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Gőzerővel halad és hamarosan be is fe-
jeződik a tapolcai strandfürdő építése. 
A terveknek megfelelően, előkészítés 
alatt áll a projekt második üteme is.
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„Ha hazudsz, hazudj akkorát, hogy 
az embereknek szeme-szája tátva ma-
radjon a csodálkozástól” – mondta 
egykoron egy rossz emlékű propagan-
daminiszter, s úgy tűnik, a miskol-
ci ellenzék most tartja magát ehhez 
a recepthez. Választás ide vagy oda, 
eléggé fárasztó lehet számukra min-
den nap előállni valami légből kapott 
ostobasággal, és támadni a városveze-
tést. Különösen így van ez, ha a szocia-
listák a tapolcai fejlesztésekkel kapcso-
latban osztják az észt: ez már akkora 
arcátlanság, hogy az embernek tény-
leg szeme-szája tátva marad a csodál-
kozástól… Honnan ez a határtalan 
gátlástalanság és bátorság? Vajon mi-
ben bíznak? Az emberi feledékenység-
ben? Vagy ennyire alábecsülik a város-
rész lakóinak szellemi képességeit? Azt 
hiszik, hogy a miskolciak már nem 
emlékeznek rá, hogy Tapolca elkese-
redett lakói az MSZP-s városvezetés 
idején két ízben – 2005-ben és 2008-
ban is – népszavazást kezdeményez-
tek, hogy leválhassanak Miskolcról, az 
elmaradt fejlesztések miatt? Erre még 
nem volt példa a város történetében, 
ráadásul 2008-ban a leválást szorgal-

mazók többségbe 
kerültek. Nyilván 
sok tényező veze-
tett odáig, hogy 
ekkora méreteket 
öltött a lakosság 
elkeseredése. A 
Káli Sándor-fé-
le városvezetésnek nyolc éve volt rá, 
hogy megoldja a városrész problé-
máit. Kevés itt a hely, hogy az összes 
meghiúsult ígéretet, elbaltázott pro-
jektet felsoroljuk. Mindennél ékesebb 
mementója volt annak a nyolc évnek 
a tapolcai strand romhalmaza, amit 
a fideszes városvezetésre hagytak. A 
látványos – illetve ugyancsak szimbo-
likus – „rombúcsúztató parti” a közel-
múltban Tapolcán is egy új korszak 
kezdetét jelentette. Ami most ott épül, 
az mind látható, kézzelfogható. A he-
lyi MSZP pedig jobban tenné, ha han-
dabandázás és hazudozás helyett fel-
sorolná a 2002 és 2010 között, általuk 
megvalósított tapolcai fejlesztéseket. 
Ha pedig ilyenek nem voltak, jobban 
tennék, ha most csöndben maradná-
nak. Van okuk a hallgatásra. Meg a 
szerénységre!                     TóTh Gy. LászLó

ha hazudsz, hazudj akkorát…

Miskolci Napló

Rémhírterjesztésnek minősítette a Fi-
desz – KDNP miskolci képviselőcso-
portja Jakab Péter jobbikos polgár-
mesterjelölt állítását, hogy a kormány 
egyebek mellett a tapolcai fejlesztést 
érintő, félmilliárd forintot is zárolta.

A képviselőcsoport közleményében 
Lengyel Katalinnak, a Városfejleszté-
si Kft. ügyvezető igazgatójának nyilat-
kozatát idézte, mely szerint „olyany-
nyira megvan a pénz a miskolctapolcai 
strandfürdő építésének folytatására, 
hogy rajta is van a számlánkon és egy 
részét már el is költöttük.”

A Fidesz – KDNP-frakció szerint a 
Jobbik polgármesterjelöltje az elmúlt 
hétvégén a sima hazudozást váltogatta 
a dezinformálással, a DVTK-mérkőzés 
elmaradt tévéközvetítésével kapcsolat-
ban – most azonban már egyenesen 
rémhírterjesztéssel próbálkozik, ami-
kor a tapolcai strandfürdő építésére 
szánt pénzek zárolását vizionálja.

Simon Gábor városi MSZP-elnök 
sajtótájékoztatójára reagálva – aki sze-
rint „folyamatosan csúsztatások hang-
zanak el a Miskolctapolcai strand fej-
lesztése és az EFOTT kapcsán is” – Soós 
Attila, a Fidesz – KDNP-frakció szóvi-

vője közleményében úgy fogalmazott: 
Simon Gábor, a miskolci MSZP „egy-
gyel ezelőtti polgármesterjelöltje” lát-
hatóan nehezen viseli a mellőzöttséget. 
Csak ez lehet az ésszerű indoka ugyan-
is annak, hogy ma egyáltalán szájá-
ra meri venni a Tapolca szót. Hiszen 
köztudott, hogy neki és MSZP-s tár-
sainak hosszú-hosszú éveken keresz-
tül minden lehetősége megvolt arra, 
hogy a városrész végletes leromlásán 
változtassanak, mégsem tettek semmit. 
Soós Attila utalt rá, több sajtónyilatko-

zat is elhangzott arról, hogy a tapolcai 
strandfürdő építése folytatódik és ha-
marosan be is fejeződik. A projekt úgy-
nevezett második üteme is a terveknek 
megfelelően szerveződik, nincs szó 
semmiféle zárolásról a tapolcai épít-
kezéssel összefüggésben. – Tapolca, a 
strand, tovább épül. Az EFOTT, pol-
gármesteri közreműködéssel ugyan, de 
sikeresen lebonyolódott. Simon Gábor 
és a helyi MSZP-sek rossz közérzete fo-
kozódik – zárta reagálását a Fidesz – 
KDNP-képviselőcsoport szóvivője.

A Jobbik befejezettnek tekinti az 
MSZP által meghirdetett, telepfel-
számolásról szóló konzultációt, te-
kintettel arra, hogy az nem szakmai 
alapú, a résztvevők egy részét csu-
pán a politikai előnyök megszerzése 
irányítja – tudatta hétfői közlemé-
nyében a párt miskolci szervezete.

– Az egy hónapja tartó egyeztetés 
alatt a baloldal és a cigányság kép-
viselői nemhogy a megoldás megvi-
tatásáig, de a helyes diagnózis felál-
lításáig sem jutottak el. Nem csoda, 

hiszen a tanácskozáson részt vevő 
Nagy-Korsa Judit, Pásztor Albert 
jobbkeze az egyeztetésen még azt 
mondta: Miskolcon nincs cigány-
probléma, másnap a DK-s Eörsi 
Mátyás cigánybűnözős szavaira 
rea gálva már úgy nyilatkozott: van 
cigányprobléma. Jól látható, hogy 
a gyurcsányistákat egyetlen dolog 
vezérli, a szavazatmaximalizálás, 
ezért ha kell, 24 óra alatt fordulnak 
180 fokot – fogalmaznak a Jobbik 
közleményében.

Lengyel Katalin, a Miskolci Városfejlesztési Kft. igaz-
gatója arról tájékoztatott: a 2014. évi költségvetési tör-
vényben nevesítésre került Miskolctapolca fejlesztése, 
500 millió forint értékben. Erre az összegre június 25-
én megkötötte a támogatási szerződést Miskolc önkor-
mányzata a Nemzetgazdasági Minisztériummal (NGM). 
A támogatási szerződés része egy ütemezett költségvetés, 
tevékenységekkel, összegekkel. A támogatási szerződés 
aláírása után az 500 millió forintot a minisztérium július 

8-án átutalta, utólagos el-
számolással az önkormány-
zat számlájára. Lengyel Ka-
talin szerint zárolni csak 
olyan pénzt lehet, ami ott van 
az NGM számláján. „Mivel ezt 
az összeget már átutalták az önkor-
mányzatnak, ezért okafogyott lett volna felsorolni a nem 
zárolt előirányzatok között” – tette hozzá.

Közös sajtótájékoztatót tartott 
szerdán délelőtt az avasi kilátó-
ban az MSZP, a DK, valamint 
az Együtt-PM miskolci szerve-
zete, hogy bemutassák képvi-
selőjelöltjeiket, és hivatalosan is 
bejelentsék, Pásztor Albert pol-
gármesterjelöltet támogatják az 
önkormányzati választásokon.

A mára szétforgácsolódott, egy-
kori szocialista párt képviselői 
közül többen hatalmas öngólnak 
tartják a miskolci baloldal ezen 
döntését. A legfrissebb hírek sze-
rint a „nagyfőnök”, vagyis az Eu-
rópai Parlament szociáldemokra-
ta frakcióvezetője, Gianni Pitella 
maga is elhatárolódott az MSZP, a 
DK, és az Együtt-PM közös jelöltjé-
től. A frakcióvezető a miskolci ügy 
kapcsán úgy fogalmazott, „a képvi-
selőcsoport és annak minden tagja, 
így a DK és az MSZP is erőteljes és 
hangos támogatója a romaintegrá-
ciónak szerte Európában.” Az ügy 
kapcsán arról is szólt, hogy „a Szo-
cialisták és Demokraták Progresz-
szív Szövetségének képviselőcso-
portja mindig kiállt a rasszizmus, 
az antiszemitizmus és a kirekesztés 
minden formája ellen.”

Ezek után némiképp paradoxon-
nak tűnik, hogyan fogják elfo-

gadtatni a miskolci baloldali erők 
programjukat, és vitatott jelöltjü-
ket, Pásztor Albertet, aki ismert 
okokból nem nevezhető a rassziz-
mus elleni küzdelem élharcosának. 
Bár az identitásválságban egymás 
karjaiba boruló baloldali erőknek 
egyelőre nem kell azon törni a fe-
jüket, hogyan fogadtassák el saját 
pártjukon belül a választási prog-
ramjukat. Programjuk ugyanis 
nincsen – ez a szerdai sajtótájékoz-
tatón újfent kiderült. Simon Gábor 
városi MSZP-elnök és Varga László 
szocialista országgyűlési képvise-
lő szerdai teljesítménye is kimerült 
annyiban, hogy felolvasták képvi-
selőjelöltjeik nevét, valamint kri-
tikával illették a kor-
mányzatot és a helyi 
városvezetést.

Simon Gábort la-
punk is próbálta szó-
ra bírni, azt firtattuk, 
a kormánypárt osto-
rozása felemészti-e 
az MSZP, a DK, és az 
Együtt-PM energiá-
it, vagy a saját poli-
tikai programjukon 
is tudnak dolgoz-
ni? Az MSZP váro-
si elnöke nem adott 
érdemi választ, az 

elmúlt nyolc esztendő kormányzá-
sáról kezdett beszélni, s inkább a 
múltba révedt. 

Az eseményen megjelent a roma-
ellenes kirohanásáról ismertté vált 
egykori rendőrkapitány, jelenlegi 
polgármesterjelölt, Pásztor Albert, 
aki megköszönte a baloldali pár-
tok támogatását, de konkrét prog-
ramot ő sem mondott, csak hang-
zatos kampányszavakat. Egyebek 
mellett úgy fogalmazott, nyitott, 
modern és toleráns várost szeret-
nének építeni. Mindehhez azonban 
valamiféle egység szükségeltetne, 
ez azonban az egyre markánsabb 
szocialista belviszályok közepette 
nehezen képzelhető el. 

– Szomorú, hogy míg a baloldal 
kommunikációjában folyamatosan a 
megújulás van előtérben, addig Mis-
kolc vezetésére levitézlett, tehetetlen-
ségüket már bizonyított politikusok 
jelentkeznek be – mondta el szerdai 
sajtótájékoztatója elején Soós Attila, a 
baloldal önkormányzati képviselője-
löltjeinek bemutatása után.

A szóvivő kiemelte, Pásztor Albert 
„fontos programpont”-ként szól arról, 
hogy kötelezővé kell tenni az önkor-

mányzati képvi-
selők éves vagyon-
bevallását. – Ebben 
az az elkeserítő, 
hogy nem tudta, ez 
már legalább 20 éve 
kötelező, a bevallá-
sok a város honlap-
ján elérhetők. Pedig 
van a jelenlegi kép-
viselőjelöltek között 
olyan, aki korábban 
is volt képviselő, sőt 
alpolgármester, és 
most is a városi tes-
tület tagja, neki iga-

zán illene tudni ezt. Sőt, az előző cik-
lusban hatalmas palotát építtetett a 
belvárosban, esetleg ebben a körben 
kellene kezdeni a vizsgálatot – fogal-
mazott a szóvivő.

Soós Attila kiemelte, olyanok sze-
repelnek a baloldali jelöltek listáján, 
akik azzal, hogy hatalmas adósságot, 
lezüllött közbiztonságot, félbehagyott, 
nem biztosított finanszírozású projek-
teket hagytak a városra, bebizonyítot-
ták alkalmatlanságukat erre a feladat-
ra. – Ehhez képest nem foglalkoznak 
a városfejlesztéssel, olyan kérdések-
kel, amelyekkel a Fidesz – KDNP-s 
vezetés négy éve foglalkozik, sikerrel. 
Sikerült adóemelés nélkül nagyság-
rendekkel növelni a város idegenfor-
galmi és helyi iparűzési-adóbevételét, 
ami a turizmus és a gazdaság erősö-
dését mutatja. Elértük, hogy 3000 új 
munkahely jöjjön létre, hogy megsza-
baduljon a város a „fészekrakóktól”, 
hogy felszámoljuk a nyomortelepeket. 
Úgy gondoljuk, ez a jó út, és mi ezen 
fogunk továbbhaladni – jelentette ki 
tájékoztatója végén a Fidesz – KDNP 
helyi frakciójának szóvivője.

