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Csaknem 32 ezren jelentkeztek 
eddig a Salkaházi Sára Miskolc 
Programba, s ez a szám minden 
nappal egyre csak emelkedik. 
Kriza Ákos polgármester pén-
teken bejelentette: javasolni 
fogja a Fidesz-frakció nak és a 
közgyűlésnek, módosítsák a 
rendeletet, és vonják be a prog-
ramba a 60 év fölötti rokkant-
nyugdíjasokat is.

Szeptember első hétvégéjén újra benépesült a miskol-
ci Népkert. Csütörtökön immár harmadszor startolt el a 
Miskolci Sörfesztivál, a legnagyobb hazai „sörünnep”.

MegújulÁS

3.
oldal

Kibővítik a Salkaházi Programot

Elstartolt a miskolci „sörünnep”!

5.
oldal

A 100. „fészekrakós” lakás is  
a város tulajdonában!
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Három újabb polgármester- és 
harmincegy képviselőjelölt nyil-
vántartásba vételéről döntött 
csütörtök délután Miskolcon a 
helyi választási bizottság. A töb-
bi jelölt-jelöltnek nem egészen 
négy napja van még a támogató 
aláírások megszerzésére, hétfő 
délután 4 óráig kell leadni az 
íveket.

Újabb jelöltek nyilvántartásba vé-
teléről döntött csütörtök délutáni 
ülésén a helyi választási bizottság. 
Legutóbbi ülésük, hétfő óta – a nem-
zetiségiekkel együtt – közel félszáz 
jelölt-jelölt adta le ajánlóíveit.

A csütörtöki döntés alapján ötre 
nőtt a miskolci polgármesterjelöl-
tek száma, ugyanis nyilvántartásba 
vették Jakab Pétert (Jobbik), Kovács 
Istvánt (Munkáspárt) és Váradi Gá-
bort (Magyarországi Cigánypárt). 
Kriza Ákos (Fidesz – KDNP) és 
Pásztor Albert (MSZP – DK – Mis-

kolc Lokálpatrióta Egyesület) már 
korábban jelöltté vált, tudtuk meg 
Csiszár Miklós jegyzőtől, a helyi vá-
lasztási iroda vezetőjétől.

A szervezetek közül a Fidesz – 
KDNP-nek és az MSZP – DK – Mis-
kolc Lokálpatrióta Egyesületnek (az 
Együttel kiegészülve) volt már ko-
rábban is hivatalos jelöltje mind a 20 
miskolci választókerületben. A csü-
törtöki bizottsági döntés után a Job-
bik 18-ban, a Munkáspárt 7-ben, az 
MCP 7-ben, az LMP 3-ban állított 
hivatalosan is jelöltet.

A szeptember 4-ei állás szerint 
független jelölt is indulna három vá-
lasztókerületben, ám közülük kettőt 
nem vettek nyilvántartásba (a har-
madikról pedig még nem döntött 
a bizottság). Természetesen szep-
tember 8-áig, hétfőn délután 4 órá-
ig még „javíthatnak”, akárcsak az 
MCP és a Munkáspárt kettő, illetve 
három, nyilvántartásba nem vett je-
löltje.

Önkormányzati választás – Miskolc

Eddig 5 polgármester-  
és 75 képviselőjelölt

Pásztor Albert, így az 
önkormányzati választási 
kampány finisébe fordul-
va, valószínűleg végletesen 
kimerült. Esetleg vesztét 
érzi, hisz már a talpa is ököl-
be szorult – írta keddi 
közleményében Cson-
tos Róbert (alsó ké-
pünkön), az LMP miskolci polgármesterjelöltje, 
Pásztor Albert nyílt levelére reagálva, melyben 
az azt írja: az elmúlt napokban több alkalom-
mal is megkeresték ismeretlenek és a „zsarolás 
határait súroló ajánlatokat tettek”, hogy milyen 
feltételekkel, miben tudnának neki segíteni.

Pásztor Albert (felső képünkön) egyebek mel-
lett azt írta: az elmúlt napokban több alkalom-
mal is megkeresték ismeretlenek és a „zsarolás 
határait súroló ajánlatokat tettek”. „Én – mikor 
döntöttem a független polgármesterjelöltségem 
mellett – erre fel voltam készülve és tájékoztat-
tam a családomat, ismerőseimet, barátaimat, 
hogy mire számíthatnak. Családom, barátaim, 
ismerőseim ismernek – nem vagyok zsarolható, 
nem vagyok kényszeríthető. Olyan ember va-
gyok, aki vállalja a tetteit, vállalja azon tetteit is, 
amire nem büszke – ahogy arról egy korábbi in-
terjúmban már beszéltem.

Azon kevesek közé tartozom, aki vállalja a 
múltját, szembenéz vele és el tud vele számolni. 

Ami nyugtalanító, hogy a közéletben nem so-
kan vagyunk ilyen emberek – de azért indulok 
független polgármesterként, hogy elinduljon 
egy folyamat, amiben a dolgok nevükön nevez-
hetők, ahol az igazság az igazság, még ha kelle-
metlen is” – írja nyílt levelében Pásztor Albert.

Csontos Róbert LMP-s polgármesterjelölt 
„Pásztor, a miskolci Don Quijote” című közle-
ményben reagált a leírtakra. – Gyurcsány Fe-
renc és az MSZP polgármesterjelöltje, Pásztor 
Albert, nyílt levélben számolt be a Magyar Táv-
irati Irodának arról, hogy neki „korábbi sejtései 
vannak, politikai indíttatásból keresik ismerőse-
it”, sőt, „kutakodnak utána, adatokat gyűjtenek 
róla”. Ám ő, mint akinek nem az őrület a megfe-
lelő létformája, szembenéz a múltjával, „vállalja 
azon tetteit is, amire nem büszke.” Végül Pász-
tor arra kéri „ellenfeleit, illetve azok bérenceit, a 
 magánnyomozókat és a konspirátorokat”, hogy 
neki ne üzengessenek, ne próbálják zsarolni. 
Pásztor Albert, így az önkormányzati választási 
kampány finisébe fordulva, valószínűleg véglete-
sen kimerült. Esetleg vesztét érzi, 
hisz már a talpa is ökölbe szo-
rult. Ahogy egy magyar író írta: 
„Közép-európaiak vagyunk: az 
idegrendszerünk elrongyolt, a 
vécépapírunk kemény” – fogal-
maz közleményében Csontos 
Róbert.

„A MisKolci DoN QuijotE” Pásztor Albertnek nem kellenek zsarolók, le 
tudja ő magát járatni saját erőből is – fogalma-
zott csütörtöki sajtótájékoztatóján Soós Attila. 
A miskolci Fidesz – KDNP szóvivője a baloldal 
által támogatott polgármesterjelölt azon nyi-
latkozatára reagált, amelyben az elmondta: ké-
szültek róla fotók ledér hölgyek társaságában.

– Az egyik budapesti rádióban Gyurcsány Fe-
renc és az MSZP miskolci polgármesterjelöltje ma 
éppen töredelmesen azt vallotta be, hogy miskol-
ci rendőrkapitányként volt már olyan helyzetben, 
amikor félmeztelenül fotózták két örömlánnyal 
az ölében – hangoztatta Soós Attila.

A szóvivő ezután felhívta a figyelmet, a rendőri 
eskü idevágó része így hangzik: ,,szolgálatban és 
szolgálaton kívül, példamutatóan viselkedem”.

– Nem tudom, nem tudjuk, hogy Pásztor Al-
bert, Miskolc Megyei Jogú Város nyugalmazott 
rendőrkapitánya emlékszik-e még a rendőri 
eskü szövegére – mondta.

Soós Attila hozzátette: mindezek után két 
kérdése van a pártszövetségnek. – Voltak-e min-
dennek fegyelmi következményei? A Pásztor 
Albert által az utóbbi napokban folyamatosan 
emlegetett zsarolók még meg sem szólaltak. Mi 
minden fog még róla kiderülni, ha megszólal-
nak? – tette fel a kérdést a szóvivő.

Mint ismeretes, Pásztor Albert a Klubrádió 
egyik műsorában úgy nyilatkozott, egy legény-
búcsún készült fotókkal akarják zsarolni. Egy 
internetes portálnak később arról beszélt, tudja, 
milyen fotókról van szó, „csak egy alkalom jöhet 
szóba, ami néhány évvel ezelőtt volt”.

Pásztor Albert és az örömlányok

oktatási segédeszközök a Ferenczinek

Jakab Péter kiemelte: lehetőségként tekinte-
nek az oktatásra, melyet támogatni kell. A mis-
kolci egészségturizmusban rejlő lehetőségeket 

csak akkor tudjuk kihasználni, ha a város jól 
képzett és legalább egy idegen nyelvet jól be-
szélő szakdolgozókkal rendelkezik.

– Úgy gondoljuk, tudásalapú társadalmat 
kell építeni Miskolcon, azért, hogy ez a város a 
magasan képzett fiataljaival és munkaerejével 
versenghessen a befektetőkért – hangsúlyoz-
ta Jakab Péter. Hozzátette, a nyelvoktatásban 
használt oktatási segédeszközök átadásával is 
az volt a céljuk, hogy megkönnyítsék a minő-
ségi tudás birtokában lévő fiatalok Miskolcon 
maradását.

Nyelvtanulásnál használt oktatási se-
gédeszközöket adott át jakab Péter,  
a Jobbik miskolci polgármesterjelöltje 
hétfőn a Ferenczi Sándor Egészségügyi 
szakközépiskola szakmai igazgatóhe-
lyettesének.

Pakusza Zoltán hivatalban lévő job-
bikos önkormányzati képviselőként 
nem ismeri sem az önkormányzati 
választásokról szóló törvényt, sem a 
választókerületet, ahol képviselője-
löltként indul, és emiatt az igényte-
lenség miatt miskolci nyugdíjaso-
kat sért meg – fogalmazott hétfői 
sajtótájékoztatóján Soós Attila, a 
miskolci Fidesz – KDNP-frakció 
szóvivője.

Mint mondta, Pakusza nyílt levelet 
intézett a 17-es számú önkormányza-
ti választókerületben, a Pereces – Ki-
lián – Bulgárföld körzetben élőkhöz, 
melyben azt írta: „a Fidesz Lyukóvöl-
gyet a Pereces – Kilián – Bulgárföld 

önkormányzati körzethez csatolta, 
mert (...) A lyukósi mélyigénytelen 
szavazókkal akarják eldönteni a vá-
lasztókörzet sorsát.”

A tények ezzel szemben a követ-
kezők: a törvény szerint minden vá-
lasztókerületnek meghatározott szá-
mú lakossal kell rendelkeznie. Mivel 
a szóban forgó választókerületben 
csökkent a lélekszám, cserére volt 
szükség: a kevesebb lakossal rendel-
kező Stadion utcai részt a szomszédos 
választókerülethez csatolták, és cseré-
be ide került a nagyobb, több lakossal 
rendelkező 117-es szavazókör – szö-
gezte le Soós Attila.

