop a kábítószer-ellenes világnap alkalmából

Az óvodák július 23-tól 
augusztus 20-ig tartó nyári 
zárása idején az alábbi in-
tézmények látják el az ügye-
letet: Miskolci Nyitnikék 
Óvoda Szivárvány Tagóvo-
dája: Cím: 3534 Miskolc, Ka-
csóh Pongrác u. 8. (Telefon: 

+36 46/379-787).  E-mail: 
m.nyitnikekovi@gmail.com. 

Miskolci Eszterlánc Népha-
gyományőrző Óvoda Selyem-
réti Tagóvodája: Cím: 3527 Mis-
kolc, Selyemrét u. 38.  (Telefon: 
+36 46/350-148). E-mail: eszter-
lanc.miskolc@gmail.com. 

Nyári ügyelet az 
óvodákban, Miskolcon

A nyári szabadságolás mi-
att nyári miserend van több 
templomban is. A diósgyőri 
plébániatemplomban au-
gusztus 26-ig hétköznapo-
kon csak egy szentmisét mu-
tatnak be, hétfőn, szerdán 
és pénteken reggel 7 óra-
kor, kedden, csütörtökön 
és szombaton este fél 7-kor. 
Vasárnapokon három szent-
mise lesz, 7, 10 és este fél 
7-kor. A Minorita-templom-

ban július 15-től vasárnapo-
kon nem lesznek szentmisék 
reggel 7 órakor. A miskolci 
karmelita templom Kármel-
hegyi Boldogasszony-búcsú-
ját július 16-án, hétfőn tart-
ják. Az ünnepi szentmisét 17 
órakor Szabó József ferences 
atya mutatja be. Az előző na-
pon, vasárnap 17 órakor kez-
dődő, szentmisével egybe-
kötött lelki előkészületet is 
Szabó atya tartja.

EGYHÁZI HÍREK,  
ESEMÉNYEK



Elismeréseket adtak át csü-
törtökön délután a miskolci 
városházán a Köztisztvi-
selők napja alkalmából. A 
kiemelkedő munkát végző 
tisztviselőket Alakszai Zol-
tán jegyző és Kiss János al-
polgármester köszöntötte.

Miskolc Megyei Jogú Város 
2011-ben négy köztisztviselői 
díjat alapított, amelyet ilyen-
kor évente átadnak. Csütörtök 
délután idén is átvehették a ki-
emelkedő munkát végző tiszt-
viselők a Városháza Díszter-
mében az „Elismerő” és a „Jó 
munkáért” járó okleveleket, va-
lamint „Az év köztisztviselője” 
elismerést, és az „Életműdíjat”.

„Magyarországhoz, és an-
nak alaptörvényéhez hűek 
leszünk…” – idézte a köz-
tisztviselői esküt beszédében 
Alakszai Zoltán, Miskolc vá-
ros jegyzője. – A hűség alap-
vető érték kell, hogy legyen 
munkavégzésünk során – húz-
ta alá, majd kiemelte, az esküt 
azzal zárják: „tisztségünket a 
magyar nemzet javára gyako-
roljuk”.

– Ez a három érték az, mely 
meg kell, hogy határozza a 
köztisztviselők, a hivatali dol-
gozók munkáját – fogalmazott. 
A jegyző egyebek mellett kö-
szönetét fejezte ki, annak a 17 
kollégájának, akik idén vehetik 
át az elismeréseket, és akik eze-
ket az értékeket különösen sa-
játjukká tették.

Kiss János alpolgármester 
beszédében a szféra dolgo-

zóinak kiemelkedő teljesít-
ményét méltatta. – Külön kö-
szönöm azok munkáját, akik 
példát mutattak kollégáiknak 
– hangoztatta. Mint mond-
ta, a város úgy tud modernné 

válni, ha mindig lesznek olya-
nok, akik felkészültségükkel, 
szorgalmukkal, kreativitásuk-
kal és minőségi munkájukkal 
példát mutatnak a társaiknak. 
Hozzátette, 2018-ban minő-

ségi változás figyelhető meg 
a munkabérek tekintetében is 
– hangsúlyozta Miskolc város 
alpolgármestere, a köszöntők 
után a díjátadások következ-
tek.

A Városháza dísztermében 
tartott ünnepség hangulatá-
hoz két miskolci előadó járult 
hozzá műsorával. Szécsi Vik-
tória énekesnő, és Vihula Mi-
hajlo gitárművész adott elő 
dalbetéteket.

„Elismerő” oklevelet kapott:
Binda Ottóné, a Jogi és Igazgatási Főosztály Önkormányzati Igazgatási Osztályának önkor-

mányzati ügyintézője. 
Girhiny Angéla, a Lakosságszolgálati Főosztály Hatósági Osztályának igazgatási ügyintézője. 
Kasza Zoltánné, a Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztályának pénzügyi ügyintézője. 
Kavecsánszki Réka, a Jogi és Igazgatási Főosztály Törvényességi Csoportjának jogi ügyintézője. 
Losonczi Bernadett, a Stratégiai és Felügyeleti Főosztály Vagyongazdálkodási Osztályának gaz-

dasági ügyintézője.

„Jó munkáért” elismerő oklevelet kapott:
Bóta Beáta, a Polgármesteri Programszervezési Főosztály titkársági referense. 
Forgácsné Vattay Zita, a Jogi és Igazgatási Főosztály Önkormányzati Igazgatási Osztályának jogi 

ügyintézője. 
Lovasné Czél Marianna, a Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztályának költségvetési ügyinté-

zője. 