átutalták az ötszázmilliót Jobbik: zsákutca az MszP 
cigányügyi konzultációja

Az euróPAi szociALisTáK NeM TáMoGATJáK 
A MisKoLci bALoLdALT

Fidesz: TöbbszöröseN LeszerePeLT 
PoLiTiKusoK úJrA csATAsorbAN

„TAPoLcA, A sTrANd Tovább éPüL…”
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Mint ismeretes, a szépkorúak mun-
kájának elismeréseként, a miskolci vá-
rosvezetés nemrégiben útjára indítot-
ta a Salkaházi Sára 
Miskolc Programot. 
Ennek keretében 
minden 60 év fe-
letti, öregségi vagy 
özvegyi nyugdíjra 
jogosult miskolci – 
amennyiben igény-
li, és jövedelme nem 
haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj min-
denkori legkisebb 
összegének tízszere-
sét, azaz a 285 ezer 
forintot – támogatás-
ban részesülhet. Tíz-
ezer forintot folyósí-
tanak azoknak, akik 
a nyomtatvány kitöl-
tésével és visszakül-
désével jelzik, hogy részt kívánnak venni 
a programban.

Kiss János (képünkön), a városi 
közgyűlés jogi, ügyrendi és közbiz-

tonsági bizottságának elnöke csütör-
töki sajtótájékoztatóján elmondta, 
a nyugdíjfolyósítótól kapott adatok 

szerint Miskolcon több mint 36 ezer 
nyugdíjas él. Felelevenítette a prog-
ram célját, s jelezte: „a postások már 
bármikor csengethetnek”.

– Egyszeri, tíze-
zer forintos összegről 
van szó, de a progra-
mot hosszú távra ter-
vezzük. Csütörtökön 
postára kerültek az 
értesítőlevelek, sze-
mélyre szólóan meg 
is érkeznek majd a 
miskolci nyugdíja-
sokhoz. A mellékelt 
nyomtatványt kell ki-
tölteni s visszaküldeni 
– tájékoztatott a rész-

letekről az elnök, kiemelve, hogy mind-
ezt augusztus 15-éig kell megtenni.

A kérelem válaszborítékban, postai 
úton díjmentesen fel-
adható, de személyesen 
is el lehet juttatni a pol-
gármesteri hivatal ügy-
félszolgálatára, a Város-
ház tér 8. szám alatt, 
valamint az egészség-
ügyi és szociális osz-
tály ügyfélszolgálatára, 
a Petőfi utca 39. szám 
alatt.

Ezt követően még fel 
kell majd dolgozni az 
igényeket, így az összeg 
nem egyből érkezik. 
– Több tízezer válasz-
levélre számítunk, a 
feldolgozási idő 30 nap 
lesz. A folyósítás szep-
tember 17-én kezdő-

dik. Összetett programról van szó, mely-
nek keretében a pénzbeli juttatás mellé 
események is társulnak majd – tette hoz-
zá Kiss János. 

SalKaházi Sára MiSKolc PrograM 

Nagy az érdeklődés az Otthon-
védelmi Alap iránt. Ez nemcsak 
a számos érdeklődő telefonból, 
e-mailből látható, hanem abból is, 
hogy már folyamatosan érkeznek 
a pályázatok, pedig a beadási ha-
táridő július 31.

Az Otthonvédelmi Alapból 
(OA) azok a társasházak (vagy la-
kásszövetkezetek) nyerhetnek el a 
legfontosabb felújításokra maxi-
mum 3,5 mil-
lió forintot, 
a m e l y e k b e n 
található az 
önkormányzat 
által megvá-
sárolt „fészek-
rakós” lakás. 
A támogatás 
csak konkré-
tan arra a lép-
csőházra vehe-
tő igénybe, amelyben az ominózus 
lakás van. 

Nem meglepő, hogy nagy az ér-
deklődés a pályázat iránt, telefo-
non, e-mailben is érkeznek a kér-
dések a polgármesteri hivatalba. 
Érkeznek a pályázatok is, feldolgo-
zásuk még folyik, az azonban már 
látható, hogy a festés mellett a leg-
többen a nyílászárókat szeretnék 
kicserélni.

Mint Nyulásziné Miskolczi Bar-
bara pályázati referenstől megtud-

tuk, a legtöbb kérdés arra vonat-
kozik, hogy a műszaki ellenőrzés 
költségeit is fedezhetik-e az elnyert 
támogatásból – erre a válasz igen. A 
másik gyakori kérdés, hogy ha több 
kivitelezőt bízna meg a társasház, 
akkor ezt hogyan tüntessék fel az 
adatlapon – ez megoldható, ugyanis 
az adatlap szerkeszthető, a megfele-
lő rovat bővíthető.

Az utólagos elszámolással kap-
csolatban is felmerül kérdés – a 

társasháznak 
kell-e kifizet-
ni a számlá-
kat, majd azok 
alapján az ön-
kor m á ny z at 
a társasház-
nak utalja át 
a támogatást, 
vagy pedig a 
társasház az 
önkormány-

zatnak nyújtja be a számlát, és 
onnan fizetik ki a kivitelezőt? A 
válasz erre, hogy mind a két mód 
elfogadható. A hivatal munkatár-
sai össze is gyűjtötték a legfon-
tosabb kérdéseket és válaszokat, 
azokat a város honlapján, az OA 
oldalán lehet megtalálni.

Ha valaki mégsem kap választ 
minden kérdésére, az forduljon bát-
ran a hivatal ügyfélszolgálatához, 
illetve a referenshez (miskolczib@
miskolcph.hu). 

Összetorlódtak az események ta-
vasszal, hiszen az országgyűlési 
választások óta már túl vagyunk az 
Európa parlamenti választáson is, 
amely az egész országban és Mis-
kolcon is nagy sikerrel végződött a 
Fidesz – KDNP pártszövetség szá-
mára. – A választók honorálták az 
elvégzett munkát. De a munka nem 
áll meg, hiszen a napokban fejez-
tük be Miskolcon, szintén nagyon 
jó eredménnyel a telepfelszámolás-
sal kapcsolatos aláírásgyűjtést, és 
folyik már az őszi önkormányzati 
választások előkészítése is – mond-
ta el lapunknak nyilatkozva Csöbör 
Katalin (Fidesz – KDNP), Miskolc 
1. számú választókerületének or-
szággyűlési képviselője.

– Mit emelne ki az utóbbi időszak mis-
kolci eseményeiből? 

– Nagyon fontos fejlesztések történ-
tek, történnek, néhány nappal ezelőtt 
jártuk be a NIF kommunikációs veze-
tőjével az északi elkerülő út építkezé-
sét. Ez a beruházás kiemelten fontos 
a belváros tehermentesítése, a káros-
anyag-koncentráltság csökkentése és 
az árvízvédelem szempontjából, de 
szükséges a Miskolc és Kassa közötti 
autópálya-szakasz megépítéséhez is. 
A Mercedes-projekt óta legnagyobb 
magyarországi zöldmezős beruházás, 
a Takata légzsákgyár építése a tervek-
nek megfelelően halad, és ősszel el-
kezdheti a termelést, ezer miskolcinak 
adva munkahelyet. 

– A parlamentben elfogadott törvé-
nyek és a kormány intézkedései közül 
melyek érinthetik a legközelebbről a 
miskolciakat?

– A megalakuló új parlament 
munkájából kiemelten fontosnak 
tartom, hogy július elején fogadtuk 
el a devizahiteleseket megsegítő 
első törvényt. Ezt a törvényt már 
régóta várták a devizahitelesek 
Miskolcon is, úgy tűnik, nem hiá-
ba. A 2004. május 1-je után kötött, 
és az elmúlt öt évben lezárt szer-
ződések esetében a bankok által 
minden, jogszerűtlenül felszámí-
tott összeg visszajár a hitelek 
felvevőinek. A pontosan 
visszajáró összegek-
ről szeptemberben fog 
dönteni a parlament. 

– A Miskolcon la-
kókat közelről érinti 
az a törvényjavaslat 
is, amelyet májusban 
Ön terjesztett be a 
parlamentben, a „fé-
szekrakókkal” kapcsolatban. 

– Valóban, a kilakoltatási morató-
rium meghosszabbítására vonatko-
zó, május 12-én megszavazott tör-
vényről van szó. Kriza Ákos miskolci 
polgármesterrel egyeztetve adtam be 
egy módosító javaslatot, hogy bizo-
nyos esetekben ne legyen meghosz-
szabbítható a kilakoltatási tilalom. 
Ez a módosítás kellett ahhoz, hogy 
folytathassuk, illetve befejezhes-
sük a „fészekrakók” kilakoltatását, 
és ezzel végleg megoldjuk az avasi-
ak életét hosszú évek óta megkeserítő 
problémát. Az úgynevezett „fészekra-
kó”-ügy megoldását példaértékűnek 
tartom a jövőre nézve, mert mindenki 
számára világosan megmutatja a kor-
mányoldal és az ellenzék munkájának 
hatékonysága közötti különbséget. 

A baloldal most is rendről beszél, mi-
közben kormányzása, városvezetése ide-
jén rendetlenséget teremtett, és magá-
ra hagyta az avasiakat a problémával. A 
jelenlegi vezetés ezzel szemben kidol-
gozta a jogi feltételeket, megegyezett a 
bankokkal, és végrehajtotta a közösségi 
életre képtelen emberek kilakoltatását. 
Gondoskodunk arról is, hogy a közüze-
mi tartozásokat felhalmozók ne kaphas-
sanak segélyt, és ne költözhessenek más 
lakásokba. Ezen túlmenően pedig a hát-
rahagyott adósságok miatt nehéz helyzet-
be került társasházak pénzügyi helyzetét 
konszolidáljuk, felújítjuk a lépcsőházakat. 

Azt gondolom, hogy ezen az úton ha-
ladva, ezzel a városvezetéssel és a kor-
mány támogatásával tudjuk eredmé-
nyesen folytatni a jövőben is a munkát 
Miskolcon.

Érkeznek a pályázatok  
az otthonvédelmi alapra

SiKereK, fejleSztÉSeK

Már postázzák az értesítőket
Munkatapasztalatot, gyakorla-
tot szerezhet, és közben pénzt 
is kereshet az a 40 fiatal, aki a 
Miskolc Holding Zrt.-nél és tag-
vállalatainál végez idén nyári 
munkát. A városházán pedig 
csaknem 60 diák kezdte meg 
munkáját ebben a hónapban.

A Nemzetgazdasági Minisz-
térium által meghirdetett prog-
ram keretében 16–25 év közötti, 
nappali tagozatos tanulók vehet-
nek részt. Őket az önkormányza-
ti alapfeladat ellátását végző in-
tézményeknél lehet foglalkoztatni 
legfeljebb napi 6 órában, és támo-
gatásként a minimálbér időará-
nyos hányada adható. A város-
házán és a Miskolc Holdingnál 
kéthetes „turnusokban” biztosíta-
nak számukra munkát.

Az előbbi helyen elsősorban ad-
minisztratív munkát végeznek a 

fiatalok, iratokat rendeznek, tér-
tivevényeket pakolnak. Azonban 
vannak, akik a városban végzik a 
rájuk bízott feladatokat – példá-
ul a rendezetlen táblákat, hiányzó 
utcaneveket keresik, írják össze és 
jelentik a városüzemeltetési osz-
tálynak.

– A munkát olyan diákok vállal-
hatják, akik előzőleg regisztráltak a 
munkaügyi központban, bérüket a 
központ száz százalékban támogat-
ja. 372 főt tudunk foglalkoztatni vá-
rosszerte, de nagyon nagy a jelent-
kezők száma – mondta el Simonné 
Hajdú Borbála, a polgármesteri hi-
vatal foglalkoztatáspolitikai refe-
rense.

A holdingnál, illetve cégeinél – 
MIHŐ, MIVIKŐ, MIKOM Kft. – 
szintén adminisztrációs feladatokat 
kapnak, illetve az MVK-nál buszok 
és villamosok tisztántartása vár rá-
juk.

Munkalehetőségek   
diákoknak  elkezdték kézbesíteni a 

Salkaházi program értesítő 
leveleit a miskolci nyugdíja-
soknak. Annak, aki igényli a 
program keretében felaján-
lott tízezer forintos támoga-
tást, augusztus 15-éig kell 
kitöltve visszaküldenie a 
levélhez mellékelt nyom-
tatványt. A támogatások 
folyósítása szeptemberben 
kezdődik.

továbbra is eredményesen  
dolgozni Miskolcért
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Ügyfélszolgálatot tart  
a TECHEM Kft.