– Pakusza Zoltán tehát a 117-es sza-
vazókör lakóit nevezi szórólapjában 

lyukósi mélyigénytelen szavazóknak. 
Ezt a jobbikos mélyigénytelenséget 
természetesen kikérjük magunknak, 
minden itt élő nevében! – jelentette ki 
a szóvivő. – Ha esetleg nem tudná Pa-
kusza képviselő, kik is laknak a 117-es 
választókörben, megnézheti: lyukó-
bányatelepi lakosok, azok a nyugdíjas 
bányászok, akik a 16-os busz végállo-
másánál élnek néhányan. Az őzugrói 
lakosok, a Digép és LKM nyugdíjasai. 
Ide tartoznak még a Testvériség, To-
rontáli, Tátra és Nemzetőr utca meg-
becsült lakói – hangsúlyozta Soós 
Attila, bocsánatkérésre szólítva fel a 
Jobbikot és Pakusza Zoltánt az érin-
tettektől, valamint a teljes választóke-
rülettől, amiért félrevezették őket.

Fidesz – KDNP: „tisztességben  
megőszült embereket aláz a Jobbik”
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A tervek szerint a hatvan év fö-
lötti rokkantnyugdíjasokat is 
bevonja az önkormányzat a Sal-
kaházi Sára Programba.

Minderről Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere beszélt pénteki saj-
tótájékoztatóján. Mint elmondta, 
azért indították el a programot, 

hogy kifejezzék a város tiszteletét, 
megbecsülését, és megköszönjék a 
szépkorúaknak a munkában eltöl-
tött éveket, a város építését. 36 ezer 
nyugdíjasnak küldtek levelet, kö-
zülük péntekig 31 851-en jeleztek 
vissza, hogy részt kívánnak ven-
ni a programban. Rengeteg köszö-
nő levelet és biztatást is kaptak, de 
emellett néhány kritikai észrevételt 

is, amelyeket igyekeztek figyelem-
be venni, mondta a polgármester. 
Ezért döntöttek úgy, hogy kibővítik 
a Salkaházi Sára Programot a hat-
van év fölötti rokkantnyugdíjasok-
ra is. Kérte a Fidesz – KDNP-frak-
ciót, hogy dolgozzák ki a javaslatot 
és nyújtsák be a közgyűlés elé a 
jövő heti ülésen. A grémium pozi-

tív döntése után kiküldik a levelet 
az érintett, mintegy 2700 miskolci-
nak, akiknek harminc napjuk lesz 
majd a visszajelzésre.

A folyósításokat szeptember 17. 
után kezdik el, ekkor érkeznek a 
városnak olyan adóbevételei, ame-
lyeknek köszönhetően megnyílik 
erre a lehetőség, tette hozzá Kriza 
Ákos.

KibővítiK  
a SalKaházi-programot

Eddig csaknem  
32 ezren jelentkeztek

Fontos mozzanathoz érkezett nemrégiben 
a miskolci elkerülő építése, helyére tolták 
ugyanis a Sajó-hidat, amely több szem-
pontból is fontos funkciót tölt majd be. 
A helyszínen Csöbör Katalin, a térség or-
szággyűlési képviselője és Loppert Dáni-
el, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
(NIF) kommunikációs vezetője tájékozta-
tott a napokban a további munkákról, s a 
beruházás jelentőségéről.

Mint ismeretes, a NIF beruházásában va-
lósul meg a Miskolc északi elkerülő építése, 
amely észak-északkelet irányban kerüli el a 
várost, az M30 autópálya megépült csomó-
pontja és a Miskolc, Zsigmond utca csomó-
pontja között. Az elkerülő elsőfokú árvíz-
védelmi gátként is szolgál – jelentősége így 
többszörös.

A munkával s az aktuális folyamattal, a Sa-
jó-híd betolásával kapcsolatban Csöbör Kata-
lin elmondta, az autósok számára kellemetlen 
lehet a munkafolyamat, de türelmet kért, hi-
szen a munka végeztével könnyebb lesz a köz-
lekedés.

– A 2010-es árvíz után majdnem meghiú-
sult az építkezés, de sikerült elkezdeni a mun-

kát, amely a terveknek megfelelően halad. Az 
elkerülő 2015 késő tavaszi átadását követően 
pedig mindannyian nagyobb biztonságban 
tudunk autózni. A belvárosban zaj- és forga-
lomcsökkenés lesz, s a környék településeit is 
megvédjük a pusztító árvizektől – hangsú-
lyozta Csöbör Katalin.

Loppert Dániel hozzáfűzte, a 104 méter 
hosszú „öszvérhíd” felső szerkezetét a Sajó 
mellett kialakított munkaterületen, a hely-
színen szerelték össze. Elmondta, ritkán al-
kalmazzák azt a technikát, amely a Sajó-híd 
helyére kerülését biztosítja, de a Sajó árvízve-
szélye miatt szükség volt a helyszíni szerelőtér 
kialakítására. A kommunikációs vezető hoz-
zátette, a híd végső munkáit, az aszfaltozást és 
a szigetelést már betolt állapotban végzik el.

A miskolci elkerülő megépítésével a tér-
ség komplex árvízvédelme válik megoldottá, 
Miskolc belvárosa pedig felszabadul a 26-os 
főútról érkező, jelentős forgalom alól. A beru-
házás 13,9 milliárd forintba kerül.

Helyére tolták  
a Sajó-hidat

A környezetvédelmet és a szelek-
tív hulladékgyűjtést népszerűsítő 
és szemléletformáló programokra 
vártak helyi óvodásokat, iskolásokat, 
de felnőtteket is csütörtökön a Szent 
István térre. Pfliegler Péter alpolgár-
mester megnyitó beszédében kiemel-
te: Miskolc sokat tesz azért, hogy kör-
nyezetbarát városként emlegessék.

Érdekes játékok, kreatív feladatok várták 
csütörtökön a fiatalokat a kampánynap kereté-
ben a Szent István tér mögötti parkolónál felál-
lított sátorban és környékén egészen délutánig, 
a „Miskolc és térsége települési szilárdhulla-
dék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése” 
című projekt keretében.

Láthattak az érdeklődők újrahasznosított 
anyagból készült tárgyakat, hulladékos memo-
ryban vehettek részt, játszhattak a komposzt 
puzzle-lal és az óriás-társasjátékkal, de kitölt-
hettek tematikus tesztet is.

Pfliegler Péter alpolgármester nyitóbeszé-
dének kezdetén kérdéseket intézett a sátorban 
összesereglett gyermekek felé. Kiderült, a fia-
talok többsége pontosan tisztában van a sze-
lektív hulladékgyűjtés fontosságával. Nem vé-

letlen, hiszen – mint 
az alpolgármester is 
hangsúlyozta – Mis-
kolc sokat tesz azért, 
hogy környezetbarát 
városként emleges-
sék. Pfliegler Pé-
ter a környezetba-
rát beruházások 
között megemlí-
tette többek kö-
zött a geotermi-

kus fűtőrendszer 
kiépítését, valamint a 
Zöld Nyíl projektet, 
és kiemelte: a Selyem-

réti Strandfürdő, valamint a Mis-
kolctapolcai Strandfürdő is mutat-
ja a város elkötelezettségét a Green 
City megvalósulásáért. Az alpolgár-
mester rámutatott, a város lakóit is 
igyekeznek bevonni a zöld fejlesztési 
programokba.

A kampánynapon elhangzott: 
36, Miskolc környéki településen már a lakos-
sághoz kerültek a szelektív hulladékgyűjtést 
szolgáló sárga edények, és Miskolcon is folya-
matosan kopogtatnak a szolgáltató emberei a 
háztartásoknál. A „Miskolc és térsége telepü-
lési szilárdhulladék-kezelési rendszerének to-
vábbfejlesztése” című, az EU Kohéziós Alapja 
és a magyar állam által támogatott program 
keretében kiterjesztett szelektív hulladékgyűj-
téshez 35 ezer sárga műanyag kuka, a kisebb 
településeken pedig még 5 ezer házi komposz-
táló is gazdára talál a térségben. Ahhoz pedig, 
hogy minden érintett tudja, miképp is kell sze-
lektíven gyűjteni, szemléletformáló programot 
indított a Miskolc Térségi Konzorcium – en-
nek keretében népesült be csütörtökön délelőtt 
a Szent István tér.
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Csütörtökön már a századik kiürí-
tett „fészekrakós” lakás került a város 
birtokába, melyet Kriza Ákos polgár-
mester vett át a Felsőruzsinon. Miskolc 
polgármestere azt is bejelentette: kérni 
fogja a közgyűlést, hogy az Otthonvé-
delmi Alap összegét emeljék meg 115 
millió forintra, tovább segítve ezzel a 
lépcsőházak felújítását. Időközben már 
az első egyetemi dolgozók át is vették 
gyönyörűen felújított lakásaikat.

A helyi önkormányzat birtokába ke-
rült ingatlanok egy része ugyanis, a Mis-
kolci Egyetemmel kötött megállapodás 
értelmében, felújításukat követően dok-
toranduszoknak, tanároknak kínál majd 
lakhatást, jutányos bérleti díj mellett. 

Kriza Ákos utalt rá, hogy nemrégi-
ben kiírtak egy pályázatot a „fészekra-
kó”-problémában érintett lépcsőházak 
felújításának támogatására, ami elsöprő 
sikernek bizonyult. A hatalmas érdek-
lődés miatt úgy döntöttek, a közgyűlés 
elé terjesztik, hogy a korábban elfoga-
dott ötvenmillió forintos otthonvédelmi 

alap keretösszegét emeljék meg százti-
zenötmillió forintra. Révay László önál-
ló bírósági végrehajtó érdeklődésünkre 
elmondta, hogy bár a törvény szerint ele-
gendő lenne ajánlott levélben kiértesíteni 
az érintett ingatlan lakóját a végrehajtási 
eljárásról, ő minden alkalommal szemé-
lyesen is felkeresi az érintetteket. Jelen 
esetben is ezt tette, három ízben is infor-
málta az avasi Felsőruzsin körút egyik 
háztömbjében élő, népes családot. A la-
kásban körültekintve, az ott tevékeny-
kedő vízvezeték-szerelőt, Kozák Istvánt 
kérdeztük arról, mennyiben „sajátos” 
egy ilyen lelakott ingatlanban dolgozni. 
Mint mondta, tulajdonképpen ugyanazt 
csinálja, mint más esetekben, csak ezek-
nél a „fészekrakós” lakásoknál dupla 
annyi a feladat, és a csótányokkal is meg 
kell küzdeni. Szétnéztünk abban az épü-
lettömbben is, melynek egyik első eme-
leti ingatlanjába, a felújítást követően a 
Miskolci Egyetem egyik fiatal adjunktu-
sa költözik. Makó Judit (kis képünkön) 
elmondta, örül a lakhatási lehetőségnek, 
eddig ugyanis napi száz kilométert ingá-

zott, munkahelye és szülei otthona kö-
zött. A fiatal tanárnőt kitörő örömmel 
fogadta a lakóközösség, a 74 éves Annus-
ka néni, leendő szomszédja így nyilatko-
zott: „nem is ismerem, de úgy vártam, 
mint a Messiást.” Az Avason sokan ér-
tik, hogy ebből a mondatból sok év ta-
pasztalata, fájdalma és reménytelensé-
ge cseng ki, az idős asszony lapunknak 
bevallotta, már nem bízott abban, hogy 
újra „tisztességes emberek” között élhet. 
A másik beköltöző is esélyt jelent a mi-
nőségi változásra. „Nagyon korrektnek 
tartom, hogy öt évig nem emelkednek a 
bérleti díjak, és közel van az egyetem is”– 
mondta a magyar gyökerekkel rendel-
kező amerikai férfi, Engel Dennis, aki 
anyanyelvi angol lektorként tevékenyke-
dik a miskolci campuson.       

