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Vannak, akik
a telepfelszámolás ellen

a NyoMortelepek felszáMolását

Megérkeztek szerdán Miskolc-
ra az első tankönyvek. Czunyiné 
Bertalan Judit köznevelésért fe-
lelős államtitkár a Szabó Lőrinc 
általános Iskolában egyebek 
mellett elmondta: augusztus 
30-áig valamennyi iskolába el-
jutnak a tankönyvek.

átadták a fedett, II-es Jégpályát

„az egész jégkorongsport ünnepe”

2.oldal

demonstrálnak

Megérkezett az első 
tankönyvszállítmány

3.
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takata: 
„Jó a Magyar CSapat: 

keMéNyeN és 
kiváLó MinőSégben 

dolgozNak!”
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Újabb autókat kapott 
az önkormányzati rendészet

két új dacia dustert kapott a héten 
a Miskolci Önkormányzati rendészet, 
az autók kulcsait kriza ákos polgármester 
adta át a rendészet telephelyén. 

az ÖNkorMáNyzat folytatJa
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KilaKoltatásoK  
a száMozott utcáKbaN

Élesedik a helyzet: a miskolci in-
gatlankezelő cég a héten odáig vete-
medett, hogy – két-hároméves pro-
cedúra után – jogszerű végrehajtási 
eljárás keretében, kitette a szűrét a 
városi bérleményekből két, notóri-
usan nem fizető családnak. A cég 
szakemberei elmondták, nem ez az 
első ilyen eset az ingatlankezelő tör-
ténetében, sajnos, vélhetően nem is 
az utolsó, hiszen nem fizetők min-
dig voltak és lesznek, a gazdálkodó 
vállalatok pedig próbálnak hozzá-
jutni a követelésükhöz. 

Most viszont úgy alakult, hogy 
cigány családokról van szó, ráadá-
sul itt a választási kampány, ezért 
a balliberális siratókórus nyomban 
rázendített, hogy Miskolcon már 
megint a romákat üldözik. Nem 
elég, hogy felszámolják a nyomor-
telepeket, még bérleti díjat is kérné-
nek tőlük. Őszintén szólva, ez való-
ban példátlan, csak az a rejtély, hol 
voltak ezek a ballib siratóemberek 
akkor, amikor a Fidesz mentőcso-
magjai előtt megtévesztett, deviza-
hiteles magyar családok százait, ez-
reit lakoltatták ki a bankok…

Most viszont támadásba lendül-
tek: egyfelől beindult a médiakam-
pány, másfelől meg az ilyen esetek-
ben elengedhetetlen demonstráció, 
amibe a cigányok úgy belejöttek 
Miskolcon (a jelek szerint idejük is 
van rá), hogy lassan OKJ-s képesí-
tést szerezhetnének belőle. Néma 
tüntetés korábban már volt, vo-
nulás is volt, a helyi cigány önkor-
mányzat aktivistái – plusz a bármi-
kor mozgósítható Horváth Aladár 
általános Fődemonstráló, valamint 
Varga Gergő, a Demokratikus Koa-
líció helyi képviselője (így voltak kb. 
bruttó hatan) – ezúttal két-két db 
alsó kategóriás kempingsátrat ver-
tek fel szerdán a város egyik köz-
ponti terén, illetve a lassan helyi 
legendává nemesülő számozott ut-

cákban, és azt 
mondták, hogy 
ők most ezzel til-
takoznak. Hogy 
végső soron mi 
ellen, az egy-
re kevésbé világos, mert a szélfút-
ta transzparenseken még mindig a 
„Miskolcon maradunk” feliratokat 
süti a nap, pedig jelen esetben job-
ban segítené a közmegegyezést, ha 
valamelyikre a „Bérleti díjat fize-
tünk!” feliratot pingálták volna. 

Hagyjuk a sci-fit. Szemtanúk 
mesélték, hogy a médiaroham el-
múltával a fő- és aldemonstrálók 
nyomban átvonultak poharazgatni 
a szemközti vendéglátóhely árnyas 
teraszára (némi komfort demonst-
ráció idején is jár az embernek), a 
miskolciak pedig azóta folyamato-
san idegesek, hogy a város legszebb, 
Szent Istvánról elnevezett terén, fő 
turisztikai szezonban ott sátorozik 
a cigány önkormányzat. Meg attól 
is, amit a lelkiismeretlen ballibe-
rális bujtogatók évtizedek óta suly-
kolnak a romákba: hogy rájuk nem 
vonatkoznak a törvények, nekik 
minden csak úgy „jár”. Ezzel pedig 
a cigányságnak teszik a legnagyobb 
kárt, mert ez szándékosan nem a 
felzárkózás, hanem a többségi–ki-
sebbségi konfliktusok gerjesztésé-
nek irányába hat.  

Illene megszólalnia az ügyben a 
balliberális pártok által támoga-
tott, s most konok hallgatásba bur-
kolózó Pásztor Albert polgármes-
terjelöltnek is: korábbi kijelentései 
után mit szól ahhoz, hogy fő támo-
gatójának, a Demokratikus Koalí-
ciónak a miskolci alvezére, önkor-
mányzati képviselője, Varga Gergő 
együtt sátorozik a dísztéren a de-
monstráló cigányokkal? Így képze-
lik el a „rendteremtést” Miskolcon?

Mert a városlakók biztos nem!
tóth Gy. lászló

Sátorverők

Kedden, végrehajtási eljárás keretében kiürítettek két lakást a számozott 
utcákban. Az ügynek országos visszhangja lett, Kiss János (felső képün-
kön), a helyi Fidesz-frakció vezetője keddi sajtótájékoztatóján leszögezte: 
a bírósági végrehajtás során a végrehajtók a jogszabályban előírt kötele-
zettségüket teljesítették, amikor a rendőrség közreműködésével érvényt 
szereztek a bíróság jogerős ítéletének. Kiss János kiemelte: nem igaz az 
a sajtóban megjelent hír, hogy az érintettek nem tudtak a kilakoltatásról, 
hiszen a bírósági végrehajtók a két éve tartó eljárás keretében folyamato-
san tájékoztatták őket.

Ezt támasztja alá, hogy az egyik csa-
lád már összecsomagolva várta a vég-
rehajtót. – A Fidesz – KDNP nem tud 
és nem is akar szembemenni a végre-
hajtási jogszabályokkal, sem annak 
a 35 000 miskolci lakosnak a vélemé-
nyével, akik nevükkel és aláírásukkal 
álltak ki a nyomortelep-felszámolási 
program mellett. Nagyon rossz üzene-
tet közvetítenének a jogkövető többség 
felé, ha azt mondanák, következmé-
nyek nélkül fel lehet rúgni a jogszabá-
lyokat és a fizetési kötelezettségeket – 
hangsúlyozta Kiss János.

Miskolc Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzata több napos tiltakozó de-
monstrációt szervezett szerdától a „ki-
telepítések” ellen, a Szent István térre 
és a számozott utcákba, a helyszíneken 
sátrakat állítottak fel. Balliberális ol-
dalról többen támogatásukról bizto-
sították az akciót, Varga Gergő, a De-
mokratikus Koalíció helyi képviselője 
személyesen is részt vett a sátorverés-
ben (alsó képünkön).

Soós Attila, a miskolci Fidesz –  
KDNP-frakció szóvivője szerdai sajtó-
tájékoztatóján úgy nyilatkozott: azok, 
akik rövid távú politikai érdekeik mi-
att a nem fizetők, jogosulatlan lakás-
használók pártjára állnak, a becsüle-
tes miskolciak ellen lépnek fel. S teszik 

mindezt azok a baloldali erők, akik tét-
lenül nézték a jelzett problémák kiala-
kulását, a „fészekrakók” betelepülését. 
Soós Attila furcsának nevezte, hogy az 
MSZP egy általános emberjogi nyilat-
kozatot adott ki az ügyben, az Együtt 
a jogszerű kilakoltatások ellen ágál, 
a gyurcsányista Varga Gergő önkor-
mányzati képviselő pedig együtt de-
monstrál a sátorverőkkel.

A szóvivő kiemelte: egyszerűen ar-
ról van szó, hogy a város ingatlankeze-
lő cége vissza akarja szerezni vagyonát 
a jogtalan használóktól. S arról, hogy 
aki hosszú évek alatt sem mutat fizeté-
si hajlandóságot, nem vesz részt adós-
ságkezelésben, az ne élősködhessen to-
vább a miskolciakon. A be nem fizetett 

lakbér hiányzik a város büdzséjéből, 
azt a többi miskolci lakosnak kell meg-
fizetnie. Kottman Dezső, a MIK Zrt. 
létesítmény-üzemeltetési irodavezető-
je teljesen megszokott és jogszerű eljá-
rásoknak nevezte azt, ami a számozott 
utcai végrehajtásoknál történt. Mint 
mondta, a MIK évek óta ad ki felmon-
dásokat és indít végrehajtási eljáráso-
kat azokkal szemben, akik tartozáso-
kat halmoznak fel, és nem mutatnak 
hajlandóságot ennek a rendezésére, 
kollégáival nem is értik, miért keltett 
mindez ekkora visszhangot.

MIK: teljesen jogszerű és megszokott eljárásokról van szó

Vajon miért nem nyilvánít vé-
leményt Pásztor Albert, magát 
„független”-nek nevező polgár-
mesterjelölt az elhíresült sátorozás 
ügyében – miközben a kampányát 
finanszírozó baloldali pártok na-
gyon is állást foglalnak, és a nyo-
mortelepek fennmaradása mellett 
demonstrálnak? – tette fel a kér-
dést csütörtöki sajtótájékoztatóján 
Soós Attila, a Fidesz – KDNP kép-
viselőcsoportjának szóvivője.

– A miskolciak még bizonyára jól 
emlékeznek arra az időre, amikor az 
MSZP-s városvezetés és Pásztor Al-
bert, akkori rendőrkapitány tétlenül 
nézte, ahogy a „fészekrakók” elö-
zönlik Miskolcot. Most pedig a ma-
gát független polgármesterjelöltnek 
mondó Pásztor kampányát finanszí-
rozó baloldali pártok próbálnak fe-
szültséget kelteni a számozott utcá-
kon élők között, és a nyomortelepek 
fennmaradása mellett teszik le vok-
sukat – fogalmazott Soós Attila.

– Vajon a sátrakkal tüntetők va-
lóban a számozott utcákban élnek? 

Valóban képviselik az ott élők aka-
ratát? És vajon akarják-e a környé-
ken élők, hogy maradjanak a nyo-
mortelepek, maradjanak a nem 
fizető, szerződésszegő lakók, vagy 
azt akarják, hogy tegyünk ellene? – 
tette fel kérdéseit a szóvivő.