2014. fűtési idényét követően – a költségmegosztókkal felszerelt lakásokban – 
megtörtént a 2013–2014. fűtési idény hőfogyasztásának éves elszámolása.

A költségosztók leolvasását, kiértékelését és a hőköltség-elszámolásokat a 
társasházi közösségekkel szerződést kötő, költségmegosztással foglalkozó cé-
gek végezték. 

Felhívjuk tisztelt Fogyasztóink figyelmét arra, hogy a MIHŐ Kft. nem tud felvi-
lágosítást adni a hőfelhasználási arányokkal és a korrekciós tényezőkkel kap-
csolatban. Az ilyen irányú panaszokkal minden esetben a közös képviselőt, illet-
ve a költségmegosztást végző céget keressék meg.

A MIHŐ Kft. az előző évek tapasztalatai alapján egyeztetést folytatott a TECHEM 
Kft.-vel, a Gáti Magyarország Kft.-vel és az ISTA Kft.-vel, a Miskolcon költségmeg-
osztást legnagyobb számban végző cégekkel annak érdekében, hogy közös ügy-
félszolgálati irodát működtessenek az elszámoló számla kibocsátását követően.

A három cég közül a TECHEM Kft. vállalta, hogy a MIHŐ Kft. Miskolc, Szeme-
re u. 5. sz. alatt lévő ügyfélszolgálati irodájában az alábbi napokon lehetőséget 
biztosít a felhasználók tájékoztatására a hozzá tartozó költségmegosztásokkal 
kapcsolatban:

TECHEM KfT. ÜgyfélszolgálaT:

2014. július 29. (kedd)
2014. július 30. (szerda)

2014. július 31. (csütörtök)
2014. augusztus 06. (szerda)

A fentiek alapján, amennyiben a tisztelt Fogyasztóinknak a költségosztás elszá-
molásával kapcsolatban problémája van, úgy felvilágosításért a lakóközösség kép-
viselőjét, illetve a saját költségosztó cégét keresse, mivel ők tudnak pontos felvilágo-
sítást adni.

A városban már száznál is több utcában, kisebb-nagyobb 
forgalmú úton végeztek kátyúzást az idei évben. Idén közel 
50 millióval több, mintegy 200 millió forint áll rendelke-
zésre a munkák elvégzésére. A korábbi munkálatoknak kö-
szönhetően most kevesebb a kátyú – az idén mintegy tízez-
ret kell megszüntetni.

– A kátyúzási munkákról június 30-ig van összegzésünk. 
E szerint 9714 négyzetméter kátyút sikerült eltüntetni az év 
feléig az utakról, ami 706 köbméter – 1693 tonna – aszfalt 
bedolgozását jelentette. Ezt a mennyiséget közel 3000 kátyú 
„nyelte el” – nyilatkozta érdeklődésünkre Pásztor Imre, a 
Miskolc Holding Zrt. kommunikációs vezetője.

Kiemelte, június 30-a után is folyamatos a kátyúzás, több 
tucat utcában talált még az útellenőr feladatot a kátyú-
zást végző cégeknek, amelyek eddig a felhasználható keret 
mintegy felét költötték el. A további teljesítést még befo-
lyásolhatja az időjárás, valamint az is, hogy a bontás után 
mekkora kátyút kell megszüntetni, és az mennyi anyagot 
kíván. – A nagymértékű kátyúzási munkákat nyár végére 
befejezik, hogy az iskolakezdéskor megnövekedett forgal-
mat ne akadályozza útlezárás vagy kátyú – hangsúlyozta 
Pásztor Imre.

A hazai és az európai hivatalos köz-
beszerzési értesítőben is megjelent az 
MVK Zrt. „részvételi felhívása” 75 da-
rab, sűrített földgázzal üzemelő busz, 
valamint töltőállomás beszerzésére. Ez-
zel újabb nagy lépést tett a miskolci köz-
lekedési cég a buszpark megújítása felé.

A márciusi városi közgyűlés támo-
gató döntése lehetővé tette a sűrített 
földgázzal üzemelő (CNG) autóbuszok 
beszerzésére vonatkozó közbeszerzési 
eljárások megindítását. A most megje-
lent hirdetmény egyfajta előkészítésnek 
tekinthető: a lehetséges szállítók megis-
merhetik az MVK alapvető mennyiségi, 

pénzügyi és műszaki elvárásait, és ezek 
alapján eldönthetik, akarnak-e ajánla-
tot tenni a közbeszerzési eljárás követ-
kező szakaszában. Ezt a szándékukat 

augusztus 8-áig kell jelezniük az MVK-
nak.

– 150 autóbuszunk van, 1 millió ki-
lométeres futásteljesítménnyel. Télen 
sózott utakon járnak, tönkremegy a ka-
rosszériájuk is. Autóbuszprogramunk 
megvalósításának lehetőségeit folyama-
tosan vizsgáljuk, és tulajdonosunkkal, 
a várossal, tagvállalatként a holding-
gal az a döntés született, hogy elindu-
lunk a kormány által a környezetbarát 
CNG-buszok beszerzésére kiírt pályá-
zaton – mondta el a közvetlen előzmé-
nyekről Singlár Zsolt, az MVK Zrt. ve-
zérigazgatója.

A Miskolc Városi 
Közlekedési Zrt. éle-
tében nagyon fontos 
hagyomány a Közleke-
dési Napok program-
sorozat, mellyel min-
den évben tisztelegnek 
azok előtt, akik 1897. 
július 10-én lehetővé 
tették és elindították 
a miskolci villamos 
közlekedést. Tiszteleg-
nek azok előtt is, akik 
azóta töretlenül mű-
ködtetik, fejlesztik a 
miskolci közösségi 
közlekedést.

A díjátadó ünnep-
ség minden évben a 
Közlekedési Napok ki-

emelkedő része, ekkor 
adják át a közlekedési 
társaság legmagasabb 
elismerését, a 2000-ben 
alapított Meszléri Zol-
tán-díjat. 2014-ben Pa-
lencsár József (jobbról) 
autóbuszvezető vehette 
át Singlár Zsolt (bal-
ról) vezérigazgatótól. 
Törzs gárda emléklap-
ban részesült Brot-
hág Zsigmond, Donga 
László, Késely János, 

Kis Miklós, Kriskó 
Albert, Laszák Ernő, 
Orosz Imre és Sass 
Imre Tibor. Többen 
vehettek át Emléklap 
elismerést is.

Száznál is több utcában jártak már
Jól halad a kátyúzás TiSzTeleTadáS éS kiTüNTeTéS

117 éVeS a MiSkolci 
VillaMoSközlekedéS

ki szállítana Miskolcra 75 cNG-buszt?
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Ismerősként 
üdvözöl, a 
szervezőket 
megelőzve in
vitál és végig
neveti az inter
jút. LazyDee, a 
Mr. President 
lelke a koncert 
előtt is boldog pillanatokat szerzett.

– Ha jól emlékszem, harmadszor 
jársz Miskolcon.

– Igen, először két éve jártam itt, a 
sörfesztiválon, tavaly pedig az egyete-
men. Azt hittem, egy kicsi fesztiválra 
érkeztem Miskolcra, és rengeteg em-
ber fogadott! Hihetetlen volt.

– Akkor szeretheted ezt az országot, 
várost.

– Persze, hiszen magyar vagyok! 
 – ???
– Magyarnak lenni annyi, mint 

szeretni az életet, elsősorban. Másod-
szor, szeretned kell a jó ételeket, a ze-
nét, és végül, de nem utolsósorban, a 

lányokat! Hú, a 
magyar lányok 
gyönyörűek!

– Milyen höl-
gyek tetszenek 
neked?

– Nem számít 
semmi, csak jó 
hangja legyen. 

Csak viccelek! Életvidám, energia-
bomba, és nyilvánvalóan nem baj, ha 
jól néz ki.

– Milyen zenét kap a miskolci közön-
ség?

– Az utóbbi időben a ’90-es évek slá-
gerei mentek, amit imádok, plusz per-
sze a Mr. President dalai.

– Üzensz valamit a helyieknek?
– A miskolciaknak? Persze! Na-

gyon sok energiát adtak nekem, 
harmadszor jöttem vissza, és csak 
annyit szeretnék, hogy vissza tud-
jam adni azt a sok szeretetet, amit 
tőlük kaptam. El sem hinnék, 
mennyit!

SoóS P.

Rekord látogatószámmal, co
lor partyval és megannyi remek 
emlékkel búcsúzott Miskolctól az 
EFOTT. Az év legnagyobb hallga
tói buliján, Miskolcon 91 ezernél is 
többen szórakoztak.

Öt és fél kilométer kerítés, tizen-
egy zenei színpad, 16 hektár terüle-
ten, több mint 1500 stábtag, s még 
több hallgatói dolgozó – mindez 
azért, hogy a miskolci EFOTT a leg-
jobb buli legyen.

Az öt napon át tartó fesztiválra 
összesen 91 193-an váltottak jegyet – 
ezzel megdőlt a tavalyi rekord. Mis-
kolc messze túlszárnyalta a vára-
kozásokat, hiszen tavaly 88 
ezren buliztak az EFOTT-
on, s a fesztivál előtt a szer-
vezők ezt az adatot prog-
nosztizálták.

Az EFOTT közönsége az 
utolsó napra sem vesztett 
semmit energiájából, az idei 
fesztiválterület pedig egyre 
több fiatalt vonzott szom-
baton. A Pepsi Nagy-
színpad előtt már dél-
után rengetegen várták a 
Halott Pénz koncertjét. Aki 
azonban a táncolás helyett 
más jellegű mozgásra vá-
gyott, Dukai Reginával és 
Istenes Bencével focizhatott 
egyet a Pepsi Funball Aréná-
jában. Közben a Civil téren Zacher 
Gábor tartott interaktív előadást.

A délután során egyre többen vet-
ték az irányt a nagyszínpad felé, hi-
szen a fesztivál utolsó napján a Sta-

bilo jóvoltából egy hatalmas color 
partyval búcsúzott a miskolci Egye-
temvárostól az EFOTT. A színes él-
mények után a tömeg a The Carbon-
fools, a Punnany Massif és a Brains 

dalaira tombolta ki magát – a nagy-
színpad előtt egy gombostűt sem 
lehetett volna elejteni. A bulizás a 
többi programhelyszínen is folyta-
tódott. Színpadra lépett többek kö-

zött a New Level Empire, az Ossian, 
a Funktasztikus, az Anna and The 
Barbies, a Magashegyi Underground 
és Chris Lawyer is. A nosztalgikus 
percekről pedig a Splash, a Snap!, a 

Kozmix és persze Dévényi 
Tibi bácsi gondoskodott. Az 
efottozók pedig reggelig bu-
liztak.

Az egészségügyi sátor sze-
rencsére kevésbé volt látoga-
tott, ráadásul a nagyjából 

kétszáz esetből negyve-
nen szorultak komo-
lyabb ellátásra. A fejfájás 

volt a fesztiválozók nagy el-
lensége, sokaknak feltörte a 
cipő a lábát, de a legtöbben 
inkább csak lelki támoga-
tásra szorultak.

A fesztivál öt napján ösz-
szesen 91 193 ember bulizott, 
amivel az EFOTT rekordot 
döntött. A legnagyobb töme-

get a Pepsi Nagyszínpad fellépői moz-
gatták meg, a Tankcsapda, a Kiscsillag, 
a Quimby, az EDDA, a The Carbon-
fools, a Punnany Massif és a Brains.

K. J. | FotóK: MocSári l.

Visszaadni a szeretetet reKord látogatóSzáM 
a MiSKolci eFott-on

A Miskolci Egyetem rektora, Torma András (ké-
pünkön) hétfői közleményében azzal indokolta, hogy 
bérleti díjat kértek a fesztiválhelyszínért, hogy koráb-
bi szándéknyilatkozata az egyetem Hallgatói Önkor-
mányzatának szólt, nem pedig az EFOTT Kft.-nek, és a 
vonatkozó hatályos jogszabályok tiltják, hogy költség-
vetési szerv a vagyonkezelő szervezeti egységén kívüli, 
harmadik személynek ingyenesen adjon használatba területet. Kiemelte, hogy 
a lehető legalacsonyabb összegért adták bérbe a 156 ezer négyzetmétert megha-
l a d ó területet az EFOTT Kft.-nek.

„ A rektor úr által hivatkozott szándéknyilatkozat az EFOTT Me-
nedzsment részére benyújtott pályázat szerves része volt, 
nem a helyi HÖK nevére szólt, melynek következtében az 
EFOTT szervezői a jog szerint jóhiszeműen vették tudo-
másul, hogy a területet térítésmentesen használhatják. A 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény ren-
delkezik róla, hogy állami tulajdonú terület milyen for-
mában bocsátható térítésmentesen harmadik fél részére. 
Álláspontom szerint az EFOTT, mint elsősorban hallga-
tóknak szóló rendezvény, megfelel a jogszabályi kritériu-
moknak. Azonban azt, hogy a vitában melyik félnek van 
igaza, jogos-e a szervezők kártérítési igénye az egyetem 
irányába, majd a bíróság eldönti” – írta erre reagálva Kö-
rösparti Péter. 