A 100. „fészekrakós” lakás is  
a város tulajdonában

több mint duplájára 
emelik a támogatás 
összegét

Környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés
válogatni jó! – már a fiatalok is tudják!
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Gőzerővel és az ütemterv szerint 
halad az építkezés a Déli Ipari 
Parkban, a Takata-gyárban. Az 
elmúlt két-három hónapban szinte 
kinőttek a földből az épületek, me-
lyeken jelenleg 650 ember dolgo-
zik, ez a szám pedig két héten belül 
1200-ra emelkedik. A beruházást 
egy bejárás keretében kedden a vá-
ros és a holding vezetése is megte-
kintette.

Kersten Bachmann, a Takata Cor-
poration légzsák- és elektronikai üz-
letágának európai igazgatója várta 
kedd délután Kriza Ákos polgármes-
tert, Pfliegler Péter alpolgármestert 
és Vécsi Györgyöt, a Miskolc Holding 
Zrt. elnökét.

A bejárás során elhangzott, hogy 
jelenleg szinte csúcsüzemben zajlik 
az építkezés, hiszen minden típusú 
munkafolyamat halad egyszerre. Épül 

az energiaellátás, a parkolók, minden 
épület különböző készültségi fokozat-
ban van, miközben gipszkartonoznak, 
vezetékeket szerelnek, kötik a spinkler 
oltórendszert, szerelik a szellőzést.

Ennél is magasabb fokozatba kap-
csolnak azonban két héten belül, 650-
ről 1200-ra nő a munkások száma, és 
a belső kialakítások, a technológiák, 
gyártósorok szerelése, telepítése is el-
kezdődhet.

Az energiaközpont épülete gya-
korlatilag kész, a vezetékek a legtöbb 
helyen már a föld alatt vannak, né-
hány helyen láthatóak még szabadon 
a fűtéscsövek. Mint Vargay Balázs, a 
Takata Safety Systems Hungary Kft. 
építési mérnöke elmondta, ez lesz 
a gyár szíve, innen látják majd el az 
egészet meleg vízzel, sűrített levegő-
vel, a gépészeti rendszereket elektro-
mos árammal, gázzal, az épületeket 
fűtéssel.

Megkezdődött a „Diósgyőr-Lilla-
füred komplex kulturális és ökotu-
risztikai fejlesztése” című pro-
jekt utolsó két elemének, a Lovagi 
tornák terének és a Vásártérnek az 
építése is.

Pásztor Imre (kis képünkön balról), 
a Miskolc Holding Zrt. kommuniká-
ciós vezetője a szerdai helyszíni be-
járás során emlékeztetett, a projekt 
keretein belül a város tavaly átadta a 
lillafüredi függőkertet, majd augusz-
tus 30-án a megújult diósgyőri várat. 
A projekt keretén belül kezdődtek el 
a Lovagi tornák terének és a hozzá 
kapcsolódó Vásártér kialakításának 
munkái, melyek jelenleg is zajlanak, 
befejezésük 2015 közepén várható.

Az eddig el-
végzett munkák-
ról Pandur Gábor, 
a kivitelező Zeron 
Zrt. fő-építésvezetője 
tájékoztatott. Mint elmond-
ta, a nyugati szárny alapozásával már 
elkészültek, jelenleg a zsaluzás és a 
talplemez vasszerelése zajlik, vala-
mint a nyugati szárny ún. lelátó ré-
szének az előkészítő alapozása. A 
fő-építésvezető kiemelte, a terveknek 
megfelelően alakul a kivitelezés, a hé-
ten megkezdik az északi lelátó alap-
testének kiásását is.

A régészeti feltárásokat is elvégez-
ték a területen. Lovász Emese régész  
(kis képünkön jobbról) érdeklődé-
sünkre elmondta, a feltárások során 

egy kövezett aljú 
építmény, csator-

na került elő, mely-
nek két felmenő fala 

is volt valamikor.
Mint ismert, a készülő Lo-

vagi tornák tere három oldalról védett, 
a diósgyőri vár felé nyitott tér lesz, ahol 
mintegy 3 ezer néző fér el, de mobil le-
látóval és mobil székekkel még tovább 
növelhető az ülőhelyek száma. A té-
ren elhelyeznek egy mobilszínpadot 
is, melynek hátterét a vár adja – igazán 
exkluzív díszletet kapnak majd tehát a 
rendezvények. Ez azonban nem jelen-
ti azt, hogy a várban megszűnnének a 
programok, továbbra is lesz ott lehető-
ség arra, hogy koncerteken, előadáso-
kon vegyünk részt.

Több mint 1600 óvodás vált iskolássá, 
egy új közösség tagjává Miskolcon. 
Szeptember 1-jén nemcsak nekik, ha-
nem valamennyi tanköteles diák szá-
mára elkezdődött a tanítás, a város 30 
általános iskolája várta a tanulókat, 
51 elsős osztály indult idén.

A hétfőn kezdődött tanév június 
15-éig tart, az általános iskolások 181 
napot töltenek az intézményben.

– Miskolcon 1647 tanköteles gyer-
mek kezdi el most az iskolát. 51 első 
osztály indult, ez a szám az elmúlt 
évhez hasonlóan alakult – nyilatkoz-
ta Hosko Orsolya, a KLIK Miskolci 
Tankerületének tanügy-igazgatási 
referense.

A Szabó Lőrinc Általános Iskola 
aulájában reggel 8 órakor gyűlt ösz-
sze a több mint 600 tanuló, a taná-
rok és a szülők.

Három elsős osztályban 90 kicsi 
kezdte meg tanulmányait. Előt-
te azonban az elsősök, a hagyomá-
nyoknak megfelelően, áthaladtak a 
tudás kapuján, sőt, nagyobb társaik 
köszöntése után három bátor kisis-
kolás már verset is mondott.

Molnár Péter, a terület önkor-
mányzati képviselője is először a di-
ákokat köszöntötte, különösen a ki-
csiket, sok sikert kívánva nekik a 
nyáron csendes, most azonban fel-
bolydult méhkashoz hasonlító isko-

la falai között. A pedagógu-
sokról szólva megemlítette, 

hogy szeptemberben ismét 10 
százalékkal nő a pedagógusok 

bére. És a szülők számára is fon-
tos információként a fejlesztések-

ről is beszélt.
– Bár a város már nem fenntartó, 

fontos az iskola Miskolcnak. Ezért 
például nyáron 6 millió forintból fel-
újították a Szabó Lőrinc iskola föld-
szinti mosdóit – hangsúlyozta. Ezt 
a felújítást a képviselő is támogatta, 
most pedig a könyvtár fejlesztésére 
ajánlott fel 100 ezer forintot.

Vízvezetékcsere után aszfaltoztak is a Bruckner Győző utcában. A tel-
jes utca vízvezetékcseréje 60 millió forintba került, az aszfaltozás pedig 
40 millióba.

A terület képviselője szerint ezzel az utcában megvalósul a teljes vízi-
közmű- és útrekonstrukció. Kovács Józsefné Budai Mária elmondta, egy 
1,1 kilométer hosszú utcáról van szó, amelyben éveken keresztül folya-
matos csőtörés nehezítette az itt élők mindennapjait. Most volt lehető-
ség a városvezetéssel és a MIVÍZ-zel közösen elindítani egy új, komplex 
rekonstrukciós beruházást, ami a városban összesen 500 millió forintba 
kerül, ebből jutott 100 millió erre a szakaszra.

Az ellenzék tudatosan próbálja belekeverni a polgármestert és a városve-
zetést az iskolaigazgatók kinevezéseinek ügyébe! – írja csütörtöki közle-
ményében a miskolci városháza, megengedhetetlennek nevezve, hogy bár-
ki is kampánycélra használja az iskolákat, a pedagógusokat és diákokat.

Mint ismeretes, korábban Földe-
si Norbert MSZP-frakcióvezető köz-
leményében azzal vádolta a városve-
zetést, hogy a tantestület és a szülők 
tiltakozása ellenére, „az avasiak és a 
tapolcaiak nyakára ültettették, az ál-
lami iskolacég aktív segedelmével” a 
Kazinczy Ferenc iskola új igazgatóját.

„Köztudott, hogy 2013. január 1-jétől 
az iskolák állami fenntartásba kerültek. 
Ezzel egyidejűleg létrejött a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ. Így 
a fenntartói jogok és kötelezettségek, az 
iskolák szakmai irányítása és felügye-
lete, valamint az ezen feladatokkal járó 
teljes döntéshozatali hatáskör a Klebels-

berg Intézményfenntartó Központ fel-
adatkörébe tartozik.

Miskolc önkormányzata működtetői 
kötelezettséget lát el az általános iskolák-
ban és gimnáziumokban. Ennek meg-
felelően mindent megtesz azért, hogy 
tanintézményeinkben európai szintű 
oktatást biztosítsunk a tanulóknak. Az 
elmúlt időszakban több 100 millió Ft-os 
fejlesztések kezdődtek a miskolci oktatá-
si intézményekben. Csak néhányat emlí-
tünk ezek közül: a Földes Ferenc Gimná-
ziumban természettudományos laborok 

épülnek több mint 330 millió forintból, 
az Avasi Gimnáziumban több mint 340 
millió Ft-ból, a Hunyadi Mátyás Tagis-
kola infrastrukturális fejlesztésére több 
mint 495 millió Ft-ot fordítunk. Az ok-
tatás szakmai irányításában viszont 
döntéshozatali jogkörrel a polgármester 
nem rendelkezik. Tehát, az iskolák élén 
álló intézményvezetők megbízásával, ki-
nevezésével kapcsolatban a polgármes-
ternek nincs döntési jogosultsága!

Az iskolákkal kapcsolatos vala-
mennyi oktatásszakmai döntést a Kle-

belsberg Intézményfenntartó Központ 
hozza meg.

