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Miskolc város vezetése minden évben elismerésekkel köszöni meg a köztisztvi-
selők és a hivatali dolgozók munkáját. idén 11 önkormányzati dolgozó kapott elis-
merő oklevelet, ketten „év köztisztviselője”, ketten pedig életmű-díjat vehettek át. 

Bontják a MÁV-telepet, augusztusig a tervek szerint 16 épüle-
tet dózerolnak el a területen. itt épül majd fel a Martin-kertvá-
rost és Tiszai pályaudvart összekötő Y-híd, amely tehermente-
síti a Búza teret és megkönnyíti az eljutást az ipari parkokhoz. 
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Bontják a MÁV-telepet, augusztusig 
a tervek szerint 16 épületet dózerol-
nak el a területen. Itt épül majd fel a 
Martin-kertvárost és Tiszai pályaud-
vart összekötő Y-híd, amely teher-
mentesíti a Búza teret és megkönnyí-
ti az eljutást az ipari parkokhoz. 

Az eddig itt élő családok komfor-
tosabb lakásokat kapnak az önkor-
mányzattól, amely a teljes területet 
rendezni szeretné. – Tárgyalásokat 
folytatunk a MÁV Zrt.-vel és a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelővel an-

nak érdekében, hogy a későbbiek 
során az egész telep eltűnhessen és 
– gyakorlatilag a Kandó térig – át-
adja a helyét az új infrastrukturális 
beruházásoknak – mondta el a hely-
színen Menyhárt Szabolcs, a vagyon-
felügyeleti osztály vezetője

Az Y alakú hidat a martin-kertváro-
si felüljárónál építik meg, így a környé-
ken élők is gyorsabban juthatnak majd 
el a belvárosba. A Tiszai pályaudvarnál 
kialakítanak egy többszintes aluljárót, 
így egyszerűsödik a tömegközlekedés. 
A Vörösmarty út felől érkező átmenő 

forgalom a Búza tér elkerülésével jut-
hat el a József Attila útra.

Az átépítés gazdasági szempontból 
is nélkülözhetetlen – hangsúlyozta 
Kiss János alpolgármester.  Mint fo-
galmazott, elsőre talán nehéz belátni, 
hogy egy közlekedést érintő fejlesztés 
mennyire fontos lehet a későbbiekben 
a gazdaságot érintően. Megfelelő köz-
lekedési sebesség nélkül például nem 
lehet a munkaerőt megfelelően eljut-
tatni azokhoz az ipari területekhez, 
amelyek a város fejlesztési programjá-
ban szerepelnek.

BoNtják  
a MáV-telepet

„a fejlesztés gazdasági szempontból is nélkülözhetetlen”

A Semmelweis és a Szent Ferenc Kór-
ház is rácsatlakozott a városi táv-
hőhálózatra, miután befejeződött a 
MIHŐ Kft. „Miskolci távhőszolgálta-
tás bővítése” elnevezésű beruházása.

A munkálatok során 1,7 kilométer 
hosszúságú, korszerű, földbe fekte-
tett távfűtési gerincvezeték épült meg 
az Ifjúság utca-Csabai kapu-Bottyán 
János utca érintésével, a kórházak ré-
szére szükséges bekötő-vezetékekkel, 
valamint nyolc felhasználói hőköz-
ponttal. Elkészültek az utómunkák is, 
helyreállították az utakat, járdákat, ve-
zetékfektetéssel érintett területeket. Jú-
nius 19-ig lezárult az építési munkáira 
vonatkozó műszaki átadás-átvétel, a 

távhő- és melegvíz-szolgáltatás július 
1-én indult el a kórházakban. A beru-
házás költsége csaknem 280 millió fo-
rint, 140 milliós állami és EU-s, vissza 
nem térítendő támogatással.

– Az elmúlt években több, igen ko-
moly beruházáson keresztül valósítot-
tuk meg a város hőszolgáltatásának 
korszerűsítését, gazdaságosságának 
javítását – mondta el Nyíri László, a 
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. 
ügyvezető igazgatója. A projekttel 
Miskolc ismét előrelépett a környezet-
védelem területén: több száz tonnával 
tudja csökkenteni az üvegházhatású 
gázok kibocsátását, jelentős mennyi-
ségű „primer” energiahordozót taka-
ríthat meg. 

kórházak csatlakoztak 
a távhőrendszerre

Az egészségügyi dolgozókat köszöntötték 
nemrég a MISEK-ben, Semmelweis nap 
alkalmából. Más elismerések mellett át-
adták az anyák megmentőjéről elnevezett 
díjat, az igazgatói dicséreteket, valamint 
a kórház főorvosi, adjunktusi kinevezé-
seit.

A magyar egész-
ségügy legnagyobb 
ünnepén hagyomá-
nyosan elismerik, 
megköszönik a terü-
leten dolgozók mun-
káját, kitartását, elhi-
vatottságát. 1994 óta a 
MISEK-ben Semmel-
weis-díjjal jutalmaz-
nak egy orvost: idén 
Barna Tibor, a Patho-
lógiai Osztály vezetője 
vehette át az emléklapot és a plakettet.  Emel-
lett az intézmény tizenhárom egészségügyi 
dolgozója kapott dicséretet illetve kitünte-
tést, öten pedig főorvosi és adjunktusi kine-
vezéseket vehettek át. Tiba Sándor főigazgató 
elmondta, régebben csupán egy munkacso-
portot jutalmaztak ilyenkor, az intézmény 

mérete, elvégzett munkájuk minősége azon-
ban indokolja, hogy most három részleget 
részesítsenek elismerésben. Ennek kapcsán 
a főigazgató kiemelte, az egészségügy tulaj-
donképpen egy „üzem”, az orvosok a műsza-
ki, technikai  háttérszolgáltatások nélkül nem 
tudnának működni, gyógyítani, így az ott 
dolgozók is megérdemlik az elismerést.

Az önkormány-
zat nevében Pfliegler 
Péter alpolgármester 
köszöntötte a MISEK 
dolgozóit.  – Van egy 
nap az évben, ami-
kor egy órára, féló-
rára vagy legalább 
egy percre meg lehet 
állni. Ilyenkor az em-
berek – a betegek, a 
betegségben majd 
egyszer szenvedők, 

vagy akár maguk az egészségügyi dolgozók 
is – elgondolkodhatnak ennek a napnak a 
jelentőségén. Amikor Semmelweis Ignácra 
emlékezve azokat ünnepeljük, akik gyógyí-
tanak minket és mindent megtesznek azért, 
hogy megőrizzük, visszanyerjük egészsé-
günket – hangsúlyozta. 

Gálaműsorral köszöntötték a kormány-
tisztviselőket kedden délután a Miskolci 
Nemzeti Színházban, a köztisztviselők 
napja alkalmából. 

Demeter Ervin, Borsod –Abaúj- Zemplén 
megye kormánymegbízottja ünnepi beszédé-
ben köszöntötte a tisztviselőket. Mint mondta, 
a B.-A.-Z. megyei az ország egyik legnagyobb 
kormányhivatala. Több mint 2500 kor-
mánytisztviselő dolgozik itt, 
több száz önálló hatáskör-
rel és 16 járási központ-
tal. A kormánymegbí-
zott elmondta, több 
lépcsőben, fokoza-
tosan veszik át az ál-
lami feladatokat az 
önkormányzatoktól 
és jövőre megvalósul a 
kormánytisztviselői élet-
pályamodell is. Demeter Er-
vin kiemelte, az ügymenetek egy-
szerűsítése és az e-közigazgatás kiépítése egy 
olyan hivatali rendszer megteremtését teszi le-
hetővé, amely alkalmazkodik felgyorsult vilá-

gunkhoz, beszédének végén pedig megköszön-
te a kormánytisztviselők áldozatkész munkáját.

Komáromi Éva hivatalvezető köszöntőjében 
úgy fogalmazott: a közszolgálat soha nem te-
her. Az egységes jogalkalmazás gyorsabb ügy-
intézést tesz lehetővé, egyre jelentősebb a kor-
mányhivatalok társadalmi szerepvállalása is. 
Mint mondta, a Quaestor-ügy károsultjai is a 
kormányhivatalokon keresztül nyújthatták be 

kárigényeiket. Kiemelte, az ügyfélszolgá-
latok ma már szinte mindenhol 

elérhetők és a tisztviselők 
lelkes, becsületes mun-

kájának köszönhetően 
az állampolgárok bi-
zalma erősödik.

Az ünnepi be-
szédek után az el-

ismerések átadása 
kö vet kezett. Ezúttal 

hu szon ketten kaptak di-
cséretet és átadták az Év kor-

mánytisztviselője kitüntetést is. 
Ezt idén Bodnárné Krizsán Klára vehette át. A 
gálaest a Miskolci Szimfonikus Zenekar kon-
certjével zárult.

„azokat üNNepeljük,  
akik gyógyítaNak MiNket”

„a közszolgálat soha nem teher”
A kormánytisztviselőket köszöntötték a színházban
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Miskolc önkormányzata is min-
den évben elismerésekkel kö-
szöni meg a köztisztviselők és a 
hivatali dolgozók munkáját, a 
köztisztviselők napján.

A városháza dísztermében ren-
dezett ünnepségen Kiss János al-
polgármester és Csiszár Miklós 
városi jegyző köszöntötte a jelenlé-
vőket. Az „Év köztisztviselője” ki-
tüntetésben részesült idén Deme-
ter Attila (Ellátási Osztály) és Tóth 
László (Adóosztály). Életmű-díjat 
vehetett át Cselényiné Tóth Anna 
(Egészségügyi és Szociális Osz-
tály) valamint Vass Lászlóné (Ha-
tósági és Ügyfélszolgálati Osztály).

Elismerő oklevéllel jutalmazták 
Baloghné Kovács Mónikát (Építé-
si és Környezetvédelmi Osztály), 
Csapó Andrásnét (Pénzügyi Osz-
tály), Mankovics Tamás Lászlónét 
(Vagyonfelügyeleti Osztály), Petra 
Lajost (Ellátási Osztály), Suga Il-
dikót (Hatósági Osztály), Albert-
né Lénárt Viktóriát (Önkormány-
zati és Szervezési Osztály), Godó 
Évát (Városépítészeti Osztály), 
Kovácsné Réthi Ellát (Városépíté-
szeti Osztály), Németh Zoltánnét 
(Egészségügyi és Szociális Osz-
tály), Sütő Esztert (Vagyonfelügye-
leti Osztály) valamint Vassné Papp 
Nóra közbiztonsági és közrendvé-
delmi referenst. 

Véget ért a türelmi idő, júliusban már 
büntetik azokat, akik nem irtják terüle-
tükön a parlagfüvet. Az önkormányzati 
rendészet munkatársai folyamatosan jár-
ják a kül- és belterületeket és ha parlagfü-
ves részeket látnak, azt jelzik az illetékes 
hivatalnak. 

A Város-
gazda mun-
k a t á r s a i 
tavasztól fo-
lyamatosan 
kaszálják a 
belterülete-
ket, egy hó-
napja pedig 
a peremré-
szeken is dol-
goznak. A 
tervek szerint 
július köze-
pére sikerül befejezni a munkát ezen a - csak-
nem 2 millió - négyzetméteren is, jelentősen 
csökkentve a város pollenterhelését. Pásztor 
Imre, a Miskolc Holding Zrt. kommunikáci-
ós vezetője elmondta, ha ezt a területnagysá-
got összehasonlítjuk a belvárosival – ami kö-
rülbelül 3 millió négyzetméter –, akkor talán 
még kevésnek tűnhet. – Viszont, ha azt néz-
zük, hogy így is mintegy 300 futballpályányi 
terület, amit kaszálni kell, láthatjuk, mekkora 
munkáról van szó – hangsúlyozta.