Németh Zita, a Polgármesteri Programszervezési Főosztály rendezvényszervező és marketing re-
ferense. 

Ujvári-Gyöngyösi Krisztina, a Városépítészeti Főosztály titkársági ügykezelője.

„Az év köztisztviselője” kitüntetést vehette át:
Márton Szilvia, a Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztályának számviteli ügyintézője. 
Senviczki Erika, a Lakosságszolgálati Főosztály főosztályvezető helyettese. 
Tóth Veronika, a Lakosságszolgálati Főosztály Humánszolgáltatási Osztályának sport referense.

A 2018. évi „Életműdíjat” kapták:
Hudákné Becse Ildikó, a Lakosságszolgálati Főosztály Szociális Osztályának csoportvezetője. 
Kardos Béláné, a Gazdálkodási Főosztály Adó Osztályának adóellenőre. 
Kublik Ferencné, a Lakossági Főosztály Szociális Osztályának csoportvezetője. 
Riczkó Barnabásné, a Lakosségi Főosztály Anyakönyvi és Ügyfélszolgálati Csoportjának anya-

könyvvezetője.
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A lap a Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetsége (KÉSZ) 
miskolci csoportjának ne-
gyedéves megjelenési gya-
koriságú folyóirata. 2005 
óta jelen van a miskolci 
közéletben, így legfrissebb 
számának borítólapján az 
54. szám olvasható. 

Feladatának tekinti, hogy tu-
dósítson a KÉSZ rendezvénye-
iről, beszámoljon a közérdek-
lődésre számot tartó egyházi 
eseményekről és évfordulók-
ról, valamint közli a miskolci 
gyökerű szerzők – lap profiljá-
hoz illeszkedő témájú – írásait. 
A jelenleg több mint négyszáz 
példányban megjelenő folyó-
irat eljut a KÉSZ-hez kötődő, 
nagyrészt értelmiségi közös-
séghez, a négy meghatározó 
keresztény felekezet gyüleke-
zeteihez, az egyházi fenntartá-

sú oktatási intézményekhez, s 
ezen keresztül hatást gyakorol 
a város társadalmi és kulturális 
életére, véleményformáló kö-
zösségére. 

A folyóirat hagyományo-
san az „Ünnepek – alkalmak” 
rovattal indít, ezúttal Dsida 
Jenő halálának 80. évfordulója 
nyújtott lehetőséget arra, hogy 
„Krisztus” című versének köz-
lésével emlékezzen a költőre, 
aki költeményében nem a di-
adalmas, hanem a gondok és 
kétségek között élő ma em-
beréhez (is) szóló Megváltó 
alakját idézi fel.

Az „Egyházak – teológiák – 
hitvallások” rovatban Pecsuk 
Ottó igehirdetése olvasható 
Mózes és a zsidó nép pusz-
tai vándorlásáról, mely az ez 
évi Biblia-vasárnapon a bold-
vai református templomban 
hangzott el.

E lapszám kiemelten foglal-
kozik a Miskolci Egyetem és 
a KÉSZ közös kutatatásainak 
eredményeit bemutató konfe-
renciával, melyet ez év febru-
árjában a „Történelmi egyhá-
zak társadalmi szerepvállalása” 
címmel a miskolci Városháza 
dísztermében rendeztek meg. 
Közli Szabó-Tóth Kinga előadá-
sának, illetve a Gyulai Gergely–
Várhelyi Krisztina szerzőpá-
ros tanulmányának első részét, 
mely a „Vallási közösségek mű-
ködése és az egyházi személyek 
szolgálata BAZ megyében” cí-
met viseli. A konferencia témá-
jához kapcsolódóan folytató-
dik az egyházi profilú miskolci 
helyi szervezetek bemutatása 
is.  A konferenciát szervező Él-
tető Lélek Alapítvány mellett a 
Tiszáninneni Református Nő-
szövetség képviselője lehető-
séget kapott tevékenységük 

ismertetésére. Rendszeresen 
szerepel az egyházak társadal-
mi életének bemutatása mel-
lett a tágabb értelemben vett 
hagyomány- és értékőrzés. 

Az „Egyházak és történe-
lem” rovatban helyet kapott 
Dobos Zsolt írása az erdélyi 
Márton Áron püspök hitval-
ló életútjáról, Urbán Márta a 
reformkori egri érsek Pyrker 
László, míg Máté Csaba a mis-
kolci görögkatolikus exarchá-
tus vezetője Szántay-Szémán 
László tevékenységéről írt. A 
közelmúltban elhunyt Sár-
kány Tibor evangélikus espe-
resre és belvárosi lelkészre a 
rendszerváltozás körüli évei-
re vonatkozó visszaemlékezé-
seinek közlésével emlékezett 
meg az In memoriam rovat.

Az „Egyházak és kultúra” 
rovat ezúttal is törekedett 
arra, hogy olvasóit a művé-

szetek széles köréről infor-
málja. A költészet napjához 
kapcsolódóan Zsille Gábor 
tanulmánya érdemel emlí-
tést. Helyet kapott Jáger At-
tila közelmúltban elkészült 
honlapjának bemutatása, 
mely az erdélyi népi építé-
szetről több évtized alatt ké-
szített diapozitív képeit jele-
níti meg, valamint Bereczki 
Zoltán tanulmánya a késő gó-
tikus építészetről. Mikita Gá-
bor Déryné miskolci éveit és 
élményeit taglaló tanulmánya 
a helytörténet iránt érdeklő-
dők számára rejt számos új-
donságot.  