Soós Attila kiemelte, miközben 
a Gyurcsány-párti Varga Gergő 
együtt sátorozik a számozott utcá-
kért tüntetőkkel, a Bajnai-párt pedig 
egyenesen azt követeli, hogy a város 
vezetése állítsa le a nyomortelepek 
felszámolását – polgármesterjelölt-
jük, Pásztor Albert mélyen hallgat.

– Nincs véleménye ilyen fontos 
kérdésben? Vagy még nem írták meg 
a „független” jelöltnek a támogató 
balliberális pártok, mit kell monda-
nia? Olyannyira meghasonlott, hogy 
már a baráti sajtónak sem beszél er-
ről a közérdeklődésre számot tartó 
témáról? Mitől fél? Pedig, ha valaki, 
akkor ő el tudná végre mondani a 
miskolciaknak, hogy ki viseli a „fé-
szekrakók” betelepüléséért, rombo-
lásáért a politikai felelősséget – fo-
galmazott a szóvivő.

Tíz lakásból álló nyomortelep állt a 
Dráva utcán péntek reggelig. Egyes ko-
rábbi lakók életvitele, és az áldatlan ál-
lapotok miatt a környékbeliekből most 
is dőlt a panasz. Mint mondják, féltek 
elmenni a telek előtt kóbor kutyák, ag-
resszív lakók miatt. Nagy volt a han-
goskodás, a szemét, tenyésztek a patká-
nyok. Hálásak a városvezetésnek, hogy 
végre eltüntetik ezt a szégyenfoltot.

Kriza Ákos a helyszínen hangsúlyozta, a 35 ezer miskolci 
akarata – akik aláírásukkal támogatták a nyomortelepek fel-
számolását –, hogy tovább menjenek a megkezdett úton. Min-
den lakóval egyénileg tárgyalnak, a jogtalan ingatlanhaszná-
lókkal szemben a törvény szerint járnak el. Akinek lejárt a 
szerződése, azzal nem hosszabbítanak, akinek élő szerződése 
van és fizeti rendben a bérleti díját, rezsijét, vagy saját ingat-
lanja van, azokkal tárgyalnak – így történt ez a Dráva utcán is.

Ezek az elszlömösödött, elgettósodott területek a város 
szégyenfoltjai, komoly egészségügyi és bűnügyi kockázato-
kat hordoznak. „Mi az értelme, vagy az indoka annak, hogy 
megtartsuk ezeket?” – tette fel a kérdést a polgármester.

Újabb nyomortelepet számolnak fel Miskolcon

Most a Dráva utcán bontanak
Pénteken reggel Martin-kertvárosban, a Dráva utcai nyomortelepen jelentek 
meg a munkagépek, és kezdték el lebontani a kiürített viskókat. Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere is a helyszínen volt, ahol kijelentette: nem állnak meg, 
folytatják a telepek felszámolását.

Fidesz: „A Pásztor-koalíció  
a sátorozókat támogatja!”
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Nagy örömmel látja a Fidesz – 
KDNP-frakciója, hogy népszerű 
a Salkaházi-program. A vissza-
jelzésekből kiderül, a nyugdíja-
sok megértették a lényegét: azt, 
hogy életük, munkájuk elisme-
résére, megbecsülésére szolgál. 
– Ez megerősít minket eredeti 
célkitűzésünkben: a programot 
folytatni, sőt bővíteni fogjuk az 
elkövetkező években – mondta 
el keddi sajtótájékoztatóján Kiss 
János miskolci Fidesz-frakció-
vezető.

Mint mondta, a tájékoztató idő-
pontjáig, augusztus 5-ig, több 
mint 15 ezer miskolci nyugdíjas 
jelzett vissza, hogy támogatják a 
programot, igénylik az ez évi 10 
ezer forintos támogatást. Nagyon 

sokan levelet is mellékelnek a ki-
töltött nyomtatványhoz, amely-
ben köszönetet mondanak, vagy 
leírják életútjukat. – A miskolci 
idősek megértették célunkat, üze-
netünket. Azt, hogy tiszteletün-
ket, megbecsülésünket kívánjuk 
kifejezni ezzel a programmal, kö-
szönetet mondani a városban, a 
városért végzett munkájukért. A 
levelek, visszajelzések szerint so-
kan azért is hálásak, mert koráb-
ban soha, egyetlen városvezetéstől 
sem kaptak még csak hasonlót sem 
– mondta a frakcióvezető.

Ők az emberi oldalát látják, 
nem úgy, mint néhány ellenzé-
ki párt – hangsúlyozta Kiss Já-
nos, emlékeztetve: a szocialisták 
már a programról döntő közgyű-
lésen kijelentették, akárki győz az 
őszi önkormányzati választáson, a 
Salkaházi-program mindenképp 

megszűnik 2015-ben.
– Csak a saját nevükben, 

saját terveikről beszélhettek. 
Mi viszont, ahogy a kezdetek-
kor is hangsúlyoztuk, most is 
leszögezzük: a programot, a 
nyugdíjasok támogatását foly-

tatni, sőt bővíteni fogjuk. A város 
megerősödő gazdasága, bevételei 
ezt lehetővé teszik. Csak az szük-
séges hozzá, hogy a miskolciak 
további bizalmat szavazzanak ne-
künk – emelte ki Kiss János.

Megérkeztek szerdán Miskolcra az 
első tankönyvek. A szállítmányt 
Czunyiné Bertalan Judit közneve-
lésért felelős államtitkár fogadta 
Csöbör Katalin országgyűlési kép-
viselő, Ragályiné Hajdu Zsuzsanna 
tankerületi igazgató és Kriza Ákos 
polgármester társaságában, 
a Szabó Lőrinc Általános 
Iskolában.

– Örülök, hogy a régió -
ban, a megyében az első 
szállítmány Miskolcra érke-
zett meg, méghozzá most, 
augusztus elején. Ez is jól 
mutatja, hogy az ellátásért fe-
lelős szervezetek felkészültek 
erre az összetett feladatra, és 
garancia arra is, hogy a mis-
kolci pedagógusok és iskolá-
sok nyugodtan kezdhetik el a 
tanévet – mondta el Kriza Ákos. 

Arany László Tamás, a Kello ügy-
vezető igazgatója hozzátette, szinte 
minden tankönyv megérkezett a rak-
tárukba határidőre, július 31-éig. Au-
gusztusban naponta, átlagosan, az or-
szág 300 iskolájába viszik ki az összesen 
több mint 12 millió tankönyvet, hét re-
gionális raktárból.

Czunyiné Bertalan Judit (alsó ké-
pünkön), az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának köznevelésért felelős 
államtitkára jelezte, augusztus 30-áig 
valamennyi iskolába eljutnak a tan-
könyvek. A költségekkel kapcsolatban 
hangsúlyozta: a megújuló tankönyvellá-
tás már idén több mint másfél milliárd 
forint megtakarítást eredménye-

zett. Ebből félmilliárd forint a családok-
nál marad, egymilliárd forinttal pedig a 
költségvetés kiadásai csökkennek.

Az árcsökkenést az tette lehetővé, 
hogy a két legnagyobb kiadó állami tu-
lajdonba került, s a kísérleti, megújuló 
tankönyvek többsége önköltségi, a töb-
bihez viszonyítva harmadáron kerül a 
diákokhoz.

– Átlagosan 11 ezer forintba kerül 
egy tankönyvcsomag, az elmúlt évihez 
képest mintegy 20 százalékos árcsökke-

nésről beszélhetünk. A kísérleti, meg-
újuló tankönyveket 350-400 forintért 
biztosítjuk – mondta el az államtitkár.

Czunyiné Bertalan Judit kiemelte: a 
Kello csekkjén az augusztus 15-ei fize-
tési határidő szerepel, aki teheti, fizes-
se be addig a tankönyv árát. Ez esetben 
ugyanis egyszerűen működik a rend-
szer, a Kello igazolja az iskolának a befi-
zetést. Ha valakinek gondot okoz ez a 
határidő, később is fizethet, ám akkor 
ezt neki kell igazolni az iskolában, leg-
később az első tanítási napon, a köny-

vek átvételekor.

Két új Dacia Dustert kapott a Miskolci Ön-
kormányzati Rendészet (MÖR), az autók 
kulcsait Kriza Ákos polgármester adta át 
Vincze Csaba igazgatónak csütörtökön, a 
rendészet telephelyén. 

A rendészet munkatársai a MÖR 2013. áp-
rilis 1-jei megalakulásakor összesen három 
Volkswagen Borával végezték feladatukat. 
Vincze Csaba szerint azonban már a kezdetek-
kor látszott, hogy az alakulási létszámhoz, il-
letve a kiszélesedő feladatkörhöz nem elegendő 
a rendelkezésre álló járművek száma.

– A 2013. május 11-ei városnap alkalmából 
Kriza Ákos már átadott a rendészet számára 
két Dacia Duster terepjárót, amelyekkel jelen-
tősen könnyebbé vált számunkra elsősorban a 
külterületek ellenőrzése. Ehhez, a közgyűlés 
döntése alapján jelentős lét-

számemelés is párosult, a korábbi 90-ről 138 
főre – emlékeztetett az igazgató.

Hozzátette: az átvállalt közbiztonsági felada-
tok és az állampolgári igények szükségessé tették 
újabb járművek beszerzését, ezért vásároltak egy 
Opel Vivaro típusú mikrobuszt csapatszállítási 
feladatokra, valamint egy Škoda Rapid típusú sze-
mélygépkocsit, amelyek jelentősen segítenek a ren-
dészet mozgásában.

– Szükség lett azonban a fokozott kül- és bel-
területi jelenlét biztosításához, a megnövekedett 
létszám mozgatásához és nem utolsósorban a 
reagálási idő csökkentéséhez újabb két terepjá-
ró beszerzésére. A most kapott járműveknek kö-
szönhetően – illetve a folyamatban lévő plusz egy 
gépkocsi beszerzésével – jelentősen lerövidül a ren-
dészek reagálási ideje, a közterületen töltött órák 
száma, az intézkedések gyorsasága, hatékonyabb 
lesz a megelőzés – hangsúlyozta Vincze Csaba.

A napokban Miskolcon járt, 
és igen pozitív tapasztalato-
kat szerzett a Takata felső me-
nedzsmentje. Kiemelt figyelmet 
fordítanak ugyanis a gyár építé-
sére, mert a cég életében az utób-
bi évek egyik legnagyobb beruházá-
sáról van szó. Az építkezésen jelenleg több 
mint 500-an dolgoznak azon, hogy szeptember 
közepén már kész legyen a gépek fogadására a 
nagy gyártócsarnok.