A Miskolci Önkormányzati Rendészet 
(MIÖR) munkatársai folyamatosan ellenőrzik 
a magánterületeket. Ahol szabálytalanságot 
találnak, feljegyzik a helyrajzi számot és fény-
képet készítenek. Belterület esetében az építési 
osztálynak, külterület esetében a földhivatal-
nak továbbítják az információkat.

K o v á c s 
László Csaba, 
a MIÖR köz-
t e r ü l e t- f e l -
ügyeleti és 
r e n  d é s z e t i 
v e  z e t ő j e 
i s m e r  t e t t e , 
az ille té kes-
ség ha  tá  roz-
za meg, hogy 
mely szer-
vezetet kell 
megkeresni-
ük és ki in-

tézkedik a továbbiakban.  Emlékeztetett, 
június 30-áig volt lehetőség a tulajdonosok-
nak megakadályozni, megelőzni a parlagfű 
virágzását. Ezt követően már nemcsak a fi-
gyelmeztetés, hanem a bírság is megjelenhet 
a szankcionálások között.

Ha valakinek parlagfű marad a területén, 
15 ezertől akár 5 millió forintig terjedő bír-
ságra is számíthat, amit adóként hajtanak 
be. A kényszerkaszálás költségeit is kiszám-
lázzák a tulajdonosnak.

Büntetést kap, aki nem irtja 
telkén a parlagfüvet

Meglehet, el kell még telnie egy kis 
időnek, mire mindenkiben tudato-
sul, hogy már használható az M30-
ast a 26-ossal összekötő északi 
elkerülő út. Mindenesetre most is 
érezhetően kisebb a forgalom a Jó-
zsef Attila utcán. Hogy tovább ja-
vuljon a helyzet, az önkormányzat 
rendeletben tiltaná meg az átmenő 
forgalmat a teherautók 
számára.

Mint arról beszámol-
tunk, nemrégiben meg-
nyílt a forgalom előtt az 
új nyomvonalon meg-
épült, csaknem hat kilo-
méter hosszú, Miskolcot 
észak-északkeleti irányból 
elkerülő út. Csütörtökön 
délután Miskolc főépíté-
szével, Rostás Lászlóval 
jártunk az új szakaszon. 

Elmondta, örömére 
szolgál, hogy az elkerülő megépítésé-
vel valóra válhat a célkitűzés: a sza-
kasz a várost megkerülve lehetőséget 
ad arra, hogy a jelentős kamionfor-
galom szinte teljes mértékben elke-
rülje a várost. Kivéve természetesen 
a célforgalmú járműveket.

A városon átmenő forgalom ko-
rábban annyira megterhelte a Jó-

zsef Attila utat és a Zsigmondy 
utcát, hogy szinte nem is lehetett ki-
sebb-nagyobb dugók nélkül bejutni 
a városba. Ez máris megváltozott és 
ahogy egyre több kamion, átutazó 
„felfedezi” az elkerülő nyújtotta elő-
nyöket – például a rövidebb menet-
időt –, fokozatosan még tovább ja-
vulhat a helyzet.

Rostás László elmon-
dása szerint, a későbbi-
ekben csak a célforgalmú 
teherautókat engednék be 
a városba, a többit pedig 
kitiltanák Miskolcról. A 
rendelettel a közeljövő-
ben a város közgyűlé-
se is foglalkozik majd, 
a tervek szerint ősszel 
már hatályba is lépne a 
korlátozás. Így – amint 
arra Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere rá-

mutatott korábban – a beruházás 
egyaránt erősíti a közlekedési, ár-
vízvédelmi biztonságot, a gazdasági 
infrastruktúrát, s élhetőbbé teszi a 
várost, mivel az elkerülő útnak kö-
szönhetően csökken a környezeti 
terhelés, a levegőszennyezés – emel-
lett egyszerűbbé válhat a mindenna-
pi közlekedés.

A perecesi napközis 
táborban igyekeznek 
a szabadidőt haszno-
san eltölteni – ahogy 
Mádai Linda tábor-
vezető mondja – min-
denféle kütyük, vagy-
is tv, telefon és tablet 
nélkül. Nemcsak 
Pereces, a Balaton is 
várja nyáron a mis-
kolci gyereket.

A perecesi táborban augusztus 7-éig vaká-
ciózhatnak a kisdiákok, legfeljebb 13 éves ko-
rig. Az önkormányzat napi háromszori étkezést 
biztosít, a térítés díja megegyezik azzal, amit a 
szülőnek az iskolában kell fizetnie. A gyerekek 
hintáznak, rajzolnak, homokoznak, ügyességi 
versenyeken vesznek részt.  – Most egy rétet raj-
zolok, amin 
sok virág 
lesz, meg 
madarak – 
mondta Jáno-
ki Anna Nóra 
táborozó, aki  
azért sze-
ret ide járni, 
mert jó a le-
vegő és a hely. 
Az első turnus 
mindig a leg-
zsúfoltabb, ezt 
nagyon hamar 
feltöltik az is-
kolák. A programok színesek, legtöbbször a sza-
badban vannak, csak rossz idő esetén húzódnak 
be az épületekbe. Sportvetélkedőket, ügyességi 
versenyeket és kézműves foglalkozásokat szer-
veznek a gyerekeknek.  

A közlekedés is megoldott a táborba, az 
MVK Pereces 1-es jelzésű autóbuszaira száll-
hatnak fel a gyerekek. A busz útvonala szerint 
az Avas városközpontban, a Tapolcai elága-
zásnál, a Szemere kertnél, a Zoltán utcánál és 

a Bulgárföldön áll meg. A perecesi nyári nap-
közis táborról a nyari.napkozi.miskolc@gmail.
com címen lehet érdeklődni.

A balatonmáriafürdői gyermektábor június 
16-án nyitotta meg kapuit, és szeptember else-
jéig fogadja a tanulókat. Itt 10-14 év közötti di-
ákok nyaralhatnak, a kilenc turnus alatt több 

mint ezer gyer-
mek üdülteté-
sét biztosítja a 
polgármesteri 
hivatal, térítési 
díj ellenében. 
A táborozá-
sokhoz szük-
séges szülői 
nyilatkozatot 
a www.mis-
kolc.hu ol-
dalról lehet 
letölteni. A 
nemzetközi 
testvérváro-

si gyermektábort idén 5. alkalommal szervezi 
meg az önkormányzat, július 31-e és augusztus 
7-e között, a Balaton partján. A 13 és 16 év kö-
zötti fiatalok megismerhetik egymás kultúráját 
és gyakorolhatják a nyelvet is. A résztvevő mis-
kolci testvérvárosok: Asan, Bourgas, Katowice, 
Kassa, Ostrava és Tampere. Előző évek hagyo-
mányai szerint a táboroztatás utolsó turnusá-
ban fogyatékkal élők és a Gyermekvárosban 
lakó gyerekek vehetnek részt. 

KorlátoznáK a tehergépjármű-forgalmat  
Miskolcon

Elismerések a városházán

VégrE itt a nyár – táBorozhatnak 
a gyErEkEk!



A sportvidámparkban mintegy 20 
féle kreatív sportpróba, a nagy-
színpadon színes programok - töb-
bek között Caramel és Hooligans 
koncert - az olimpiai látogatóköz-
pontban pedig interaktív kiállítás 
várja az érdeklődőket a vasárnap 
a miskolci Népkertben megrende-
zendő, ingyenes „Családi fesztivál 
a magyar olimpiáért” programon.

A gazdaságos olimpiarendezésről 
szóló nemzetközi reform, s az ennek 
tükrében készült hazai megvalósít-
hatósági tanulmány megismerése 
után a Magyar Olimpiai Bizottság 
(MOB) és a budapesti közgyűlés 
döntött arról, hogy támogatja Bu-
dapest és Magyarország kandidálá-
sát a 2024-es nyári játékokért. Pá-
lyázni azonban csak akkor érdemes, 
sőt szabad, ha az minden magyar 
embernek megéri és az olimpiaren-
dezés társadalmi egyetértésen ala-
pul. Ezért indult el a „Társadalmi 
párbeszéd az olimpiáért” program, 
melynek részeként a most vasárnap 
Miskolcra látogató családi fesztivál 
szórakoztató lehetőséget kínál, hogy 
jobban megismerhessük az olimpiai 
sportágakat, hazánk esélyeit, felké-
szültségét.

A sportvidámparkban felfújható 
játékokkal felépített gyereksarok, va-
lamint kreatív olimpiai sportpróbák 
várják a látogatókat. Tesztelni lehet 
a tudásunkat a kajak-kenu és evezős 
szimulátoron, a szabadtéri edzőpá-
lyán, vagy éppen a foci, kézi- és vízi-
labdakapukban. Lesz tenisz play&s-
tay, virtuális kerékpár, pingpong- és 
kosárlabda-adogató-gép, valamint 
felfújható szorító is.

Az olimpiai látogatóközpontban 
lehet vívni, lőni, vagy éppen sport-
ismereti totón a szellemet próbára 
tenni. A véleményszobában min-
denki elmondhatja, mit gondol a 

2024-es olimpiarendezésről. Mind-
emellett színes színpadi programok, 
sportbemutatók, Szani Roland mű-
sorvezetésével kvíz- és nyeremény-
játékok, valamint olimpikonokkal 
készített pódiuminterjúk várják a 
látogatókat. Fellép Kovácsovics Fru-
zsina, Danics Dóra és a The Biebers, 
19 órától Caramel, majd 20 órától 
a Hooligans nagykoncertje zárja az 
estét.

Miskolc a 2024-es magyar olim-
pia esetén, mint Budapestet kiegészí-
tő eseményhelyszín és szálláshely is 
szóba jöhet. A borsodi megyeszék-
hely június 3-án olimpiarendezéssel 
kapcsolatos konferenciának adott 
otthont. Kriza Ákos polgármester 
a rendezvényen kihangsúlyozta: a 
magyarországi olimpia olyan közös, 

nemzeti ügy, mellyel nemcsak a fő-
város, hanem az egész ország nyerne. 
Világraszóló vállalkozásnak nevezte 
az olimpiát, olyasvalaminek, amely 
minden magyar ember számára na-
gyon sok előnnyel járna – nem csu-
pán a sport, hanem az élet összes 
területén. A városvezető remek öt-
letnek tartja, hogy Budapest mellett 
más vidéki városok, akár kisebb tele-
pülések is bekapcsolódnának a ren-
dezésbe, az nem a főváros kiváltsága 

lenne. Kiemelte, az érintett térségek 
lakosai sokat profitálnának a hazai 
rendezésű olimpiából, a beruházá-
sok, fejlesztések révén ugyanis szá-
mottevően megerősödnének a helyi 
kis- és középvállalkozások.

A konferencián Varga László or-
szággyűlési képviselő emlékezte-
tett, Miskolc az elmúlt időszakban 
számos sportberuházást megvaló-
sított. Mint mondta, biztosra veszi, 
hogy a kedvező folyamatok sikeres 

pályázat esetén még inkább felgyor-
sulnának. 

Budapestnek és a Magyar Olim-
piai Bizottságnak szeptem ber 15-ig 
kell hivatalosan, szándéknyilatko-
zatban jeleznie a Nemzetközi Olim-
piai Bizottság felé, hogy megpályáz-
za a 2024-es játékok rendezési jogát. 
Rivális lehet Boston, Róma, Párizs, 
Hamburg, Isztambul, Baku és Doha. 
A NOB a végső döntést 2017 szeptem-
berében hozza meg a házigazdáról.