Az immár 13 éves múlt kö-
telezi a lap kiadásáért felelős 
Eszmék és Értékek Alapít-
ványt, hogy gondoskodjon a 
lap üzenetének olvasótáborá-
hoz megújult formában tör-
ténő eljuttatásához. Ennek 

érdekében jött létre a keresz-
tenyszemle.hu honlap, me-
lyen a folyóirat valamennyi 
korábbi száma elektronikus 
formában is hozzáférhető. A 
lap hagyományosan a mis-
kolci történelmi egyházakon 
és az egyházi fenntartású is-
kolákon keresztül jut el olva-
sóihoz. 

Kívánatos azonban, hogy 
az egyházakhoz közvetlenül 
nem kötődő érdeklődők is 
hozzájuthassanak a laphoz, 
ezért a Hermann Ottó Múze-
um Petró-házában (Hunyadi 
u. 12.), illetve a múzeum régi 
épületében (Papszer 1.), vala-
mint a Miasszonyunk kegy-
tárgy boltban (Széchenyi u. 
2.), valamint a Gloria Vera ke-
gytárgy boltban (Széchenyi u. 
88.) is megvásárolhatók az ez 
évi számok. 

DR. ZSUGYEL JÁNOS

„EGYHÁZAK – TEOLÓGIÁK – HITVALLÁSOK”
Megjelent a Miskolci Keresztény Szemle 2018. évi 2. száma

ELISMERÉSEK A KÖZTISZTVISELŐK NAPJÁN

„Felkészültségükkel, szorgalmukkal,  
minőségi munkájukkal példát mutatnak” 
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Múlt szombaton játszot-
ta első felkészülési mérkő-
zését játszotta a DVTK a 
2018/2019-es idényben, az 
ellenfél az NB II.-es Kazinc-
barcika volt. 

A diósgyőri, zártkapus mér-
kőzés elején kétgólos előnybe 
kerültek a vendégek, azonban 
a második félidőben Dušan 
Brković, Makrai Gábor, Flo-
rent Hasani és Boros Gábor 
góljával sikerült fordítani. 

Három nappal később, a 
második nyári felkészülési 
mérkőzésen az OTP Bank Li-
gába frissen feljutott Kisvárda 
Master Good volt a DVTK el-
lenfele. A 35. percben Makrai 
Gábor két védőt is elfektetett, 
majd higgadtan kilőtte a hosz-
szú sarkot, vezetéshez juttatva 
a Diósgyőrt.  Az 59. percben 
egy tetszetős kényszerítőzés 
után egyenlített a Kisvárda, 
Anton Schinder volt a gólszer-
ző. A 82. percben Rados kicsit 
kint állt a kapujából, ezt vette 
észre Kovácsréti, aki okosan 
átemelte a DVTK hálóőre fe-
lett a labdát, ezzel 1-2-es győ-
zelmet aratott a Kisvárda. 

Fernando Fernandez vezető-
edző értékeléseiben összességé-
ben elégedett volt a látottakkal, 
s azt nevezte a legfontosabbnak, 
hogy a játékosok minél több 
időt töltsenek a pályán. - Amit 
megbeszéltünk a mérkőzés előtt, 
azt a játékosok próbálták végre-

hajtani. A legfőbb cél most az, 
hogy a keret egy részének több 
játékperc legyen a lábában, mint 
legutóbb – hangoztatta. 

A felkészülés további prog-
ramja: 2018. július 7., szombat: 
17:00 DVTK - Partizán Barde-
jov (szlovák 2. osztály).  2018. 

július 11., szerda: 16:00 DVTK 
- FK Poprad (szlovák 2. osz-
tály). 2018. július 14., szombat 
(Telki): 18:00 Maccabi Neta-
nya (izraeli 1. osztály) - DVTK 
. OTP Bank Liga, 1. forduló: 
2018. július 21., szombat: FTC 
– DVTK. 

Európai tapasztalatokkal 
is rendelkező bedobót iga-
zolt az Aluinvent DVTK a 
világ legjobb bajnokságá-
ból, a női NBA-ből. Sha-
tori Walker-Kimbrough 
a piros-fehér kosárlabda 
csapat második nyári iga-
zolása.

Shatori Walker-Kimbrough 
az Amerikai Egyesült Álla-
mokban, a neves Maryland 
egyetemen végzett, 2017-ben 
a draft 6. helyén választotta ki 
a Washington Mystics, mely-
nek csapatában jelenleg is ját-
szik a WNBA-ben. Az Egye-
sült Államok válogatottjában 
is bemutatkozott.

Első európai szezonjában 
megfordult Törökország-
ban és a tavalyi szezon végén 
ezüstérmet szerzett a szlovák 
bajnokságban a Ružombe-
rok csapatával. - Shatori iga-
zi problémamegoldó a pá-
lyán, félelmetes sebességgel 
támadja a gyűrűt és bontja 
a védelmet, ugyanakkor tá-
volról is veszélyes – mondta 
el Völgyi Péter, az Aluinvent 
DVTK sportszakmai igazga-
tója. – További erénye, hogy 
minden mezőnyposzton be-
vethető. A védekezésben is 
határozott, biztos vagyok 
benne, hogy a csapat megha-
tározó játékosa lesz. Szükség 
is lesz rá, mivel a többi csapat 

erősítéseit látva hihetetlenül 
színvonalas és kiegyenlített 
bajnokság elé nézünk.