Az ellenzék a polgármestert szólí-
totta meg az általános iskolák igaz-
gatóinak kinevezése ügyében, ami a 
teljes tudatlanság és tájékozatlanság, 
vagy éppen a rosszindulat jele.

A polgármester az iskolákban nyu-
galmat szeretne, ezért megengedhetet-
lennek tartja, hogy az ellenzék kam-
pánycélra használja az iskolákat, a 
pedagógusokat és diákokat” – fogalmaz-
nak a városháza közleményében.

Városháza: Ne haszNálják kaMpáNycélra az iskolákat!

MiskolcoN is becsöNgettek!

                    -építkezés 
csúcsra járatva

Vezetékcsere és 
aszfaltozás 
a bruckner utcában

épül a loVagi 
torNák tere is

takata



Elkészült a 26. Miskolci Grafi-
kai Triennálét lezáró katalógus, 
amelyet a triennále záróakkord-
jaként mutattak be csütörtökön, 
a Miskolci Galéria Rákóczi-há-
zában. Az öt kiállítást magába 
foglaló tárlatsorozat végén vita-
indító beszélgetéssel értékelték 
az idei felhozatalt, s leginkább a 
triennále létének jelentőségét.

– Számomra a legfontosabb, 
hogy a múzeumnak lehetősé
ge nyílt arra, hogy újból egy má
sik világba tekinthessen be. Most 
a kortárs művészethez kerülhet
tünk közelebb. Annak a 130 ki
állítónak 400 képe hatással van a 
Herman Ottó Múzeum életére is, 
s nem csupán a képzőművészetben 
köszön vissza – mondta el Pusztai 
Tamás múzeumigazgató. – Sok
szor hallottam, hogy ennek a ki
állításnak leáldozott a napja azzal, 
hogy a Miskolci Galéria a múze
umhoz került. A kötet is bizonyít
ja, hogy nemcsak a triennále ma
rad Miskolcon, hanem a grafikai 

műhely jelentősége, megítélése 
sem változott. Több mint ötven
éves hagyományról beszélünk, 
ami a művészekre, a művészetpár
tolókra és az ifjú művészjelöltek
re is hatással van – hangsúlyozta 
Pusztai Tamás, elmondva, hogy az 
idei triennáléra 260 művész jelent
kezett, több mint 800 képből válo
gatott a szakmai zsűri.

Kiss Gábor alpolgármester ki
emelte: a város számára nagyon 
fontos, hogy létezzen a triennále.

– A történet, még biennáléként, 
’61ben indult. Komoly művészeti 
esemény, kiállítássorozat, amely
nek a mai világban, a mai finan
szírozási lehetőségek nyomán leg
nagyobb jelentősége, hogy létezik. 
Fontos bemutatkozási lehetőséget 
nyújt a kiemelkedő tehetségű mű
vészeknek, ezért érdemes meg
őrizni. A legfontosabb érték, üze
net mégis az, hogy van grafikai 
triennále. Nagy érték, mérce, mely 
Miskolcot a grafika fellegvárává 
tette – hangsúlyozta az alpolgár
mester.
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Hétvégén, csütörtök-
től vasárnapig újra 
benépesül a miskol-
ci Népkert. Szep-
tember 4-től 7-ig 
immár harmadszor 
rendezik meg váro-
sunkban a Miskolci 
Sörfesztivált, a legna-
gyobb hazai sörünnepet.

A kihagyhatatlan nyárbúcsúzta
tó kulturális és gasztronómiai ren
dezvény iránt idén minden eddi
ginél nagyobb az érdeklődés, 
a szervezők felkészültek az 
előző években tapasztalt 
közel 70 ezer fős látogatói 
szám fogadására, és ennek 
megfelelően bővítették a 
gasztronómiai kínálatot. 
A Borsodi Sörgyár teljes 
termékpalettája mellett kéz
műves sörök és külföldi sör

különlegességek széles 
választéka, az ország 
minden szegletéből 
érkező árusok stand
jain számtalan íny
csiklandozó falat 

várja a feszti
válozókat. A 

különleges kon
certprogram az elő

ző években a rendezvény 
védjegyévé vált. Idén sem 
lesz másként.

Csütörtökön, a 
fesztivál nyitá

nyán fellépett, 
és fergeteges, 
ütős bulival 
köszöntötte a 
miskolciakat a 
legendás rock
banda, az Edda 

Művek. Szóra
koztatott még má

sok mellett az Irigy Hónaljmirigy 
is, de itt lesz a popdíva, Zséda, az 
RGO, a Hooligans, élő, zenekaros 
koncertet ad Dobrády Ákos, Király 

Viktor és Kállay Saun
ders András, nagy 

bulira készül a 
Korda/Ba lázs 
házaspár, LL 
Junior, Zoltán 
Erika, Kasza 
Tibi, Dj Do
minique, vala

mint számtalan 
további neves ha

zai előadóművész és 
zenekar.

Az idei fesztiválról sem hiányoz
hatnak legendás külföldi előadók: 
pénteken Dr. Alban, szombaton az 
örök fiatalság ódájának megének
lője, az Alphaville, vasárnap a ’70
es ’80as évek ikonja, a Boney M lép 
színpadra.

Már hagyomány, hogy az évad kezdete előtt szín-
házünnepet tartanak a miskolciak és a Miskolci 
Nemzeti társulata. Ezúttal sem lesz ez másképp. 
A teátrum vezetése most vasárnap invitálja izgal-
mas programokra és találkozásra a város szín-
házszerető közönségét. Lesznek új arcok, feleme-
lő érzések, és kivételes ízelítő a kezdődő évadból.

A szeptember 7ei ünnep délelőtt, a színház ze
nekarának ébresztőjével kezdődik az árkádok alatt. 
Ezt követően lesz a Nagy Leleplezés – bemutatko
zik a teátrum új homlokzati arculata –, megnyílik 
a Makrancos kiállítás a Kaffka Margit Általános 
Iskola fiataljai által készített képregényekkel, a szín
ház hat rendezője bemutatja, mi mindent fog ren

dezni az évadban, s természetesen lesznek állandó 
programok is, mint arcfestés, jelmezjáték, táncta
nulás és minden, ami színház, minden, ami mis
kolci, minden, ami ünnep.

A leglátványosabb változás talán a színház hon
lapját érte, amely szintén az ünnepen debütál. Kiss 
Csaba, a színház direktora elmondta, nagy harc 
volt, de siker koronázta, hogy sikerült visszaszerez
niük az mnsz.hu domaint – eddig ugyanis mnsz.eu 
címen volt elérhető a miskolci színház honlapja. Va
sárnaptól ez mnsz.hura módosul.

Nyolc év után újra van színpadi emelő a Nagy
színházban, igazi élményt nyújt a színpadon s a 
közönség soraiból látva is a gyűrűs forgószínpad, 
amely már több mint egy méter magasba is fel tud 

emelkedni.
– Új balettmesterünk van, emel

lett hat új táncos érkezett a Miskolci 
Baletthez. A legnagyobb változás ná
luk történt. Emellett három új színé
szünk is lett, ketten főiskoláról jönnek, 
ők is bemutatkoznak majd a vasárna
pi ünnepen, de a zenészeink is készül
nek egy kis meglepetéssel, este pedig 
három előadásunk is lesz, amelyet a 
színház partnereinek, barátainak szer
vezünk, mintegy köszönetképpen – 
hangsúlyozta Kiss Csaba.

Újabb szépkorúakat köszöntött a miskolci 
önkormányzat az elmúlt napokban. Szabó 
Lászlóné, Lukács Vencelné és Ternay Józsefné 
egyaránt 90. születésnapját ünnepelte augusz-
tus végén.

Az ünnepelteknek Óvári Zsuzsanna főosz
tályvezető tolmácsolta a város megbecsülését, el
ismerését és köszönetét, valamint Orbán Viktor 
miniszterelnök üdvözletét.

Szabó Lászlónét (képünkön) otthonában lá
togatták meg. A születésnapját augusztus 31én 
ünneplő hölgy jó egészségben, vidáman 
ünnepelt. Vejével és lányával él már majd’ 
húsz éve. Jászay Zsolt, a hölgy veje el
mondta, anyósa nagyon 
aktív, jól érzi magát, 
habár térdei már ki
csit fájnak, de a ker
ti munkákat most 
sem hanyagolja.

Szabó Lászlóné har
minc éve él Miskolcon. 
Tiszalúcon született, 
„mestersége, címere: 
szabó”. A varrás so

káig jelentett számára hivatást, de mikor váro
sunkba érkezett, akkor a MÁV Igazgatóságnál 
kezdett dolgozni, telefonközpontosként – egész 
életében ez az egy munkahelye volt. Keményen 
dolgozott egész életében, a telefon mellől ment 
nyugdíjba, s szabadidős tevékenységként vissza
tért életébe a varrás is.

– Szeretetkész ember volt mindig. Végigdol
gozta az egész életét, hite ma is erős, de már csen
desebb a vallásgyakorlásban. Azelőtt a belváro
si református templomba járt mindig, de már 
a mozgás nehézkessé vált számára, így a maga 

csendességében gyakorolja vallását. Jól érzi 
magát nálunk, sok újságot olvas, érdeklik 

a hírek, a nagyvilág történései, nagyon jó 
egészségnek örvend – 
mondta veje.

Szabó Lászlóné 
jelenleg lányával és 
vejével él, sokat jár 
azonban unokájához 
látogatóba, s a család 
két legkisebb tagját, 
a három és a fél éves 
lány dédunokáját is 
sokszor meglátogatja.

Családi napra várja az érdeklődőket szep
tember 6án a 21. Sz. Általános Iskola udvarára 
Kovács László önkormányzati képviselő és No
vák Józsefné (LISZI) házigazda. Vendéglátás
ról a Miskolci Agrokultúra Kft. gondoskodik, 
önkormányzati termékekkel, kedvező vásár
lási lehetőségekkel. Lesznek családi versenyek, 

sportprogramok, vetélkedők, felnőtteknek 
sörivó, kolbászevő, gyerekeknek pedig szörp
ivó, fánkevő verseny, DVTKközönségtalálko
zó, szurkolói ankét, dedikálás, fényképezés és 
még sok más szórakoztató érdekesség. Jelent
kezés, regisztráció: LISZI iroda (3535 Miskolc, 
Kuruc u. 75. fszt.) vagy a helyszínen 12.30ig.

Szeptember 1. – január 10. között a diósgyőri 
plébánián végzi szolgálatát Kaposi István diakónus.

A diósgyőri Mária neve plébánia búcsúja 
szeptember 14én, vasárnap lesz. Előtte, csütör
töktől szombatig háromnapos lelkigyakorlatot 
tart a templomban a 18.30 órai szentmisék ke
retében Gulyás Zsolt karcagi plébános. A búcsúi 

szentmisét is ő mutatja be vasárnap, 10 órai kez
dettel. 