Gazdaságilag (is) megéri
A PricewaterhouseCoopers által 

készített, 1300 oldalas megvalósít-
ható tanulmány számításokkal tá-
masztja alá, hogy az olimpiarendezés 
révén 2017 és 2025 között mintegy 
100 ezer munkahely jönne létre. Az 
állam, a vállalatok és a háztartások 
3000 milliárd forint többletbevétellel 
számolhatnának. A legkiemelkedőbb 
években az olimpia 0,3 százalékkal 
is meglökhetné a GDP növekedését; 
akár 130 milliárd forint pluszbevétel 
keletkezne a turizmusban; amellett, 
hogy jelentősen erősödne Magyaror-
szág és Budapest ismertsége, jó híre.

Csak a finnek jobbak
Ha az érmeket a népességarány-

nak megfelelően vizsgáljuk, csupán 
Finnország és Svédország szerepel 
nálunk előkelőbb helyen. Kizárólag 
a játékokon eddig szerzett aranyér-
meket nézve azonban minden 60 ez-
redik lakosra jut egy hazánkban, en-
nél pedig csak a finnek tudtak eddig 
jobb átlagot produkálni a világon.
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Egy igazi szaunamester rengeteget segíthet a tö-
kéletes ellazulásban. A miskolctapolcai Barlang-
fürdőben ez hatványozottan igaz: Belley Attila 
többszörös magyar bajnok egyedi, jelmezes-zenés 
programjával különleges hangulatot varázsol a sza-
unába betérő vendégek számára.

Belley Attila zenei aláfestéssel, film vetítésével, 
jelmezben vezeti a szaunázást. Magyarországon ő 
vezette be 2012-ben ezt a komplex produkciót. Ő 
rendelkezik hazánkban a legtöbb Szauna Szeánsz Os-
car-szoborral – összesen öttel. Négyszer – 2012 óta minden évben – bejutott a döntőbe a rangos megméretteté-
sen. Háromszoros erőventillációs magyar bajnoknak is mondhatja magát, ezt a címet még senkinek sem sikerült 
elnyernie rajta kívül. A versenyen gépekkel mérik, milyen szélerősséget képes produkálni törölköző-pörgetéssel 
a szaunamester. 2012-ben Belley Attila Grazban bejutott a legjobbak közé a szauna világbajnokságon, tavaly el-
nyerte a közönségtől, a Magyarország legjobb szaunamestere címet. 

Pisztoly helyett íjat ragadtak 
a rendőrök

Idén már hetedik alkalom-
mal rendezték meg a Kék Nyíl 
hagyományőrző íjászversenyt 
múlt pénteken, a megyei ren-
dőr-főkapitányság kiképzőköz-
pontjában. Az eseményre több 
résztvevő korabeli viseletben 
érkezett. A mintegy két tucat 
versenyzőnek kilenc különböző 
feladatot kellett végrehajtania, 
volt például fix és mozgó célpontos, valamint vadlövészet is. Női kategóriában 
Hudák Mária Erzsébet (ORFK Hívásfogadó Központ) végzett az első helyen, 
második lett Lukács Eszter (Edelény Rendőrkapitányság). A férfiaknál Szilvá-
si Attila (Miskolci Rendőrkapitányság) bizonyult a legügyesebbnek, második 
helyen Adorján Róbert (Encsi Rendőrkapitányság) végzett. A legtöbb résztve-
vőt delegáló Encsi Rendőrkapitányság csapata különdíjban részesült.

Nyári fesztiválon buliztak
Óriási zenés, táncos bulit sikerült összehozni az elmúlt 

hétvégén az MVSC pályán, a háromnapos Miskolci Nyári 
Fesztiválon. A programot június 26-án, pénteken délután 
hagyományőrző egyesületek kezdték, este pedig Dér Heni, 
a By The Way, Korda György és Balázs Klári szórakoztat-

ta a közönséget. Szombaton délelőtt Zumba órával, gyer-
mekműsorokkal melegítettek majd Tóth Vera, Radics 

Gigi és Zséda slágereire mulathatott a 
közönség. Este after party indult, egé-
szen éjjel két óráig. A vasárnapi prog-
ram ismét gyermekműsorokkal, ügyes-

ségi vetélkedőkkel indult, késő délután és 
este pedig Karda Beáta, Tóth Gabi, és Caramel 

adott koncertet.

Negyedik alkalommal rendeztek múlt hétvégén 
Péter-Pál napi mulatságot a Szentpéteri kapuban. 
Idén a Rónai Ferenc Általános Iskola udvarára vár-
ták az érdeklődőket, zenés-kulturális programokkal. 
A Péter-Pál napi rendezvény elsősorban a Szentpéte-
ri kapuban élők szórakoztatását szolgálja, de termé-
szetesen másokat is szívesen látnak a mulatságon. A 
fellépők között ezúttal is szerepeltek helyi nyugdíjas 
klubok, együttesek, a rendezvény sztárja pedig a Nox 
együttesből ismert Péter Szabó Szilvia volt. Este, a la-
kosság kérésére, mulatós dalokkal szórakoztatták a 
közönséget. 

Péter-Pál napi mulatság

OsCAr-díjAs  
szAuNAMester



Új programokkal készülnek a 
szervezők az ötödik Miskolci 
Lecsó- és Pecsenyefesztiválra. A 
gasztronómia és a kutyás progra-
mok mellett lesz kamabajnokság, 
kerékpáros verseny és kétütemű 
járművek kiállítása. A főzőver-
senyt idén is a megszokott hely-
színen, a Csanyikban tartják au-
gusztus 8-án.

Baráti társaságok, családok vagy 
akár munkahelyi kollektívák is 
benevezhetnek a lecsófőző ver-
senyre. A csapatok három kategó-
riában indulhatnak. A rendezvény 
neve árulkodik arról, hogy pecse-
nyesütésben is összemérhetik tu-
dásukat a résztvevők.– A jelent-
kezők készíthetnek hagyományos 
lecsót, de természetesen várjuk az 
újdonságokat is – mondta el Sza-
bó István, a verseny zsűrijének el-
nöke. 

Az első lecsófesztivált annak ide-
jén civil kezdeményezésre szervez-
te meg a Tapolcafürdőért Egyesü-
let. Csiszár Miklós városi jegyző 

elmondta, már 
2011 óta fő-
védnöke a fesz-
tiválnak. Évről 
évre egyre többen 
vannak a látogatók és 
a versenyzők. A cégek csapa-
tépítésre is felhasználhatják ezt az 
alkalmat, a város pedig - mint ed-
dig – idén is vállalja a legjobbak dí-
jazását.

A főzőverseny és a kutyás be-
mutatók mellett számos újdon-
sággal készültek idén a szervezők. 
Lesz sok más mellett kerékpáros 
ügyességi verseny a fiataloknak, 
emellett kétütemű járműcsodákat 

is felvo-
nultatnak.  

– Har-
mincöt Tra-

bant, Wart-
burg és Simson 

kiállítását tervezzük 
kuriózumként – árulta el Kanyog 
Miklós, a fesztivál főszervezője. – 
Újdonság lesz még a kóstolójegy, 
ezzel végigmehetnek a látogatók 
és kóstolót kérhetnek a csapatok-
tól. A tizenegy kísérőprogramhoz 
utcai zenészek varázsolnak köny-
nyed hangulatot. Jelentkezni a 
miskolcilecsofesztival.hu honla-
pon lehet, július 31-éig.
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Zenészek, táncosok színes felvo-
nulással „hangoltak” csütörtök 
délután Miskolc belvárosában a 
péntek este kezdődő XIX. Borsodi 
Fonó Folkfesztiválra. 

Július 3-án és 4-én autentikus ma-
gyar népzene és világzene, tánchá-
zak, népművészeti bemutatók és 
sokszínű kísérőprogramok várták, 
várják a látogatókat a Diósgyőri vár-
ban. Szombaton a világzenei nagy-
színpad vendége lesz a Szinvavölgyi 

Néptáncműhely, majd a NOX-ból is-
mert Péter Szabó Szilvia, este pedig 
Szalonna és bandája szólaltatja meg 
Kárpát-medence leggyönyörűbb ze-
néit. Találkozhatunk a M.É.Z. zene-
karral, majd Little G. Weevill blues 
gitáros dalai hoznak új színt és han-
gulatot a fesztiválra. Hazánk első 
balkán rezesbandája, a Guca Party-
zans mérkőzik meg a „hegedű, a bor 
és a pálinka” kelet-európai nagykö-
veteként emlegetett Bohemian Be-
tyars-szal, a ha még lehet mindezt 

fokozni, a Gypo Circus mindenkép-
pen megpróbálja majd!

Az Agyagbanda és a Számadó 
„házi zenekarként” gondoskodnak 
az elmaradhatatlan táncházak fer-
geteges hangulatáról. Fellép az Ildi 
Rider, a Mintha Zenekar és idén egy 
helyi formáció, a Tényleg Zenekar 
a nagyszínpadon kap helyet.  A ki-
csiket Manó Fonó, népi játszótér, 
kismesterségek bemutatói, és kira-
kodóvásár várja. Itt lesz a családok 
kedvence: a Kiss Kata Zenekar is. 

Múlt hétvégén, immár negye-
dik alkalommal rendezték meg 
Keszthelyen a dal ünnepét. Az 
eseményen harmincöt amatőr 
kórus találkozott. A versenyben 
a legnagyobb sikert a Miskol-
ci Forrás Kamarakórus érte el: 
Balásné Molnár Ildikó karnagy 
vezetésével, elnyerték a „Feszti-
vál kórus” címet. 

A „cum laude” minősítésű For-
rás Kamarakórus 1986-ban ala-
kult. Repertoárjuk felöleli a 
magyar és az egyetemes kórusiro-
dalom széles palettáját a XV. szá-

zadtól napjainkig. Az utóbbi évek-
ben az oratórikus műfaj néhány 
értékes darabja is helyet kapott 
programjaikban. Két CD-lemezük 
jelent meg, Forrás, illetve Puer na-
tus in Betlehem címen.

A kamarakórus legutóbb 2004-
ben kapott fesztiválkórusi rangot, 
azóta nem vett részt ilyen verse-
nyen.   – Ez a minősítés most na-
gyon sokat jelent nekünk. Három 
évre újra fesztiválkórus lettünk, s 
nagyon jó volt érezni azt a szere-
tetet is, amit a gálakoncerten kap-
tunk – mondta el Balásné Molnár 
Ildikó. 

5
Lecsó- és pecsenyekészítésben versenyeznek

Sikeres évadot zárt a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar. Kilencven-
három koncertet adtak Miskolcon 
valamint Budapesten, s húsz száza-
lékkal növekedett a közönségük. 

 

– Tíz év után újra volt hangverse-
nyünk a budapesti tavasz egyik legran-
gosabb fesztiválján – mondta el Szászné 
Pónuzs Krisztina, a zenekar ügyvezető-
je a pénteki évadzárón. – Nagyon örü-
lünk, hogy visszakerültünk a pesti vér-
keringésbe. Miskolci fellépéseink közül 
mindenképp említést érdemel például 
az újévi koncert, amelyet háromszor 

adtunk elő telt házzal és még többre is 
lett volna igény.

Az ügyvezető hozzátette, húsz szá-
zalékkal növekedett fizető nézőik szá-
ma. A tavalyi 22.500-hoz képest idén 

27.500 jegyet adtak el. Ehhez hozzá-
járultak az újítások, mint például a 
Szívhang, a Hangár és a Ciróka című 
koncertek, amelyek mind egy-egy új 
korosztályt szólítottak meg. Mint el-
hangzott, a szimfonikusok zenélnek 
„a pocakban lévő babáknak, a totyo-
góknak, az általános és a középiskolás 
korosztálynak is”.

Gál Tamás, a zenekar művészeti 
vezetője a várszerenádokról szólva 
kiemelte: ez a négy hangverseny 
igazi kuriózumnak számított. 
– Nem csupán a közönség érez-

te különlegesnek a 
helyszín miliőjét, 
zeneileg is újdon-
ság volt ez. Olyan 
műsorokat játszot-
tunk, amelyek nem 
igazán jellemzőek a 
szimfonikus zene-
karokra – hangsú-
lyozta. 