A Nagyszínpad szombati, s egy
ben az EFOTT záró napjának 
utolsó fellépője a Brains zenekar 
volt.

– Tiétek a megtisztelő feladat, 
hogy méltóképp zárjátok a feszti-
vált. 

Columbo: – Szerencsénk van, 
mert elég erős zenekar van előt-
tünk. A Punnany Massif megtöl-
tötte a színpad előtti teret, biztosan 
felhúzzák a hangulatot. 

– Miskolc mindenki számára is-
merős már. Nem először jártok itt. 
Zoli, neked miskolci gyökereid is 
vannak…

Újj Zoltán: – Igen. Hamarabb ér-
keztünk, úgyhogy be is iktattam 
egy rokonlátogatást. Épp onnan jö-
vök. Érdekes. Nagyon sokat válto-
zik ez a város. Kulturális téren is, 
ezt nagyon jó látni, ha csak ritkán 
jutok erre, akkor is. Az EFOTT-tal 
is kicsit olyan érzésem van, mintha 
a MEN mellé kellene menni.  Na-
gyobb az egész, kicsit arrébb van, és 
sok más is van.

– Nekünk jó, hogy itt van az 
EFOTT. Nektek is jó, hogy itt van?

Lukács Levente: – Nem sok időnk 
szokott egyébként lenni ilyenkor, 
nem nagyon jut idő városnézés-
re például. Most szerencsés volt a 
helyzet, mert délután egyre megér-
keztünk, megvolt a színpadon a be-
állás, utána volt egy kis időnk. 

Columbo: – Én Lillafüredre sokat 
járok, imádom a kisvasutat, meg a 
Palotaszálló körül szoktam anda-
logni. Nem egyedül persze (nevet). 
Imádom a lillafüredi romantikát.

– Elkészült a függőkertünk is…
Colombo: – Komolyan? Ez na-

gyon jó. Egyszer, nagyon kiskorom-
ban láttam a Meseautót, és onnantól 
kezdve imádom. Meg fogom nézni a 
függőkertet. KiSS Judit

„Kriza ákos közbenjárása nélkül Miskolcon egyáltalán nem lett volna eFott”
Közleményben reagált Köröspar
ti Péter, (képünkön) a Hallga
tói Önkormányzatok Országos 
Konferenciájának elnöke az 
MSZP miskolci szerve
zetének múlt pénteki 
közleményére, hogy 
– megfogalmazása 
szerint – cáfolja, 
illetve helyreiga
zítsa az abban 
található súlyos, 
tárgyi tévedéseket.

Mint írja, „Az MSZP 
azon állításával szem-
ben, hogy a 2014. évi EFOTT 
eredeti helyszíne Miskolctapolca 
és az ottani strandfürdő lett vol-
na, az igazság az, hogy a Miskolci 
Egyetem Hallgatói Önkormányza-
ta által 2013. szeptember 29-én be-
adott pályázatban Miskolc-Egye-

temváros helyszín szerepelt. Az 
EFOTT logójában a szervezők a 
tapolcai helyszínt, mint a fesztivál 

ideje alatt igénybe vehető tu-
risztikai látnivalót szere-

peltették, hiszen házi-
gazda intézményként 

a Miskolci Egyetem 
egyébként is fel volt 
tüntetve.

Azt, hogy az 
EFOTT házigazdá-
ja nem a Miskolci 

Egyetem, hanem vé-
gül a Debreceni Egye-

tem lett, nem a város pol-
gármesterén, hanem a Miskolci 

Egyetem rektorán kell számon kérni, 
ugyanis közvetlenül ő felelős a tör-
téntekért. Kriza Ákos, Miskolc vá-
ros polgármestere közbenjárása nél-
kül Miskolcon egyáltalán nem lett 
volna EFOTT, ezért polgármester 

úr irányába ezúton is köszönetemet 
fejezem ki. Azt a szerencsétlen hely-
zetet, hogy a Miskolci Egyetem rek-
tora többek között az írásba adott 
kötelezettségvállalását felrúgva, 
majdnem megakadályozta a feszti-
vál létrejöttét, politikai haszonszer-
zési célzattal a város polgármesterén 
számon kérni, tisztességtelen maga-
tartás – fogal- ma- zott a 
HÖOK elnöke.

az utolSó nagy buli
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KERESSE FANTASZTIKUS ÁRAINKAT!
Kristály-

cukor
1 kg

189 Ft
(a fotó illusztráció)

Coop 
ásványvíz 
szénsavas, 

mentes
1,5 l, egységár: 33 Ft/l

49 Ft
Lecsókolbász 1 kg

579 Ft

További aKCiós TerméKeK:
ráma margarin kocka 250 g, egységár: 876 Ft/kg 219 Ft
Delikát 8 ételízesítő 75 g + 15 g, egységár: 1878 Ft/kg 169 Ft
Lorin blue Fresh öblítő 1 l 299 Ft

Legyen a hét minden napján Coop üzleteink vásárlója!

Hűségét megjutalmazzuk! Süssön, tálaljon, tároljon egy edényben!  Pontgyűjtés május 19-től augusztus 19-ig, 
csúcsminőségű edényekért!  Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon és szórólapokban!

Naposkert 
étolaj
100%-os, 1 l

289 Ft

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
nevében és képviseletében eljáró 
MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

PÁLYÁZATOT HIRDET
KÖLTSÉGELVŰ ÉS PIACI LAKÁSOK

BÉRBEADÁSÁRA
A pályázat időtartama 2014. július 28. napjától 

2014. augusztus 11. napjáig tart.

A lakásokat tartalmazó pályázati kiírás megtekinthető 
a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság és a polgármesteri hivatal hirdetőtábláin.

A MIK Zrt. honlapjáról (www.mikzrt.hu.) a pályázati kiírás 
és az adatlap letölthető.

További információk a MIK Zrt. Lakáshasznosítási Irodájánál szerezhetők be 
(Miskolc, Széchenyi u. 60. sz., tel.: 516-253, 516-254, 516-420).

CSüTÖRTÖKÖn

19.30-korMiskolcról, 
rólunk A MISKOLC TELEVíZIó 

MŰSORÁn

Simon János

Bayer Zsolt

Helyzetkép

Akció érvényes: 
2014. 07. 26-tól 08. 01-jéig 

Coccolino öblítő 2 l  499 Ft/l 999 Ft
Silan öblítő 1 l  499 Ft
Silan öblítő 2 l 499 Ft/l 999 Ft
Silkylux mosógél 4 l 250 Ft/l 999 Ft
Tomi mosópor 6,5 kg 461 Ft/kg 2999 Ft
Tomi Power gél 2,64 l 757 Ft/l 1999 Ft
Ariel gélkapszula 32 db-os, 82 Ft/db 2629 Ft
Persil gélkapszula 32 db-os, 75 Ft/db 2399 Ft
Perwoll finom mosószer 3 l 666 Ft/l 1999 Ft
Cif mosogatószer ut. 500 ml 478 Ft/l 239 Ft
Bref power gél 750 ml 665 Ft/l 499 Ft

A Miskolci Ipari Parkban, a Zsigmondy úton,  
évek óta működő vállalkozások szomszédságában 

24 000 M2, BEÉPíTETLEn TERüLET ELADó,  
akár megosztva is.

PÁLYÁZATRA KÉSZÜLŐK, FIGYELEM! 

Érd.: 30/3322-945
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Július 21-én megkezdődtek a Magyar Posta Zrt. épületegyüttesének – a Ma-
gyar Telekom Nyrt. és Centrum Irodaházak Kft. épületeinek – távhőellátásá-
hoz szükséges új távhővezeték építési munkálatai a Szentpáli – Horváth Lajos 
– Kazinczy utcákban. Emiatt, a MIHŐ Kft. megbízásából, a kivitelező az építés 
idejére félpályán lezárja a Szentpáli és a Kazinczy utcákat. A Horváth Lajos ut-
cát pedig teljesen lezárják a munkálatok idejére, csak az ott lakók, az utcában 
lévő szálloda vendégei és a beszállítók hajthatnak majd be. Az érintett közte-
rületeket, a közlekedést akadályozó bontásokat a lehető leghamarabb, ha kell, 
szakaszosan is helyreállítja a kivitelező. A távhővezetéket a fűtési idény kezde-
téig kiépítik, az utómunkálatok azonban eltarthatnak november végéig.

A belváros rehabilitációjának 15 projektelemét valósította meg Miskolc az elmúlt 
négy évben, összesen 5,7 milliárd forint értékben, öt konzorciumi partner közre-
működésével. A kivitelezés júniusban befejeződött, azonban a munkát technikai 
értelemben is le kell zárni – ebbe tartozott a hétfői, a városháza Dísztermében 
megtartott zárórendezvény.

– Az Észak-magyaror-
szági Operatív Program 
(ÉMOP) keretében 305 
milliárd forint értékben 
támogattunk programo-
kat, ebből 88 milliárddal 
635 településfejlesztési 
projektet. Utóbbiak ered-
ménye 536 ezer emberhez ér 
el. Ezeken belül kapott 4,3 milliárd 
forint uniós támogatást a miskolci pro-
jekt – emelte ki Gutyán Gergely, a Norda 
Nonprofit Kft. ügyvezetője

– A 15 projektelem között voltak gaz-
dasági, közlekedési, közszolgáltatási 
funkciót erősítő, illetve a közösségi te-
reket szolgálók is – összegzett Lengyel 
Katalin (felső kis képünkön), a Miskol-
ci Városfejlesztési Kft. ügyvezetője. A 
legnagyobb beruházás a városháza 2,1 
milliárd forint értékű megújítása, bőví-
tése volt. 

Megújultak főutcai épületek és a ben-
nük található üzletek, elkészült a Patak 

utcai mélygarázs és fölötte 
új köztér alakult ki. Meg-

hosszabbodott a Szin-
va-parti sétány, kiszé-
lesítették a Malomszög 
utcát, térfigyelő kame-

rákat szereltek fel a törté-
nelmi Avason, megújultak 

zöldterületek és a Kos-
suth utcai református 

templom homlokzata is. 
– A Patak utcai mély-

garázs használatbavételi 
engedélyét augusztus-
ra várjuk, azután át tud-
juk adni az autósoknak. 
A projekt kötelező eleme 
volt magántőkés beruházás 
szerepeltetése. Az egyik az OTP- 
lakópark megépítése volt, ami csúszik, 
de a beruházó dolgozik a projekten. A 
másik az Avas szálló ÉMOP-támogatást 
is elnyert rekonstrukciója. A város har-
col, hogy vissza tudja szerezni a szállót, 

és bízunk benne, hogy a 2014–2020-as 
tervezési időszakban hasznosíthatjuk 
is. A Főtér tervezési folyamatát végig-
vittük, de az IVS második szakaszának 
finanszírozását leállították, így a tér ki-
alakítása fontos feladatként szerepel az 
új tervezési időszakban – beszélt a még 
elvégzendőkről a Miskolci Városfejlesz-
tési Kft. ügyvezetője.

A jövő terveiről szólva Kiss Gábor al-
polgármester (alsó kis képünkön) hang-
súlyozta: Miskolc kiemelt fejlesztési 
térség, egyike annak a 23 hazai nagy-
városnak, ami a kormány szándékai és 

a fejlesztések révén gazdasági hú-
zóerőként környéke fejlődé-

sét is biztosítja majd. – A 
mi, 2020-ig megfogalma-
zott terveink között is 
egyértelműen a gazda-
ság fejlesztése áll az első 
helyen. A Terület- és Te-

lepülés-fejlesztési Operatív 
Program keretében 33 mil-

liárd forintot dedikáltak Mis-
kolcnak, ehhez még 15-20 milliárdos 
gazdaságfejlesztési támogatással szá-
molhatunk, és még ehhez külön jönnek 
az ágazati pályázati lehetőségek – részle-
tezte Kiss Gábor.

Újabb nyertes pályázat
Csaknem 145 milliós támogatást 
nyert el Miskolc önkormányzata 
a Vidékfejlesztési Minisztérium 
a 2013. évi hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás biztosítására kiírt 
pályázatán, korszerű hulladék-
gyűjtő járművek beszerzésére.

Kriza Ákos polgármester el-
mondta, hogy Miskolc városa na-
gyon büszke az elmúlt időszakban 
elért, a hulladékgazdálkodás fej-
lesztését biztosító eredményekre. 
A fejlesztések nem állnak le, to-
vábbra is eltökélt célja a városve-
zetésnek a helyi hul-

ladékgazdálkodás fejlesztése, a 
szelektív hulladékgyűjtés minél 
szélesebb körű kiterjesztése, az el-
különítetten gyűjtött hulladékok 
hasznosításra történő előkészítése.

A mostani nyertes pályázat egy 
újabb lépcsőfok, amelynek során 
három korszerű hulladékgyűj-
tő jármű kerül beszerzésre. Kri-
za Ákos külön kiemelte az önkor-
mányzati dolgozók munkáját, akik 
nélkül ez a siker nem valósulhatott 
volna meg és megköszönte a szak-
mai támogatást az önkormányzati 
tulajdonú MiReHuKöz Nonprofit 
Kft.-nek is.