A héten az is hivatalossá 
vált, hogy Kányási Veronika 
lett a diósgyőri kosárlabda csa-
pat harmadik nyári igazolása. 
Kányási Veronika az 1999-es 
korosztály egyik legnagyobb 

tehetsége. A Szolnoki Sportis-
kolából jutott oda, hogy a fel-
nőttek között, a legmagasabb 
szinten is lehet számolni vele a 
kiegyensúlyozott teljesítménye 
miatt. Hasonlóan Medgyessy 
Dórához, Veronika is komoly 
sikereket ért el a következő 
nyári olimpia programjába 
kerülő 3x3 szakágban, hiszen 
korosztályában világbajnoki 
bronzérmes és Európa-bajnok 
is volt. Jelenleg az Aluinvent 
DVTK vezetőedzője, Cziczás 
László által irányított U20-
as válogatottal készül a július 
7-én kezdődő női U20-as A di-
víziós kosárlabda Európa-baj-
nokságra, amelyet júliusban 
rendeznek Sopronban.

Hazánkba érkezik hétvégén a TCR Europe versenysorozat, mely-
nek ez lesz a negyedik állomása. Az előző helyszín Belgium volt. 

A Hell Energy Racing Team 
with KCMG támogatásával 
a Hungaroringen fog majd 
megmérkőzni egymással Tas-
si Attila és a brit Josh Files. 

Előtte azonban lehetőséget 
kaptak egy kis játékra Miskol-
con, az Avalon Parkban.

Tassi Attila elmondta, sok-
szor járt már ezen a go-

kart-pályán. 
– Tizenkilenc 
éves vagyok, 
hat éve ver-
senyzem és 
egy éve va-
gyok a Hell 
c s ap at áb an . 
Szerintem or-
szágszerte ez 
a legjobb go-
k a r t - p á l y a . 

Bár nem ilyen járművel me-
gyek a hétvégi megmérette-
tésre, azért jó szórakozásnak 
tartom. Természetesen tel-
jesen más egy gokartot ve-
zetni, mint egy versenyautót 
– mondta a fiatal versenyző, 
akinek a Hungaroring a ked-
vence. 

Josh Files 
most először 
jár Magyaror-
szágon, a mo-
solyából ítél-
ve azonban 
jól érzi magát 
nálunk. – Na-
gyon kedve-
sek az embe-
rek, már most 

megszerettem ezt az országot. 
Huszonhét éves vagyok, és 
elég régen volt, amikor utol-
jára gokartban ültem, még 
gyerekként. Ezt most nem te-
kintem edzésnek, inkább csak 
szórakozásnak – nyilatkozta a 
brit autóversenyző. 

A 28. születésnapját jú-
nius elején ünneplő Tomis-
lav Mazalović Vinkovciban 
született, és ott is vált belőle 
labdarúgó. 

Öt éven keresztül erő-
sítette nevelőegyesületét 
(játszott az Európa Liga 
selejtezőjében is), majd az 
Inter Zaprešić csapatában 
töltött el négy idényt. Sze-
repelt hazája korosztályos 
válogatottjaiban, a horvát 
élvonalban pedig összesen 
kettőszázegy alkalommal 
lépett pályára.- Boldog va-
gyok, hogy a DVTK labda-
rúgója lettem – nyilatkoz-
ta. - Amikor megkeresett a 
klub, az interneten egyből 
utánanéztem, és első benyo-
másként a fanatikus szurko-
lók ragadtak meg. 

Amikor az ismerősöknél 
rákérdeztem, ők is megerő-
sítették, hogy az emberek 
nagyon szeretik errefelé a 
futballt. Azóta jártam a cso-
dálatos új stadionban, igaz, 
még csak civilben, de alig 
várom, hogy pályára is lép-
jek. 

Vernes Richárd a Magyar 
Futball Akadémián nevel-
kedett, majd a Honvédban 
lett élvonalbeli labdarúgó. 
2012-ben pályára lépett az 

Európa Liga selejtezőjében 
is, ahol a Flamurtari Vlorë 
ellen otthon és idegenben is 
betalált. Négy idényt köve-
tően előbb az ausztrál A-le-
ague-ben szereplő Central 
Coast Mariners, majd a Pak-
si FC csapatának adták köl-
csön. Eddigi pályafutása so-
rán összesen 95 alkalommal 
lépett pályára az NB I.-ben. 

Tavaly nyáron Zalaeger-
szegre igazolt, ahol har-
minchárom mérkőzésen ti-
zennégy gólt szerzett, ami 
a csapat összes találatának 
harmada. – Olyan gólerős 
támadót kerestünk, aki a 
csatársorban több poszton 
is bevethető, és illeszkedik 
a Fernando Fernandez által 
elképzelt csapatba. 

Vernes Richárd minden 
tekintetben megfelel ezen el-
várásoknak – mondta el Taj-
ti József, a DVTK sportigaz-
gatója. 

Felkészülési mérkőzések

EGY GYŐZELEM, EGY VERESÉG

A világ legjobb bajnokságából igazolt 
az Aluinvent DVTK

GOKART-PÁRBAJT VÍVTAK  
AZ AUTÓVERSENYZŐK MISKOLCON 

Nyári igazolások  
a DVTK-nál

Az ifjúságiaknál a K4-500-as csapat tagjaként Pos-
ta Réka, míg az U23-as korcsoportban Orosz Adrienn 
K1-200 méteren érdemelt ki ezüstérmet az olaszországi 
Auronzóban múlt héten megrendezett korosztályos ka-
jak-kenu Európa-bajnokságon.