A művészeti ve-
zető nagy sikernek 
tartja a felkérést is, 
hogy jövőre a Mű-
vészetek Palotájá-
ban adjon koncertet 
a zenekar. Szász-
né Pónuzs Kriszti-
na a rendezvényen 
köszönetet mon-

dott a jelen lévő Óvári Zsuzsanná-
nak, a Polgármesteri Hivatal Humán 
Főosztály vezetőjének a város támo-
gatásáért.

Az évadzárón díjazták a kerek év-
fordulót ünneplő zenészeket, s elkö-
szöntek a búcsúzóktól. Kihirdették 
az évad zenészét is, a tagok szavaza-
tai alapján idén Lipták Zsuzsa nyerte 
el ezt a címet.

A miskolci Fráter György Kato-
likus Gimnázium aulája adott 
otthont szerda délután Mocsári 
Ferenc zeneszerzői estjének, amely 
egyben ősbemutató volt. 

A Keresztény Értelmiségiek Szövet-
sége (KÉSZ) miskolci csoportja és az 
Éltető Lélek Alapítvány közös rendez-
vényén Alakszainé Oláh Annamária, 
a KÉSZ miskolci csoportjának elnöke 
köszöntötte a jelenlévőket. 

Mocsári Ferenc - a KÉSZ és a Szent 
Ferenc kórus alapító tagja – a ma-
gyar- és a világirodalom több ver-
sét megzenésítette, ezek hangzottak 
most el. A műveket Asztalos Julianna, 
Csáti-Ersók Károly, Hortai Rita, Kar-
dos Katalin, Kovács Éva és Romhányi 
Róbert adták elő. A különleges szer-
zői est védnöke Kalna Zsolt minorita 
tartományfőnök volt, közreműködött 
még Romhányiné Papp Mária, Ko-
lozsi Balázs és Regős Zsolt.

SiKerreL SzerepeLt a 
ForráS KamaraKóruS 

BorSodi Fonóra hangoLva

Évadot zártaK a SzimFoniKuSoK 

megzenÉSített verSeK
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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?
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rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

Sajtóközlemény
Az észak-magyarországi Operatív Program (ÉMOP) „Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a 

területi kohézióért” megnevezésű pályázati felhívása alapján elnyert 60 millió Ft vissza nem térí-
tendő támogatással, rekordgyorsasággal, 4 hónap alatt megvalósult a kazincbarcikai Szabó 
Suzuki-Mazda Márkakereskedés új telephelye, a szirmabesenyői Szabó Suzuki-Mazda Már-
kaszerviz és Autójavító.

A vállalkozás, – melyet a Magyar Suzuki ZRT. országosan az első három márkaszerviz és az 
első öt márkakereskedés között tart számon –, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyékben 
jelenleg az egyetlen, amely a Suzuki és Mazda márkák vonatkozásában kizárólagos értékesítési 
és márkaszerviz joggal rendelkezik.

A Miskolc határában, a 26. főközlekedési út szirmabesenyői elágazásában megépült létesít-
mény, –  a vonzáskörzetben a korábbi években megszűnt márkakereskedések miatt erősen 
kínálathiányossá vált piaci helyzetben, – mintegy 14–15 ezer Suzuki és Mazda márkatulajdonos 
számára biztosít magas színvonalú márkaszerviz és egyéb javító-szerelő szolgáltatásokat.

A zöldmezős beruházásként megépült 1380 m2 hasznos területű „A” energetikai besorolású, 
akadálymentes épületegyüttes hagyományos építési technológiával, korszerű, környezetbarát 
anyagok felhasználásával, energiatakarékos épületgépészeti, és elektromos műszaki megoldá-
sok alkalmazásával épült meg. A fűtési energia költségek minimalizálását napkollektoros rend-
szer szolgálja.

A létesítményben új, korszerű, univerzális, és speciális gépekkel, berendezésekkel, műsze-
rekkel felszerelt 5+3 állásos autójavító-szerelő- és gyorsszerviz műhely, vizsgabázis (vizsgasor), 
és eredetiség vizsgálat, autómosó és kozmetika, kiszolgáló egységek (raktárak, irodák, öltözők, 
szociális helyiségek), valamint kényelmes, ügyfélbarát munkafelvevő-ügyfélváró nyert kialakítást.

A munkahelyteremtő beruházás révén, az új telephelyen 10 új munkahely jött létre. A már 
alkalmazásban lévő, illetve újonnan felvételre kerülő szakmunkások magas szintű szakértelmét 
és munkakultúráját a két évtizedes Szabó Suzuki-Mazda szakmai felkészültsége, elismertsége, 
és ügyfélközpontú szolgáltatásai garantálják.

A projekt sikeres befejezése egyben megteremti az alapját annak, hogy a szirmabesenyői 
Szabó Suzuki-Mazda Márkaszerviz és Autójavító a második ütemben karosszéria lakatos-, 
és kisteherautó javító műhellyel bővüljön, majd egy későbbi harmadik szakaszban japán már-
kákra szakosodó, teljes körű szolgáltatásokat nyújtó márkaszerviz- és autókereskedéssé váljon. 

Borászatunk régiós  
ÉRTÉKESÍTŐ munkatársat keres

észak-magyarországi működési területre.
Feladatok:
l pincészetünk által készített borok értékesítése
l megrendelői kör gondozása, bővítése
l értékesítési helyek látogatása, a vevők szakszerű kiszolgálása
l megrendelői igények, piaci trendek folyamatos követése
l  az értékesítés hatékonyságának növelése, értékesítési csatornák 

kiépítése
l marketingstratégia kidolgozása, termékpromóciók lebonyolítása
l részvétel az új termékek készítésében
l folyamatos piackutatás és elemzés

Elvárások:

l minimum középfokú végzettség (érettségi)
l önálló és kezdeményező munkavégzés
l  az értékesítési feladatok hatékony, pontos  

és felelősségteljes elvégzése
l határozott, barátságos fellépés
l jó kommunikációs készség
l B kategóriás jogosítvány
l saját gépkocsi

Előnyt jelent:

l borászati végzettség
l bor értékesítésben szerzett tapasztalat
l idegennyelv (-ek) ismerete

Kínálunk:

l alapfizetés és jutalék
l üzemanyag hozzájárulás
l vállalati mobiltelefon és számítógép
l szakmai fejlődési lehetőség

Fényképes önéletrajzot és motivációs levelet 2015 július 20-ig  
az allas.nektar@gmail.com email címre  várunk .
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A Miskolci Rendészeti 
Szakközépiskolában is vé-
get ért a tanév, csaknem öt-
száz fiatal rendőr tett esküt 
június 25-én délelőtt. Gya-
korlatilag az ország összes 
megyéjébe jut a frissen vég-
zett tiszthelyettesekből. 

Többségük megyei fő-
kapitányságoknál folytat-
ja a munkát, de olyanok is 
vannak, akik a határren-
dészetnél szolgálnak majd. 
– Tizennyolc megyei ren-
dőr-főkapitányság küld-
te hozzánk munkatársait, 
hogy képezzük ki őket. A 
szakmai vizsgák bizonyít-
ják, hogy sikerült a felkészí-
tést végrehajtanunk. A most 
végzett tiszthelyettesek hol-
naptól már teljes jogkörrel 

felruházott rendőrként tel-
jesítenek szolgálatot az utcá-
kon – mondta el Lövei László 
rendőr-alezredes, a Miskolci 
Rendészeti Szakközépiskola 

oktatási igazgató-helyettese. 
A hagyományos, kibocsá-
tó ünnepség napján átadták 
az intézmény új napelemes 
rendszerét is. Az erőmű az 

iskola áramfogyasztásának 
32 százalékát biztosítja. A 
fejlesztést az unió csaknem 
120 millió forinttal támo-
gatta.

Több mint 80 ház 94 la-
kóját ellenőrizték kedden a 
Hidegsoron az önkormány-
zati rendészek és a társható-
ságok, szolgáltatók képvise-
lői. Rendszeresen tartanak 
ellenőrzéseket a területen, 
mert gyakori problémák 
vannak az illegális szemétle-
rakással, a beköltözőkkel, de 
gyakori a csendháborítás is. 
A keddi ellenőrzés során is 
találtak olyanokat, akik nem 
tudták felmutatni lakcím-
kártyájukat és ismét leleplez-
tek áramtolvajokat.

Lakástűzhöz riasztották 
hétfőn délután Miskolcon 
a katasztrófavédelmet. Egy 
ágy és az ágynemű, valamint 
a környezetükben található 
egyéb éghető anyagok gyul-
ladtak meg a Kuruc utca 3. 
sz. ház egyik harmadik eme-
leti lakásában. 

A jelentős erőkkel kivonuló 
helyi hivatásos tűzoltók rövid 
idő alatt elfojtották a lángokat, 
ám mivel az érintett lépcsőház 
füsttel telítődött, összesen 34 
lakót - 27 felnőttet és 7 fiatalko-
rút - menekítettek ki ideiglene-
sen otthonukból, az oltási mun-
kák befejeztéig. A helyszínről 
a két embert vittek kórházba 
a mentők - egyiküket enyhe 

füstmérgezés 
gyanújával, a 
másikat pedig 
megfigyelés-
re, ő vélhető-
en megijedt az 
események ha-
tására. A tűz 
eloltása után 
két órával a 
társasház lakói 
visszatérhettek 
otthonaikba.

A Miskolci 
Rendőrkapitányság gondat-
lanságból elkövetett közve-
szély okozása miatt indított 
nyomozást az ügyben B. Ró-
bert 52 éves miskolci lakos 
ellen. Az elsődleges adatok 
szerint a kigyulladt lakásban 

három személy lakott, akik 
közül B. Róbert kénlapok 
meggyújtásával akarta rovar-
mentesíteni az ingatlant. En-
nek során az egyik szobában 
tűz keletkezett, amit nem tu-
dott eloltani. 

Egy újabb dílert fogtak el 
a napokban a rendőrök Mis-
kolcon, aki a gyanú szerint az 
Ötödik utcában 
úgynevezett új 
pszichoaktív 
anyagot, „bio 
füvet” árusított 
a környékbeli-
eknek, köztük 
fiatalkorúak-
nak. V. Béla 36 
éves helyi la-
kos a nyomozás 
adatai szerint el-
fogásáig úgyne-
vezett „herbál” 
nevű, kábító hatású anyagot 
árult a lakásán. A drogdílert 

június 23-án fogták el. A raj-
taütést megelőzően, nem egé-
szen egy óra leforgása alatt a 

nyomozók a gyanúsított laká-
sáról távozó öt olyan személyt 

– köztük 18. életévét be nem 
töltött, fiatalkorúakat - von-
tak intézkedés alá, akiknél a 

ruházatátvizs-
gálás során fe-
hér papír paket-
tekben zöld 
növényi törme-
léket találtak. 
A gyanúsított-
nál megtartott 
házkutatáson a 
rendőrök kész-
pénzt, valamint 
nagyobb kisze-
relésben és el-
adásra „kipor-

ciózva” új pszichoaktív gyanús 
anyagokat foglaltak le.

Több száz fiaTal rendőr áll szolgálaTba

Tűz a Kuruc uTcán 
gázálarcban mentették a lakókat

Újabb dílert fogtak a számozott utcákbanTovábbra is folyamaTosan  
ellenőrizneK a rendészeK

Négy fiatal hadnagy kezd-
te meg július 1-től rendőri 
szolgálatát a B.-A.-Z. Megyei 
Rendőr-főkapitányság állo-
mányában. Az új tisztek elté-
rő beosztásokba, a miskolci-, 
a tiszaújvárosi-, az ózdi-, va-
lamint a mezőkövesdi ren-
dőrkapitányságok állomá-

nyába kapták meg kinevezési 
parancsukat. A pályakezdő 
fiatalok közrendvédelmi 
előadói, közlekedésrendészeti 
vizsgálói, bűnügyi nyomozói, 
valamint igazgatásrendészeti 
előadói munkakörben kezdik 
meg rendőri szolgálatuk telje-
sítését.