A napokban a belvárosi villamos-
megállókba is felszerelték az utas-
tájékoztató kijelzőket, és augusztus 
közepén elkezdődik a rendszer va-
lós idejű adatokkal való tesztelése. 
Az Okos Pont projekt keretében fel-
szerelt kijelzők a többi megállóban 
már most is tesztüzemben működ-
nek, jelenleg menetrendi informáci-
ók láthatók rajtuk.

A Miskolc és Felsőzsolca közös-
ségi közlekedésének infrastruktu-
rális fejlesztése, vagy más néven 

Okos Pont projekt megvalósítása 
során olyan integrált utastájékozta-
tó rendszert alakít ki az MVK Zrt., 
amelynek köszönhetően valós ide-
jű információk lesznek elérhetők a 
megállókban a menetrendről, a jár-
művek tartózkodási helyéről, vagy 
éppen a várakozási időről.

A Zöld Nyíl projekt során meg-
újult, fedett villamosmegállókba 
már korábban felszerelték a kijelző-
ket, és azok egy ideje tesztüzemben 
működnek. Jelenleg a menetrend 

szerinti érkezést mutatják, ez az 
esetek 99 százalékában megegye-
zik azzal, amikor a villamos való-
ban befut a megállóba. Az augusz-
tus közepétől induló tesztüzemben 
viszont már a villamosok mozgását 
érzékelve jelzik a tényleges érkezési 
időt a LED-es kijelzők, tehát akkor 
is percre pontosan írják ki, ha a jár-
mű a menetrendhez képest valame-
lyest siet vagy késik, hangsúlyozta 
Singlár Zsolt, az MVK Zrt. vezér-
igazgatója.

Energetikai fejlesztések
Hat miskolci óvoda, valamint egy-egy iskola és polgármesteri hiva-

tali intézmény újul meg nyáron az önkormányzat európai uniós pá-

lyázatának köszönhetően. Az épületekben energetikai korszerűsítés 

történik.

Az önkormányzat 2013 januárjában sikeresen pályázott a „Miskolc 

önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása” című pro-

jektre. A korszerűsítés keretében megtörténik az utólagos homlokzati 

hőszigetelés 10 centiméter vastag EPS hőszigetelő lappal és vékonyvako-

lat-zárással, a korszerűtlen nyílászárók új, műanyag homlokzati nyílás-

zárókra cserélése, valamint a belső szekunder fűtési rendszer (radiáto-

rok, csövek, szelepek) cseréje.
A projekt kivitelezési munkái július 14-én kezdődtek a Katowice úti 

Sport Óvoda és a Szilágyi Dezső Általános Iskola épületeinek felújítá-

sával. A korszerűsítés további helyszínei a Batsányi János Óvoda, az 

Avastető Óvoda, a József úti Óvoda, a Középszer Tagóvoda, a Selyem-

réti Tagóvoda, valamint egy polgármesteri hivatali épület – a kivitelezés 

megkezdésére várhatóan július végén, augusztus elején kerül sor. Az in-

tézmények a rekonstrukció ideje alatt (július 14. – október 1.) is működ-

nek, nyitva tartásukban nem várható változás. A beruházás összköltsége 

443 806 938 forint, melyből a vissza nem térítendő támogatás összege 

377 235 897 forint.

A Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. 
Megyei Szervezetének Hajléktalano-
kat Gondozó Központjába látogatott 
kedden délután Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere. A látogatás apropóját 
az adta, hogy a szervezet csaknem 120 
millió forintos fejlesztést hajt végre.

A Magyar Vöröskereszt megyei 
szervezete 2011 novemberében pá-
lyázatot nyújtott be a Hajléktalanokat 
Gondozó Központ felújítására, illetve 
új épületszárny felépítésére. A pályá-
zat 119 722 730 forintos támogatásban 
részesült. A férőhelyek száma a fejlesz-
téssel nem bővül, azonban jelentősen 
csökken a zsúfoltság, és sokkal ottho-
nosabb lesz az épület.

A központban van nappali melegedő, 
éjjeli menedékhely, átmeneti szálló, haj-
léktalanok számára fenntartott idősott-
hon, népkonyhai szolgáltatás, orvosi el-
látás – emellett utcai szociális szolgálatot 
is működtetnek a városban. Összességé-
ben nagyjából nyolcszáz olyan hajlékta-

lan van a Vöröskereszt 
látókörében, akiknek 
valamilyen módon 
segítséget nyújta-
nak.

Kriza Ákos 
örvendetesnek 
nevezte, hogy 
az utóbbi évek-
ben nem emel-

kedett a hajlék nélkül élők 
száma Miskolcon. 

Mint fogalmazott, 
Miskolcon sincs 
teljesen megoldva 
a hajléktalankér-
dés, de kézben 
tartják, a bejá-
rás során is azt 

tapasztalta, hogy 
akik ellátásra szo-

rulnak, azok is igye-
keznek beilleszkedni a 

társadalomba, a minden-
napi életbe. A polgármester szerint 

nagyon fontos, hogy a fejlesztésnek kö-
szönhetően, az ellátottak az uniós nor-
máknak megfelelő körülmények közt 
tudnak majd élni. A beruházás készült-
ségi foka jelenleg 25 százalékos, a kivite-
lező a határidőknek megfelelően halad a 
munkával. Így nincs akadálya, hogy az 
eredeti terveknek megfelelően, október-
ben már birtokba vehessék a rászorulók 
az új épületszárnyat.

MEgÚjuló bElVáros,
nagyszabásÚ bEruházások

Félpályás és teljes útlezárás

Szerelik a kijelzőket – egyre okosabb a közösségi közlekedés

BeruházáS a korSzerűBB ellátáSért



Széchenyi István tiszteletét a halálát kö-
vető gyásznapok alapozhatták meg Mis-
kolcon. 1860. április 22-én az avasi refor-
mátus templomban Kun Bertalan lelkész 
és Lévay József mondott emlékszózatot. 

Lévay szerint „... nemcsak a’ magyar 
Haza’ de a’ világ Pantheonjában is az el-
sők között foglal helyet...”. Szűcs Sámuel 
naplóíró pedig a hangulatról a követke-
zőket írta: „a téres egyházban nem vala 
szem, mellyben gyász könny nem ült 
volna, kit síratni annyi, mint síratni ezen 
árva hont is, mellynek ezredéves törté-
netében a gyásznapok foglalják-el a’ leg-
több lapot, a’ jónapok pedig vajmi ritka 
jelenségek közé számíthatók.” Valameny-
nyi egyházban emlékeztek, a „Miskolczi 
Casino” – amelynek díszelnöke volt Szé-
chenyi – hathetes gyászt tartott, gyászolt 
a színház, s a házakon is fekete zászlók 
jelentek meg. A város közgyűlése már 
1861-ben rögzítette a javaslatot, misze-
rint a főutca a Sötét kaputól a Búza tér-
ig Széchenyi István nevét viselje (koráb-
ban ez a Közép- és Alsó-Piac utca néven 
volt ismert). Ezzel egy időben jegyezték 
fel, hogy a Vereshíd utca „nemzeti nyel-
vünk mívelésének első bajnoka, Kazinczy 
Ferenc nevével díszítessék fel”. A névvál-
toztatás bár hivatalos volt, a céges szám-
lákon 1865/1866-ban találkozunk a „Szé-
chenyi utcza” névvel.

A megyei levéltárban fellelhető gróf 
Széchenyi István 1827-ben Pozsonyból 
keltezett és aláírt levele, amelynek témája 
a magyar nyelv és a színház ügye. „Én is 

azt tartom, hogy a Nemzetiség-
nek feljebb emelésére semmi 
hathatósabban nem szolgál-
hat, mint a Nemzeti nyelv ki-
pallérozása, semmi sem fejti 
ki pedig a’ nemzeti nyelvnek 
lelkét úgy annyira, mint a kö-
zönséges helyeken előforduló 
színjátékok. S ámbár nagyon szo-
morú az, hogy oly nagy Hazánkban csak 
Miskolczon áll oly Intézet, a’ mely e’ nagy 
Czélnak meg felellen, azért belső képeken 
mégis örül a szívem, hogy valahol már a 
kezdet megvagyon; … s azért akár mi-
tsoda kiss lábon fog is állani Miskolczon 
a Magyar Szinjáték, s akármily kitsinek 
is lesznek annak resultatumai eleintén, 
mégis lesz talán annak valaha nagyobb 
haszna, mint azt most hinni lehetne, s 
megmarad a’ Tek. Karoknak és Rendek-
nek azon nagy érdemek, hogy illy jóttevő 
Intézetnek kezdetét megállapították.”

Levelének záró sorai szerint 
„katonai életemet elhagyván” 
(1826-ban) rövidesen meglá-
togatja a várost és a színhá-
zat. Az a tény, hogy az első 
színház építéséhez jelentős 

összeggel járult, s évi páholy-
bérletet is váltott, a város és a 

megye tehetős emberei kötelessé-
güknek érezték, hogy hasonlóképpen 

cselekedjenek. Látogatása összekapcso-
lódott 1835-ben a kaszinó látogatásával 
is. 1827-ben Pesten ő alapította az első 
Nemzeti Kaszinót, 1833-ban már 29 ka-
szinó működött országszerte. A miskol-
ci 1831-es alapítású, s elnöke Kun János 
volt. 1844-ben, amikor Miskolcon járt, 
már a színház újjáépítését szervezték az 
1843-as tűzvész után. 1845-ben mint a 
kormány közlekedési ügyekkel foglalko-
zó tagja, a Tisza-szabályozás ügyében jött 
Miskolcra.  Dobrossy István

Múlt és jelen

Az 1970-es években készült képeslap a Hősök terén álló szovjet emlékművet 
ábrázolja. A tér az 1930-as években nyerte el formáját, s az első világháború mo-
numentális emlékművét kívánták itt elhelyezni, amelyet Gárdos Aladár terve-
zett. Mivel ez nem valósult meg, így kapott itt helyet 1946–1976 között a szovjet 
hősi emlékmű. 1976. július 22-én ez a Hősök temetőjébe került. 1976. november 
7-én avatták fel Somogyi József felszabadulási emlékművét, amely a tér 1993-as 
felújításáig állt itt, 2003. augusztus 19-én pedig Miskolc város elesett hőseinek 
emlékművét. A teret végleges formájában 2007. június 8-án adták át.  

Dobrossy I. | fotó: MocsárI L., képesLap: sáfrány Gy. J.

akkor...

...és Most
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(4. rész)

Esküvők, színházi produkci-
ók, kamarakoncertek, és per-
sze sok szórakoztató, interak-
tív bemutató és kiállítás – ezt 
mind a megújult diósgyőri 
vár kínálja majd, méghozzá 
hamarosan. Augusztus végén 
ugyanis átadják az újjáépí-
tett kápolnát, lovagtermet, a 
földszinti, a középkori várbéli 
életet bemutató, illetve az első 
emeleti, a vár történetére fó-
kuszáló termeket.

– Jól a halad a munka, és el-
mondhatom, gyönyörű lesz a 
vár. Ez nemcsak az én vélemé-
nyem. Mostanra azoknak is 
megváltozott a véleményük, 
akik korábban ellenezték a re-
konstrukciót, ők is azt mond-
ják, nagyon szép lesz Diósgyőr 
vára – nyilatkozta a Miskolc 
Televíziónak Lengyel Katalin, 
a Miskolci Városfejlesztési Kft. 
ügyvezetője.

Kívülről, az arra járók számá-
ra az derül ki, hogy egyre inkább 
megszűnik a vár „festői rom” ál-
lapota – csak a délnyugati torony 
marad kiegészítetlen. Pedig az iga-
zán fontos, látványos, izgalmas és 
különleges az, ami bent történik!

A vár fénykorát Nagy Lajos 
(1326–1382) idejében élte, Má-
tyás felesége, Aragóniai Beat-
rix (1457–1508) pedig rene-
szánsz ízlés szerint formálta át, 
az ő idejében készült például az 
emeletre vivő impozáns lépcső 
bábos korlátja. A rekonstruk-

ció során éppen a két nagyszerű 
korszak, a XIV–XV. század Di-
ósgyőre épül újjá.

Visszaépül három torony és 
a palotaszárny két szint magas-
ságban, helyreállítják – amiről 
már sokat szóltunk – az északi 
szárny emeletén a XIV. száza-
di Európa legnagyobb, kéthajós 
lovagtermét, és a keleti szárny 
közepén az eredetileg is kétszin-
tes kápolnát. Látványban is két 
meghatározó tér lesz ez, és a ter-
vek szerint itt rendezvényeket is 
tartanak majd.

– Fantasztikus látványt és tér-
élményt nyújt a 300 négyzetmé-
teres lovagterem, ahol terveink 
szerint a vármegnyitó után szín-
házi produkciók, kamarakon-
certek, konferenciák kaphatnak 
majd helyet. A várkápolna pedig 
nemcsak megépül, de fel is szen-
telik, így esküvői szertartásokat is 
lehet ott tartani – mint ahogy az 
elsőt meg is tartják a vár megnyi-
tása alkalmából – ismertette Len-
gyel Katalin.