A Potoniec Zsófia, Posta 
Réka párosnak a győzelemre 
is nagy esélye volt a K2-500 
méteres fináléban, ahol vé-
gül úgy végeztek a negyedik 
helyen, hogy egy másodperc 
volt az első és a negyedik kö-
zött. A K4-500 méteres finá-
léban aztán összejött a hőn 
áhított érem is Posta Réká-
nak. Az MVSC Guba Attila 
által felkészített sportoló-

ja Potoniec Zsófiával, Máró 
Annával és Csikós Zsóká-
val minimális különbséggel 
szorult le a dobogó legfelső 
fokáról, és  végül ezüstérmes 
lett a csehek mögött.  

Az U23-as lányoknál, K-1 
200 méteren a DKSC-Tisza-
lök lapátosa, Orosz Adrienn 
volt ott a fináléban, ahol egy 
szerb kajakos mögött a 2. 
helyet szerezte meg.

Két ezüst  
a kajak-kenu Eb-ről

Posta Réka és edzője, Guba Attila
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Júliusban minden péntek 
este várja a közönséget a 
MÜHA GasztroPLACC! 
Bemutatkoznak a Miskolci 
Gasztro Klaszter tagjai, itt 
lesz Sándor Zsolt Organi-
kus Pincészete, valamint 
minden héten más vendég-
borászat.

A szervezők nem minden-
napi meglepetésekkel készül-
tek a nyárra. A Művészetek 
Háza előtti teret megtöltik 
zenével, minőségi borokkal 
és ínycsiklandó falatokkal

A különleges ízekről a 
gasztronómia különböző 
ágaiban jeleskedő meghívott 
vendégek gondoskodnak. A 
fülbemászó dallamokat he-
lyi művészek biztosítják. Ott 
lesz az év street food étterme a 
Pizza, Kávé, Világbéke, a laza 
hangulatú gasztro élményt kí-

náló Leves Gasztroműhely, a 
helyi- és szezonális alapanya-
gokra támaszkodó Tókert Ét-
terem, a regionális ételek mes-
tere a Drót Bisztró, az év Top 
100 (Diningguide) étterme 
között jegyzett Végállomás 
Bistorant, valamint az év Top 
10 (Diningguide) cukrászdá-
ja közé bekerült Desszertem 
Cukrászműhely&Kávézó. A 
gyerekeket a Holdam Gyerek-
sarok várja, az estéket fény-
festés teszi felejthetetlenné, a 
rendezvény pedig család- és 
kutyabarát. A szervezők a 
négylábúak számára külön 
tálkában vizet biztosítanak.

Tervezzen több örömet és 
minőségi élményt az életébe! 
A kulináris élvezetek rajon-
góit várják a mini-gasztro-
puccsra, a MÜHA Gaszt-
roPLACC-ra. A belépés 
ingyenes!

A megújulásának ötödik év-
fordulóját ünneplő Selyem-
réti Strandfürdő július 7-én 
és 8-án felejthetetlen, családi 
szülinapozással készül. Sztár-
vendégekkel, frissítő fürdőél-
ményekkel, és gasztrosarokkal 
várják a vízi szülinapi bulira 
érkező, fürdőző közönséget.

A látogatottsági adatokból ki-
derül: a vendégforgalom több 
mint 80 százalékát helyiek teszik 
ki, így egyértelműen kijelent-
hetjük, ez a miskolciak kedvenc 
strandja – mondta el Scheitzner 
Beáta, a Miskolci Turisztikai 
Kft. ügyvezetője. Egy igazi csa-
ládi hétvégére várnak minden-
kit, az egészen piciktől kezdve az 
idősebb korosztály tagjaiig.

– Szombaton délelőtt 10 óra-
kor kezdődnek a programjaink: 
egész nap lesz ugrálóvár, csil-
lámtetoválás, kézműves sátor 
és buborékfoci, az arcokra pe-
dig a lufihajtogató bohóc csal 
majd mosolyt – részletezte a 
programot. A felnőttek számá-
ra gasztrosarokkal készülnek, 
ahol grillezés, kóstoltatás, és cso-
kiszökőkút is lesz. Masszázsz-
szolgáltatásokkal is kitelepülnek 
a strand területére, a hölgyeket 
pedig „szépségsarokkal” várják.

Közönségtalálkozóra érkezik 
a Selyemréti Strandra a népsze-

rű vlogger, luckeY, akit számító-
gépes játékokról szóló videóiról 
ismerhet a fiatalabb generáció. 
Aquafitness foglalkozáson ve-
hetnek részt a sportolni vágyók, 
és a nap folyamán táncfellépők is 
színesítik a programot. – A dél-
után jó hangulatáról szombaton 

17:00 órától Dévényi Tibi bácsi 
retro bulija gondoskodik – tette 
hozzá az ügyvezető.

Vasárnap vetélkedőkkel, in-
teraktív játékokkal, klassz nye-
reményekkel és lézerharccal vár-
ják a fürdőzőket. 14:00 órától 
fellép a Kiwi, 17:00 órától pedig 

Kovácsovics Fruzsina szórakoz-
tatja majd a közönséget. S mivel 
„nincs szülinap torta nélkül”, 15 
óra 30 perckor 3 darab 100 sze-
letes tortát vágnak fel, osztanak 
szét a vendégek között.