– A cég csúcsmenedzsmentje, többek között 
Stefan Stocker nemzetközi üzemeltetési vezér-
igazgató tett nálunk a napokban, utólag már 
mondhatom, nagyon sikeres látogatást. Pozitív 
visszajelzéseket kaptunk, ami nemcsak annak 
köszönhető, hogy a szoros határidők ellenére is 
időben van az építkezés, hanem annak is, hogy 
jó a magyar csapat: keményen és kiváló minő-
ségben dolgoznak – mondta el érdeklődésünk-

re Martin Haupt (képünkön), 
a Takata regionális épületüze-
meltetési, munka- és környe-
zetvédelmi vezetője, lényegében 

a beruházás felelős irányítója.
Jelenleg több mint ötszázan dol-

goznak a területen, jellemzően hét-
végén is, és ahogy egyre nagyobb foko-

zatra kapcsol az építkezés, úgy nő még tovább 
a létszám, akár kilencszázig. Természetesen 
nemcsak az építők létszáma nő, hanem a Taka-
ta-alkalmazottaké is. A Macropolisban műkö-
dő HR-részleg most még leginkább a mérnöki, 
irányítási állomány összeállításán dolgozik, kö-
zülük egyre többen már a németországi képzé-
sen vesznek részt. Martin Haupt hangsúlyozta: 
ugyanilyen fontos lesz a megfelelő fizikai állo-
mány megtalálása, hiszen a tervek szerint 4-5 
hét múlva megérkeznek az első gépek, és októ-
berben ezekkel kell elkezdeni a tesztüzemet.

Energiatakarékos lámpatesteket szereltek fel a selyemréti városrész két 
olyan utcájában, ahol eddig nem volt közvilágítás. A Szent István-templom 
pedig, aminek tornyát az elmúlt évben újították fel, díszkivilágítást kapott. 
A templom és a kollégium melletti gyalogossétány burkolata is megújult.

Régi kérése volt a Kóris Kálmán és 
a Selyemrét utcák lakóinak, hogy le-
gyen ezen a két helyen közvilágítás. 
Négy-négy új, LED-es oszlopot helyez-

tek el az utcákban, a lámpák kihelye-
zése közel nyolcmillió forintba került. 
– Ezt javaslatomra beemelték a város 
költségvetésébe, és abból finanszíroz-

ták. Kihelyezésük közbiztonsági szem-
pontból is nagyon fontos előrelépést je-
lent – mondta a beruházásról Katona 
Ferenc (képünkön jobbról), a körzet 
önkormányzati képviselője.

A selyemréti Szent István-temp-
lom díszkivilágítása esztétikai jel-
legű beruházásnak számít, de, 
ahogy Katona Ferenc fogalmazott, 

az egyházközség, a templom és 
az erre járók is nagyon megér-
demlik ez a fejlesztést. A 460 
ezer forintos beruházást képvi-
selői alapjából finanszírozta. A 
templom és a kollégium mel-
letti gyalogossétány burkolata 
is megújult a főutcáról kikerült 
díszburkolat által. 

Megérkeztek az első tankönyvek

„A miskolci pedagógusok 
és iskolások nyugodtan 
kezdhetik el a tanévet”

A SAlkAházi-progrAMbAn
Már több Mint 15 ezren

Újabb autók a rendészeknek

Új láMpák éS díSzkivilágítáS A SelyeMréten

takata: 
„Jó a magyar 

csapat”



Hirdetés Miskolci Napló4
Gyártó a márka möGött
A SAnminA mAgyArorSzág Kft. Az Alábbi 
munKAKöröKre várjA A jelentKezéSeKet:

AlApfoKú végzettSéggel rendelKező pályázóinK SzámárA:
l összeszerelő operátor l Csiszoló

KözépfoKú iSKolAi végzettSéggel rendelKező pályázóinK SzámárA:
l gépkezelő à tolómérő, műszaki rajz ismerete; géplakatos, szerszámgéplakatos végzettség előnyt jelent 
l gépbeállító à tolómérő, műszaki rajz ismerete; NC / CNC vezérlésű gépek alapszintű ismerete
l  termelési csoportvezető/műszakvezető à  legalább 1-2 éves vezetői tapasztalattal, illetve 

frissdiplomások is jelentkezhetnek
l termelési területvezető à legalább 1-2 éves, termelési területen szerzett vezetői tapasztalat
l termelési területvezető hegesztési területre à hegesztési területen szerzett vezetői tapasztalat
l lemezüzemi vezető à fémmegmunkálási területen szerzett vezetői tapasztalat
l Hegesztő à érvényes tűzvédelmi szakvizsga elvárás, minősített hegesztői képesítés előnyt jelent
l raktáros à targoncavezetői jogosítvány (vezetőállásos, vezetőüléses, gyalogkíséretű), számítógépes ismeret
l Szerszámkarbantartó à géplakatos, gépésztechnikusi végzettség; hasonló területen szerzett tapasztalat előnyt jelent
l minőségellenőr összeszerelő területre à jó megfigyelőképesség, határozott, döntésképes személyiség
l  minőségügyi technikus lemezüzem területére à  mérőeszközök kezelésében szerzett határozott szakmai tudás, 

technikusi végzettség, 3D mérőgép kezelése előnyt jelent
l termeléstámogató technikus à gépésztechnikusi végzettség , hasonló területen szerzett tapasztalat előnyt jelent
l termeléstervező à hasonló területen szerzett tapasztalat, magasfokú számítógépes ismeret, angol nyelvtudás

felSőfoKú végzettSéggel rendelKező pályázóinK SzámárA: 
l  minőségügyi mérnök à  gépészmérnöki végzettség (minőségügyi szakirány előnyt jelent), 

tárgyalóképes angol nyelvtudás, minőségügyi eszközök használatában szerzett tapasztalat 
(8D, FMEA), multinacionális cégnél szerzett termelési tapasztalat

l  Hegesztőmérnök à  IWE/EWE (nemzetközi/európai hegesztőmérnök) képesítés, legalább 5 éves, hegesztési területen 
szerzett mérnöki tapasztalat, tárgyalóképes angol nyelvtudás

l programmanager à hasonló területen szerzett tapasztalat, tárgyalóképes angol nyelvtudás, német nyelvtudás előny
l  termeléstámogató mérnök à  gépészmérnöki végzettség, tárgyalóképes angol nyelvtudás, multinacionális cégnél 

szerzett termelési tapasztalat
l CSr, vevőszolgálati munkatárs à tárgyalóképes angol nyelvtudás, műszaki és/vagy gazdasági végzettség

Amit KínálunK:
Multinacionális vállalati környezet, bejárástámogatás, cafeteriajuttatás, folyamatos képzési, fejlődési lehetőség

Munkavégzés helye: Alsózsolca
Kérjük, hogy magyar és/vagy angol nyelvű önéletrajzát személyesen a nyílt napon juttassa el hozzánk, 

vagy küldje el a lenti címre vagy e-mail címre:

3571 Alsózsolca, gyár utca 3. l miskolc.job@sanmina.com

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.    

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.

csütörtökön

19.30-kormiSKolCról, 
rólunK a miskolc televízió 

műsorán

Simon János

Bayer Zsolt

Helyzetkép

Bonyhádi edények  
széles választékBan kaphatók! 
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Miskolci Napló – A város lapja Kultúra

A középkori falutól a műrepülő 
világbajnokig, a kóbor lovagoktól 
egy valódi esküvőig, a zászlófor-
gatástól a tűzijátékig – sokszínű, 
egész napos és ingyenes avatá-

si programmal várja a megújult 
diósgyőri vár a miskolciakat és a 
jeles alkalomra érkező vendége-
ket. Augusztus 30-án, szombaton 
megnyílik a várkapu...

Várátadó Besenyei Péterrel, 
az ExperiDance-szel

A részletes program:
10.00 Barsi Csaba és az Agyagban-

da, Vaga Banda Gólyalábasok
10.45 Jelmezes szereplők felvonu-

lása (Vár utca)
11.00 Díszágyúlövés, megnyitó ce-

remónia
11.15 Fresco Bello zászlóforgatók 

bemutatója
11.30 Besenyei Péter világbajnok 

műrepülő pilóta bemutatója
12.00 A vár kulcsainak átadá-

sa, léggömbök felengedése, várkapu 
megnyitása

12.15 Miskolci Szimfonikus Zene-
kar koncertje (felső várudvar)

13.00 Diósgyőri Kóbor Lovagok 
bemutatója

13.00 Élő középkori városka, kö-
zépkori fogadó megnyitása a közön-
ség előtt

13.30 Esküvői menet felvonulása a 
felső várudvarba

14.00 Esküvő a felszentelt kápolná-
ban (zártkörű)

15.00 Polgári esküvő a Lovagte-
remben (zártkörű)

16.00 Diósgyőri Kóbor Lovagok 
bemutatója

17.00 Fresco Bello zászlóforgatók
18.00 Király Viktor koncertje
20.00 „A király nevében” – az Ex-

periDance Táncszínház előadása
21.30 Középkori tűzijáték, görögtűz
21.45 „Miskolc mindig várni fog” 

– P-Mobil élő koncert
Egész napos programok:
A Fügedi Márta Népművésze-

ti Egyesület kézműveseinek bemu-
tatója, kézműves termékek vására, 
középkori városka, Borókás népi 
játszókert, fegyvertapogató, apród-
képző.

Déli 12 órától este 7 óráig lehet lá-
togatni az újjáépített felső várat, vár-
túrák keretében.

Ahányan vagyunk, annyiféleképp keressük 
a kikapcsolódást ilyenkor, a nyári szabadsá-
gok, üdülések idején is. Nagyon sokan az eg-
zotikus helyekre, vízpartokra vágynak, ezeket 
rohamozzák meg, ha tehetik. Én mindig a tör-
ténelmi emlékhelyek pártján voltam ilyen szem-
pontból (is). Nem kell messze menni, múltunk 
csodái, emlékeztetői szűkebb és tágabb pátri-
ánkban egyaránt százszámra, ezerszámra kí-
nálják magukat. Miskolcon például elég akár 
egy ebédszünetben felsétálni mondjuk az avasi 
református temetőbe, vagy hétvégén kilátogatni 
a felújított diósgyőri várba, hogy megérezzünk 
valamit az elmúlt századok üzeneteiből.

A kövek ugyanis nem hazudnak. Az írott tör-
ténelem lapjait lehet így-úgy forgatni, és mint 
tudjuk, forgatják is, kurzusoktól, széljárástól 
függően. Napóleon egyik ismert mondása volt, 
hogy „a történelmet mindig a győztesek írják” – 
s hát, ha valaki, ő már csak tudta. Mint ahogy 
mi is tudjuk, saját keserves, trianoni tapaszta-
lataink okán.

Elég viszont egy igazi utazást tenni az elra-
bolt felvidéki, erdélyi, kárpátaljai területeken, 
hogy érezzük: ott még a levegő is magyar! Akik 
gyakran járnak arrafelé, pontosan tudják, hogy 
ez egyáltalán nem túlzás, szerintem mindenki 
tudna ezzel kapcsolatban jellemző kis epizódo-
kat említeni. 