Ítéletet hirdetett a napokban 
a Miskolci Törvényszék a G. 
M. J. és társai ellen nyereség-
vágyból, különös kegyetlen-
séggel elkövetett emberölés 
miatt indult büntetőügyben.

A vádlottak 2013 márciusá-
ban közösen italoztak egyikük 
lakásán Lyukóvölgyben. Éjfél 
körül az első- és a másodren-
dű vádlott elhatározta, hogy 
betörnek egy szomszédos ház-
ban lakó idős férfihez.  A zaj-
ra felébredő sértettet a 18 éves 
férfi ököllel leütötte, majd ami-
kor megpróbált felállni a föld-
ről, 17 éves társa ismét meg-
ütötte. Ezután a 18 éves vádlott 
elővett egy kést és azzal kezd-
te szurkálni a 64 éves férfit. A 
bíró megfogalmazása szerint 
„szinte lefejezték őt”. Közben 
társa tovább ütlegelte és rug-
dosta a férfit, egyszer maga is 
beleszúrt a földön fekvő sér-
tettbe, folyamatosan pénzt kö-
vetelve tőle. Összesen tizenki-
lencszer szúrtak. A vádlottak 

végül  37 ezer forint értékben 
vittek el használati tárgyakat, 
másnap pedig már hármasban 
indultak rabolni. Az újabb sér-
tettnek sikerült bemenekülnie 
a fürdőszobába, eltorlaszol-
ta az ajtót, így értékeit vitték 
el. A másodrendű vádlott itt a 
megtámadott férfi kutyáját a 
láncánál fogva felakasztotta, a 
házőrző hosszú szenvedés után 
múlt ki. Harmadnap egy újabb 
házba törtek be, ismét értéke-
ket tulajdonítva el.

A bíróság megállapította, 
hogy tettüket nyereségvágy-
ból követték el, különös ke-
gyetlenséggel, emberi mivol-
tukból kivetkőzve öltek. Az 
elsőrendű vádlott, a bűncse-
lekmény elkövetésekor mind-
össze 17 éves fiatalember 16, 
a másodrendű, 18 éves vád-
lott 20, a harmadrendű, 19 
éves vádlott pedig 12 évet ka-
pott első fokon. Az ítélet nem 
jogerős, valamennyi vádlott 
felmentésért, másodlagosan 
enyhítésért fellebbezett.

lyuKói gyilKosság
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A kétemeletes igazságügyi palotát 1899-ben avatták fel. Már 1894-ben 
felvetődött megépítésének szükségessége, de akkor még a Borsod című 
lap szerint arról volt szó, „… hogy a búzavásártéren fekvő gróf And-
rássy-féle telken építtessék fel”. Később olyan döntés született, hogy az 
épületnek ott van a helye, „… ahol van a vármegye, a város, az árvaszék, 
az adóhivatal, továbbá, hogy a város központjában legyen, ne pedig a 
város szélén”. A korabeli sajtóhíradások szerint az épület tervezője Kiss 
István műegyetemi tanár volt, későbbi kutatások szerint azonban való-
színűbbnek tűnik Kiss-Jablonszky Ferenc személye. Mindketten a hazai 
igazságügyi és törvényhatósági épületek tervezésében végzett munká-
jukról (is) ismertek. Az épület homlokzatával az akkori Major utcára (ma 
Dózsa György utca) nézett, volt még egy vele párhuzamosan elhelyezett 
belső épületrésze is, amit három, ezekre merőleges szárny kötött össze, 
közöttük négy udvart alakítva ki.                                         fotó: Mocsári L.

Akkor...

...és Most

A miskolci törvényhatósági bi-
zottság 1944. március 18-án ün-
nepi közgyűlést tartott Kossuth 
Lajos emlékére, akit a város még 
1886. december 3-án díszpolgá-
rává avatott. 1944. március 19-én 
a helyi lapok részletesen ismer-
tették az ünnepi közgyűlésen 
elhangzottakat, s a miskolciak 
többsége nem is sejtette, hogy éj-
szaka a németek megszállták Ma-
gyarországot. 

Miskolcra március 19-én este 11 
óra tájban érkeztek meg az első né-
met alakulatok. A Fráter György Ka-
tolikus Gimnázium épületét foglal-
ták el, melynek alagsorában az északi 
terület légvédelmi parancsnoksága is 
helyet kapott. A Soltész Nagy Kál-
mán utcai ipari szakiskolában volt 
a német katonai parancsnokság, de 
igénybe vettek egyéb középületet és 
oktatási intézményt is. Megszállták a 
diósgyőri nagyüzemeket.

A Sztójay-kormány 1944 áprilisá-
tól kezdve betiltotta lapok jelentős 
részét, Miskolcon csak a Magyar 
Élet maradt meg, ennek a lapnak 
a politikai vonala felelt meg egye-
dül a németeknek. A városban ha-
marosan megkezdte működését a 
Gestapó, a német titkosrendőrség.  
A német megszállás után a város 
hivatalai folytatták működésüket. 
A nyugalomba vonult Lichteinstein 
főispán (képünkön középen, ülve) 
utóda Borbély-Maczky Emil lett, 
aki a miskolci főispáni szék mellett 
a megye főispánja is lett. A város 
polgármestere 1943 májusától 1944 
májusáig Szlávy László (képünkön 
középen, állva) volt. 1944. július 

12-től Gállfy Imre belügyminisz-
teri osztálytanácsos lett Miskolc 
polgármestere. Ekkor - tekintettel 
a rendkívüli háborús állapotokra - 
a polgármestert nem választották, 
hanem a kormány nevezte ki. 

A német megszállás után a szak-
szervezetek miniszteri biztosok ré-
vén közvetlen hatósági felügyelet alá 
kerültek. Jogilag nem tiltották be, 
de gyakorlatilag felszámolták a mű-
ködésüket. Internáló táborba vitték 
Rónai Sándort, a miskolci szociálde-
mokrata párt titkárát, Kopácsi Józse-
fet, a diósgyőri vasmunkások szak-
szervezeti vezetőjét, Stepicza Lajost, 
a bőripari szakszervezet vezetőségi 

tagját, és Csacsovszky Józsefet, 
a vasas szakszervezet közpon-
ti vezetőségének titkárát.

1944 nyarán egyre köze-
lebb ért a háború a keleti or-
szágrészekhez. 1944. június 

2-án érte Miskolcot a legsú-
lyosabb bombatámadás. E na-

pon délelőtt 10 órakor mintegy 
100 bombázó támadt a városra, s 
körülbelül 200 tonna robbanóanya-
got dobtak le a Tiszai pályaudvartól 
a piactérig érő sávban. A több hul-
lámban támadó repülőgépek bom-
bázták a gyalogsági, a tüzérségi, a 
lovassági laktanyát, a Tiszai pálya-
udvart (alsó képünkön), a helyőr-
ségi kórházat, a vásárcsarnokot, a 
Szilágyi Diskant gépgyárat, a Ma-
darász Viktor utca lakóházait. 160 
lakóház omlott össze, 600 megron-
gálódott, 420 ember megsebesült, 
206-an meghaltak. 1944. szeptem-
ber 13-án Diósgyőrre is több száz 
bomba hullott. Üzemek, házak om-
lottak össze, s 44-en haltak meg. 
(Folytatjuk)               soMorjAi LeheL

Hét éves kortól 17 éves korig je-
lentkezhettek a diákok a Baranta tá-
borba, melyet idén másodszor ren-
deztek meg a Gárdonyi Művelődési 
Ház udvarán. A foglalkozásokon az 
íjászkodást, a szablya használatát, a 
bot és karikás ostor forgatását gya-
korolhatták a résztvevők. Kertész 
Zsolt foglalkozásvezető elmondta, 
szeretnék, ha a gyerekek megismer-
nék a régi magyar harcművészet 
elemeit, a magyar kultúrának azt a 
tudásanyagát, amelyet megőriztek 
elődeink. A baranta ugyanis nem 

csupán harcművészet. Magában 
foglalja a magyar népi kultúrát, a 
szokásokat, a hagyományos értéke-
ket is – a barantázó nem őrzi, hanem 
„megéli” a hagyományokat.

Angol és  lovas táborokba, kutyás 
és lovas  íjász napközibe várják 
nyáron a gyerekeket Nagy Lajos 
király kedvenc várába.

Az angol nyelvi és egyben lovas 
tábort július 6-a és 10-e között ren-
dezik, a kutyás napközi július 13-a 
és 17-e között zajlik, míg a lovas íjá-
szatot a július 20-ával kezdődő hé-
ten gyakorolhatják 
a gyerekek a törté-
nelmi falak között. 
Augusztus elején 
pedig a lovaglásról 
szól majd a tábor, 
amelyet augusz-
tus 3-a és 7-e kö-
zött hirdettek meg a 
Miskolci Kulturális 

Központ szakemberei. A napközik 
hétfőtől péntekig, reggel 8 órától dél-
után 4-ig várják a 7 évesnél idősebb 
gyerekeket. A várlátogatás mellett 
lesz kézműves foglalkozás, kirán-
dulás, lovas kocsikázás, múzeumlá-
togatás és kisvonatozás. Jelentkezni 
a madacsi.agnes@ifihazmiskolc.hu 
címen lehet. További információk 
46/412-508 telefonszámon.

A korabeli ápoldák, ispotályok ál-
lapota, körülményei Miskolcon is 
erősen kifogásolhatók voltak. Nem 
annyira a gyógyító szerepük volt a 
fontos, inkább karitatív szempon-
tok játszottak szerepet fenntar-
tásukban. Ezért volt szükség egy 
valóban gyógyító intézmény, köz-
kórház létesítésére. 

A megvalósítás motorja Schnir-
ch Emil (kis képünkön), Bécsben 
tanult és ott dolgozó 
orvos volt, aki 1854-
ben került Miskolcra. 
Sorozatos beadványai 
nyomán 1856-ban a 
Tetemváron lévő régi 
katonai nosokomium-
ban alakítottak ki egy 
ötszobás, húsz ágyas 
kórodát. Az intézmény 
első vezetője a miskol-
ci születésű, szintén 
Bécsben tanult, igen 
képzett Popper József 
lett (három szakvizs-
gája volt: sebészet, szü-
lészet, szemészet), de a gyógyításba 
Schnirch Emil is besegített – díja-
zás nélkül. 1857-ben Ferenc József is 
járt a kórházban, és kifogásolta an-
nak állapotát. Ferenc József a mis-
kolci színház megnyitására érkezett, 
a megyehatáron küldöttség várta, a 
48-as császárpárti és ezért ki is tün-
tetett Szirmai István gróf vezetésé-
vel. A gróf az izgalmaktól gutaütést 
kapott és lebukott a lováról. A köz-
kórházba szállíttatták, ahol Popper 
doktor érvágást alkalmazott rajta, 

ám a beteg elhunyt. Ekkor látogatott 
a császár a kórházba, a színházba 
pedig nem ment el. „Azon a napon, 
midőn leghűbb szolgám az önök kö-
réből kimúlt, a színházat látogatni 
nem vagyok képes!” – nyilatkoz-
ta. A kórház állapotán gyűjtések-
kel, jótékony színházi előadásokkal 
igyekeztek segíteni. Rövidesen ki is 
bővítették, a szomszédos telek meg-
vásárlásával az ágyak száma 34-re 
emelkedett.