Scheitzner Beáta arról is szólt, 
hogy a miskolci fürdők két nagy 
fejlesztés előtt állnak. Az egyik 
a Selyemréti Strandfürdőt érin-
ti. Ennek keretében megújul az 
50 méteres medence, a főépület-
ben pedig új öltözők és mosdók 
lesznek kialakítva. A másik nagy 
fürdő beruházás a „Tapolca ket-
tes ütem”, melynek célja, hogy a 
jelenlegi strandfürdő mellett egy 
négy évszakos élményfürdővel 
is várják majd a vendégeket.

MÜHA  
GasztroPLACC

BOLDOG ÖTÖDIK SZÜLINAPOT, 
SELYEMRÉTI STRANDFÜRDŐ!

Népkerti piknik – Gaszt-
ro Klaszter előző rendez-
vénye
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Apróhirdetés
Vasbeton szerelésben jártas dol-
gozót keresek! Bővebb ,részletes  in-
formációért hívja a 30/773-9423-as 
telefonszámot!
Angol, német nyelvtanfolyam. 
60x45 perces tanóra előjegyzés-
sel csak 45 ezer Ft. Érdeklődni: 06-
46/742-485. Ügyfélfogadás: H-P 
10.00-18.00. Pannon Educatio Kft. 
E–001594/2017
Ingyenes számítógépes tanfo-
lyam, hétköznap délután, Miskol-
con! Korhatár 65 év. A kezdő és hala-
dó tanfolyamainkat elvégzők 60 ezer 
Ft értékű nyelvtanfolyamot kapnak 
ajándékba. Az ajándék átruházha-
tó! Tel: 742-485. Pannon Educatio Kft. 
E-001594/2017  
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 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-p: 9–14 óráig, 
szo: 9–12 óráig.
Nem italozó, önállóan dolgozni tudó 
ácsot és korábban ács mellett dolgo-
zó segédmunkást keresek Miskolc és 
környékére, nem csak tetőn végzen-
dő munkákra. Tel.: 06-20/460-6775.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar-
to no zás, lambé riázás, filagóriák, elő-
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Ve lux ablakok 
beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.
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Cégünk hidraulikus munkahenger tervezésben, gyártásban, szervíze-
lésben és ipari keménykrómozásban több, mint 25 éve meghatározó 
képviselője a hazai és nemzetközi piacnak egyaránt. 

ÚJ KOLLÉGÁT KERESÜNK:
CNC esztergályos
CNC Marós
Esztergályos (Hagyományos gépre)

Marós (Hagyományos gépre)

Gépi forgácsoló TOS 100 (vízszintes fúró-maró műre)
Feladatkör:
l  Egyedi és kis szériás sorozatú hidraulikus  

munkahenger alkatrészeinek gyártása műszaki  
rajzdokumentáció alapján

Elvárás:
l  Megmunkált méretek önellenőrzése, mérőlapon  

történő dokumentálása
l Önálló precíz munkavégzés

Hidraulikus lakatos
Feladatkör:
l  Hidraulika munkahengerek szétszerelése,  

összeszerelése és nyomáspróbázása
l  Esetenként helyszíni hibafelmérés, munkahenger  

kiszerelés / beépítés
Elvárás:
l Műszaki rajzok ismerete
l Önálló és csapatban történő munkavégzés

Jelentkezés módja/további információ: 
www.boskohidraulika.hu, tel.: +36 46 530 484, e-mail: info@bosko.hu
Cím: 3533 Miskolc, Kiss Ernő u. 17. 

Az Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány  
a Foglalkoztatás 2017/B/1 „Neked MUNKA,  

nekem ÁLOM!” c. program megvalósult:  
2018. március 20.- 2018. március 23. között

A program szakmai gazdája a SALVA VITA Alapítvány

A rendezvénysorozat keretében Miskolcon alapítványunk szervezésében 10 fő 
fogyatékossággal élő fiatal nyert bepillantást, az általa kiválasztott ÁLOM munk-

ahelyre: Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, MIKOM 
Nonprofit Kft., Zöld Sziget Egészségház, Miskolci Törvényszék, Dr Csokonay  

és Társai Fogászati Szolgáltató Kft., Miskolci Belvárosi Óvoda, Csorba Piroska Író-
Költőnő, TOTI Pékség Kft., Mi-Produkt Kft., Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.

A program célja volt, hogy egy napra összehozza a fogyatékossággal 
élő álláskeresőket,a fogadásra nyitott munkáltatókkal.

Megvalósító szervezet:  Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány 
3526 Miskolc, Váltó u. 45. sz.

A programot az Emberi Erőforrás Minisztériuma és a Fogyatékos 
Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatja.

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK

Cím Megnevezés Alapterület 
(m2)

Szobák  
száma Komfortfokozat

Minimálisan
ajánlható

bruttó ár (Ft)

Bánatpénz
(Ft)

Baross Gábor u. 19. als. lakás 21 1 komfort nélküli 1 100 000 55 000
Bálint u. 8. fsz. 4. lakás 21 1 komfortos 3 500 000 175 000

Csabai kapu 13. 1/5. lakás 47 1 komfortos 7 000 000 350 000
Erdélyi u. 6. B. lh. 1/3. lakás 37 1 komfortos 5 000 000 250 000
Éder György u. 2. 1/1. lakás 56 1,5 komfortos 8 400 000 420 000

Felsőruzsin körút 11. 2/2. lakás 55 2 összkomfortos 5 900 000 295 000
Görgey Artúr u. 42. B. lh. fsz. 1. lakás 58 1 komfortos 10 200 000 510 000
Rákóczi Ferenc u. 3. pinceszint lakás 28 1 komfort nélküli 1 300 000 65 000
Soltész Nagy Kálmán u. 1. 4/1 lakás 61 1 komfortos 6 200 000 310 000