A minorita templom hittanosainak Veni San
cte szentmiséjét 14én, vasárnap, fél 10 órai kez
dettel mutatják be a templomban. Délután 4 
órakor a rendház ebédlőjében lesz mocorgós 
szentmise a kisgyermekes családoknak.

hArAng-híreK„Diósgyőrinek születni kell!”

Katalógus-bemutatóval 
zárult a triennále

    A tAlálKozáS ünnepeSzínházünnep:

Boldog születésnapot!

hArMADSzor!

Elstartolt a legnagyobb hazai sörünnep!

SörfeSztivál



6 Hirdetés Miskolci Napló

Apróhirdetés
50 éves érettségi találkozót szer-
vezünk, ezért várjuk osztálytársa-
ink jelentkezését, akik a miskolci 
Herman Ottó Gimnázium IV.C. osz-
tályában végeztek 1964-ben (osz-
tályfőnök dr. Seres Kálmánné), a 
jelentkezéseket a 30/690-8062 te-
lefonszámra kérjük. Találkozó idő-
pontja: 2014. október 4.
Szobafestőket azonnali be-
lépéssel felveszünk miskolci 
munkákra. Tel.: 06-30/846-4838.
Drótszőrű magyarvizsla köly-
kök, 7-8 hetesek kaphatók, mis-
kolc-hejőcsabai kennelből. 
Szü  leik kiváló küllemű, törzsköny-
vezett vadásztársak. A kölykök 
származási lappal rendelkeznek, 
és szerető, igényes gazdit várnak. 
Ár 25-30 E Ft, megegyezünk.. Ér-
deklődni: 46/304-175,  vagy a 06-
30/322-9991. 

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.    

Kamarás Máté a fellépője és védnöke is egyben a  gálaestnek, ahol számos 
miskolci származású és kötődésű művész lép a színpadra. Jancsó Dóra, Var-
ga Andrea, Tunyogi Bernadett, Pető Zsófia, Szécsi Viktória, Simon Fruzsina, 
Cselepák Balázs, Molnár Erik, Kriston Milán, Szabó Zsolt előadóművészek-
kel és ifjú borsodi tehetségekkel is találkozhat a közönség az est folyamán.

Jegyek 2900 Ft-os áron kaphatók elővételben 
a Művészetek Háza jegypénztárában. 

szeptember 26., 19 óra

ÚJra MuSical éS MiSkolc!
Miskolc és környéke tehetségeiért GÁlaEST lesz a Művészetek Házában

szeptember 3–9.

KERESSE FANTASZTIKUS ÁRAINKAT!
Előhűtött 

csirkecomb 
farrésszel   

1 kg,
(szeptember 5-7-ig) 

529 Ft

Baba  
lanolinos 
szappan  

125 g,
egységár: 1112 Ft/kg

139 Ft

Rama  
kocka    

250 g,
egységár: 876 

Ft/kg
219 Ft

„COOP magyaR hEtEk! tízszEREs nyEREmény – hazai FinOmságOkkal! 
nyEREményjáték – RészlEtEk a szóRólaPOkBan:

COOP trappista sajt  1 kg 1399 Ft
COOP Cola light, narancsízű széns.üdítőital  2 l, egységár: 74,50 Ft/l 149 Ft

...és további termékek a szeptember 3–9-ig tartó akciós szórólapban!

lEgyEn EzEntúl is COOP üzlEtEink REndszEREs vásáRlója!

Paradicsom 
1 kg ,

(szeptember  
5-7-ig) 

269 Ft

Az akció érvényes: 
2014. 09. 06-tól 2014. 09. 12-ig 

Coccolino öblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft
Lenor öblítő, 1 l  599 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
Perwoll finom mosószer, 3 l, 666 Ft/l 1999 Ft
Bref power gél, 750 ml, 665 Ft/l 499 Ft
Flóraszept konyha-, fürdőszoba tisztító, 750 ml 599 Ft

Szegett szőnyegek, lábtörlők több méretben kaphatók.
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Miskolci Napló – A város lapja

Egész napos élményeket kínált a 
miskolciak ezreinek s az idelátoga-
tó turisták tömegeinek a diósgyőri 
vár átadó ünnepsége múlt szom-
baton. Besenyei Péter műrepülő 
világbajnok légi-showja, külön-
leges esküvő, lovagi és gólyalábas 
bemutatók, ezernyi színes lufi, 
ágyúlövés, középkori hangulatot 
idéző zenék, táncok, étkek, itó-
kák… felsorolni sem lehet azt a sok 
látványosságot, amely sokak szá-
mára örökre emlékezetessé tette az 
alkalmat. Este Király Viktorral, a 
P. Mobillal és nagyszabású tűzijá-
ték-showval zárult az ünnep.

A megújult várat L. Simon László, 
a Miniszterelnökség parlamenti ál-
lamtitkára, és Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere adta át. – Képzeljük 
el, hogy visszatérünk a XIV. század-
ba, amikor még három tenger mos-

ta Magyarország határait, hadserege 
Európa egyik legerősebbje volt – 
mondta ünnepi beszédének elején L. 
Simon László. Kifejtette, a 
lovagkirálynak köszönhe-
tően a diósgyőri vár kü-
lönböző tudományok re-
gionális központja volt. 
Aztán jöttek az évszáza-
dok és az értékek, ame-
lyek ezek között a falak 
között voltak, elvesztek, 
a falakat lerombolták. A 
XIX. század kultúrpoliti-
kája fedezte fel újra mind-
ezt, állította meg a rombo-
lást, majd a XX. században 
megkezdődött a megóvása, így elke-
rülte a pusztulást a megye legértéke-
sebb műemléke. Szimbolikus ez az 

átadás – hangoztatta az államtitkár. 
– Iránymutató a következő évek re-
konstrukciós munkálataihoz!

L. Simon László gratulált, és meg-
köszönte mindenki munkáját, aki 
hozzátett ehhez a fejlesztéshez. Mint 

mondta, azt a fontos városépítő tevé-
kenységet, amelyet Kriza Ákos és csa-
pata elkezdett Miskolcon, a kormány 

továbbra is támogatja és 
szolgálja. 

Kriza Ákos úgy fogalma-
zott: a vár a nemzet, a kö-
zösség erejének jelképe. Év-
századokon át csak romok, 
falmaradványok álltak itt, 
Diósgyőr hallgatag kövei 
azonban most újra meg-
szólaltak – ezeket a falakat 
az egész magyarság számá-
ra újították meg. – Ha van 
erőnk, akaratunk, akkor 
tudunk várat, várost építe-

ni! – jelentette ki a polgármester, aki 
felhívta rá a figyelmet, hogy egész 
szeptemberben nyitott kapukkal vár-

ják a miskolciakat, akik díjmentesen 
tekinthetik meg a helyreállított várat.

– Tudatosan formáljuk a jövőt, kö-
szönet mindenkinek, aki kezdemé-
nyezte, koordinálta, elvégezte ezt a be-
ruházást. Folytatjuk az építkezést a 
Lovagi tornák terével és a vár környéké-
nek helyreállításával. Miskolc csak úgy 
kerülhet az élre, ha nem másokat követ, 
hanem a gyökereire építkezve újszerű 
megoldásokat mutat fel. Nagy Lajos lá-
nya az első nő volt, akinek a fejére ke-
rült a magyar korona, minden miskolci 
nő merítsen ebből önbizalmat, a férfiak 
pedig legyenek büszkék feleségeikre, lá-
nyaikra – hangoztatta a polgármester. 
Kiemelte, Miskolcon mindenki segítsé-
gére szükség van, mindenki fogjon meg 
egy téglát, hogy minden tégla a helyére 
kerülhessen. – Építkezzünk együtt, hi-
szen együtt erősebbek vagyunk! – zárta 
szavait Kriza Ákos.

fotó: juhász á., Mocsári L.Átadták a megújult diósgyőri várat

„Építkezzünk együtt, hiszen együtt erősebbek vagyunk!”



Múlt és jelen

Az 1878-ban átadott és szállodaként működő saroképületről az 1920–1930-
as évek fordulóján készült a képeslap. A földszinti főbejárat már átadta a helyét 
a Nemzeti Hitelintézet Rt.-nek, és a Kazinczy utcai részen is a szállodától füg-
getlen kávéház működik. 1934-ben aztán a szálloda bezárt, s Menner László 
tervei alapján városi bérházzá alakították. A belváros centrumában, az elő-
kelő lakásokban a városi elit lelt otthonra. A Nemzeti Hitelintézet 1938–1939 
között átköltözött a Kazinczy u. 2. számú saroképületbe, s helyére a Magyar 
Országos Központi Takarékpénztár miskolci fiókja került. A Kígyó gyógy-
szertár a háború után, de még az 1949. évi államosítás előtt költözött ide. 

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

akkor...

...és Most

Miskolci napló8

Palóczy László református lelkész 
gyermekeként 1783-ban Miskol-
con született. Az 1817-ben készült 
telekkönyv a mai Papszer utca 16. 
számmal azonosítható helyen jelzi 
„nagyságos Palóczy László úr” há-
zát, a református paróchia mellett. 
Az épület sértetlenül élte túl az 
1843. évi nagy tűzvészt. 

A tulajdonos vármegyei követként 
Pozsonyban, az országgyűlésen kap-
ta meg a tragédia hírét, de maradt. 
Az a – később valótlannak bizonyult 
– hír, hogy a „leveles-tár” is leégett, 
viszont nagyon megviselte. Ez a „le-
veles-tár” és a múzeum napjainkban 
is őrzi a hat ciklusban volt képvise-
lő munkásságát, életművét, írásos és 
tárgyi hagyatékát.

Palóczy László 1809-től lépett – 
Pesten végzett jogászként – a várme-
gye szolgálatába. Először az 1825–
1827 közötti országgyűlésen vett részt 
követként, má-
sodszor pedig 
1832–1836 kö-
zött képviselte 
a vármegye 25 
pontos követe-
lését (kérését) 
Pozsonyban. Így 
azt, hogy az or-
szággyűlés he-
lyezze át üléseit 
Pestre, a lakosság 
tájékoztatására 

adjanak ki országgyű-
lési újságot, a megye 
pénzbeli támogatá-
sának összegét is 
előadta, amely a 
Nemzeti Színház 
és a Tudós Tár-
saság felépítésére, 
létrehozására vo-
natkozott. 1833-ban 
megválasztották az 
országgyűlés jegyzőjé-
vé, amelyről később úgy 
beszélt, hogy „legelsőként ír-
tam már magyar nyelven és Magyar-
ország törvényeit”. Ez olyan nagy 
jelentőségű volt, amiért díszkard-
dal „jutalmazták” társai, s a kardon 
Czuczor Gergely alábbi sorai voltak 
olvashatók: „A haza lelke beszélt, 
szavait jegyzette Palóczy. / Tiszte-
lik e hazafit borsodi szívrokoni!” A 
díszmagyar viseletéhez ezt a kardot 

mindig felkötötte, 
s ezzel ábrázolja 
őt Grimm Rezső 
(1832–1885) fest-
ménye is, amely 
1861-ben készült, 
amikor utoljára 
vett részt az or-
szággyűlés mun-
kájában, annak 
korelnökeként.