A helyszínen láthatjuk, illetve érezzük meg 
igazából, hogy a magyarság történelmi emlék-
helyeit nem lehet románnak, szlováknak ha-
zudni akkor sem, ha egy igazságtalan diktá-
tummal más országokhoz csatolták őket. Írott 
történelmet bármely nép csinálhat magának 
– ha nem szégyelli, és elbírja a papír – építet-
tet, kőből faragottat, karddal, vérrel szerzettet 
már nem. Ezeknek az emlékhelyeknek rendkí-
vül jelentős szerepük van magyar identitásunk 
őrzésében, megőrzésében kül- és belföldön egy-
aránt. Nagyon fontos, hogy kellően megismer-
jük, felfedezzük őket, akár egy-egy nyári uta-
zás alkalmával is.

A hozzánk különösen közelálló diósgyőri vár 
is számtalan titkot, érdekességet rejteget még, 
örvendetes, hogy felújításának köszönhetően, 
a legmodernebb technikákon, attrakciókon ke-
resztül nyerhetünk majd bepillantást történeté-
nek részleteibe.

SzEPESi S. 

Miénk a vár! Elhunyt Orosz Lajos
Tragikus autóbalesetben au-

gusztus 7-én, csütörtökön el-
hunyt Orosz Lajos, Miskolc 
volt alpolgármestere.

„Megdöbbenéssel és mély 
fájdalommal értesültünk ar-
ról, hogy életének 53. évében, 
tragikus körülmények között, 
csütörtökön elhunyt Orosz 
Lajos, Miskolc város egykori 
alpolgármestere. Sajnos, nem 
sokkal később kaptuk a hírt, 
hogy felesége sem élte túl a bal-
esetet.  

Orosz Lajos 16 éven keresz-
tül, 1994 és 2010 között kép-
viselte a martin-kertvárosi-
ak megbízásából az ott lakók 
érdekeit, 2002 és 2010 között 
Miskolc egyik alpolgármeste-

reként szolgálta városunkat. 
A városüzemeltetés mellett a 
sportügyekkel kapcsolatos te-
endőket intézte. Hivatali ideje 
alatt többek között olyan nagy 
sportberuházások valósul-
hattak meg Miskolcon, mint 
a városi sportcsarnok felújítá-
sa, a Jégcsarnok és a Kemény 
Dénes Sportuszoda megépíté-
se. A városért végzett odaadó 
tevékenységéért és szelíd em-
berségéért szerették és meg-
becsülték a miskolci polgárok. 
Orosz Lajos és felesége tragi-
kus halála súlyos veszteség a 
családnak és Miskolc város kö-
zösségének. Miskolc megyei 
jogú város vezetése részvétét 
fejezi ki a családnak, osztozik 

a hozzátartozók fájdalmában. 
Miskolc városa Orosz Lajost 
saját halottjának tekinti” – kö-
zölte pénteken a Városháza. 
Az MSZP Miskolci Szerveze-
te ugyancsak közleményben 
méltatta Orosz Lajos életútját, 
tevékenységét, felfoghatatlan-
nak és érthetetlennek nevezve 
korai, tragikus halálát.

Miskolc közgyűlése július 31-én tar-
tott rendkívüli ülésén október 1-jé-
től a Miskolci Szimfonikus Zenekar 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé válasz-
totta Szászné Pónuzs Krisztinát. A 
miskolci szimfonikusok új vezetőjét 
terveiről, célkitűzéseiről kérdeztük

– Milyen út vezetett odáig, hogy öné 
lett a vezetői szék?

– Az elmúlt két évben irodavezető-
ként dolgoztam a szimfonikus zene-
karnál, de előtte is szoros kapcsolatom 
volt az együttessel. Az operafesztivál-
nál dolgoztam több éven át. Nagyon 
szeretem a zenekart, kötődöm hozzá-
juk. Én is tíz éven át tanultam zenélni, 
sok zenekari tagot régóta ismerek. 

– Nehéz időszakon van túl a zenekar. 
Hogyan viselték az elmúlt időszakot?

– A tagoknak több mint egy hónap-
juk volt pihenni, remélem, feltöltődtek. 
Az utóbbi időben kicsit megosztott lett 
a társaság, de Gál Tamás művészeti 
vezető az az ember, aki személyiségé-
nek köszönhetően, ki tudja egyenlí-
teni a dolgokat, újra össze tudja majd 
kovácsolni az együttest. Az egység a 
legfontosabb, hiszen a társulat olyan, 

mint egy szekér. Lehet tolni, lehet húz-
ni, lehet rajta utazni, de nem érdemes 
elé állni.

– Milyen tulajdonságokkal kell ren-
delkeznie egy jó vezetőnek?

– Az empátia kiemelten fontos, eb-
ben az esetben még inkább, mert em-
berileg is megviselte a zenészeket az 
elmúlt időszak. Az sem hátrány, ha 
gazdasági területen is otthonosan 
mozgunk, nekem pedig előnyöm van 
ebből a szempontból. Közgazdasági 
végzettségem van, nem művészként 
vagyok jelen.  

– Minden adott tehát ahhoz, hogy új 
lendületet kapjon a társaság…

– Gál Tamást szereti a zenekar. Az 
is hasznos, hogy új arcnak számít – 
mint művészeti vezető – ez motivá-
ciót jelent a zenészeknek. Jó évadot 
állítottak össze, olyan művek szere-
pelnek, amelyeket a közönség is sze-
retni fog, s játszani is élvezetes lesz. 
Sok újdonság van, de minden adott 
ahhoz, hogy újra bebizonyítsuk: nem 
véletlenül mondanak minket Ma-
gyarország egyik, ha nem a legjobb 
vidéki zenekarának.

– Melyek a távolabbi célok?
– Elsődleges szempont megtartani 

a nemzeti besorolást s még közelebb 
hozni a fiatalokat. Olyan hangverse-
nyeket tervezünk, ahová művészeti 
iskolák együtteseit hívnánk meg fel-
lépni. Két koncertet tervezünk a Zene-
akadémián, a Művészetek Házával is 
volt együttműködésünk, jelenleg tár-
gyalunk arról, hogyan kerülhetünk 
vissza a vérkeringésébe. Külföldi utat 
idén nem tervezünk, de ha felkérés 
érkezik, nem mondunk nemet. Határ 
menti koncertjeink lesznek.

KiSS J.

5

„Az egység a legfontosabb”
Új ügyvezető a Miskolci sziMfonikus zenekar élén

Terasz a Szinva felett
A „helynekemesek” nemrégiben szép csodát ál-

modtak: azt, hogy a Szinva patak felett alakítanak 
ki egy különleges kerthelyiséget. A terasz hamar el 
is készült, csütörtökön este nyitották meg, a tulaj-
donosok új italokkal is megtűzdelték a különleges 
estét. Ezek a megnyitón nagy sikert arattak. Épp 
úgy, ahogyan a különleges miliőt biztosító terasz, 
valamint Gulyás Dávid gitáros koncertje.
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6 Hirdetés Miskolci Napló

augusztus 8–10.

KERESSE FANTASZTIKUS ÁRAINKAT TŐKEHÚST ÉS ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCSÖT ÁRUSÍTÓ ÜZLETEINKBEN!
Előhűtött 

sertés-
comb 

1 kg  

1299 Ft

Őszi- 
barack

1 kg

299 Ft

Tv- 
paprika 

1 kg 
299 Ft

A COOP SZuPEr, COOP ABC áruháZAk AkCióS PiCk éS SáGA TErMékEk AJáNlATA AuGuSZTuS 6–12-iG:
Pick olasz, Zala felvágott  1 kg 1399 Ft
Pick téliszalámi  1 kg 4599 Ft
Sága sajtos tavaszi pulykarolád  1 kg 1499 Ft
Sága füstli klasszikus  350 g, Egységár: 1711Ft/kg 599 Ft

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

Előhűtött 
sertés- 

lapocka 
1 kg  

1199 Ft

Apróhirdetés
Gyakorlattal rendelkező valuta-
pénztárost keresünk. Érdeklődni: 06-
20/227-9299.
Magyar vizsla kiskutyák eladók, na-
gyok és fejlettek. Szüleik szép küllemű, 
értékes drótszőrű fajták. Származási 
lappal kaphatók, miskolc-hejőcsabai 
kennelben. Érdeklődni: 46/304-175,  
vagy, a 06-30/ 322-9991.

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 2014/2015. tanévben indítandó  
OKJ-s szakképzéseink:

Gyógypedagógiai  
segítő munkatárs 

és
Pedagógiai és családsegítő munkatárs.

A Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola  

pótfelvételt hirdet az általános iskola  
elsô évfolyamának vízilabda tagozatos osztályába. 

Mindkét képzést indítjuk 1, illetve 2 éves  iskolarendszerű   
képzésben. Szeretettel várjuk az érdeklődőket, jelentkezőket.

A képzésre vonatkozó információk, jelentkezési lap és a képzés 
leírása az intézmény honlapján elérhető: www. klevai.hu. 

Jelentkezési határidő: 2014. 08. 25.
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Tesztjelleggel, csúcsidőn kívül, 
augusztus 1. és szeptember 30. 
között, a Miskolc Városi Közle
kedési Zrt. lehetőséget bizto
sít kerékpár szállítására az új 
Skoda villamosokon.

Erre több kijelölt hely talál-
ható a járműben, amit a belső 
térben piktogramok jeleznek. 
Egy villamoson egyszerre négy 
kerékpár szállítható, ennyit lehet 
ugyanis biztonsági övvel rögzíte-
ni.

A kerékpárt az utazás egész idő-
tartama alatt rögzíteni kell a jár-
művön. Személyenként egy darab 
kerékpár szállítható, olyan kétke-
rekű viszont nem, amely speciális, 
(cargo, tandem, motoros stb.), így 
kialakítása miatt nem rögzíthető 
biztonságosan.

A villamosokon a kerékpárszál-
lításra kijelölt hely megegyezik a 

babakocsis és 
kerekesszékes helyekkel. Ezek első-
sorban a kerekesszékkel vagy baba-
kocsival közlekedő utasokat illetik, 
akik elsőbbséget élveznek a kerék-
párt szállítóval szemben. Miskolc új 
villamosain kerékpárt külön vonal-
jegy érvényesítésével lehet szállítani. 

Hivatalában fogadta kedden Kriza 
Ákos polgármester Gajus Schel
temát, a Holland Királyság rend
kívüli és meghatalmazott buda
pesti nagykövetét. A találkozón 
részt vett Csöbör Katalin ország
gyűlési képviselő, az Országgyűlés 
Külügyi Bizottságának és Európai 
Ügyek Bizottságának tagja, aki az 
Európa Tanácsban is képviseli ha
zánkat. 