Szentgyörgy út 58. 3/2. lakás 37 1,5 összkomfortos 5 300 000 265 000
Szentgyörgy út 65. 7/3. lakás 73 3 összkomfortos 9 400 000 470 000

Szigligeti Ede tér 4. alagsor 1. lakás 38 1 komfort nélküli 3 100 000 155 000
Testvérvárosok u. 18. 2/3. lakás 71 3 összkomfortos 8 400 000 420 000

Bővebb tájékoztatás: Miskolc Holding Zrt. Ügyfélszolgálat Miskolc, Széchenyi u. 60.
ügyfélfogadási idő: hétfő 8-12 és 12.30-15.30, szerda: 8-12 és 12.30-17.30, péntek: 8-12 óra között

Tel.: 46/516-254; 46/516-257; 70/506-0611; 70/506-0610
E-mail cím: lakashasznositas@miskolcholding.hu

Honlap: www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu

A Miskolc Holding Zrt. Lakáshasznosítása kétfordulós versenyeztetési eljárás  
(nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti  

az alábbi miskolci ingatlanokat:

AZ ÍRÁSOS AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2018. 08. 31., PÉNTEK, 9.00 Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Akció érvényes: 2018. 07. 07-től 2018. 07. 13-ig.
Dreft mosógél, 0,8 l, 486 Ft/l 389 Ft
Perlux mosógél, 3 l, 299 Ft/l 899 Ft
Nivea tusfürdő, 250 ml, 2196 Ft/l 549 Ft 
Axe tusfürdő, 250 ml, 2396 Ft/l 599 Ft
Johnson’s tusfürdő, női, 250 ml, 1036 Ft/l 259 Ft
Pur mosogató, 450 ml, 597 Ft/l 269 Ft
Vanish folteltávolító, 100 ml, 1990 Ft/l 199 Ft
Duck WC-tisztító, 750 ml, 558 Ft/l 419 Ft
Cillitt Bang, vízkőoldó pump., 750 ml, 1065 Ft/l 799 Ft
Bref Power Aktív Duo, 2x50 g 699 Ft
Lenor öblítő, 1,360 l (spring, summer, sensitiv) 514 Ft/l 699 Ft
Himalaya fogkrém, 100 ml, 9990 Ft/l 999 Ft
Tomi Kristály mosópor, 4,2 kg, 595 Ft/kg 2499 Ft
Frissítő nedves kendő, 15 db/cs 99 Ft
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Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, 
kérjük, jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől péntekig, 9-17 
óra között.

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra ír-
ják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr. 
Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Nemrégiben 16. alkalommal rendezték meg a Múzeumok Éjszakáját országszerte. Miskolcon, ahogyan azt a helyiek már 
megszokhatták rendkívül gazdag programkínálat várja az érdeklődőket. Csupán a Herman Ottó Múzeum hét kiállítóhelyen 
várta az érdeklődőket délután 4 órától egészen éjfélig, A Görgey úton található központi épületben az Évszázadok aranya című 
kiállítás volt a fő attrakció, a Képtárban pedig a látogatók dönthették el, melyik a legszebb remekmű. A Papszeri Kiállítási 
Épületben a kézműves foglalkozások, zenei Szemere-szalon és filmvetítés mellett régi fegyverek bemutatójával is várták a láto-
gatókat.                                                                                                                                                                          FOTÓ: VÉGH CSABA

ŐSEINK FEGYVEREI

Kulturális intézmények
1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben 
néhány miskolci kulturális intézmény neveit rej-
tettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy 
levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2018. au-
gusztus 2-án éjfélig juttassák el szerkesztősé-
günkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az 
info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejté-

seket beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki.

Négy autó ütközött a 
Gömöri felüljárón

Súlyos közleke-
dési baleset történt 
június 29-én Mis-
kolcon, a Gömöri 
felüljárón. Hely-
színen szerzett 
i n for m á c iói n k 
szerint négy sze-
mélyautó ütközött egymásnak, eddig még ismeretlen okból, a ki-
felé vezető sávban.  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-fő-
kapitányság tájékoztatása szerint a balesetben egy nő könnyebben 
megsérült, az anyagi kár jelentős. 

Tűz a Középszeren – kiürítették a lakásokat
Egy társasház nyolcadik emeleti lakásában keletkezett tűz június 

28-án Miskolcon, a Középszer utcában. A katasztrófavédelem tá-
jékoztatása szerint ruhaneműk és berendezési tárgyak gyulladtak 
meg. A lángokat a miskolci hivatásos tűzoltók rövid idő alatt eloltot-
ták, majd átszellőztették a lépcsőházat. Az egységek kiérkezése előtt, 
a tűz miatt tizenkilenc lakó hagyta el az otthonát, az eset során nem 
történt személyi sérülés.

Halálos pincetűz Ózdon
Egy elhanyagolt állapotú, lakatlan családi ház pincéjében keletke-

zett tűz Ózdon, a Zrínyi úton július 3-án. A helyi hivatásos tűzoltók 
a tűz oltása közben egy embert találtak a helyiségben, akinek az éle-

tét már nem lehetett meg-
menteni. Az esettel kapcso-
latban tűzvizsgálati eljárás 
indul.