Az emblemati-
kus tárgyak kö-
zött a múzeumba 

került Palóczy aranytol-
la és ezüstserlege is. Az 

aranytollat mint me-
gyei másodalispán 
kapta, s azon is fel-
irat olvasható: „Bor-
sod arany tollat 
nyújt ím számodra 
Palóczy! / Mert szív-
vel, tollal Hon’ s’ Ma-

gyar híve valál!” Az 
1832/1836-os reform-

országgyűlés tagjainak 
ajándéka az ezüsttálcára 

helyezett, fedéllel ellátott ezüst-
serleg, amelyet felső peremén körbefutó 
felirat díszít az alábbi szöveggel: „Szíved, 
eszed, tollad, Honnak vala szánva Paló-
czynk. / Érte barátidnak vedd ezen hála 
jelét (1832–36)”.

Az 1839–1840. és az 1843–1844. 
évi pozsonyi országgyűlések után az 
ötödik „ciklusát” Palóczynak a for-
radalom és szabadságharc időszaka 
jelentette. Az országgyűlést 1848. jú-
lius 2-ra hívták össze, immár először 
Pestre. A forradalmi események sod-
rában korelnökként követte a képvi-
selőházat Debrecenbe. S mert sem 
elnök, sem alelnökök nem voltak, 
(vagy többnyire korlátozottak vol-
tak), szinte teljes egészében ő látta el 
az országgyűlés elnöki feladatait. Így 
került közvetlen munkakapcsolatba 
Kossuth Lajossal, aki 1849. április 14. 
és augusztus 11. között kormányzóel-
nöki tisztet töltött be. (Folytatjuk)

Dobrossy I. 

MIskoLcI szobortörténet

Gyöngyözőbor, pezsgő, jazz, gaszt-
ronómiai különlegességek és még 
számos más program kicsiknek és 
nagyoknak – ezt kínálta az Ava-
si Gyöngyöző múlt csütörtöktől 
szombatig, az Avasi Cellarium Pá-
linka és Borházban.

Nyári meleg napokon a két sláger al-
koholos ital, a sör és fröccs mellett egy-

re nagyobb teret hó-
dít a gyöngyöző- és 
habzóbor. A laikus 
fogyasztó minden 

szénsavas bort 
pezsgőnek ti-
tulál, pedig 
alapvető kü-
lönbség van 
köztük. Az 

erjedés fo-
lyamán a szőlő cukortartalma átalakul 
alkohollá és szén-dioxiddá, és ha az 
utóbbit nem engedjük elillanni, készen 
is van a pezsgő.

A program szervezője, Némedi 
Varga Zoltán elmondta, a gyöngyö-
zőborok egyre népszerűbbek, Olasz-
országban a mindennapok italának 
számít. A többi mediterrán ország-
ban is kedvelik, s a magyar borászok 

is egyre több gyöngyözőbort készíte-
nek. Az avasi rendezvényen tíz ma-
gyar borászat borai és pezsgői közül 
ízlelhettek az érdeklődők, és tízféle 
kézműves szörp is oltotta a szomjat.

S hogy mindez jól csússzon, faszé-
nen sült csirkemell és grillezett geleji 
gomolya is várta az ínyenceket – friss 
salátával, házi bagettben – kellemes 
muzsikával.

Egyhónapos, ingyenes várláto-
gatásra invitálja a miskolciakat 
Kriza Ákos, Miskolc város polgár-
mestere.

Kriza Ákos a múlt szombati, 
vár átadó ünnepségen jelentette be, 
hogy a Közép-Európában is egye-
dülálló látványosságokat kínáló, 
felújított diósgyőri várat hétfőtől 

egy hónapon át miskolci lakcímkár-
tyával ingyen lehet megcsodálni. Az 
áfafizetési kötelezettség miatt a város 
jelképes összegért belépőket vásárol 
a várat üzemeltető Miskolci Kulturá-
lis Központtól, így teszik lehetővé a 
miskolciak számára egy hónapon át 
az ingyenes belépést, látogatást Diós-
győr megújított várába.

A Magyarországi Evangélikus 
Egyház szeptembertől átvette a 
Reményi úti óvodát. A miskol-
ci oktatási intézmény ünnepélyes 
tanévnyitóját hétfőn tartották a 
belvárosi evangélikus templom-
ban. Fabiny Tamás, az északi egy-
házkerület püspöke az istentisz-
teleten kiemelte: szeretnék átadni 
a gyermekeknek azt a szellemisé-
get, amit az egyház évszázadok óta 
képvisel.

Miskolc evangélikus lakosságá-
nak nagyon régi vágya vált valóra 
azzal, hogy általános és középisko-
la után egy óvoda, a Reményi utcai 
intézmény is fenntartásukba ke-
rült – emelte ki Fellegvári Zoltán, 
a Kossuth Lajos Evangélikus Álta-
lános Iskola, Gimnázium és Peda-
gógiai Szakközépiskola igazgatója.

Az óvoda hagyományait továbbra 
is megtartja, de a nevelésbe, oktatás-
ba az evangélikus egyház tanításait, 
a keresztény szemléletmódot is beil-
lesztik. Mint Havasi Zsoltné tagóvo-
da-vezető ismertette, tapasztalataik 
már korábban is azt mutatták, hogy 
a szülők egyre bővülő köre igényli a 
gyermekek hitoktatását a Reményi 
utcai óvodában – ennek megfelelően 
biztosítják is azt számukra.

Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere a rendezvényen kiemelte: az 
a többlet, amit az egyházi oktatás 
és nevelés hozzá tud tenni a gyer-
mekek fejlődéséhez, nagyon sokat 
jelent. A város oktatási-nevelési 
intézményeinek immár negyede 
egyházi fenntartásban van, Mis-
kolc közösségének nagy megelége-
désére. 

palóczy László mellszobra a népkertben 2. rész

tanévnyItó 
és IstentIszteLet

egyhónapos,          ingyenes várlátogatás

MIskoLcIaknak
Avasi Gyöngyöző kicsiknek és nagyoknak
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A lengyel bajnok, a tíz légióssal 
felálló KH Sanok volt a Jegesmed-
vék ellenfele múlt szombat este, 
a II. Miskolc Autó Kupa utolsó 
meccsén. A Jegesmedvék 4–1-es, 
nagyszerű győzelmet arattak, de 
egy góllal lemaradtak a kupagyő-
zelemről. – Ez után a győzelem 
után is azt mondom, hogy nem 
az eredmény volt a fontos, hanem 
a teljesítmény, amit nyújtottunk. 
Úgy működtünk csapatként a já-
tékban és a járulékos ügyekben is, 
ahogy arról egy edző csak álmod-
hat. Senkit nem kellett noszogatni, 
mindenki maximálisan odatette 

magát. Azt azért sajnálom, hogy 
egy góllal lemaradtunk a kupagyő-
zelemről – mondta el a mérkőzést 
követően Majoross Gergely, a Ma-
cik edzője.

A II. Miskolc Autó Kupa vég-
eredménye:

1. Olimpija Ljubljana
2. Miskolci Jegesmedvék
3. KH Sanok
Legjobb kapus: Brayan Pitton 

(KH Sanok)
Legjobb hátvéd: Jesse Dudas 

(Miskolci Jegesmedvék)
Legjobb csatár: Ales Musics 

(Olimpija Ljubljana)

Gőzerővel készül az Aluinvent 
DVTK női kosárlabdacsapata, hi-
szen közeleg az első edzőmérkőzés 
időpontja. Hétfőtől társaival edz 
a DVTK új amerikai irányítója is, 
aki komoly erősítése lehet az első 
osztályú pontvadászat rajtjára és 
az Európa Kupa-szereplésre készü-
lő miskolci csapatnak.

Italee Thomas az el-
múlt szezont az af-
rikai Bajnokok Li-
gájában töltötte, 
ahol a legérté-
kesebb játékos-
nak választot-
ták meg. A 25 
esztendős já-
tékos nem is-
meretlen Mai-
kel Lopez edző 
előtt sem, a spa-
nyol bajnokságban 
már mérkőztek egy-
más ellen akkori csapa-
taikkal.

– Még csak három napja vagyok 
Miskolcon, ismerkedem az új állomás-
helyemmel. De vasárnap talán már 

lesz egy szabad-
napunk, akkor 
szeretném fel-
térképezni a vá-
rost. Egyébként 

minden időmet 
az edzések, illet-

ve a pakolás viszi el 
szállásomon és még 

küzdök kicsit a 9 órás idő-
eltolódás miatt, az átállással is 

– nyilatkozta Italee Thomas.
A többiekkel együtt tette dolgát 

az edzésen Horváth Betti, a nyáron 

az U 18-as magyar válogatott tag-
jaként Eb-t nyerő fiatal tehetség is, 
akit terveiről kérdeztünk. Elmond-
ta, mindenképpen szeretné azt a tel-
jesítményt nyújtani, amit tavaly a 
második félévben. Kapott játéklehe-
tőséget, tudott bizonyítani, szeretné 
mindenben segíteni a csapatot. 

A csapat terve, hogy a Magyar Kupá-
ban és a bajnokságban is érmet szerez-
zen. Az ehhez vezető úton az első lépést 
vasárnap 17 órától, a Győr otthonában 
esedékes felkészülési mérkőzésen telje-
sítheti majd az Aluinvent DVTK.

Miskolcra érkezett nemrégiben, 
és a következő napon már tovább 
is futott Kassa felé a Visegrádi 
Négyek (V4) Futás 12 cseh résztve-
vője. Közben azonban megajándé-
kozták a gyermekvédelmi központ 
Győri kapui részlegének lakóit, és 
találkoztak a miskolci városvezetés 
képviselőivel is.

A 12 ostravai sportember augusz-
tus 25-én érkezett meg Visegrádról 
Miskolcra. Az utolsó kilométerekre 
helyi futók egy csoportja is csatlako-
zott hozzájuk. Együtt érkeztek meg a 
belvárosba, ahol Szász László, a Mis-
kolci Sportcentrum Kft. ügyvezetője 
tolmácsolta Kriza Ákos polgármes-

ter üdvözletét. Másnap a cseh futók 
a városházán találkoztak Zsiga Mar-
cellel, Miskolc sportért is felelős al-
polgármesterével, majd felkeresték a 
gyermekvédelmi központ 13. számú 
szakmai egység befogadó otthonát.

A gyerekek kedves rajzokkal fo-
gadták őket, de a vendégek sem ér-
keztek üres kézzel: láthatósági 
karszalagokat, kifestőket, buborék-
fújókat, pólókat hoztak a gyerekek-
nek. Zsiga Marcell elmondta, a gyer-
mekek számára már önmagában az 
is inspiráló lehet, hogy „hús-vér” 
sportolókkal találkozhatnak.