Az intézmény 1858-ban a 
Fáy-kúriába (felső képünkön) 
költözött, amit a város bérelt 
a Vattán élő Fáy Antaltól. Az 
épület a mai Berzeviczy Szak-
középiskola és a Nemzeti Bank he-
lyén állt. Az elmebetegek a Tetem-
váron maradtak. Schnirch Emil 
– aki közben elkerült Miskolcról, 
de folyamatosan figyelemmel kí-
sérte az itteni dolgok alakulását 
– közbenjárására előbb 1856-ban 
nyilvános közkórházzá minősítet-

ték az intézményt, majd 1877-ben 
a Fáy-kúria mellé felépítettek még 
egy 30 ágyas tébolydát, ahol el-
helyezhették a betegeket. A zsú-
foltság ennek ellenére egyre nőtt, 
aminek egyik következményeként 
az 1874-es tífuszjárvány nem csak 
betegeket, de orvosokat, ápolókat 
is elvitt. Az 1878. évi nagy árvíz 
komoly károkat okozott a kórház 
épületeiben és berendezéseiben, és 
ez már elkerülhetetlenné tet-

te egy új kórház építé-
sét, amiért Popper is 
régóta hadakozott. A 
dolgok azonban von-
tatottan haladtak, 
pedig Popper József 
részletes terveket ké-
szített, de meghalt, 
mielőtt bármi is tör-
tént volna. Utóda 
Singer Henrik lett, 
aki Bécsben diplo-
mázott sebészként és 
szülészként, és 1872-
től dolgozott a kór-

házban. Ferenc József 
1881-ben látogatást 
tett ebben a kórház-
ban is, Tisza Kálmán 
miniszterelnök kísé-
retében. A Közkórház 

1900-ban szűnt meg, átmenetileg 
az épületben működött a Váro-
si Zeneiskola, majd lebontották, a 
helyén banképületet (Osztrák-Ma-
gyar Bank miskolci fiókja) és isko-
lát (Magyar Királyi Állami Fiú Fel-
sőkereskedelmi Iskola) építettek. 
(Folytatjuk)              eszeNyi MikLós

(2. rész)

(2. rész)

MiskoLc A Második viLágháborúbAN 

A város egészségügyi ellátásánAk történetéből 

kutyás, LovAs, íjász táborok

szAbLyA és ostor  
A gárdoNyi udvAráN
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Kikapott a bronzmérkőzésen, így 
ötödik lett Gercsák Szabina a 70 
kilogrammos súlycsoportban a ba-
kui Európa Játékok keretében zajló 
cselgáncs Európa-bajnokságon.

Szabina és edzője, Flórusz János 
Bakuból csak Budapestig utazott. A 
magyar fővárosból Japánba indultak, 
ahol kéthetes edzőtáborban készül-
nek az augusztusi világbajnokságra. 
A repülőtéren sikerült őket telefonon 
elérni. – Kicsit fáradt vagyok, de bír-
ni kell, ha ilyen eredményeket akarok 
elérni, mint Bakuban – mondta el a 
miskolci dzsúdós. 

Flórusz János szerint igen nehéz 
küzdelmeken van túl Szabina, az első 
három mérkőzésen a világranglista 
első tíz helyezettje közül kapott el-
lenfeleket. Az izraeli Linda Bolder és 
a spanyol Maria Bernabeu legyőzésé-

vel azonban sikerült a legjobb nyolc 
közé jutnia, a címvédő, későbbi győz-
tes holland Kim Pollingtól kapott ki. 
A vigaszági meccsén a 17 világku-
pa-éremnél tartó brit Sally Conway 
ellen vívta ki, hogy a bronzéremért 
küzdhessen. Aztán jött Bernadet-
te Graf – az eredmény ismert, a bíró 
döntései vitathatók, félig-meddig az 
osztrák edző is elismerte, hogy nem 
lett volna szabad intéssel megállítani 
a meccset.

Mindezektől függetlenül kitűnő 
eredmény a csak néhány hónapja 
súlycsoportot váltó Szabina számára 
az 5. hely. A következő nagy állomás 
számára az augusztusi világbajnok-
ság, melynek nyertese szinte biztos 
olimpiai résztvevő. Ehhez a megmé-
rettetéshez azonban komoly felké-
szülésre  van szükség, ezért utaznak 
Japánba. 

Szabina a cselgáncs Eb után 
a világbajnokságra készül 

Múlt szombaton átadták a Miskolci 
Atlétikai Centrumot az Egyetemvá-
rosban. A 400 méteres, új rekortán 
pálya már tavaly ősz óta használ-
ható, most pedig a megye egykori 
világcsúcstartó atlétájáról, Tábori 
Lászlóról elnevezett, 80 méteres fe-
dett futófolyosót is birtokba vehették 
a sportolók. 

Az országosan is egyedülálló, több 
mint 350 millió forintból épült több-
funkciós létesítményt U23-as és Ju-
nior Országos Bajnoksággal avatták 
fel a hétvégén. Az átadáson jelen volt 
Kiss Norbert sportért felelős helyettes 
államtitkár, Gyulai Miklós, a Magyar 
Atlétikai Szövetség elnöke valamint a 
névadó, Tábori László egykori világ-
csúcstartó közép- és hosszútávfutó, 
aki a fiatal sportolóknak üzenve ki-
emelte: az a legfontosabb, hogy ha el-
kezdenek valamit csinálni, akkor azt 
csinálják teljes erőbedobással. – Ne 
csak „ímmel-ámmal”, ahogy mi ma-

gyarok mondjuk – fogalmazott je-
lenleg az USA-ban élő egykori olim-
pikon. Az egyetem szenátusi tanácsa 
úgy döntött, hogy élsportolói mentor 
programot indít és ösztöndíjat kínál 
azoknak, akik a sport mellett szeret-
nének tanulni. 

Kiss Gábor alpolgármester elmondá-
sa szerint kedvező feltételeket sikerült 
kialakítani a létesítményben a szaba-
didő sportolóknak is. Gyakorlatilag jel-
képes összegért járhat ide futni, mozog-
ni bárki, aki tenni akar az egészségéért.  

A Magyar Atlétikai Szövetség már a 
folytatáson gondolkodik, a még szabad 
területeken egy egyedülálló edzőköz-
pontot szeretnének létrehozni. – Ko-

moly kapcsolatokat lehetne kiépíteni a 
környező országokkal, olyan verseny-
zők jöhetnének ide – világ- és Euró-
pa-bajnokok, olimpiai helyezettek 
– akik példaképei lehetnek az itteni fi-
ataloknak – hangsúlyozta Gyulai Mik-
lós, az atlétikai szövetség elnöke. 

Kiss Norbert sportért felelős helyet-
tes államtitkár külön hangsúlyozta, 
hogy a beruházást abban a városban 
sikerült megvalósítani, ahol kiemelt 
szerepe van a sportnak. – Gratulálok 
ehhez a csodálatos pályához és ah-
hoz, hogy a létesítményt nem egészen 
tizenegy hónap alatt felépítették. Ez is 
bizonyítja, hogy Miskolc bármire ké-
pes a sport területén – hangoztatta. 

„Miskolc bármire képes a sport területén!”

Felavatták  
az új atlétikai centrumot
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A meleg nyári nApokrA kínáljuk!
Coop Aquarius, 

pannon Aqua  
ásványvízek          

1,5 l, eá: 33Ft/l, július 2-4-ig 
COOP ABC, COOP Szuper üzl. 

49 Ft

Coop jégkrém        
vanília ízű eper, csok. öntettel, 

450 g, egységár: 1553 Ft/kg  
helyett 1331 Ft/kg,  

699 helyett      

 599 Ft

Coca-Cola,  
Fanta narancs 

2,5 l,   
egységár: 159,60Ft/l     

399 Ft

Coop ABC, Coop Szuper áruházainkban július 1-7-ig:
omnia Silk őr. vák. kávé, 250 g, egységár: 2236 Ft/kg 559 Ft
Coop uHT kávétejszín  10x10 g, egységár: 1090 Ft/kg 109 Ft
pöttyös Tejsüti  kakaós, tejes, 28 g 99 Ft

Hűségét most a 20 éves Coop megjutalmazza!  
Vásároljon 60% kedvezménnyel lock&lock edényeket!  

részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon!

Kuponnal 
olcsóbb

minőségi gyártás    
17 éve az autóipar szolgálatában miskolcon 

A Shinwa Magyarország Precíziós Kft. az autóipar piacvezető márkái (Mercedes, Opel, Fiat, Skoda, 
Toyota, Audi, stb...) részére gyárt prémium kategóriás minőségű termékeket, melyek a műszerfal ré-
szét képező, a szórakoztató elektronikát és a klíma rendszereket vezérlő egységek. 

A vállalat bővülő tevékenységéhez keres új munkavállalókat fizikai munkaterületekre.

A közhiedelemmel ellentétben ez nem pusztán összeszerelési munka, hanem egy komplex technoló-
giai folyamat megvalósítását jelenti. A végzendő feladatok sokrétűek és egymásra épülnek. A szakterüle-
tek, ahova várjuk a leendő kollégákat: fröccsöntés, gombfelrakás, festés-minőségi szakterület, lézer-gravírozás. 

Akiket keresünk és az elvárásaink: 
•  legalább 8 osztály (befejezett alapfokú végzettség)
• bejegyzés-mentes erkölcsi bizonyítvány 
• gyors tanulási készség és képesség 
• több műszakos munkarend vállalása 
• pályakezdőket is fogadunk 

Amit kínálunk: 
• stabil, hosszú távú munkaviszony 
• fix havi díj és teljesítményalapú bónuszok 
• étkezési jegy 
• igényes, kulturált munkakörnyezet 
• előremenetel, tréningek, képzési lehetőségek.

Jelentkezés módja: Telefonon: az 46/530-706 és a 46/530-765 telefonszámokon hétfőtől–pénte-
kig 8:00-16:30 terjedő idő intervallumban, valamint  az álláskereső önéletrajzával e-mailben a shinwa@
shinwa.hu e-mail címre illetve a vállalat portájára leadott önéletrajzokkal lehet 2015. 07. 17-ig (péntek). 
Az önéletrajzok befogadása után adunk időpontot az interjúkra a jelentkezőknek.

A vállalat telephelye:  3534 Miskolc, Muhi u. 2/a (a Kenyérgyár mögött, a Szinva-parton.) 
Tömegközlekedéssel történő megközelítése: az Újgyőri főtérről induló 9-es busszal az 5. megállónál a 

Verseny utcánál kell leszállni, ahonnan már látható a gyár). 

sHinWA

Kecskeméti telephelyű Duvenbeck Logisztikai Kft. keres munkatársakat

nEmZEtKÖZi géPJármŰVEZEtő
munkakör betöltésére, flottájának bővülése céljából azonnali kezdéssel.

Amit kínálunk:
l  Európai Unió területén, nyugati régióba történő autóalkatrészek 

szállítása
l 4/1 hetes munkarend
l „négykéz”-ben történő munkavégzés
l  1-2 éves átlag életkorú, rendszeresen karbantartott  

és szervizelt kamionflotta
l Szükséges munkaruházat, eszközök biztosítása
l  Pályakezdők jelentkezését is várjuk  

– betanításukat díjmentesen végezzük
l  Sofőrpárok és még párral nem rendelkező sofőrök is  

egyaránt jelentkezhetnek
l Pontos és stabil jövedelem
l  Családias és kulturált munkakörnyezet, hosszú távú munkalehetőség

Elvárásaink:
l Érvényes személyes iratok
l  Érvényes gépjárművezetői okmányok – „C+E” kategóriás  

jogosítvány, GKI, Digitális gépjárművezető kártya, PÁV igazolás
l Erkölcsi bizonyítvány
l Munkavégzésre alkalmas egészségi állapot
l Megbízhatóság, felelősségteljes munkavégzés

Előnyt jelent:
l ADR, DIDb kártya
l Hasonló területen szerzett tapasztalat
l Angol/német nyelvtudás

Jelentkezés módja:
Fényképes önéletrajzokat várunk – eddigi munkatapasztalatok és el-

érhetőségek feltüntetésével a duv.munka@gmail.com címre.