Gajus Scheltema elöljáróban ki-
fejtette, számos oka volt arra, hogy 
missziója első évében a borsodi me-
gyeszékhelyre látogasson. Miskolc 
Magyarország egyik legjelentősebb 
városa, számos holland cég telepe-
dett le a régióban. Emellett a haj-
dan volt iparváros jelenkori szépsé-
ge is vonzotta. Kriza Ákos ismertette 
a város fejlődési irányait, amelyhez 
az eddig elért eredmények szilárd 
alapot nyújtanak – szólt a foglal-

koztatottak számának kedvező ala-
kulásáról, városunkban működő je-
lentősebb cégekről is. 

A találkozón a romakérdés is szóba 
került, a találkozó résztvevői egyetér-
tettek abban, hogy a problémákra az 

oktatás jelenthet hosszú távú meg-
oldást. Csöbör Katalin ismertette a 
kezdeményezésére induló Szimfónia 
Projektet, amely a zene segítségével 
törekszik a gyerekeket az iskolában 
tartani, a lemorzsolódást csökkenteni.

Szennyvízcsatornaépítési munkák 
miatt a héten lezárták a Kerpely A. 
és a Téglagyári utcákat.

Az MVK Zrt. tájékoztatása sze-
rint a két utcát augusztus 31-ig nem 
lehet használni. – A 29-es autóbusz 
az Újgyőri főtér irányába a Diósgyőri 
Ipari Park után következő, Vasgyár 
megállóhelyét áthelyezzük a Fürdő 
utca sarkán található villamospót-
ló megállójába – írják a közlemény-
ben. Említik emellett azt is, hogy az 
Avas kilátó felé, a lezárás idején terelt 
útvonalon közlekedik a busz, nem 
érinti a Diósgyőri I. P., valamint a 
Diósgyőri Kórház megállóhelyet.

Az éves karbantartási munkák, 
valamint a jogszabályi előírások
ban foglalt kötelező vízcsere miatt 
augusztus 9–24. között zárva tart a 
Kemény Dénes Városi Sportuszoda 
– tájékoztatott az uszodát üzemel
tető Miskolci Sportcentrum Kft.

Mint közleményükben írják, az 
augusztus 9–24. közötti időszakban 
kijavítják, elhárítják azokat a mű-
szaki meghibásodásokat, a rendsze-
res használatból adódó kopásokat, 
amelyeket a folyamatos üzemmenet 
mellett, évközben nem volt lehetőség 
elvégezni.

A fenti időben az uszodához tar-
tozó területen kialakított Kaland-
park utómunkái, a dísztavat határoló 
kerítés befejezése, illetve az uszo-
da közvetlen közelében zajló MI-
HŐ-távhővezeték lefektetése is to-
vább folytatódik.

– A zárva tartással okozott kel-
lemetlenség miatt az uszodát üze-
meltető Miskolci Sportcentrum Kft. 

vezetése és valamennyi dolgozója a 
nagyközönség elnézését, megérté-
sét és türelmét kéri. Az üzemeltető 
munkatársai, a munkák befejezé-

sét követően, augusztus 25-től ismét 
szeretettel várják minden kedves ko-
rábbi és új látogatójukat – zárul a 
közlemény.

Miskolcra látogatott a holland 
nagykövet

Karbantartás – bezár a sportuszoda

A „Miskolc város ivóvízellátás biz
tonságának javítása korszerű víz
tisztítási technológia kiépítésével, 
Miskolctapolca vízbázisának súlyos 
veszélyeztetése miatt” című projekt 
nyitórendezvényét tartották szerdán 
a miskolci polgármesteri hivatal 
dísztermében.

Pfliegler Péter alpolgármester ki-
emelte, rengeteg fejlesztést indítot-
tak el uniós támogatások segítségével, 
ezek jó része pedig valamilyen módon 
kapcsolódik a környezetvédelemhez. 
Ez mutatja a város elkötelezettségét 
a Green City elképzelés felé, de a kor-
mány támogatása nélkül ezek a pro-
jektek nem valósulhattak volna meg. 
Összesen kilencmilliárdnyi fejlesztési 
pénzről van szó, melyek jó része a MI-
VÍZ Kft.-t érinti. Ezek sorába tartozik 
az ultraszűrő megépítése is, melynek 
jelentőségéről szólva emlékeztetett a 

2006-os vízfertőzésre. Hangsúlyozta, 
nagyon jó minőségű a bükki karsztvíz, 
melyet az Olasz-kútból nyernek ki, így 
a városnak kötelessége a megóvása. Az 
új rendszer minden káros anyagot és 
vírust kiszűr a vízből, az emberi szer-
vezet számára fontos ásványi anyago-
kat viszont benne hagyja. 

Üszögh Lajos, a MIVÍZ Kft. ügyve-
zető igazgatója arról szólt, hogy a pol-
gárosodás, a civilizációs technológiák 
fejlődése miatt jobban szennyezzük a 
vizeinket, mint korábban, ugyanak-
kor megnőtt az igény a tisztább ivó-
vízre. Ma Magyarországon az ivóvíz a 
legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer, 

literje egy forintba sem kerül, mégis 
sokan szívesebben isznak ásványvi-
zet. Az ügyvezető mindenkinek aján-
lotta, fogyasszon bátran csapvizet, 
ami még biztonságosabb lesz a beru-
házás elkészülte után.

Csapó Zoltán, az Észak-magyar-
országi Vízügyi Hatóság vezetője a 
2006-os vízfertőzés feljegyzéseiből, 
megállapításaiból idézett. E szerint 
nem lehetett biztosan megállapítani a 
fertőzés okát: felül kellett vizsgálni a 
vízbázis állapotát és a védelem haté-
konyságát is, ami megtörtént az elmúlt 
években. Kiépült a monitoring-rend-
szer és most megvalósul a szűrő is. 

A beruházás a Barlangfürdőtől 
északra, a Pazár István sétány 1. sz. 
alatt valósul meg. A Környezet és 
Energia Operatív Programból 2 milli-
árd 315 millió forint támogatást nyer-
tek el az összesen 2 milliárd 818 milliós 
projekthez. H. I. | fotó: JuHász á.

KeréKpárral Is fel leHet 
szállnI a VIllaMosra

Megálló- 
áthelyezés  
és terelés  
Diósgyőrben

MIsKolc bIztonságos IVóVízellátásáért

Épül az ultraszűrő Miskolctapolcán

Szigorodtak az őster-
melői árusítás ellen
őrzésének szabályai. 
A mezőgazdasági ős-
termelői igazolványról 
szóló kormányrendelet 
alapján, az idei évtől a 
megyei kormányhiva-
talok földművelésügyi 
igazgatóságai végzik az 
őstermelői igazolvá-
nyok ellenőrzését. En-
nek elsődleges célja, 
hogy kiszűrjék azokat az árusokat, akik az igazolvány jogtalan felhasz-
nálásával viszonteladói tevékenységet folytatnak.

Az igazgatóság a vizsgálat során ellenőrzi a mezőgazdasági őstermelő 
által értékesíteni kívánt termék származását, az őstermelői igazolvány, ér-
tékesítési betétlap és az adatnyilvántartó lap adattartalmát. 

Amennyiben az igazgatóság megállapítja az őstermelői igazolvány 
jogszerűtlen használatát, úgy két hónaptól két évig terjedő időtartamra 
visszavonhatja azt, illetve kiadására tilalmat rendelhet el.

Az ellenőrzés megállapításairól a földművelésügyi igazgatóságok ér-
tesítik az ügyben érintett egyéb hatóságokat is, akik saját hatáskörben 
további szankciókat foganatosíthatnak. A fentiekre tekintettel felhívjuk 
az őstermelők figyelmét, hogy csak a saját gazdaságukban előállított ter-
mékeket értékesíthetik, az értékesítési betétlap vezetése kötelező, azt ne-
gyedévente le kell zárni.

KorMányHIVatalI HíreK



1914-ben Gárdos Aladár elkészítette 
Deák Ferenc szobrát, s az a műterem-
ben várta elszállítását és felavatását. A 
fővárosban 1877-ben állított Deák-szo-
bor (Huszár Károly alkotása a Lánchíd 
pesti hídfőjénél) után a miskolci lett 
volna az ország második ilyen szobra.

A szoboravatás akadálya az volt, hogy 
Gárdos Aladárt behívták front-
szolgálatra. Minden bizonnyal 
hadifogságba került, mert csak 
1924-ben vetődik fel újra, hogy 
mikor és hol állítják fel az al-
kotást. A Miskolci Napló egyik 
cikke a szoboravatás elmaradá-
sát a politikai viszonyokkal ma-
gyarázza: „A politikai viszonyok 
annyira ziláltak, hogy a pártok-
nak jelenleg túlságosan elfogult 
politikai álláspontja ünneprontó mó-
don befolyásolná a leleplezés ünnepélyét, 
mely – az ország egyik legnagyobb tör-
ténelmi alakjáról lévén szó – nem lehet a 
pártok ünnepe, csak a pártokon felül álló 
kegyeleté.”

Valószínű az is hátráltatta az avatást, 
hogy nem találtak az elhelyezésre alkal-
mas teret. Mint később a Lévay-szobor 
esetében, most is a mai Bartók tér, Város-
ház tér és a Népkert vetődött fel. Gárdos 
Aladárnak volt az ötlete az ún. Kisnép-
kert, amely minimális térrendezéssel al-
kalmassá válna a szobor elhelyezésére. 
„A szobor maga közvetlenül a rendház 
elé kerülne, párhuzamosan a rendház 
nyugati falával, ennek közepe tájára. A 

főalak a Palóczy utcára nézne. A hatás 
sokkal előnyösebb és pregnánsabb len-
ne, ha a teret és a Palóczy utcát keresz-
tülszelő Pecze-patakrészt beboltoznák és 
ezáltal nemcsak híd útján, de teljes egé-
szében összefüggő résszé tennék a Paló-
czy utcát és a teret. A tér nagyságban is 
nyerne ezáltal azzal a résszel, mely a Pe-
cének a Palóczy utca felőli részére esik. A 
Pece nagyon zavarólag hat ezen a téren, 
melyet úgyszólván elvág a várostól. A be-
boltozás nem kerülne sokba, mert vasbe-
tonnal lehetne megcsinálni és a munká-
lat egy hónap alatt elvégezhető.