A két emblematikus tér mel-
lett a belső vár összképe és a ki-
állítások is maradandó élményt 
nyújtanak majd. A kivitelezők 
már a belsőépítészeti munkákat 
végzik – áll például a korábban 
az északnyugati toronyban he-
lyet kapott, híres, lovagos kály-
ha –, és hamarosan elkezdődik 
az eszközbeszerzés is. Az ügy-
vezető azonban hangsúlyozta: 
nem múzeumot rendeznek be, 
hanem interaktív módon mu-
tatják be a fénykor mindennap-
jait és a vár történetét.

Miskolc jelentős elosztó-táro-
ló állomása volt az észak-dé-
li, Lengyelországba vezető 
borútnak, és az Avas fontos 
szerepet játszott ebben. Ko-
moly tradíciói vannak tehát 
a bor(ászat) avasi létének. A 
polgárság saját pincéi, esti 
fröccsözései és asztaltársasá-
gai a kultúrát vitték a nemes-
penésszel borított falak közé 
– a legújabb kor pedig a turis-
tákat szeretné. A Görgey utca 
10. szám alatti épület az egyik 
legnagyobb miskolci borke-
reskedőé volt, új funkciója 
illik majd ehhez a múlthoz.

– Az egykori avasi pincetu-
lajdonosok olyan komoly tradí-
ciókat teremtettek, melyekre le-
het és érdemes alapozni. 
Ezzel az épülettel meg-
nyithatjuk az Avas dél-
keleti kapuját – mondja 
az indíttatásról Czél Pé-
ter, a beruházó Steelvent 
2000 Zrt. vezérigazga-
tója, egyben a Miskolci 
Borbarátok Társaságá-
nak elnöke.

Turisztikai szolgál-
tatásfejlesztésre több mint 46 
millió forintot, 70 százalékos 
támogatást nyert a beruházás 
az Új Széchenyi Terv keretében. 
Az 1889-ben épült ház értékeit, 
a faragott ajtókat, ablakokat, a 
hatalmas belső tereket nemcsak 

azért őrizték meg, mert műem-
lék épületről van szó, és köte-
lező volt, hanem azért is, mert 
kiválóan illik céljukhoz, a XX. 
század első fele polgári világa 
hagyományainak kortárs kö-
zegbe emeléséhez, továbbépí-
téséhez – ami, a korszellemnek 
megfelelően erős gasztronómi-
ai hangsúlyokat kap.

– Egyedülállóak az épület 
adottságai már csak abból a 
szempontból is, hogy az avasal-
ji „főutcára”, a Görgeyre nyílik. 
Három terem, boltozatos pin-
ce, az Avasra néző fedett-nyi-
tott udvar adhat majd otthont 

a bormúzeumnak, bortrezor-
nak, mintaborászatnak, pin-
cészetnek, étteremnek. Ezek 
a funkciók mind támogatják 
egymást, mint ahogy szoro-
san kapcsolódnak majd ehhez 
a miliőhöz a kulturális rendez-
vények, irodalmi, zenés estek, 
sőt, az udvari kézműves-gaszt-
ronómiai vásárok is – részle-

tezte Czél Péter.
A cél ugyanis, a mis-

kolci polgárság igényei-
nek kielégítése mellett, 
hogy a messzebbről 
idelátogató vendégek 
számára „kaput” je-
lentsenek – nemcsak 
az Avasra. A helyi mi-
nőségi alapanyagok 
felhasználásával meg-

valósulhat itt is a „Provence-él-
mény”. Ugyanakkor fontos 
társadalmi szerepvállalásuk a 
város és környezete kapcsola-
tának szorosabbra fűzése, tette 
hozzá Czél Mátyás tulajdonos, 
kreatív vezető.

Újjáéledő polgári hagyományok 
az avas keleti kapujában

Jól halad a munka, szépül a vár

Széchenyi István felajánlja birtokainak éves jövedelmét egy tudós társaság alapítá-
sára (litográfia)

Széchenyi 
időskori

képe
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Lezajlott szombaton délután a mis-
kolci MVSC-pályán az első-, illetve 
a másodosztály fináléja az amerikai 
fociban. A Div2-ben a hazainak te-
kinthető Renegades zsebelte be az el-
sőséget, míg a Div1-ben az ugyancsak 
itthoni környezetben pályára lépő 
Acélcsapat meg kellett, hogy hajoljon 
a fővárosi riválisa hajrája előtt: Mis-
kolc Steelers – Újpest Bulldogs 36–43.

A Miskolc Renegades 38–21-re 
nyert a Budapest Hurricanes tartalék-
csapata ellen a Divízió 2 utolsó idei ta-
lálkozóján, így meglett a borsodi me-

gyeszékhelyen rendezett esemény első 
helyi győztese, egyszersmind bajnoka.

A második itthon tartott arany-
érem ezúttal nem jött össze: a szlo-
vák és ukrán játékosokkal megerő-
sített Steelers ugyan sokáig vezetett 
a Bulldogok ellen, a lilák azonban 
előbb a harmadik negyedben lenul-
lázták a vendéglátókat, majd a záró 
játékrészben is föléjük kerekedtek, 
s begyűjtötték a magyar bajnoki cí-
met. A hét esztendeje tartó történe-
te legnagyobb sikerét arató borsodi 
klubé lett az ezüstérem.

Csütörtökön délután 
hivatalosan is megnyi-
tották a Kemény Dénes 
Városi Sportuszodában 
zajló országos gyer-
mek-úszóbajnokságot. A 
negyvenhetedik alka-
lommal megrendezett 
viadalnak ötödször ad otthont Miskolc.

Az eseményt a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) 
megbízásából a Miskolc Városi Sportiskola rendezi, 
a négy napig tartó viadalon 45 számban hirdetnek 
bajnokot. Az országos bajnokságon a 2002–2003-as 
születésű lányok, valamint a 2000–2001-es és 2002–
2003-as születésű fiúk csatáznak egymással. Hat-
vannyolc klub küldte el képviselőit Miskolcra, ahol 
36 egyéni, illetve 9 váltóban hirdetnek győztest.

Néhányukat szerdán már ki is hirdették, ugyan-
is már akkor elrajtolt a viadal, amelynek a csütör-
töki versenyszámai előtt tartották a hivatalos meg-
nyitót. Ezen részt vett többek között Kiss Gábor 
alpolgármester, Óvári Zsuzsanna, az önkormány-

zat humán főosztályának 
vezetője, Tóth Veronika 
sportreferens, Szász Lász-
ló, a Miskolci Sportcent-
rum Kft. ügyvezető igaz-
gatója, Illyés Miklós, a 
Miskolc Városi Sportisko-
la ügyvezetője, Deák Bár-

dos Mihály, az MVSI szakmai vezetője.
Kiss Gábor megnyitó beszédében arról szólt a 

versenyzők előtt: Miskolc számára nagy megtisztel-
tetés, hogy már ötödik alkalommal rendezheti meg 
ezt a versenyt, a város nagyon szívesen látja itt a ren-
dezvényt. A gyermeksport fontos része a versenyzés, 
ugyanakkor az uszoda és Miskolc számára is fontos 
egy ilyen verseny, hiszen négy napig fogadhatnak 
vendégeket. A versenyt hivatalosan Illyés Miklós 
nyitotta meg, aki érdeklődésünkre elmondta: 523 
gyerek nevezett és száll medencébe a négy nap alatt, 
hozzátartozóikkal, edzőikkel együtt mintegy 1200-
an látogattak Miskolcra. Ugyanakkor sportszakmai 
siker is, hogy ötödik alkalommal is sikeresen pá-
lyázták meg a rendezést.

A strandröplabda országos 
bajnokság negyedik fordulóján, 
a hölgyeknél az első hat közé az 
első hat kiemelt került. A leg-
utóbbi fordulóban második 
Molcsányi Rita és Szabó Dor-
ka ezúttal nem került a négy 
közé, miután a vigaszági döntő-
ben kikaptak Miklai Zsanettől 
és Szabó Adrienntől. Utóbbiak 
az elődöntőben is remekeltek a második fordulót 
megnyerő Józsa Zsuzsanna és Ancsin Kitti ellen, 
de végül a döntő játszmában kikaptak.

A másik ágon az első fordulót megnyerő La-
katos Enikő és Lutter Eszter, valamint a bajnoki 
címvédő Kiss-testvérpár, Regina és Viktória vívta 
egymással az elődöntőt, amelynek első játszmáját 
előbbiek 16-ra, a másodikat pedig 13-ra nyerték. 
A két finalista páros amúgy az ágdöntőben talál-
kozott egymással, s akkor három játszmában, a 

végén 15:13-ra győzve Józsáék 
voltak a jobbak. 

A bronzmérkőzést a Mik-
lai, Szabó egység nyerte meg 
három játszmában. A női 
döntőben úgy kezdődött a 
mérkőzés, hogy összejöhet 
a visszavágás, de a Lakatos, 
Lutter páros erejéből csak 
az első játszma megnyerésé-

re futotta. A férfi döntőben az első meccset végig 
vezetve hozta a Kaszap, Nacsa pár, a másodikban 
viszont csak a hajrában sikerült a maguk javára 
fordítani az állást. 

Eredmények: Nők: 1. Ancsin Kitti, Józsa Zsuzsa, 
2. Lakatos Enikő, Lutter Eszter, 3. Miklai Zsanett, 
Szabó Viktória, 4. Kiss Regina, Kiss Viktória.

Férfiak: 1. Kaszap Tamás, Nacsa Gábor, 2. 
Maksa Zoltán, Takács Gergely, 3. Leiszt Máté, 
Soós Izsák, 4. Barna Bertalan, Berkes Zoltán.

Bajnok a Renegades!

ElRajtolt a gyERmEk-úSzóBajnokSág Izgalom, remek színvonal

Kedd este tartotta hagyományos 
szezon előtti szurkolói ankétját a 
DVTK. A Szinvaparkban a csa-

pat összes új igazolásával lehetett 
találkozni, illetve kérdéseket te-

hettek fel Szivics Tomiszláv veze-
tőedzőnek, és Árki Gábor sport-
igazgatónak.

Több száz érdeklődő jelenlétében 
csendült fel a DVTK-induló, majd sorra 
érkeznek a DVTK játékosai: Bori Gábor, 
Antal Botond, Takács Tamás, Németh 
Milán, Dražen Okuka, Bognár István. 
Kezdésként Árki Gábor bemutatta a csa-
pat új mezét, ami függőleges piros-fe-
hér csíkos. Bori Gábor örömét fejezte ki, 
hogy ilyen sokan eljöttek. Mint mondta, 
a legjobbat szeretné nyújtani az Európa 
Ligában és a bajnokságban is.

Antal Botond hozzátette, remélik, 
meg tudják azt csinálni a csapattal, 
amit tavaly, ígérte, mindent bele fognak 
adni. Takács Tamás arról szólt, örül, 
hogy Diósgyőrben folytathatja a pálya-
futását. Németh Milán kiemelte, nagy-
szerű dolog, hogy ilyen közönség előtt 
sportolhat, az első három helyet célozza 
meg. Dražen Okuka magyarul kért el-
nézést, mert nem beszél jól magyarul, 
majd elmondta, hogy boldog, hogy itt 

lehet. Bognár István jelezte, fejlődést 
vár magától, és egy jobb szezont, mint 
tavaly, bár az sem volt rossz.

Szivics Tomiszláv hangsúlyozta, ta-
valy ilyenkor senki nem gondolta, 
hogy két kupadöntőt játszik a csapat, 
és kilép a nemzetközi porondra. Idén is 
hasonlók a célok. Ezt követően a szur-
kolók tehettek fel kérdéseket.

Szűkösen állunk csatárposzton, kik ér-
keznek oda?

Árki Gábor: az erősítés folyamat-
ban van, tárgyalásban állunk, órán-
ként változnak a lehetőségek. Amit 
meg kellett tennünk, azt megtettük, 
augusztus 31-ig lehet igazolni, addig 
várhatók új játékosok. Felélesztettük 
a spanyol vonalat, de ez egy hosszabb 
folyamat. Magyarországon elismert 
csatárokkal állunk tárgyalásban. 

Miért nem hosszabbítottunk a távo-
zókkal?

Szivics Tomiszláv: Futács Márkót 
nem volt esélyünk megtartani, Va-
dász Viktort és Zoran Kostićot szeret-
tük volna, de nem sikerült. Mohama-
dou Abdouraman jó játékos, de nem 
illett a stílusunkba. Gohér Gergőnek 
szüksége volt a változásra 7 év után, 
szerintem jól járt. Augusto Batioja jó 
gyerek, rendes gyerek, csak nem tud 
gólt lőni. Nenad Rajić maradását is 
szerettem volna, azonban Antal Bo-
tond leigazolása után 3 kapust már 
nem tudunk megtartani, mert min-
dent nem bír a büdzsé. Az a stratégi-
ám, hogy megmutassam, magyar já-
tékosokkal is lehet eredményt elérni, 
Bulgáriában 9-en voltak a kezdőben. 