Szlovák-magyar rendőri gyakorlat keretében  
üldözték a rablókat

A határon átlépő bűnözés elleni eredményes fellépés érdekében 
közös gyakorlatot tartott június 28-án a Sátoraljaújhelyi Rendőrka-
pitányság és a szlovákiai Kassai Kerületi Rendőr-igazgatóság.  A mű-
velet vezetője magyar részről Gál Károly r. alezredes a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási 
Központ osztályvezetője, szlovák részről pedig pplk. Ing. Stefan Né-
meth, a Kassai Kerületi Rendőr-igazgatóság ügyeleti osztályvezetője 
volt. A gyakorlat egy sátoraljaújhelyi üzemanyag-töltő állomástól in-
dult, az elfogás pedig a szlovákiai Kuzmice település után, lakott te-
rületen kívül, közúton történt. A fikció szerint, a fegyveres rablókat 
a közösen bevezetett intézkedések eredményeként fogták el a két or-
szág együttműködő rendőri erői. A gyakorlat végeztével a szlovákiai 
helyszínen megjelent és értékelte az intézkedést Juraj Lesko r. ezredes 
a Kassai Kerületi Rendőr-igazgatóság vezetője. Az akció céljai között 
szerepelt az együttműködő felek közötti kommunikáció hatékony-
ságának további növelése, valamint a rendelkezésre álló erők, esz-
közök és az éles helyzetekben bevezetendő, szükséges intézkedések 
gyakorlati megvalósítása.

További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első 
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 – április 20) Nehéz feladatok várják ezen a 
héten, de ha megbirkózik velük, később gyümölcsöt hoznak. 
Ezért érdemes kitartani. Szívesen tölti az idejét valakivel, de 

egy idő után azt érzi, mintha túl sok lenne belőle.

Bika (április 21 – május 20) Ne hagyja, hogy eltereljék a gon-
dolatait, ha valami fáj is, temetkezzen inkább a munkába, ez 
minden szempontból hasznosabb megoldás lesz. Álmodozni 

szabad, de vigyázzon, mert így elszalaszthatja a jelent.

Ikrek (május 21 – június 21) Ne utasítson el rögtön valamit, 
ami elsőre nem tetszik, mert ez később még sikert hozhat. Le-
gyen kicsit rugalmasabb a cél érdekében. Sosem tudhatja, mi-

lyen meglepetés várja majd a következő sarkon.

Rák (június 22 – július 22) Ne feledje, hogy kívülről minden 
szebbnek tűnhet, mint amilyen valójában. Igyekezzen észben 
tartani ezt, mielőtt döntéseket hoz. Valaki mindent megtesz, 

hogy levegye a lábáról, de Ön már meghozta a döntését. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Kicsit idegenkedik az 
új helyzetektől, de lehet, hogy ezek valami olyat tartogatnak, 
aminek hasznát veheti a későbbiekben. Sok mindent feláldoz 

most a sikerért, és bízik benne, hogy megéri majd a dolog.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Lehet, most van itt az 
ideje, hogy letegyen néhány terhet. Koncentráljon a boldogsá-
gára, és ne az anyagi céljaira. Hagyja, hogy magával sodorja a 

lendület, és ez most kifejezetten jót tesz. Haladjon az eseményekkel.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Érdemes most egy 
kicsit átgondolnia a dolgokat, mert nem minden az, aminek 
látszik. Nézzen a színfalak mögé, mielőtt döntéseket hoz. Érde-

mes kicsit előre tervezni, most minden együtt áll a sikerhez. 

Skorpió (október 24 – november 22) Vannak dolgok, ami-
ket nem mindenki ugyanúgy él meg, és ezt tiszteletben kell 
tartania. Vegye ki a részét annyi feladatból, amennyiből lehet, 

mert ezek segítenek tapasztalatokat szerezni, és később megtérülnek. 

Nyilas (november 23 – december 21) Gondolja át, hogy mit 
miért tesz, mert szüksége lesz az energiáira. Keressen új uta-
kat, mert ezek a tapasztalatok olyan helyekre vezetnek, ame-

lyeket korábban nem ismert. Most azonban itt az alkalom. 

Bak (december 22 – január 20) Itt az ideje egy kis változás-
nak, és ha nem is drasztikus dolgokban gondolkodik, jót fog 
tenni a kreatív energiáinak, ha felrázza őket valamivel. Ezen a 

héten végre lesz ideje átgondolni a dolgait, használja ezt ki!

Vízöntő (január 21 – február 19) Jobban halad valamivel, 
mint gondolta volna, és nagyobb sikereket ér el, mint ahogyan 
azt remélte. Lehet, hogy ez más feladatok elvállalásához is 

meghozza a kedvét. Merjen szembenézni az új kihívásokkal!

Halak (február 20 – március 20) Egy őszinte beszélgetés se-
gíthet abban, hogy mindketten túllépjenek a régi sérelmeken. 
Lehet, hogy így végre megtöri azt a kört, amiben sétál, és egye-

nesen mehet tovább. Használja ki a héten ezt az energiát.

FORRÓ NYOMON

Az MVK Zrt. Szondi György utcai telephelyén is különleges estét 
szerveztek június 23-án. Az autóbuszok és villamosok vezetőfül-
kéjének kipróbálása mellett vakvezető kutyusok interaktív prog-
ramjával, veterán- és mezőgazdasági jármű kiállítással, honvédségi 
bemutatóval, gyermekprogramokkal, telephely látogatással és más 
érdekességekkel várták a vendégeket.

Nosztalgia

A hét fotója
VÉGH CSABA      
FELVÉTELE
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