A Reggeli Hírlap 1925. augusztus 30-
ai és 17–18-ai számai részletesen beszá-
moltak az előkészületekről és a szobora-

vatásról. „Országos ünnepség keretében 
leplezzük le a Deák-szobrot, amelyen 
részt vesznek a kormányzó, a kormány, a 
nemzetgyűlés, a katonaság, a törvényha-
tóságok és a társadalmi egyesületek kép-
viselői.” Ünnepi beszédet Berzeviczy Al-
bert, a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke tartott. A kormányzót Nagy Pál 
gyalogsági tábornok, a honvédség főpa-
rancsnoka képviselte. Az ünnepi beszé-
dek között elhangzottak idézetek Szé-
chenyi Istvántól, Szemere Bertalantól, 
de Lévay Józseftől is. Széchenyi még az 
1839/1840. évi országgyűlés után mond-
ta, „félre minden irigységgel, adjuk neki 
az elsőséget...” Szemere 1845-ben Mis-
kolcon fogadta, amikor Vörösmartyval 
Erdélybe mentek Wesselényi Miklóst 
meglátogatni. (Deák Ferencnek ez volt 
az egyetlen ismerete Miskolcról!) Lévay 
József pedig 1876-ban a megyeházán 
leleplezett egész alakos festménye előtt 
méltatta nagyságát és elévülhetetlen sze-
repét az 1867-es osztrák–magyar kiegye-
zésben.  Dobrossy István

Múlt és jelen

A Hámori tó a Palotaszálló átadása után a vízi sportoknak, téli sportoknak 
is helyet adott, nyáron pedig a fürdőzést és a csónakázást szolgálta. Révay Fe-
renc főerdőmérnök a tó délkeleti sarkában az 1930-as évek elején 50 méter 
hosszú, 18 méter széles úszómedencét tervezett és alakított ki. A háború alatt 
ez elpusztult. Az 1950-es években a csónakázók részére alakítottak ki egy „ki-
kötőt” a tó szálloda felőli részén, amely két jellegzetes fabódé volt, s a korlátok-
kal övezett stégről lehetett a csónakokba beszállni. Kialakítása és használata 
összekapcsolódott a szálloda szakszervezeti működésének időszakával.

Dobrossy I. | fotó: MocsárI L., képesLap: sáfrány Gy. J.
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MIskoLcI szobortörténet
a „haza bölcsének” is emléket állítottak

(2. rész)

Őskutatási fórum a megújult várban
A diósgyőri várban nyitották meg 
hétfőn az ötnapos, XIX. Magyar 
Őskutatási Fórumot, melynek 
témája idén a kárpátaljai magyar-
ság sorsa, történelme 
és kultúrája volt.

A megnyitón Kri-
za Ákos polgármes-
ter úgy fogalmazott, 
szimbolikus, hogy az 
újjáépült vár ad ott-
hont a rendezvénynek 
– ez az első esemény, 
amit Nagy Lajos ki-
rály egykori, megújult 
rezidenciájában tarta-
nak.

– Fontos a magyar 
múlt, s Miskolcé is. A 
vár, illetve a miskolctapolcai ben-
cés apátság feltárása befektetés a 
jövőbe. A fórumon azt is megnéz-
zük, mikre építhetünk – összegzett 

a polgármester. Kiemelte, továbbra 
is szerepet vállal a fórum szervező-
je, az idén 25 éves Miskolci Bölcsész 
Egyesület támogatásában.

Gyárfás Ágnes, az egyesület el-
nöke arról beszélt, a fórumon a ma-
gyarság ügyével foglalkoznak, tu-
dományos szempontból közelítve, 

elemezve a témát. Az öt nap alatt 
közel hatvan előadás vár a résztve-
vőkre. Hozzátette, a témaválasztást 
egyebek mellett az indokolja, hogy 

Kárpátaljára az utób-
bi időben egyébként is 
ráterelődött a figyelem 
az ukrajnai események 
miatt. Rostás László 
főépítész egyebek mel-
lett kiemelte: a művelt-
séget, kultúrát ugyan-
úgy kell építeni, mint 
a várat.

Kedden este magyar 
dalok és zenék színe-
sítették a programot, 
szerdán pedig kirándu-
lás várt a résztvevőkre. 
Csütörtökön Edelény-

be, a megújult kastélyhoz utaztak, 
ahol fellépett Aranyosi György, a Pa-
lota kvintett és Hampó József. A pén-
teki zárónapra matinét szerveztek.

Múlt vasárnap, a kora délelőtti 
szentmisén köszönt el a hívektől 
a mindszenti templomban Koós 
Ede atya (képünkön), akit Ternyák 
Csaba érsek az egri szeminárium 
prefektusává nevezett ki. Vasárnap 
délelőtt két új pap is bemutatko-
zott a templomban: Lipcsák János 
plébánoshelyettesként, Juhász Zol-
tán pedig káplánként folytatja papi 
szolgálatát a mindszenti plébánián.

Ternyák Csaba érsek nemrégiben 
személyi és szervezeti változásokról 
döntött az Egri Főegyházmegyében. 
A miskolci plébániákra vonatkozó 
változás, hogy új plébánoshelyettest 
és káplánt neveztek ki a mindszen-
ti templomba, a diósgyőri római ka-
tolikus plébánián pedig szintén új 
káplánt mutatnak be.

Miskolc-Mindszentre Lipcsák Já-
nos (képünkön balról), eddigi me-
zőkövesdi káplán kapott plébá-
noshelyettesi kinevezést. 1980-ban 
Királyhelmecen született, 2004-ben 
szentelték pappá Egerben. Ezt köve-
tően 2007-ig Törökszentmiklóson, 
2007–2010. között Kazincbarcikán, 
majd mostanáig Mezőkövesden töl-
tötte be a kápláni tisztséget. Augusz-

tus 1-jétől ő a mindszenti plébánia 
plébánoshelyettese.

Juhász Zoltán (képünkön jobb-
ról) kápláni kinevezést kapott Mis-
kolc-Mindszentre. 1978-ban Ózdon 
született, 1998-ban szentelték pappá. 
Szolgált Jászapátiban, Mezőköves-
den, Diósgyőrben, Egerben, Nagy-
rédén, majd Diósgyőr-Vasgyárban. 
Négy diplomával is rendelkezik: teo-
lógiai, informatikus könyvtárosi, in-
formatikus tanári, valamint kollégi-
umi nevelői. Könyvtártudományból 
pedig most csinálja a PhD-t. Német 
és orosz nyelvvizsgával is rendelke-
zik a frissen kinevezett káplán.

Miskolc-Diósgyőrben Palotai 
Ádám újmisés kapott kápláni kine-
vezést.

2014 júniusában a Diós-
győr-Lillafüred projekt kereté-
ben felhívást tettünk közzé, mi-
szerint egy szerencsés jegyespár 
lehetőséget kaphat rá, hogy ven-
dégei és Nagy Lajos király udvari 
kísérete jelenlétében, a megújult 
diósgyőri vár felszentelt kápol-
nájában fogadjon örök hűséget. 
A jelentkezők közül Karajz Ni-
kolettet és Lugosi Ottót válasz-
totta ki a zsűri. Így ők ketten, a 

vár átadásának napján, látogatók 
százai előtt vonulhatnak majd 
be a vár kápolnájába, hogy ki-
mondják a boldogító igent, ezt 
követően pedig megtarthatják 
polgári esküvőjüket a lovagte-
remben. Nem akármilyen párról 
van szó: Nikolett és Ottó éppen a 
diósgyőri várban ismerték meg 
egymást, sok évvel ezelőtt – egy 
íjászverseny utáni mulatságon 
kezdődött a szerelmük.

Történelmi helyszín, különleges esküvő

változások a plébániákon
„fontos a MaGyar MúLt, s MIskoLcé Is”

A régi Kisnépkert a szobor nélkül
(fent), és a szoborral (lent)



Rangos vízilabda-eseménnyel, kétnapos 
tornával és utánpótláscsapatok mérkőzései-
vel avatják majd fel a miskolctapolcai strand-
fürdő versenymedencéjét.

Bachner András, a Miskolci Vízilabda-
club szakmai igazgatója elmondta, komoly 
első osztályú csapatokat hívnak meg a tor-
nára, mint például a Szeged, a Debrecen 
vagy a Fradi, s részt vesznek természetesen 

az MVLC pólósai is a viadalon. Emellett a 
két délelőtt két korosztályban is folyamato-
san rendeznek mérkőzéseket az utánpótlás-
nak.

A strandfürdőben egy 50 méteres, 10 sá-
vos, 2,2 méter vízmélységű, nemzetközi ver-
senyek megrendezésére is alkalmas meden-
cét alakítanak ki, valamint egy hozzá tartozó 
lelátórészt.

2014. augusztus 9. | 32. hét | XI. évfolyam 32. szám
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Fizikai felmérésekkel kezdi, majd 
magaslati edzőtáborral folytatja a 
felkészülést a Miskolci Jegesmedvék 
jégkorongcsapata.

A szokásosnak mondható felmé-
résekkel, tesztekkel indult a munka 
a MOL Ligában induló felnőtt csa-
pat két kapusának, nyolc hátvédjének 
és tizenhárom csatárának. Majoross 
Gergely vezetőedző elmondta, két 
szárazedzést követően szombaton el-
utaznak másfél hétre a Tátrába, ma-
gaslati edzőtáborba, majd augusztus 
18-tól lesznek újra Miskolcon, akár 
naponta háromszor is jégen.

A nyári szünet alatt minden játé-
kosnak egyéni edzésprogramot kel-
lett elvégeznie, így már megfelelő ala-

pokkal indulhatott a felkészülés. A 
csapat vezetőedzője semmi jót nem 
ígért játékosainak, nagyon kemény, 
intenzív időszak vár a jégkorongo-
zókra. A sárga-feketék új vezetőedző-
je maradéktalanul elégedett a játé-
koskerettel is.

Az U8-as korosztálytól a nagy-
csapatig összesen 250 játékos kezdi, 
kezdte meg a szezont a Jegesmedvék 
kötelékében, de a legnagyobb figye-
lem természetesen a MOL Liga csa-
patot övezi.

Az alapozást követően felkészü-
lési mérkőzések, tornák várnak a 
csapatra, majd szeptember 19-én, 
pénteken indul a bajnokság, ami-
kor a Ferencváros érkezik a népker-
ti Jégcsarnokba.

Kilenc emberrel szerzett pontot Újpesten a 
DVTK az NB I második fordulójában, majd 
csütörtökön búcsúzott a nemzetközi kupapo-
rondtól.

Az Újpest vendégeként a DVTK játszotta va-
sárnap a forduló zárómérkőzését a Szusza Ferenc 
stadionban. A Diósgyőr dominált a mérkőzésen, 
ám „csak” a fordulás után tudta megszerezni a 
vezetést. Az Elek Ákos sérülése miatt bevetett 
Takács Tamás jobb oldali beadása után Miroslav 
Grumić talált a hálóba. A csapatkapitány kivá-
lása után újabb csapások érték Tomiszlav Szivi-
cséket: Asmir Suljić egyenlített, majd Egerszegi 
Tamás és Debreceni András is a kiállítás sorsára 
jutott – ennek ellenére egy pontot hazahoztak a 
piros-fehérek. A vendégek vezetőedzője a lefú-
jás után úgy nyilatkozott, a tapasztalatok alapján 
előre tudta, az egy pont sokat ér Újpesten.