FoRRáS: dvtk.Eu
Még egy kiadó hely volt a Mis-

kolci Jegesmedvék keretében, ám 
ez kedden késő este elkelt. Ek-
kor küldte vissza aláírt szerződé-
sét Kalvin Sagert, aki bár a nyáron 
még úgy tűnt, hogy a norvég má-
sodosztályú Tonsberg Vikingsbe 
igazol, végül a miskolci ajánlatot 
fogadta el. Kalvinnel a Miskolci Je-
gesmedvék 23 fős kerete összeállt: a 
Macik 2 kapussal, 8 hátvéddel és 13 
csatárral vágnak neki a szezonnak. 
Ugyancsak bővült a szakmai stáb. 
Majoross Gergely másodedzője 

lesz a következő szezonban az észt 
Mart Eerme, aki az elmúlt két év-
ben az észt U18-as, U20-as és fel-
nőtt válogatott másodedzője volt.

Szezon előtti Szurkolói ankét

Strandröplabda

jegesmedvék: kész a keret

Az Európa-liga 2. selejtezőkörének 
visszavágóján a bolgár Litex gárdáját fo-
gadta a DVTK csapata Nyíregyházán. 
Az első mérkőzés előtt a Litex számított 
esélyesnek, a Diósgyőr azonban bra-
vúros, 0–2-es győzelmet aratott Bulgá-
riában. Csütörtök este az első félidőben 
11-esből ismét vezetést szerzett a DVTK, 
a második félidőben azonban két gyors 
gólt is lőtt a Litex. A mérkőzés vége ezért 
idegölően izgalmasra alakult. De a lé-

nyeg, hogy 3–2-es összesítéssel végül a 
Diósgyőr jutott tovább! 

A DVTK a harmadik fordulóban – 
amelynek továbbjutói már a főtáblá-
ra kerülésért harcolhatnak – az orosz 
Krasznodarral találkozik. Az első 
mérkőzést hazai pályán játsszák jövő 
csütörtökön, a visszavágót pedig egy 
héttel később rendezik.

Európa Liga-selejtező, 2. forduló, 
visszavágó:

Diósgyőri VTK – Litex Lovecs 
(bolgár) 1–2 (1–0). Továbbjutott: a 
Diósgyőri VTK 3–2-es összesítéssel.

9  

európa-liga: továbbjutott a Diósgyőr!
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Apróhirdetés
Miskolcon az Észak-Kiliánban 70 m2-es 
lakás albérletbe kiadó hosszú távra dolgo-
zóknak. Érd.: 46/790-784, 70/261-9046.
Miskolcon olcsón eladók: száraz diófa-
rönk bútornak, deszkának. M-L-es pelen-
kák. Szép kiskutyák szerető gazdit keres nek 
ajándékba. Érd.: 46/790-784, 70/261-9046.
A Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány 
kisgyermekes családoknak nyújt ingyenes 
segítséget a gyermeknevelés megköny-
nyítésére. Jelentkezés: miskolciotthonsegi-
tunk@gmail.com, tel.: 06-30/905-8113.

JELENTKEZZEN

N Á L U N K !
Miskolc területén kiadvány, 
reklámújság terjesztéshez 
keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős 
terjesztőket.

Feladat ellátása reggeli órákban, 
több napon hétvégén is!

Megfelelő munkavégzés esetén 
tisztességes bérezés!

Jelentkezni: Folyamatosan

Szeretné kiegészíteni jövedelmét?

M
UN

KA
LE

HE
TŐ

SÉ
G!

rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

DECC HUSKROUA/1001/058
A BOKIK 2013-14-ben részt vesz egy HUSKROUA határ 
menti pályázat megvalósításában, amelynek célja, hogy 
a magyar–román–ukrán határ menti térségben felmérje 
a kulturális és kreatív ipar helyzetét, segítse annak fejlő-
dését.
Ennek érdekében a partnerekkel közösen feltérképezzük 
az iparág gazdasági helyzetét, elemezzük a lehetőségeket 
és kihívásokat. Képzéseket tartunk és ajánlásokat kínálunk 
egy összehangolt, átfogó politika kialakítása érdekében.    

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvez-
ményes áron a Miskolci Naplóban 
hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200, Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu



A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

112014. július 26. | 30. hét | XI. évfolyam 30. szám
Miskolci Napló – A város lapja

Július 26. | szombat
10.00 | Nagy Avasi Főzőverseny és 

családi nap.
10.00 | Capoeira, grandup kicsiknek, 

nagyoknak
10.30 | Miskolci Majorette Együttes 

műsora
11.00 | Diri-Dongó Együttes gyermek-

műsora
12.00 | Számadó zenekar húzza a 

talpalávalót
13.00 | Főzőverseny eredményhirdetése
13.30 | „Jó ebédhez szól a nóta” – 

vendég: Fásy Ádám
15.00 | Zabszalma együttes gyermek-

műsora
16.00 | Hot Road Rockabilly Band
17.00 | Soltész Rezső
Fővédnök: Kriza Ákos, Miskolc Megyei Jogú 

Város polgármestere. Gulyásleves- és 
pörköltfőző verseny. Zsűritagok: Kriza 
Ákos polgármester, Mátyás Rudolf, Os-
car-díjas mesterszakács, Fásy Ádám – 
tiszteletbeli tag.

Kiegészítő programok: kirakodóvásár, kéz-
műves műhelyek, ugrálóvár, arcfestés, 
népi játszótér, lufihajtogató bohóc.

10.00 | Élethű hajómodellek orszá-
gos, nyílt versenye. Miskolc-Göröm-
böly, Csali horgásztó.

19.00 | Nagy Feró-koncert és beszél-
getés. Paprika Pub.

21.00 | Petruska András koncertje. 
Grizzly Music Pub.

Július 27. | VASáRnAp
10.00 | Szent Anna-templom búcsúja. 

Az ünnepi szentmisét Kozma Imre atya, 

irgalmasrendi szerzetes, a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat elnöke mutatja 
be. Előtte, szombaton, egész napos 
szentségimádást tartanak a templom-
ban, az egyes egyházközségek ima-
óráival. Szent Anna-templom.

Július 29. | kedd
10.00–12.00 | Nyílt nap az ásatáson. 

Szentléleki pálos kolostor.

Július 31. | CSüTöRTöK
18.00 | Gömbhalmaz felolvasóest. 

Helynekem.

augusztus 1. | pénTEK
20.00 | Zselenszky-, Gulyás Dávid-, Gim-

pel Tomi-koncert. Corner Stage.

augusztus 2. | szombat
19.00 | Muzsikáló udvar. Anima vonós-

négyes. Csodamalom Bábszínház.

augusztus 3. | VASáRnAp
17.00 | Tridenti rítusú szentmise. 

Miskolc-Pereces, Közösségi Ház.

kiállítások:
– „A másik ember boldog, az övé min-

den dal...”. Dayka Margit-emlékkiállítás. 
Megtekinthető október 31-ig. Színháztör-
téneti és Színészmúzeum.

– XXVI. Miskolci Grafikai Triennále. 
Megtekinthető szeptember 7-ig. Miskolci 
Galéria, Rákóczi-ház.

– Hódolván Tháliának. Fejezetek a miskol-
ci színjátszás történetéből. Állandó kiállí-
tás. Színháztörténeti és Színészmúzeum.

Július 28. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 Program-
Pont 18.30 Miskolci Napló, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 
Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Magazin 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 Program-
Pont 20.30–06.00 Képújság.

Július 29. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 Prog-
ramPont 18.30 Sportpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelen-
tés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Sportközvetítés felvételről 
21.00–06.00 Képújság.

Július 30. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 Prog-
ramPont 18.30 Úton-útfélen 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 
19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30 Magazin 
22.35–06.00 Képújság.

Július 31. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 Prog-
ramPont 18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 Program-
Pont 19.30 Helyzetkép 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 
Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

augusztus 1. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 
18.30 Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 
Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.25 Magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 
Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

augusztus 2. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Miskolci Nap-
ló, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.25 
Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.30–
07.00 Képújság.

augusztus 3. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 
15.00 Mérkőzés 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kul-
turális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Egészségpercek 
(ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.25 Honvéd7 21.00 Film 21.45–
07.00 Képújság. 

pROgRAMAJánLÓ

Hirdetés

közélet/ajánló

Hétfőn, 28-án a minorita templomban az esti szentmisét 
Kelemen Didák boldoggá avatásáért mutatják be. Augusztus 
2-án, szombaton ünneplik a templom Porciunkula-búcsúját. 
Már pénteken 13 órától szentségimádást tartanak, ugyanígy 
szombaton is, reggel 8 órától. Mindkét napon a 18 órai szent-
misét Szalkai Z. József atya mutatja be. Augusztus 3-án vasár-
nap, 17.00 órai és augusztus 10-én 10.00 órai kezdettel tridenti 
rítusú szentmise lesz Miskolc-Perecesen a Közösségi Házban. 

parlagfű-mentesítés. Az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló törvény értelmében a földhasználó köteles az 
adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó-
jának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapo-
tot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A jog-
szabályi előírások betartását belterületen a jegyző, külterületen 
pedig az illetékes járási földhivatal helyszíni vizsgálat keretében 
ellenőrzi. A járási földhivatalok július 1. napjától már megkezd-
ték az ellen őrzéseket, amelyek folyamatosan várhatóan október 
közepéig fognak tartani. Az ellenőrzések során már találtak par-
lagfűvel fertőzött területeket. Ilyen esetekben rögzítik a fertő-
zött terület főbb töréspontjait az ingatlan beazonosítása érdeké-
ben, a parlagfűfoltra vonatkozó további jellemzőkkel együtt. A 
földhivatal a helyszínen rögzített adatokat elektronikus jegyző-
könyv formájában továbbítja a növény- és talajvédelmi igazgató-
ság (NTI) részére, amely jogosult a további eljárás lefolytatására. 
Külterületen elrendelheti a kényszerkaszálást, kiszabhatja a nö-
vényvédelmi bírságot és jogosult érvényesíteni az eljárással kap-
csolatos költségeket is. 

A pOFOSZ B.-A.-Z. Megyei Szervezete köszönetet mond 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a számára 
megítélt pályázati támogatásért.

HARAng-HÍREK

KORMányHIVATALI HÍREK

KöSZönETnyILVánÍTáS

Az Országgyűlés 2014. július 
4-én fogadta el, majd ezt köve-
tően, 2014. július 18-án hirdet-
ték ki a 2014. évi XXXVIII. tör-
vényt, mely a következő címet 
viseli: „A Kúriának a pénzügyi 
intézmények fogyasztói köl-
csönszerződéseire vonatkozó 
jogegységi határozatával kap-
csolatos egyes kérdések rende-
zéséről.”

A törvény a 2004. május 01. és 
a törvény hatályba lépése között 
kötött fogyasztói szerződések-
re terjed ki. Vonatkozik a deviza 
alapú és forint alapú hitelszerző-
désekre, függetlenül attól, hogy 
milyen célra vették fel a kölcsönt. 
Tehát a lakáskölcsönök mellett a 
gépjármű vásárlására, de a sza-
bad felhasználásra igénybe vett 
hitelekre is kiterjed. Vonatkozik 
továbbá nem csak a kölcsön-, ha-
nem a pénzügyi lízingszerződé-
sekre is. Azonban a törvényt nem 
kell alkalmazni a már végtörlesz-
tett hitelek esetében, továbbá a 
Nemzeti Eszközkezelő program-
jába belépett hitelesek esetében.

A törvény kimondja, hogy a fo-
gyasztói kölcsönszerződésben – 
az egyedileg megtárgyalt szerző-
dési feltétel kivételével – semmis 
az a kikötés, amely szerint a pénz-
ügyi intézmény a kölcsön-, illetve 
a lízingtárgy megvásárlásához 
nyújtott finanszírozási összeg fo-
lyósítására a vételi, a tartozás tör-
lesztésére pedig az eladási vagy 
egyébként a folyósításkor megha-
tározott árfolyamtól eltérő típusú 
árfolyam alkalmazását rendeli.

Az egyoldalú szerződésmódo-
sítás lehetőségét tartalmazó fo-
gyasztói kölcsönszerződés vonat-
kozásában vélelmezni kell, hogy 
tisztességtelen az annak részét 
képező egyoldalú kamateme-
lést, költségemelést, díjemelést 
lehetővé tevő szerződéses kikö-
tés. Ez a szabály azt jelenti, hogy 
a törvényalkotó szerint a banki 
szerződések saját javukra, egyol-
dalúan tartalmaztak olyan lehe-
tőséget, mely szerint a kamatot, 
költséget emelhetik. Azonban ez 
a vélelem megdönthető.

A bankoknak a törvény hatály-
ba lépését követő 8. naptól számí-
tottan 30 napjuk van arra, hogy 
ezt a vélelmet a bíróság előtt meg-
döntsék.