A cseh sportemberek Kassa felé 
folytatták útjukat, onnan Katowi-
cébe indultak, onnan pedig haza, 

Ostravába. Összesen 770 kilométert 
tettek meg.

A Visegrádi Négyek (V4) Futás ötle-
te még 2006-ban született meg, de tör-
ténete korábbra nyúlik vissza. 1985-
ben – a II. világháború 40. évfordulója 
és Ostrava felszabadulásának alkalmá-
ból – Ostrava német testvérvárosából, 
Drezdából 6 német sportoló szervezett 
futást. 2005-ben – a 60. évfordulón – 
ugyanezek a sportolók ismét elfutot-
tak Ostravába. Jaromir Horak, aki ak-
koriban a város egyik alpolgármestere 
volt, 2006-ban szervezett egy hasonló 
futást Ostravából Drezdába, Drezda 
fennállásának 800. évfordulója alkal-
mából. Itt kapta az ötletet a testvároso-
kat érintő futásra.

Az OTP Bank Liga 6. fordulójá-
nak utolsó mérkőzésén a Diós-
győr hazai pályán 1–1-es dön-
tetlent játszott a Debrecennel 
vasárnap este. A Loki bátran 
kezdett, L’Imam Seydi fejesével 
vezetést szerzett, majd a DVTK 
Zsidai László kiállítását követően 
már emberelőnyben egyenlített 
Georges Griffiths révén.

Az első helyzet Sidibéé volt, de 
13 méteres lövését még védte Antal. 
Ezt követően Vadnai előbb lábbal, 
majd fejjel veszélyeztetett, mind-
két alkalommal alig tévesztett célt. 
A 31. percben aztán a Loki meg-
szerezte a vezetést: Korhut beadása 
után Seydi hat méterről a jobb sa-
rokba fejelt.

A második félidő elején is a ven-
dégek előtt adódtak lehetőségek, de 
Vadnai és Bódi lövéséből sem lett 
gól. Ezt követően a hazaiak folya-
matosan átvették a mérkőzés irá-
nyítását, de a kapura veszélytele-
nek voltak. A 77. percben aztán 
ember előnybe került a DVTK, mi-
után Zsidait kiállította a játékveze-
tő. Gosztonyiék be is indultak, a 84. 
percben Griffiths révén összejött az 
egyenlítés, sőt, a hajrában akár a 
győzelmet is megszerezhették vol-
na, de Marjanovic a kapufát talál-
ta el.

OTP Bank Liga 6. forduló: DVTK 
– DVSC 1–1 (0–1)

Szerdán Ceglédre látogatott a 
DVTK, a Ligakupa A-csoportjának 
első mérkőzésén. A túlnyomóan fi-

atal játékosokból álló csapat az első 
félidőben megszerezte a vezetést, 
de a hazaiak aztán fordítani tud-
tak.

Ligakupa A-csoport 1. forduló
Ceglédi VSE – Diósgyőri VTK 

4–1 (0–1)

Döntetlen a Debrecennel,  
vereség a Ceglédtől

Változás történt 
a PannErgy 
Miskolci Vízi-
labda Club veze-
tőedzői poszt-
ján. Bachner 
András szakmai 
igazgató arról 
adott tájékoz-
tatást, hogy a 
csapatot két évig 
irányító Binder Szabolcs helyett 
Bíró Attila lett a miskolci pólósok 
edzője.

Bachner András szerint a váltás 
oka az volt, hogy az eddigi edző-
vel nem tudtak közös nevezőre 
jutni a csapat jövőjével kapcsolat-
ban. Az új szakvezető, Bíró Attila 

az OSC és az 
FTC edzője is 
volt már, illetve 
Kemény Dénes 
mellett a válo-
gatott másod-
edzőjeként is 
tevékenykedett 
és most már 
ő készíti fel a 
miskolci póló-

sokat a minél sikeresebb bajnoki 
szereplésre. Bachner András szak-
mai igazgató, a Miskolci Vízilabda 
Clubhoz most csatlakozó fiatal te-
hetségekkel kapcsolatban jó hírek-
kel szolgált, ugyanis Kovács Zoltán 
és Keresztúri Márton is részt vesz 
a magyar válogatott tagjaként az 
U 20-as Európa-bajnokságon.

Új vezetőedző  
a vízilabDázóknál

Több száz kilométeren biztattak sportolásra

JegesmeDve-hírek

sport

Térden a lengyel bajnok

ÚJ amerikai irányíTó

Felkészülési meCCs előtt  
a kosaras lányok

v4-futás
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A Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat Egyesület Észak-Magyaror-
szági Régió Központjának vezeté-
sével, illetve a régióban működő, 
a szervezet által fenntartott haj-
léktalan-ellátó intézményeinek 
elkötelezett, odaadó munkájával 
három telephelyen: Miskolc, Sátor-
aljaújhely és Hatvan városokban 
2012. szeptember 1-jén indult el a 
„Kezdd újra, vár a világ” című, TÁ-
MOP-5.3.3-11/2-2011-0014 azono-
sítószámú projekt, mely 2014. au-
gusztus 31-én fejeződött be.

A program keretében 48 hajléktalan 
embert kívántunk felkészíteni a mun-
kavállalásra, az önálló lakhatásra, cél-
ként tűzve ki az utcán élő hajléktalan 
személyek társadalmi visszailleszke-
désének, foglalkoztathatóságának elő-
segítését, sikeres munkaerő-piaci 
integrációjának megalapozását. A pro-
jektben 55 hajléktalan ember vett részt, 
csökkentve az utcán, közterületen élők 
számát, elősegítve társadalmi tagságu-
kat.

A projekt keretén belül felkészítettük 
és támogattuk a hajléktalan embereket 
l  az önálló lakhatásuk megteremté-

sében, és annak fenntartásában 
l  foglalkoztathatóságuk javítása 

érdekében kommunikációjuk és 
konfliktuskezelési technikájuk fej-
lesztésében 

l  foglalkoztatásuk érdekében számí-
tástechnikai ismereteik bővítésé-
ben, OKJ-s képzés  elvégzésében, 
önkéntes munkavégzésben, mun-
kakeresésben

l  társadalmi integrációjuk és szoci-
alizációjuk érdekében bővítettük 
háztartástan ismereteiket, kezel-
tük esetleges szenvedélybetegségü-
ket, fejlesztettük önismeretüket

l  a polgári életük megteremtésének, 
valamint a szabadidejük hasznos 
eltöltésének érdekében filmklubot, 
kirándulásokat, motivációs táboro-
kat szerveztünk

A célok elérése érdekében csopor-
tos foglalkozásokat, képzéseket, egyé-
ni fejlesztési lehetőséget nyújtottunk a 
hajléktalan emberek részére szociális, 
mentori munka keretében.

A projekt szolgáltatásai:
l  Lakhatási támogatást nyújtottunk 

32 hajléktalan embernek 12/16 hó-
napon keresztül

l  Képzésben és csoportos fejlesztés-
ben vett részt 55 ember

l  Önkéntes munkavégzésben vett 
részt 30 ember

l  OKJ-s képzésben vett részt  
4 ember

l  Egyéni fejlesztésben, támogatás-
ban vett részt 55 ember

l  Szakmai tudásmegosztó műhelyta-
lálkozókat tartottunk rendszeresen 
a hajléktalan-ellátásban dolgo-
zó kollégáknak, valamint a társ-
szakmák képviselőinek regionális 
szinten

l  A projektben résztvevő mentorok 
munkáját folyamatos szupervízió-
val segítettük

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
jelmondata, „A hit védelme, a szegé-
nyek szolgálata” szerint a projektben 
résztvevő munkatársaink és önkénte-
seink áldozatos munkájukkal nyújtot-
tak segítséget és oltalmat a nélkülözők, 
rászorultak részére. 

A projekt eredménye:
A projekt eredményeképpen a Ma-

gyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesü-
let Észak-Magyarországi Régió Köz-
pontja, hajléktalan-ellátó intézményei 

és önkéntesei a régióban elöljáróként 
mutatták be, hogy a hajléktalanság nem 
végállomás, a hajléktalan emberek nem 
kitaszított, elrejtendő emberek, a haj-
léktalan-ellátás célja és feladata nem-
csak testi-lelki nyomoruk enyhítése, 
hanem a fedél nélkül élők társadalmi 
tagságának visszaszerzése, kapcsola-
taik növelése, az önálló életvitelre való 
felkészítése. 

A támogatás adatai
A projekt az Európai Unió támogatá-

sával, az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósult meg.

Kedvezményezett: Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület.

A projekt megvalósításának idősza-
ka: 2012. 09. 01–2014. 08. 31.

Támogatási összeg: 67 557 109 Ft.
Sajtókapcsolat: Kulcsár Judit pro-

jektvezető, kulcsar.judit@maltai.hu, 
tel.: +36/30/959-7040.

Kemecsei Judit szakmai veze-
tő: judit.kemecsei@gmail.com, tel.: 
+36/30/326-8067.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET „KEZDD ÚJRA, VÁR A VILÁG” 
TÁMOP-5.3.3-11/2-2011-0014 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN  
HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁT SEGÍTETTE.
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Szeptember 8. | hétfő 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 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 Prog-
ramPont 20.30–06.00 Képújság.

Szeptember 9. | kedd 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 Sportpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 
Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Sportközvetítés felvételről 21.00–06.00 
Képújság.

Szeptember 10. | 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.

Szeptember 11. | 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 Helyzet-
kép 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 Prog-
ramPont 20.30–06.00 Képújság.

Szeptember 12. | péntek 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 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.

Szeptember 13. | 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.

Szeptember 14. | 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, 
hír összefoglaló 20.25 Honvéd7 21.00 Film 21.45–07.00 Képújság.

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

Ajánló

SZEpTEMbER 12. | péntek
15.00 Társadalom és gazdaság: ki-

hívások, lehetőségek, jövőkép – 
minikonferencia. Fáy András Görög 
Katolikus Közgazdasági Szakközépis-
kola, Miskolc, Jászi Oszkár u. 1. Házi-
gazda: dr. Orosz Atanáz és Palánki Fe-
renc püspök atyák. 

SZEpTEMbER 13. | SzombAt
Szent István tér, Nagyszínpad
9.30 Szentmise – Alberto Bottari de 

Castello apostoli nuncius.
10.30 Megnyitó. – beszédet mond: 

dr. Veres András püspök, dr. Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere; Alak-
szainé dr. Oláh Annamária, a miskol-
ci KÉSZ elnöke.