– Nehéz mérkőzésre számítottunk, a csapat 
küzdött-hajtott, jól játszottunk, az történt a pá-
lyán, amit akartunk. Megleptük az Újpestet a le-
támadással és a két előretolt csatárral, de ekkor 
még hiányzott a gól. Az első piros lap után is két 

csatárral játszottunk, egészen a második kiállítá-
sig. Azt gondolom, a szurkolók élvezték a mérkő-
zést, izgalmas meccs volt, több ilyen kell Magyar-
országon, ehhez kellett az Újpest is – összegzett 
Tomiszlav Szivics.

Az Európa-liga 3. fordulójának visszavágóján 
Krasznodarban vendégszerepelt a DVTK csü-
törtökön. A Diósgyőr harminc percig tudta tar-
tani a gól nélküli eredményt, ekkor a hazai csa-
pat kihasználta a mieink első komoly védelmi 
hibáját, és Konaté megszerezte számukra a veze-
tést. A szünetig aztán nem változott a játék képe, 
de támadásban változatlanul fölényben futbal-
lozott a Krasznodar.

A fordulás után tíz perc múlva jött az újabb 
orosz gól, ekkor is Konaté vette be Rados kapu-
ját, s a hazai csapat a biztos vezetés birtokában 
sem állt le. Sorra vezették a támadásokat és a 
hajrában Ari lőtt még egy gólt. Így kemény küz-
delemben 3–0 lett a mérkőzés végeredménye, 
összesítésben pedig 8–1-es végeredménnyel bú-
csúzik a DVTK az Európa-ligától.

Vasárnap 18.30-tól a Haladást fogadják Gru-
mićék az NB I harmadik fordulójában.

Fizikai felmérések, 
magaslati edzőtábor

LátványoS medenceavató

egy pont a bajnokSágban, 
búcSú európátóL

Már két, standard méretű, min-
den előírásnak megfelelő, fedett 
jégpálya van Miskolcon, miután 
kedden, ünnepélyes keretek közt 
átadták a II-es jégpályát. A mun-
kálatok öt hónapig tartottak, a pá-
lya tetejét ugyanazzal a fakazettás 
technológiá val alakították ki, mint 
a Jégcsarnokét.

Az egész jégkorongsport ünne-
pe, hogy elkészült a pálya befedése 
– hangsúlyozta az ünnepségen Kiss 
Norbert, sportért felelős helyettes 
államtitkár. Mint 
mondta, Miskolcon 
minden hétre jut 
valamilyen sport-
fejlesztés, ami nem 
csoda, hiszen elköte-
lezett polgármestere 
van, aki kiemelten 
kezeli a sport terü-
letét. A helyettes ál-
lamtitkár kiemelte, 
nagyon fontos, hogy 
olyan helyek jöjjenek 
létre, ahol nemcsak a profik kapnak 
sportolási lehetőséget, hanem a gye-
rekek is, akik a jövő sportját építik. Ez 
a hely pedig pont ilyen.

Kriza Ákos polgármester egye-
bek mellett arról szólt: Miskolcon a 
lelátók tömve vannak és nemcsak a 
DVTK mérkőzésein, hanem a Jég-
csarnokban, a jégkorongmérkőzése-
ken is. Éppen ezért a sportfejleszté-

sekben konszenzus van, az volt akkor 
is, amikor megépült a Jégcsarnok, és 
akkor is, amikor befedték a máso-
dik olyan jégpályát Miskolcon, amely 
standard méretű, és alkalmas a jégko-
rongmérkőzések lebonyolítására.

Mint elhangzott, a TAO-pénzek 
rövid idő alatt rendelkezésre álltak, 
így megvalósulhatott a 180 millió fo-
rintos fejlesztés, melynek egyharma-

dát állta az önkormány-
zat. A munka rekordidő 
alatt készült el, kiváló 
minőségben. A polgár-
mester reményét fejezte 
ki, hogy rövidesen újabb 
fejlesztésen gondolkod-
hatnak majd.

Németh Miklós, a 
Magyar Jégkorong Szö-
vetség elnöke szintén 
kiemelte, hogy ez na-

gyon komoly beruházás, az egész 
jégkorongsport számára. A sappo-
rói csodát megélt válogatott csapat-
nak köszönhető, hogy bekerülhetett 
a jégkorong is a TAO által támogat-
ható sportágak közé. Ekkora sikert 
azóta nem sikerült elérni, de en-
nek köszönhető az is, hogy elindult 
az utánpótlásképzés fejlődése, tette 
hozzá.

Friss Európa-bajnoki ezüstérmesként ké-
szül következő versenyeire Kiss Attila. A Mis-
kolci Sportiskola úszója a Kiss Nikolett, Orosz 
Ádám budapesti kettőssel vágott neki a zágrá-
bi küzdelmeknek. A csapatversenyben sikerült 
megszerezni Magyarország második nyíltvízi 
érmét, egy ezüstöt. Az MVSI 18 éves ifjúsági 
válogatott versenyzője most a hazai rendezésű 

nyíltvízi junior világbajnokságra készül. Bala-
tonfüreden szintén egyéniben és csapatban in-
dul. Célja az éremszerzés egyéniben és csapat-
ban is. A hétfői edzésen meglátogatta őt Kriza 
Ákos polgármester, aki jó felkészülést és ver-
senyt kívánt, biztosítva a város figyelméről és 
támogatásáról Kiss Attilát, valamint felkészülé-
sét segítő édesapját is.

„az egéSz jégkorongSport ünnepe”

A junior úszó-vb-re készülve
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elkezdték a jegesmedvék

Átadták a fedett, II-es jégpályát
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Augusztus 9. | szombAt
10.00 | Borsodi Vágta. A döntő futa-

mok 16.30-kor kezdődnek. Hernád-
németi, kastély mögött.

17.00 | Bokros Balázs Márk bencés 
szerzetes újmiséje. Bokros Balázs 
Márkot augusztus 5-én szentelték pap-
pá, Pannonhalmán. Vasgyári templom.

18.00 | Factory Fesztivál. Factory Aréna.
19.00 | Muzsikáló udvar. Hot Road Band. 

Csodamalom Bábszínház.
22.00 | Alter Dizsi. A dj. pultban a Hely-

nekem rezidense. Helynekem.

Augusztus 10. | VASáRnAp 
08.30 | I. Borsodi Strandröplabda Baj

nokság. Csapatversenyek és vasárnap 
esti koncert a gesztenyefák alatt. Bel-
városi Liget.

10.00 | Tridenti rítusú szentmise. Mis-
kolc-Pereces, Közösségi Ház.

Augusztus 15. | pénTEK
10.00 | Bemutatkozik Palotai Ádám 

káplán, és búcsúzik Tengan Se
bastian verbita atya. Diósgyőri 
plébániatemplom.

18.00 | Nagyboldogasszonybúcsú. 
A búcsút szentmise keretében tart-
ják, amelyet Majnek Antal munkácsi 
ferences püspök mutat be. Minorita 
templom.

21.00 | Strange Sounds. A legendás 
Hajógyári szigetről érkezik valaki, 
elég régen járt városunkban, de ak-
kor nem kis sikere volt. Helynekem.

Augusztus 16. | szombAt
07.30 | 1Úton nemzetközi zarándok

nap. Útvonal: Miskolc-Görömböly 

– Hejőcsaba – Avas – Belváros – 
Szirmabesenyő – Sajóvámos – Sa-
jópálfala. Gyülekező: Görömböly, gö-
rög katolikus templom.

08.00 | II. Harsányi Szürkemarha Fesz
tivál. Harsány, Szilvási tanya.

Kiállítás:
– „A másik ember boldog, az övé 

minden dal...”. Dayka Margit-em-
lékkiállítás. Megtekinthető október 
31-ig. Színháztörténeti és Színész-
múzeum.

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

– Hódolván Tháliának. Fejezetek a 
miskolci színjátszás történetéből. 
Állandó kiállítás. Színháztörténeti 
és Színészmúzeum.

– Előképek. A XXVI. Miskolci Grafikai 
Triennále kiegészítő tárlata. Kunt 
Ernő munkái. Megtekinthető szep-
tember 7-ig. Színháztörténeti és 
Színészmúzeum.

– Feledy Gyula és miskolci kor
társai. Állandó kiállítás. Feledy- 
ház.

– Vér panoráma leng előttem el. 
A XXVI. Miskolci Grafikai Triennále 
kiegészítő tárlata. A háború képei 
a grafikában. Megtekinthető szep-
tember 7-ig. Feledy-ház.

– Szalay Lajos grafikusművész 
emlékkiállítása. Újrarendezett 
állandó kiállítás. Petró-ház.

– Miskolc és művészei. Fata György 
Kondor Béla-díjas iparművész kiál-
lítása. Megtekinthető szeptember 
6-ig. Petró-ház.

Augusztus 11. 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 ProgramPont 
18.30 Miskolci Napló, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjá-
rásjelentés 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–
06.00 Képújság.

Augusztus 12. 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 ProgramPont 
18.30 Sportpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthí-
rek 19.23 ProgramPont 19.30 Sportközvetítés felvételről 21.00–06.00 Képújság.

Augusztus 13. szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 Program-
Pont 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.

Augusztus 14. csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 Program-
Pont 18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 
Helyzetkép 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 
20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

Augusztus 15. 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 16. szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Miskolci Napló, közéleti ma-
gazin 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 17. vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00 
Mérkőzés 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális maga-
zin 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

Ajánló

bazin géza önkormányzati képviselő lakossági fogadó
órát tart augusztus 12én 17 órától Perecesen, a Debreczeni 
Márton tér 18–20. sz. előtt. Téma: a Debreczeni Márton tér 
jövője.

Miskolc önkormányzata az északi tehermentesítő út kiépíté
sét, valamint a Vargahegyen átvezető (2505 jelű) út fejlesztését 
tervezi. A vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációk 2014. 
augusztus 29ig megtekinthetők az Északmagyarországi Kör
nyezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen (Miskolc, 
Mindszent tér 4. sz.), a Polgármesteri Hivatal Építési és Környe
zetvédelmi Hatósági Osztályán (Miskolc, Városház tér 8. sz.) 
ügyfélfogadási időben, valamint a http://emiktvf.zoldhatosag.
hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon.

bokros balázs márk bencés szerzetes újmiséje (akit au
gusztus 5én szenteltek pappá Pannonhalmán) a vasgyári 
templomban augusztus 9én, szombaton lesz, 17 órai kez
dettel.

A minorita templom nagyboldogasszony-búcsúját 15
én, pénteken, a 18 órakor kezdődő szentmise keretében 
tartják, amelyet Majnek Antal munkácsi ferences püspök 

mutat be. A búcsú előtti három napon, 12–14én, ugyan
csak a 18 órai szentmisék keretében lelkigyakorlatos szent
beszédeket tart Varga Kapisztrán ferences.