A bankoknak nem az egyes 
kölcsönfelvevő fogyasztók ellen 
kell pereket indítaniuk, mert a 
törvény egy külön eljárásrendet 
alakított ki. E szerint a pénzinté-
zetek a Magyar Állam ellen kez-
deményezhetnek pert, a Fővárosi 
Törvényszék előtt, ahol az általuk 
alkalmazott általános szerződési 
feltételek tisztességességét, avagy 
tisztességtelenségét vizsgálja a bí-
róság. Az ezen ügyekben hozott 
ítéletek hatnak ki majd az adott 
bank minden ügyfelére, akire a 
törvény hatálya kiterjed.

A fogyasztónak jelenleg tehát 
várakozó álláspontra célszerű he-
lyezkednie, előkeresnie a hitelével 
kapcsolatos iratokat, és esetleg 
jogi szakembert, ügyvédet felke-
resnie jogi tanácsért.

 STRASSBuRgER gyuLA  
éS TuLIpán péTER ügyVédEK

Fontos információk  
devizahiteleseknek

Kísérleti tanösvényt ala-
kított ki az Avas északi 
oldalában az Észak-Keleti 
Átjáró Egyesület. A valódi 
kísérlet az arra járókkal fo-
lyik: megállnak-e a kihelye-
zett tábláknál, elolvassák-e 
a szöveget, elmerülnek-e a 
képekben, követik-e az így 
kijelölt útvonalat – tehát 
van-e kedvük többet meg-
tudni az Avasról?

Az avasi műemléktemp-
lomtól a kilátón át a Hor-
váth-tető pihenőpadjaiig 10 
tabló vezeti az érdeklődőket 
a Macskaköves tanösvényen. 
Az Utánam, srácok! projekt 
keretében kialakított séta-
út kínál képeket és verseket, 
kortársaktól és egykori szer-
zőktől, hogy az Avasról – tör-
ténetéről, irodalmi emlékei-
ről, élményekről, a templom 
miatt a gótikáról, a pincék 
miatt a borról meséljen.

– Az elmúlt egy évben egy-
re szorosabb kapcsolat ala-
kult ki az egyesület és Berecz-
ki Zoltán történész, valamint 
Kapusi Krisztián levéltáros 
között, így adta magát, hogy 
az általuk legfontosabbnak 
tartott témákat dolgozzuk 
fel – az építészeti vonatkozá-
sokat, a mulatozást, a temp-
lomot… Az elején meg kell 
fogni az arra járókat a tarta-
lommal, hogy azután nyitot-

tabban fogadjanak egy-egy 
verset is. Mert bőven van mi-
ből választani, és próbáltuk a 
legszabadabban megmutatni 
magát az Avast – mondta el 
érdeklődésükre Vörös Júlia, 
a projekt koordinátora.

A tanösvény természete-
sen képletesen sem lóg a leve-
gőben, az egyesület igyekszik 
„barátkozni” más, az Avason 
érdekelt civil szervezetekkel, 
műhelybeszélgetést is tartot-
tak arról, mire lenne szükség 
a történelmi, északi oldalon. 
– Tudtuk azt is, hogy meg-
nyílik az Avas Kapuja Közös-
ségi Ház kiállítása. A cél kö-
zös: jobban ismerjék meg az 
emberek az Avast, és aki el-
látogat oda, az kapjon kalau-
zolást – de törekedtünk arra, 
hogy a tartalom és a megfo-
galmazás eltérő legyen – tette 
hozzá Vörös Júlia. Ezt a tan-
ösvényt 1-2 hónapra tervez-
ték, de ha arra lenne igény, 
maradhat tovább is. A hosz-
szú távú cél viszont egy, a 
történelmi Avast bejáró kul-
turális-történeti-ökológiai 
tanösvény lenne.

Kísérleti tanösvény  
az avason



Idén Miskolcon rendezték az Országos Strandröplabda Bajnokság negyedik fordulóját, a belvárosban és a Selyemréti Strandfürdő terüle-
tén. Izgalom, remek színvonal, parázs csaták, és persze csinos lányok, minden mennyiségben. Talán így lehetne összefoglalni, mit is láthattak 
az érdeklődők szombaton és vasárnap a mérkőzéseken. A bajnokság negyedik fordulója az indulók számára az utolsó esély volt, hogy bejus-
sanak a döntőbe, amit Budapesten, a Margitszigeten rendeznek meg. A versenyre összesen 25 fiú- és 13 lánycsapat jelentkezett, a résztvevők 
indulhattak párosban vagy 4-4-es csapatokban, minimum két női tag részvételével. (Bővebben lásd a 9. oldalon)  Fotó: Végh Cs. 
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Vízirendészeti ellenőrzés

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő 
folyóvizeken, bányatavakon, horgásztavakon és ezek közvetlen 
partjain, illetve a turisztikai szempontból frekventált területeken 
végeztek ellenőrzést a rendőrök július 13-án. A fokozott ellenőr-
zés végrehajtásában a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Rendészeti 
Osztályának állományán kívül a Tiszai Vízirendészeti Rendőrka-
pitányság, polgárőrök és halőrök is közreműködtek. Az akció so-
rán több tucat horgászt, szárazföldi és vízi közlekedőt vontak el-
lenőrzés alá, amelynek során különböző törvényszegések miatt 
bírságok kiszabására és előállításokra is sor került.

Nem kapott pénzt – ütött
Garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt in-

dított eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya a 29 
éves Sz. Lajos miskolci lakos ellen. A rendelkezésre álló adatok sze-
rint a gyanúsított július 13-án 18 órakor, Miskolcon az egyik temp-
lom bejáratánál megállított egy férfit és pénzt kért tőle. Miután a férfi 
közölte vele, hogy nincs pénze, a gyanúsított megütötte őt, majd el-
távozott a helyszínről. Az ügyben az eljárást a Miskolci Rendőrkapi-
tányság 2014. július 15-én lezárta és a keletkezett iratokat bíróság elé 
állítási javaslattal továbbította a Miskolci Járási Ügyészségre.

Emberölés ózdon
Emberölés bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást 

július 15-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitány-
ság az akkor még ismeretlen tettes ellen. A nyomozás kiinduló ada-
tai szerint július 15-én 13 órát megelőzően egy ózdi társasházban 
egy késsel olyan súlyosan bántalmaztak egy 48 éves férfit, hogy a 

helyszínen életét vesztette. 
A bevezetett forrónyomos 
intézkedések eredménye-
ként a rendőrök 72 óra le-
forgása alatt azonosították, 

majd gyanúsítottként hallgatták ki a bűncselekmény elkövetésé-
vel megalapozottan gyanúsítható 56 éves Sz. Lászlónét, aki maga is 
megsérült a volt élettársával folytatott végzetes vita során. A július 
17-én bűnügyi őrizetbe vett ózdi terhelttel szemben a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya előter-
jesztést tett előzetes letartóztatásának indítványozására.

Életet mentett a helyszínelő
Az Ózdi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának 

balesethelyszínelője, Zsámbok Zoltán rendőr főtörzszászlós július 
2-án a kora délutáni órákban a 25-ös számú főút Sajópüspöki és Sajó-
németi községek közötti szakaszán forgalomellenőrzést hajtott végre 
kollégájával, Barna Alexandra próbaidős rendőr őrmesterrel, amikor 
15 óra 20 perckor baleset történt a közelben.  

Egy 75 éves ózdi lakos az általa vezetett Opel Corsa személyautó-
val Sajópüspöki irányából Ózd felé haladt, amikor fékezés és irány-
változtatás nélkül nekiütközött az út mentén álló, Ford Fiesta típusú 
személygépjárműnek. A baleset következtében a parkoló autó 20 éves 
női sofőrje nem sérült meg, míg az Opelt kormányzó férfi eszméletét 
vesztve, füstölgő gépjárművében rekedt.

A helyszínen lévő rendőrök azonnal megkezdték az életmentést és 
a kárenyhítést. Barna Alexandra a baleset helyszínének lezárásáról 
intézkedett, míg Zsámbok Zoltán a gépjárműbe szorult, öntudatlan 

nyugdíjast szabadította ki. Az időközben kiérkező tűzoltók a 
füstölgő autót áramtalanították, a kigyulladást meggá-

tolták, a mentősök a sérültet kórházba szállították.

hEti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Családcentrikus hangulatban telik ez a hét. 
Társával teljesen egy hullámhosszon léteznek.  Még a felmerülő 
problémákat is sikerül szeretetben, békességben megoldaniuk. 

Munkahelyén is kiváló a légkör, szívesen jár be dolgozni.

Bika (04. 21–05. 21.) Ha változtat a szemléletén, máris kevésbé 
tűnik kilátástalannak a helyzet. Jó kedvvel könnyebb átvészelni 
a nehezebb időszakot is, sőt párjának is azzal segít, ha felvidítja 

közös sírás helyett. Kollégáival javul a viszonya.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Minden energiájára szüksége lesz a kö-
vetkező héten, mert még az előzőnél is keményebben kell helyt 
állnia. Legalábbis így érzi, pedig szokás szerint könnyedén meg-

old minden felmerülő problémát, kedvetlensége ellenére.

Rák (06. 22–07. 22.) Munkahelye kevésbé kellemes légköre ki-
csit nyomasztja, de ez is elmúlik egyszer. Kedvesével viszont a sok 
közös tevékenység teljesen összekovácsolja, sokkal jobban örül-

nek az így megvalósított terveknek, eredményeknek.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) A héten inkább kerülje a konfliktuso-
kat partnerével, mert tartós mosolyszünet kerekedhet belőle, ha 
összekapnak valamin, pedig most nagy szüksége lenne a támo-

gatására, a munkahelyén kialakult zavaros helyzet miatt.

Szűz (08. 24–09. 23.) Tervezgeti már a jól megérdemelt pihe-
nését, de egyelőre még sok a teendője a munkahelyén. Ügyintéz-
nivalói is felhalmozódtak, először ezeket rendezze el, utána nyu-

godtan koncentrálhat kikapcsolódása megszervezésére. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Nem biztos maradéktalanul kedvese 
érzéseiben, pedig Ön mindent megtesz kapcsolatukért. Kihívó vi-
selkedése nem azt jelenti, hogy nem szereti, csak az önbizalom-

hiányát leplezi. Hivatásában jó úton halad az előrelépés felé.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Kezd teljesen kimerülni, úgyhogy na-
gyon ideje már a kikapcsolódásnak. De a szabadsága igazán a pi-
henésről szóljon, felejtse el végre egy kicsit a kötelezettségeket, 

töltődjön fel a következő, ugyanilyen nehéz időszakra.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Legyen nyitott a változásokra, néha még 
az is jót hozhat, ami először kellemetlennek tűnik. Ha utazásra 
van lehetősége, ne habozzon, csomagoljon. Munkájával kapcso-

latos út is hozhat rendkívül kellemes élményeket.

Bak (12. 22–01. 20.) Kezd egyre türelmetlenebbé válni, ami 
a kötelezettségeit illeti. Kevésnek találja azt az időt, amit eddig 
pihenéssel tölthetett. A teljes feltöltődéshez, regenerálódáshoz 

még pár szabadnapra lenne szüksége a hónapban.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Kimerítő hétnek néz elébe, esténként 
alig várja, hogy vízszintes helyzetbe kerüljön. Vigyázzon azon-
ban, ne vállaljon túl sokat, mert családja is bánja, hogy mindig 

csak fáradtan látja. Az egészségére sem ártana odafigyelnie.

Halak (02. 20–03. 20.) Ha nem független, próbáljon meg óva-
kodni a kalandoktól. Nagy bajba kerülhet néhány kellemesen 
eltöltött óra miatt. Egyáltalán nem éri meg kockáztatni. Üzleti 

ügyekben jól dönthet a héten, anyagiak terén javulás várható.

Csak a Diósgyőr!

Új, négyrészes kereszt-
rejtvényünkben a DVTK 
labdarúgócsapat néhány 
játékosának neveit rej-
tettük el. Kérjük, a meg-
fejtéseket együtt, legké-
sőbb augusztus 19-én 

(kedden) éjfélig juttas-
sák el szerkesztőségünk-
be. A helyes megfejtést 
beküldők között egy-
egy 2014-es, Miskolci 
Kalendáriumot sorso-
lunk ki.

1

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

MiNdENkit érhEt jogEsEt

Forró NyoMoN

renDőrsÉgi felVÉtelek

Hétfőtől újra ülőkövek díszítik a Széchenyi utcát Miskolcon. Ezút-
tal egy másik, biztonságosabb módszerrel helyezték ki a kerámiából 
készült, egyedi tervezésű ülőalkalmatosságokat, amelyeket könnyűbe-
tonnal is beöntöttek, hogy tömörebbek legyenek. Szelekovszky Mag-
dolna iparművész elkészítette a korábban összetört ülőkövek pontos 
mását is, így ismét kilenc kerámia utcabútor színesíti a miskolci főutcát.

A  hét  fotója
juhász á. felVÉtele

Visszahelyezték  
az ülőköveket

stranDröplabDa-bajnokság
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