11.00 Elégedetten és tartósan a 
párkapcsolatban. Pál Ferenc atya 
előadása.

12.00 José Luque (a Diósgyőri VTK 
volt csapatkapitánya) beszélge-
tése fiatalokkal a hitről.

12.30 Bojtocska Bábcsoport
13.30 Fráter György Katolikus Gim-

názium és Kollégium kórusa 
énekel

14.30 La Mancha lovagja című musi-
cal a Fényi Gyula Gimnázium di-
ákjainak előadásában

17.00 Regős Vokál koncertje
18.00 Páterrock koncertje
20.00 Caramel koncert

Beszélgetősátor I.
11.00 Hogyan lehet a munkanélküli-

ség okozta lelkiállapotból kijön-
ni? Gyakorlati tapasztalatok a leszaka-
dó rétegekkel kapcsolatban.

12.30 Evangéliumi üzenet. A közösség 
szolgálata a magyar közoktatásban. 

14.00 A drogokról tisztán és világosan 
– Nem minden használ nekem... 

15.00 Szép Cserehát program bemu-
tatása

15.30 Közös Tér program bemutatá-
sa – közösségfejlesztési program

16.00 Lehet kis településen is boldo-
gan élni. 

18.00 A cigány családok evange-
lizálásának lehetőségei, ered-
ményei.

Beszélgetősátor II.
11.30 Közgazdász sátor: „Lehet-e 

erényesen gazdálkodni?”
13.00 Az egyház lételeme a kommu-

nikáció.
15.00 Fiatal papok: az egyházközség 

társadalmi üzenete.
17.00 Gazdálkodás katolikus kézzel. 
18.00 Gyermekvédelem, ifjúságvé-

delem, gondozásba vett fiatalok 
esélyei.

IFI-KATTÁRS
13.10 Beszélgetés jegyességről, há-

zasságról. Demkó Balázs szervezőlel-
kész, Miskolci Apostoli Exarchátus.

15.30 Lelki görcseid – mentális prob-
lémák és azok megoldásai a fia-
taloknál.

18.00 Gyere velem! – kiút a roma élet 
útvesztőiből. Jezsuita Roma Szakkollé-
gium és a Görög Katolikus Egyetemi és 
Főiskolai Kollégium, Cigány Szakkollé-
gium bemutatkozása.

19.00 Építs közösséget! – összetarto-
zunk, mint borsó meg a héja.

Évszakok titkai – felkészülés az őszre a makrobiotika jegyé-
ben. Előadó: Tóth János metafizikai pszichoterapeuta. Idő-
pont: szeptember 9. kedd, 17 óra. Helyszín: Szabó Lőrinc Ide-
gennyelvi Könyvtár.

KATOLIKuS TáRSAdALMI NApOK

meghívó

gazdusné pankucsi katalin önkormányzati képviselő lakos-
sági fogadóórát tart szeptember 13-án, 8–10 óráig a Lomb utcai 
buszvégállomásnál, és 11–13 óráig a Vasgyári kórház parkjában. 
Vendég: Kriza Ákos, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere.

Seresné horváth zsuzsanna önkormányzati képviselő lakos-
sági fogadóórát tart szeptember 13-án, 9–11 óráig a Tokaji Ferenc 
úti pálinkafőzdénél, és 12–14 óráig a Honfoglalás parkban. Ven-
dég: Kriza Ákos, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere.

LAKOSSáGI fOGAdÓÓRA

Ha jogi problémájuk, 
kérdésük van, küldjék el 
szerkesztőségünk címé-
re. A borítékra írják rá: 
„Mindenkit érhet jogeset”. 
Dr. Strassburger Gyula és 
dr. Tulipán Péter ügyvéd 
írásban válaszol!

MINdENKIT éRhET  
jogeSet

hirdetés

hirdetés

gazdag és változatos évad 
Évadnyitó társulati ülését tar-
totta kedden a Csodamalom 
Bábszínház társulata, húsz 
előadás kerül majd műsorra 
az új évadban, amelyet kedden 
nyitottak meg a társulat tagjai. 
A közönség számára idén is a 
társulat másnapi, látványos bel-
városi felvonulása jelezte, hogy 
kezdődik a bábos évad. 

A Csodamalom természetesen 
továbbra is a legkisebbekre fóku-
szál, de a gyermeklelkű felnőttek, 
s az általános iskola felsőbb tago-
zatosai is találnak majd kedvük-
re való programokat a következő 
évadban.

Szabó Attila, a bábszínház ve-
zetője elmondta, a Jancsi és Ju-
liska történetével indul majd az 
előadások sora szeptember 6-án, 
ezt követően pedig a falra festett 
sárkány meséje elevenedik meg, 

amit a Ludas Matyi követ. No-
vember 30-án, Tulipán Gábor 
emlékének adózva a Holle anyót 
mutatják be. Több darabot újra-
gondolnak majd, s a sikeres prog-
ramok továbbra is folytatódnak. 
A Miskolci Nemzeti Színház egy 
bérletében különböző műfajok 
jelennek meg, köztük a bábszín-
házi művészettel, s a Csodama-
lom egyik előadásával. Folyta-
tódik a szakkörök és témanapok 
sorozata, de elutazik a társulat 
Nagyváradra is, méghozzá két 
darabbal – cserébe a nagyváradi 
társulat is vendégeskedik majd a 
miskolci bábszínházban. 

Megújult a Csodamalom Báb-
színház honlapja, illetve egy régi 
hagyományt is új életre keltettek. 
A Muzsikáló udvar nyáron várta 
a zene kedvelőit – minden műfaj 
megjelent, így mindenki megta-
lálhatta a neki leginkább tetszőt.

l  Felvidéki barangolás (Zólyom, 
körmöcbánya, besZtercebánya):  
szeptember 20. – 5500 Ft

l  selmecbánya-sZentantal: 
szeptember 20. – 5000 Ft

l  almanapok csengerben:   
szeptember 27. – 5000 Ft

l  tutajoZás a dunajecen:  
szeptember 27. – 7500 Ft

l  FüZéri pálinkaFőZő FesZtivál: 
október 04.  – 3500 Ft
l  nagyvárad „tegnap és ma”:   

október 18.  – 4500 Ft

Cím: Miskolc, Bató-ház földszintjén 
Tel.: 46/344-454

www.KoRuTAK.Hu

eZ a kupon 
500 Ft-ot ér!  

1 Útra 1 Főnek!
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Múlt szombaton, délután három óra után néhány perccel kanyarodott a várba vezető útra egy limuzin azok-
kal a fiatalokkal, akik abban a szerencsében részesültek, hogy elsőként köthettek házasságot az újjáépí-

tett diósgyőri várban, illetve a vár megújított, felszentelt kápolnájában. Mint ismeretes, a jegyeseket 
– Karajz Nikolettet és Lugosi Ottót – pályázat útján választották ki. A helyszínen már 

várta őket a királyi pár, akik jókívánságaikkal és tanácsaikkal látták el a menyasz-
szonyt s a vőlegényt. Ezt követően indultak el a kápolnába, ahol egyházi szertar-
tás keretében összeadták őket, majd kíséretükkel átmentek a vár ugyancsak fel-
újított, látványos lovagtermébe, a polgári szertartásra.                         Fotó: Végh Cs. 

64 kilónyi drogot 
kapcsoltak le

Több mint százmillió forint értékű drogot és fegyvereket fog-
laltak le, három férfit pedig elfogtak a napokban – a TEK mun-
katársaival közösen – a megyei rendőr-főkapitányság munka-
társai Emődön és Sajószögeden. A drog mellett két puskát és 
egy gépkarabélyt, több mint egymillió forint értékű készpénzt 
találtak a telephelyen és a pincében, melyen szombaton este 
ütöttek rajta a rendőrök. Az akcióról szeptember 1-jén tartottak 
tájékoztatót a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányságon.

Csaló kéreget az Avason
Közleményben cáfolta Fodor Zoltán önkormányzati képvise-

lő, hogy az ő tudtával és engedélyével gyűjt pénzt az a fiatalem-
ber, aki a Miskolci Városgazda Kft. láthatósági mellényét viselve 
csöngetget be az Avas III. ütemének lakásaiba, s elhunyt gyer-
meke temetésére kéreget. Minden esetben arra hivatkozik, hogy 
Fodor Zoltán tudtával és engedélyével végzi a gyűjtést. – Ez ha-
zugság. A napok óta tartó gyűjtésről semmit sem tudok, ilyen 
akciókhoz nem adtam, nem is adhattam engedélyt. Arra kérek 

mindenkit, hogy akit a 
fia talember felkeres, az 
hívjon engem a 30/678-95-
33-as telefonszámon, vagy 
értesítse az avasi rendőrőr-

söt (30/749-63-75) – hangsúlyozza közleményében Fodor Zoltán.

Elfogták a térfigyelőt kilövő férfit
Augusztus 26-án elfogták, majd meghallgatták a rendőrök 

M. Gábor 19 éves miskolci lakost, aki elismerte, hogy augusztus 
15-én ő lőtte meg légpuskával a számozott utcáknál a térfigyelő 
kamerát. A férfi lakásán több légpuskaalkatrészt is lefoglaltak. 
A Miskolci Rendőrkapitányság rongálás elkövetése miatt indí-
tott eljárást. 

Késsel támadt a napozó nőre
Napozás közben támad-

tak meg egy nőt augusztus 
29-én, az Avason. Támadó-
ja kést szorított a nyakához 
– később meg is vágta ott, 
majd hátba szúrta. Az áldo-
zatnak sikerült bemenekül-
nie egy boltba a Felsőruzsin 
körúton, ott kért segítséget. 

Kazacsay Ferenc osztályvezető főorvos lapunknak elmondta, sok-
kos állapotban, két szúrással szállították be a megyei kórházba az 
áldozatot. A nyaki szúrás szerencsére nem okozott gégesérülést, a 
másik szúrás azonban behatolt az áldozat mellüregébe, légmellet és 
vérmellet okozott. Mostanra szerencsére túl van az életveszélyen, 
stabil az állapota. A hétfőn megtámadott nő úgy nyilatkozott, a 
férfi valószínűleg kifigyelte, s előre megtervezett módon támadta 
meg. Azt is gyanítja, hogy nem először fordított kést ember ellen, 
annyira profi módon használta.

Királynék vára

Diósgyőr várát a „Királynék vára”-ként is emlegették, mi-
vel századokon át a királynék jegyajándéka volt. Rejtvé-
nyünkben néhány olyan királyné nevét rejtettük el, akik 
birtokolták a várat. Kérjük, a megfejtéseket együtt, legké-
sőbb szeptember 17-én éjfélig juttassák el szerkesztő-
ségünkbe. A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 
2014-es Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.
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Forró NyoMoN

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

Este Király Viktorral, a P. Mobillal és nagyszabású tűzi-
játék-showval zárult az egész napos, várátadó ünnepség Di-
ósgyőrben, amely bizonyára ezreknek, tízezreknek szolgált 
maradandó, életre szóló élménnyel. A várfalról középkori lát-
ványosságot idéző görögtűz, a bástyákról pedig tűzijáték rob-
bant az éjszakába.

Az első esküvő

A  hét  fotója
MoCsári L. 

FeLVéteLe

Tűzijáték