Apróhirdetés
Hi-sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázs-
kapuk cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolástechni-
kával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, Bemutatóterem: Mis-

kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: 
H–P: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kartonozás, lambériázás, filagó-
riák, előtetők, kerítések, kerti há-
zak és egyéb famunkák készítése;  
Velux ablakok beépítése, cseréje; 
íves fedések és hajlatok készítése; te-
tők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes 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

l  EsZtErgom-VisEgrád- 
sZEntEndrE: 
július 18. – 7.500 Ft/fő

l  nAgyKároly-sZAtmár- 
némEti-KAPlony- 
Koltó-nAgybányA:  
július 25–26. – 19.000 Ft/fő

l  Zágráb-PlitVicEi tAVAK:  
augusztus 22–23. – 29.000 Ft/fő

l  nAgyVárAd „tEgnAP és mA” 
július 25. – 5.500 Ft/fő

l  KrAKKó-ZAKoPAnE 
július 18–19. – 19.000 Ft/fő

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

www.koruTak.hu

"

"

EZ A KUPon 
500 Ft-ot ér!  
1 ÚtrA 1 FőnEK!

20
15

.

Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BorsodColor kfT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 

2015. 07. 03-tól 2015. 07. 10-ig 

Tomi Compakt mosópor, 1,5 kg, 733 Ft/kg 1099 Ft

Persil Compakt mosópor, 1,5 kg, 913 Ft/kg 1369 Ft

Ariel mosópor, 7 kg, 743 Ft/kg  5199 Ft

Coccolino öblítő, 1 l 539 Ft

Coccolino öblítő, Új 750 ml, 720 Ft/l 539 Ft

Coccolino öblítő, Új 1500 ml, 666 Ft/l  999 Ft

Silan öblítő, 2,8 l, 464 Ft/l, akciós áron 1299 Ft

Sunlicht mosogató, 500 ml, 478 Ft/ 239 Ft

Cillit Bang fürdőszobai tisztító, 750+250 ml  1099 Ft

Bref Power akt. wc golyó, 50 g 349 Ft

Prono bútorápoló Ae. 250 ml, 3356 Ft/l 839 Ft

Pantene hajbalzsam, 540 ml, 1150 Ft/l 619 Ft
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programajánló
program/közélet

Beszélgetéssorozat kezdő-
dött gazdaságról, szolida-
ritásról, társadalmi és po-
litikai kérdésekről a Fényi 
Gyula Jezsuita Gimnázium 
Fényi-termében. Július 8-án, 
szerdán 18.30 órai kezdettel 
filmvetítésre kerül sor Os-
car Romero salvadori érsek 
vértanúságáról. Az érseket 
pünkösdkor avatták boldog-
gá. A filmvetítés után be-
szélgetés.

Jövő vasárnap, július 12-
én lesz a kármelita templom 
Kármelhegyi Boldogasszony 
búcsúja. Előtte, szombaton 
17 órától lelki felkészülés 
és előesti szentmise, melyet 
Lipcsák János mindszen-

ti plébános-helyettes mutat 
be. Az ünnepi szentmise va-

sárnap 11 órakor kezdődik, 
Lóczi Tamás atya, a Fráter 

György Katolikus Gimnázi-
um igazgatója mutatja be.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

napról napra, hónapról hónapra

Július 06. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Miskolci Napló, közéle-
ti magazin 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 
19.30 Szabadegyetem/Tudomány mindenkié 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásjelentés 
20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30-06.00 Képújság

július 07. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Sportpercek 19.00 Mis-
kolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 DVTK-ZTE női 
kosárlabda negyeddöntő 1. meccs ism. 21.00–06.00 Képújság

július 08. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Kedvenceink 18.45 
Honvéd7 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 
19.30 Helyzetkép 20.30 Miskolc Ma ism. 20.47 Időjárásjelentés 20.48 Sporthírek 20.53 Prog-
ramPont 21.00-06.00 Képújság

július 09. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Promenád, a Mis-
kolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthí-
rek 19.23 ProgramPont 19.30 Úton-útfélen 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásjelentés 20.20 
Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30-06.00 Képújság

július 10. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Egészségpercek19.00 
Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.25 Miskol-
ci Napló ism. 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 Program-
Pont 20.30–06.00 Képújság

július 11. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hí-
rösszefoglaló 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Promenád ism. 19.00 Krónika ism. 19.17 Időjárásje-
lentés 19.25 Sportpercek ism. 20.00 Krónika ism. 20.17 Időjárásjelentés 20.30 A vadon szava, 
angol film 22.30–07.00 Képújság

július 12. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 10.30 Képújság 15.00 Mérkőzés 
18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.28 Mély(k)víz 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 Hely-
zetkép ism. 20.30 Krónika, hírösszefoglaló 20.55-07.00 Képújság 

jeles napok:
Július 2. Sarlós Boldogasz-

szony napja:
A 14. századtól a római ka-

tolikus egyház e napon em-
lékezik meg Szűz Máriáról, 
aki Keresztelő Szent János 
édesanyjánál tett látogatást. 
Boldogasszony a várandós 
anyák, a szegények, a szük-
ségben szenvedők és a ha-
lottak oltalmazója. Magyar-
országon e nap az aratás 
kezdőnapja. A Sarlós Boldog-
asszony nap elnevezést azért kapta, 
mert régen az asszonyok az aratást 
sarlóval végezték.

Az első és az utolsó learatott bú-
zaszálak nagy jelentőséggel bírtak. 
Ha az elsőből készített kévéből et-
tek a baromfik, akkor attól egészsé-
gesek és termékeny lettek, ha pedig 
az arató a derekára kötötte, elűzte a 
fájdalmát. Az utolsó kévéből arató-
koszorút készítettek, amit a gazdá-
nak adtak váltság fejében. A koszo-
rút a mestergerendára akasztották, 
a belőle kimorzsolt szemeket a vető-

mag közé keverték tavasszal, hogy jó 
termés legyen. 

Az aratókat elsőként meglátoga-
tó gazdát a learatott gabona szalmá-
jával megkötözték, borral és pénzzel 
válthatta ki magát. Az aratás végén 
egy talpalatnyi gabonát meghagytak, 
hogy jövőre is jó termés legyen, s jus-
son valami az ég madarainak is. Aratá-
si ünnepségeket is rendeztek, ahol az 
aratók aratással és búzával kapcsola-
tos dalokat énekeltek: „Arass rózsám, 
arass, megadom a garast. / Ha én meg 
nem adom, megadja galambom.”

Akropolisz Színpad, Miskolctapolca
Július 4. 20 óra. Szabadtéri Esték. Anconai 

szerelmesek - zenés komédia a Ma-
gyarock dalszínház előadásában. Je-
gyek elővételben a Görögkatolikus Ke-
gytárgyboltban (Miskolc, Szeles u. 35.) 
a Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai 
Kollégiumban (Miskolc, Görömbölyi 
u. 24.) valamint az előadás napján, a 
helyszínen vásárolhatók.  

Népkert
Július 5. Családi Fesztivál a magyar olim-

piáért. A rendezvény célja mindamel-
lett, hogy kiváló szórakozási, kikap-
csolódási és sportolási lehetőséget 
biztosít az, hogy Magyarország 2024-
es olimpia rendezésének pályázatára 
felhívja az emberek figyelmét, illetve 
minél nagyobb társadalmi támoga-
tottságra tegyen szert.

Miskolc, belvárosi református 
templom

Július 6. 18 óra. Orgonapont hangverseny 
sorozat. Fellépők: Four Bones harsona 
quartet, Mátyus Gabriella – orgona.

Miskolc-görömbölyi görögkatoli-
kus templom

Július 5. 16 óra. Szent Cirill és Metód tisz-
telete, a szláv írásbeliség ünnepe. A 
Szent Efrém Férfikar ünnepi műsora, 
a Sajópálfalai Irmológion bemutatá-
sa. A Magyarországi Ruszinok/Ruté-

nek Országos Szövetsége, a B.-A.-Z. 
Megyei Területi Ruszin Önkormány-
zat és a Miskolc MJV Ruszin Nemzeti-
ségi Önkormányzat rendezvénye. 

Diósgyőr vár
Július 3-4. XIX. Borsodi Fonó Folkfesz-

tivál. Autentikus magyar népzene és 
világzene, táncházak, népművészeti 
bemutatók és sokszínű kísérőprogra-
mok várják a látogatókat az idei Bor-
sodi Fonó Folkfesztiválon a Diósgyőri 
várban. Hamisítatlan élő muzsika tölti 
be a várat, fellép többek között a Csík 
Zenekar, Szalonna és Bandája, Péter 
Szabó Szilvia, az Ocho Macho, Little G 
Weevill, de a kínálatban idén minden 
korosztály találhat kedvére valót.

Nyári táborok: Angol-lovas napközi 
(július 6-10.), kutyás napközi (július 
13-17.) lovas-íjász napközi (július 20-
24.) és lovas napközi (augusztus 3-7.) 
Hét éves kortól várják a gyerekeket 
a Diósgyőri várba, hétfőtől péntekig 
8-16 óráig. Jelentkezés és információ: 
46 412 508, e-mail: madacsi.agnes@
ifihazmiskolc.hu.

Belvárosi Liget
Minden pénteken 7-13 óráig. Belvárosi 

biovásár – bio-élelmiszerek közvet-
lenül a termelőktől. A biopiac szer-
vezője az Észak-Magyarország Flórája 
Faunája Alapítvány.

Hozzávalók: 4 egész csirke-
comb, 15 dkg zsír, só, bors, pi-
rospaprika, 2 nagy fej hagy-
ma, 4-5 gerezd fokhagyma. 

A csirkecombokat sóz-
zuk, borsozzuk, majd tepsi-
be rakjuk, s ott megszórjuk 
pirospaprikával. A zsírt közé 
rakjuk, a hagymát nagy cik-
kekben, a fokhagymát felap-
rítva szintén hozzátesszük. 
Kb. 2 dl vizet öntünk alá. 
Közepes hőfokra melegített 
sütőbe rakjuk, amikor a zsír 
felolvadt, kivesszük, és a pi-
rospaprikás tetejét meglo-

csoljuk. Így az feloldódik a 
húson, nem fog megégni, s 
szép színe lesz tőle a húsnak. 
Ha elpárolgott a víz, mindig 
kis adagokban pótoljuk, és 
ilyenkor meglocsoljuk a húst. 
Amikor puha, zsírjára sütjük, 
kicsit megpirítjuk, hogy ro-
pogós legye a bőre. A hagy-
ma kitűnően megpárolódik, 
megpuhul, a hús mellé adott 
krumplipürére szedjük. Sava-
nyúság feltétlenül kell hozzá.

SüSSünK, főZZünK

ropogós hagymás 
csirkecomb

Kormányhivatali híreK

A B.-A.-Z. Megyei Kor-
mányhivatal „Nyári diák-
munka” elnevezéssel mun-
kaerő-piaci programot 
indít, melynek célja a korai 
munkatapasztalat és mun-
kajövedelem szerzés előse-
gítése. A központi program 
keretében az önkormány-
zatok és önkormányzati 
fenntartású intézmények 
legfeljebb 2 hónap időtar-
tamra, 2015. július 1. és 
2015. augusztus 31. közöt-
ti időszakra támogatást 
igényelhetnek a 16-25 év 
közötti, nappali tagozatos 
tanulói vagy hallgatói jog-
viszonnyal rendelkező diá-
kok foglalkoztatásához. 