A diósgyőri plébániatemplomban 15-én, Nagyboldog
asszony ünnepén a 10 órai szentmisén mutatkozik be Pa
lotai Ádám káplán, és ezen a napon, a 18 órai szentmisén 
búcsúzik az egyházközségtől Tengan Sebastian verbita atya.

LAKOSSágI fOgAdÓÓRA

KöZLEMény

hARAng-hÍREK

7.30 Gyülekező Görömböly görög kat. templomában. A Sajó
pálfalára, illetve a Kács felé induló zarándokcsapatok kialakítása.

8.00 Zarándoklatok útnak indulása. Miskolci családok nap
kezdő babakocsis zarándoklata kisgyermekeikkel Hejőcsabá
ig. Az út hossza: 2 km; 8.45 Hejőcsaba római kat. templom; 9.45 
Avasi lakótelepen keresztül eljutva a Jezsuita Gimnázium temp
lomához; 10.45 Mindszent feletti Kálvária kápolna megismerése 
és beimádkozása; 11.30 Búza téri székesegyház. A borsodi görög 
katolikusságról beszél Papp András parókus. Délben bekapcso
lódás az országos közös imába; 12.15 Deszkatemplom érintésé
vel hagyja el a zarándoklat Miskolcot; 14.15 Megérkezés Szirma
besenyő görög kat. templomába; 14.30 Szirmabesenyői családok 
zarándoklata a római kat. templomba. Útja: 0,7 km; 16.45 Sajó
vámos görög kat. templom. Processzió indulása Sajópálfalára; 
17.45 Megérkezés Sajópálfala Könnyező Szűzanya kegyképe elé; 
18.00 A zarándoknap záróeseménye: Paraklisz, azaz kérő, kö
nyörgő ájtatosság a Boldogságos Szűz Máriához, a búcsújáróhely 
kegytemplomában. Hazautazás egyénileg. Volánbusz 19.42kor 
indul a községháza elől Miskolcra.

Jelentkezés, további tájékoztatás a zarándoklat vezetőjénél: Bár
dos István 46/316314, 20/4265051, elsolepeseger@freemail.hu, 
valamint a helyi plébániákon, parókiákon.

A zarándoknap hivatalos oldala: www.1uton.mariaut.hu

nemzetközi Zarándoknap

gyALOgOS ZARándOKLAT A CSALádOKéRT,  
MáRIA ÚTján MISKOLC VáROSán KERESZTüL

2014. augusztus 16.

1Úton, görömbölyről  
sajópálfala  

kegytemplomába

3525 Miskolc, Nagy Imre u. 17.     
facebook/vilaglatoutazas

SPANYOLORSZÁG – COSTA BRAVA
VÁR A TENGER, NAPFÉNY, BARCELONA...!!!
08. 23.–09. 02., 11 nap/8 éj  54 900 Ft/fő 
autóbusszal, 4 vagy 6 fős faházban, félpanzióval
2 fő/faház esetén + 10 000 Ft/fő felár
www.vilaglatoutazas.hu R-

01
74

5/
98

46/412-142

Utazzon
velünk

last minute 
áron!



Augusztus 1–3. között adtak randevút egymásnak a Veterán Autók és Motorok IX. Miskolci Találkozójának résztvevői vá-
rosunkban és környékén. A látványos seregszemlének idén is része volt a Lévai György Emléktúra. A régi járművek már pén-
teken megérkeztek Miskolcra, szombaton kora reggel pedig indult az újabb kaland: versenyek, kalandozások a gyönyörű Aba-
újban. Kazincbarcika mellett Edelénybe is ellátogattak a résztvevők, ahol a gyönyörűen felújított L’ Huillier-Coburg-kastélynál 
állították ki a járműveket. Miskolcon vasárnap reggeltől, az előző évekhez hasonlóan, a Herman Ottó Gimnázium sportcsar-
nokában is megtekinthették az érdeklődők a patinás ritkaságokat. Fotó: Mocsári L.
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Három autó ütközött, egy 
sofőr beszorult

Hármas baleset történt július 31-én délután Miskolcon, a Kiss tá-
bornok úton, a 10-es postánál. Az ütközés akkora erejű volt, hogy 
az egyik gépkocsi, kaszkadőr-jeleneteket idézve, a tetejére borulva 
állt meg. Vezetője beszorult, a helyszínre kiérkező miskolci hiva-
tásos tűzoltók szabadították ki. Rajta kívül még egy ember sérült 
meg a balesetben, a mentők a helyszínen ellátták sérüléseiket. Rö-
vid időre mindkét irányban leállt a villamosforgalom is.

Kirabolta, fellökte a nyugdíjast
További fogva tartását rendelte el július 29-én a nyomozási bíró 

annak a tiszakeszi gyanúsítottnak, aki július 27-én hajnalban be-

tört egy tiszakeszi 81 éves 
idős asszonyhoz. A tolvajt 
tetten érő és kérdőre vonó 
nyugdíjast a támadó fel-
lökte, majd a megszerzett 

értékekkel elmenekült a helyszínről. A rendőrök két órán belül 
elfogták és előállították a cselekmény elkövetésével megalapozot-
tan gyanúsítható 17 éves fiatalt. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitány-
ság rövid időn belül visszaszolgáltatta a sértettől elrabolt kész-
pénzt, a rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
folytatott büntetőeljárásban a terheltet bűnügyi őrizetbe vették, 
és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozásá-
ra, amit az eljáró nyomozási bíró július 29-én elrendelt.

Megölte anyja élettársát
Emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 

indított eljárást a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság K. Jó-
zsef ellen, aki augusztus 2-án 21 óra 10 perckor előzetes szóvál-

tást követően Arnóton anyja 65 éves élettársát egy késsel meg-
szúrta. A sértett a szúrás következtében olyan súlyos sérülést 
szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A gyanúsítottat 
a rendőrök 20 percen belül elfogták. Az emberölés bűntett el-
követésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljá-
rásban a terheltet bűnügyi őrizetbe vették, és előterjesztést tet-
tek előzetes letartóztatásának indítványozására, amit az eljáró 
nyomozási bíró augusztus 5-én elrendelt.

Heti Horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Anyagi helyzetére ráfér a stabilizálás, és 
ezen a héten ezt el is éri. Egy kedvező ajánlat kapcsán régi álma 
megvalósítására kaphat lehetőséget. Párjával kisebb nézetelté-

réseik adódhatnak, ezeket elég gyorsan rendezik.

Bika (04. 21–05. 21.) Eléggé felkavaró élményben lesz része a 
napokban, mivel olyan titkot ismer meg, aminek a hatásai sok 
fejtörést okoztak mostanában. Keresi az egyensúlyt a lelkében. 

Olyan kapcsolat mellett tart ki, amit más már feladott volna.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Érzékenyebben reagál a történésekre, 
ezért minden változás megviseli a következő napokban. Jobban 
jár, ha nyitott ezekre és nem ragaszkodik mindenáron a meglévő-

höz. A múlt elengedése záloga a jövőben kiteljesedő boldogságának.

Rák (06. 22–07. 22.) Ideje túllépni a múlton, kár azokon a dol-
gokon rágódnia, amik már régen elmúltak. Koncentráljon a jövő-
re és a pénzügyeire inkább. Néhány tervezett kiadását még nem 

ártana átgondolnia, mert vészesen fogynak a tartalékai.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Lelke ápolásra szorul, mert mun-
katársai közül valaki belegázolt az önérzetébe, és ezen elég ne-
hezen tud túllépni. Szerencsére kedvese igyekszik felvidítani és 

minden módon elterelni a figyelmét a kellemetlenségekről.

Szűz (08. 24–09. 23.) Türelemre és kitartásra lesz szüksége a 
következő napokban, mert több váratlan helyzet is adódik, ami-
ket nehezen kezel. Viszont családtagjai nem mindig veszik jó né-

ven, hogy folyamatosan hangot ad ellenkező véleményének.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Töretlen lendülettel és elhivatottság-
gal áll helyt a hivatásában és a magánéletében egyaránt. Viszont, 
ha nem vigyáz magára, idővel teljesen kimerülhet. Legalább a pi-

henésre és a táplálkozására fordítson több figyelmet.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Nehezebben bírja a munkahelyi 
stresszt a szokásosnál, ezért vitába is bonyolódhat egyes kollé-
gákkal. Próbáljon gondolkodni, mielőtt komoly veszekedésbe 

torkollna a konfliktus. Töltődjön fel egy kellemes vacsora alkalmával.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Mostanában változtatásokban inkább 
ne törje a fejét, egyelőre jobban jár, ha mindent a régiben hagy. 
Lenyűgöző személyisége mindenkit elvarázsol, szórakozzon, él-

jen a nyár lehetőségeivel. Pihenje ki az év fáradtságait.

Bak (12. 22–01. 20.) Ha mindenkit meg akar változtatni, csak 
elriasztja maga mellől az embereket. Lehet, hogy először saját 
magát kellene alakítgatni, mielőtt másokat kritizál. Próbáljon 

egyensúlyt találni a kötelezettségek és a kikapcsolódás között. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Érzelmi élete felkavarodhat egy vá-
ratlanul érkező fellángolás miatt. Nem ígérkezik tartósnak az új 
kapcsolat, viszont mély nyomot hagy a lelkében. Karrierje fontos 

állomáshoz érkezik, új lehetőségek vannak kialakulóban.

Halak (02. 20–03. 20.) Titkolózások helyett ideje tisztázni bi-
zonyos dolgokat a párkapcsolatában. Magától nem javul meg a 
helyzet, az őszinte beszélgetések sokat segíthetnek. Bízzon meg 

végre a társában, amennyiben vele képzeli el a jövőt.

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztal-
nak, kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszámot.

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 
Ka lendáriumot sorso-
lunk ki. 
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Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják 
rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, amelyre üzene-
teiket, problémáikat elküldhetik: info@mikom.hu. Dr. Strass-
burger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

MiNdeNkit érHet jogeset

Forró NyoMoN

Fotó: F. kaderják csiLLa

renDőrségi felvétel

renDőrségi felvétel

Ezúttal is sokakat csábított ki a jó idő és az ígéretes zsákmány a 
Csorbatelepi tóhoz, ahol múlt szombaton pontyfogó horgászver-
senyt rendeztek. Az előzmény adott volt, hiszen 1997-ben itt fogták 
ki az „országos rekord-pontyot”. Ezúttal nagyon kedvezett a hor-
gászszerencse azoknak, akiknek kifejezetten a versenyben meghir-
detett pontyra fájt a foguk – annál nagyobb számban és méretben 
akadtak azonban horogra harcsák és keszegek, míg ott voltunk.

A  hét  fotója
MoCsári l. felvétele

Nagy fogás

veterán AutóK és MotoroK
taLáLkozója
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