A prog-
r a m h o z 
c s a t l a k o -
zás előfel-
tétele, hogy 

a nappali tagozatos diák 
a lakó,- vagy tartózkodá-
si helye szerint illetékes 
járási hivatal foglalkozta-
tási osztályán közvetítést 
kérőként nyilvántartás-
ba vetesse magát. Ehhez 
a munkaviszony kezde-
te előtt személyesen kell 
megjelennie okmányaival 
(személyigazolvány, lak-
címkártya, TAJ kártya, 
adószám), valamint ér-
vényes diákigazolványá-
val vagy annak az iskolai 
tanulmányok befejezése 
miatti visszavonásakor 
kiadott iskolalátogatási 
igazolásával. 

Immár kilencedik alkalom-
mal rendeznek zenei fesz-
tivált augusztus 6. és 8. kö-
zött a Diósgyőri Acélművek 
területén. A Maradj Miskol-
con Alapítvány támogatá-
sával létrejövő háromnapos 
zenei esemény részleteiről 
tartottak sajtótájékoztatót 
szerda délelőtt a Factory 
Sport Arénában.

Az ódon gyár-
épület és közvet-
len környezete 
idén is egye-
dülálló hangu-
latot kölcsönöz 
majd a három 
napos esemény-
nek. Három színpa-
don szól majd a zene, 
mások mellett fellép a Pun-
nany Massif, a Halott pénz, 
Akkezdet phiai, a Brains – 
hogy csak néhány nagyobb 
nevet említsünk. Itt lesznek 
hazánk híres lemezlovasai: 
Ludmilla, DJ. Budai és még 
sokan mások.

Idén nemcsak a fellépő-
ket tekintve, de megjelené-
sében is megújul a fesztivál. 
Egy képzőművészeti instal-
lációs-szobor pályázatot is 
meghirdettünk például, erre 
most érkeznek be az utol-
só pályaművek – mondta el 
Bordás Gábor, a fesztivál 
főszervezője.

A pályázat célja az volt, 
hogy alkotómunkára ösztö-
nözzék a kreatív fiatalokat, s 
hogy az elkészült alkotások, 
szobrok, installációk vizuális 
élményt nyújtsanak a rendez-
vény ideje alatt. 

A zene és képzőmű-
vészet mellett ifjúságvé-

delemi programok is meg-
jelennek a fesztiválon. Az 
Új Nemzedék Kontakt Pont 
munkatársai pályaválasztá-
si tesztekkel és tanácsokkal 
segítik majd a fiatalokat, dél-
utánonként pedig esernyő-
festéssel hívják fel a figyel-
met az erőszakmentességre.

- Az idei 
fesztivál még 
ütősebb lesz, 

mint az előzőek. 
Rengeteg fiatal töl-

ti itt a szabadidejét, de 
szeretnénk, ha még többen 
látogatnának ki hozzánk. 
Mi testközelből látjuk a 
problémáikat, s folyamato-
san azon dolgozunk, hogy 
megoldást találjunk ezek-
re. Ez a fesztivál egy újabb  
remek lehetőség lesz arra, 
hogy megszólítsuk, elérjük 
a fiatalokat – hangsúlyozta 
Egri Zsuzsa, a Factory Aré-
na vezetője.

maradj miskolcon a Factory fesztivállal!

egyházi hírek, események 

Június 28-án tartották a mindszenti templom Péter-Pál búcsúját. az ünnepi szentmisét 
Seregély istván ny. egri érsek mutatta be, hálát adva pappá szentelése 60. évfordulója  
alkalmából.

„nyári diákmunka” 
program



Mozaik Miskolci Napló

A kábítószer-fogyasztás veszélyeire hívták fel a figyelmet nemrégiben a Szinva teraszon, a kábítószer-ellenes világnapon. A 
miskolci kábítószerügyi egyeztető fórum „Keresd a megoldást!” elnevezésű programjának fellépői, zenés-táncos rendezvényei 
sok érdeklődő fiatalt vonzottak. Köszöntőt mondott Kiss János alpolgármester, Juhászné Ceglédi Tünde, az egyeztető fórum 
elnöke, a fellépők között ott volt a DanceElite táncstúdió, az Ágiplusz zenekar, s nem maradt el a drámajáték, valamint a bu-
borék fújó flashmob sem, a droghasználat veszélyeire figyelmeztetve.                                                                 Fotó:  Juhász ákos

szétszedték a Ladát
Lopás vétség elkövetésé-

nek megalapozott gyanúja 
miatt folytat büntetőel-
járást az Edelényi 
Rendőrkapitány-
ság két, 16 és 17 
éves fiatalkorú fi-
úval szemben. A 
gyanúsítottak egy 
edelényi portáról 
június 16-án este 
eltulajdonítottak egy autót, amit aztán darabjaira szedtek, hogy 
leadhassák egy fémátvevő-helyen. A nyomozók június 19-én el-
fogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanú-
sítható két fiatalkorú fiút, akik kihallgatásukon beismerő val-
lomást tettek.

A pólója miatt támadták meg?
Egy jobbikos pólót viselő, vizsgázni induló encsi egyetemistá-

ra támadtak rá június 22-én Miskolcon, a Tiszai pályaudvaron. 
A párt közleménye szerint az egyetemistát egy taktaszadai lakos 
előzetes szóváltás nélkül vállon rúgta, ütlegelte, közben politi-
kai hovatartozása miatt szidalmazta. A támadás után az elköve-
tő és két társa vonatra szállt, ezt azonban a sértett közbenjárá-
sára a kalauz visszatartotta a rendőrség kiérkezéséig. Az ügyben 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság közös-
ség tagja elleni erőszak bűntette miatt indított nyomozást.

közokirat-hamisítás
Közokirat-hamisítás bűn-

tett elkövetésének gyanúja 
miatt folytat nyomozást a 
Miskolci Rendőrkapitány-
ság. Egy eddig ismeretlen 
tettes egy 40 éves, nagyvá-
radi születésű, külföldön élő 
magyar állampolgár adatait 
felhasználva magyarorszá-
gi lakcímet igazoló hatósá-
gi igazolvány pótlása iránti 
kérelmet terjesztett elő ja-
nuár 6-án a Megyei Kor-
mányhivatal Miskolci Járási 

Hivatalánál. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatá-
sok Központi Hivatala (KEKKH) személy-nyilvántartási rend-

szerében a mellékelt ké-
pen látható - ismeretlen 
személyazonosságú - férfi 
fényképe szerepel a külföl-
dön élő magyar állampol-

gár adataival. A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható sze-
mély kilétéről, tartózkodási helyéről információval rendelkezik, 
jelentkezzen.

Besurranókat fogtak Miskolcon
Egy miskolci családi házból kísérelt meg ellopni különböző ér-

tékeket két férfi a napokban. A nyomozás adatai szerint június 
25-én késő délután T. Gábor 34 éves miskolci és P. Mihály 34 éves 
szerencsi lakos bement egy nyitott ajtajú miskolci családi házba, 
ahol kutatni kezdtek, és különböző értékeket próbáltak eltulajdo-
nítani. Az otthon tartózkodó sértett azonban megzavarta őket, 
így zsákmány nélkül menekültek el. A tulajdonos telefonon ér-
tesítette a rendőröket, akik azonnal a tetthelyre mentek és még 
a helyszín közelében elfogták P. Mihályt, majd másnap társát T. 
Gábort is, akit a nyomozók bűnügyi őrizetbe vettek.

keresik a „driftelés” szemtanúit
Közúti veszélyeztetés bűntett gyanúja miatt folytatott nyo-

mozásban várja szemtanúk jelentkezését a Miskolci Rendőrka-
pitányság. A rendelkezésre álló adatok szerint május 16-án este 
Miskolcon, a Szentpéteri kapuban található nagyáruház parko-
lójában - a közforgalom számára megnyitott magánterületen – 
ismeretlen személyek három BMW, egy Nissan és egy Mercedes 
típusú személygépkocsival amatőr autóversenyt rendezve „drif-
teltek” úgy, hogy a körülöttük álló, mintegy 200 gyalogos pár 
méterre állt a pörgő személygépkocsiktól. A közúti közlekedé-
si szabályokat kirívóan szándékosan megszegve, folyamatosan 
nagy gázzal, füstölő kerekekkel manőverező autósok közvetlen, 
reális veszélyhelyzetet teremtettek a közlekedőkre, valamint a 
közelükben tartózkodó gyalogosokra, nézelődőkre. A rendőr-
ség várja azon személyek jelentkezését, akik az említett esettel 
kapcsolatban érdemleges információval tudnak szolgálni.

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

heti horoszkóp
Kos (március 21 - április 20) Izgatott, mert olyan híreket 
vár, amelyeken sok minden múlhat most. Egyelőre nem akar 
lépni addig, amíg nem tud biztosat, de egyre jobban zavarja, 

hogy hiába telnek a napok. 

Bika (április 21 - május 20) Válaszúthoz érkezik, és úgy érzi, 
bármerre indul is, mindenképpen le kell mondania valamiről. 
A döntés szabadsága azonban az Öné, éljen a lehetőséggel. 

Ne tűzzön ki maga elé megvalósíthatatlan célokat. 

Ikrek (május 21 - június 21) Amikor megkapja, amire vágyott, 
rájöhet, hogy korántsem olyan, mint amilyennek elképzelte. Le-
het, hogy most már szívesen visszafordulna. Ne feledje, semmi 

nem kötelező, bármikor, bármire nemet mondhat.

Rák (június 22 - július 22) Egy nehéz helyzetben is kitart, és 
ez végül olyan komoly sikerhez vezethet, amit talán még maga 
sem remélt. Lehet, hogy egy ideig szoknia kell az új helyzetet, 

mielőtt el meri majd hinni. Lassan felveszi a ritmust, belejön a dolgokba. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Nem halad olyan gyor-
san valamivel, mint ahogyan szeretne, és ez bosszanthatja, pe-
dig erre egyáltalán nincs oka. Még semmiről nem késett le, de el 

kell döntenie, pontosan melyik irányba szeretné megtenni a következő lépést.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Igyekszik mindent 
megtenni, de néha úgy érzi, valakinek ez sem elegendő. Különö-
sen fájdalmas lehet a múltbeli hibáival szembe nézni, de ne feled-

je, nem kell feltétlenül azokkal maradnia, akik erre emlékeztetik.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Mikor már úgy érzi, 
végre úrrá lesz a káoszon, újabb nehézségek üthetik fel a fe-
jüket. Ez átmenetileg elveheti a kedvét, de ha eldönti, mi az, 

ami az Ön számára a legfontosabb, nem lesz majd leküzdhetetlen akadály.

Skorpió (október 24 - november 22) Úgy tűnik, végre le-
csendesülnek Ön körül a dolgok és lassan elkezdhet gondol-
kodni a kihívások megoldásain. Tudja, hogy nem lesz könnyű 

dolga, de azt is tudnia kell, hogy minden csakis Önön múlik.

Nyilas (november 23 - december 21)  Hiába igyekszik mindent 
megtenni, mégis úgy érzi, hogy még mindig túl sok a leküzdendő 
akadály, és túl sok helyre kell egyszerre figyelnie. Lehet, hogy itt 

az ideje elfogadni néhány dolgot, és a valóban fontos problémákra koncentrálni.

Bak (december 22 - január 20) Azt gondolta, még van ide-
je meghozni egy döntést, de kiderülhet, hogy már mindenki 
csak az Ön válaszára vár. Nézzen mélyen a szívébe, és tudni 

fogja, mi az, amit igazán szeretne. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Végre egy kis nyugalom 
van Ön körül és bár eleinte nem túl nagy örömmel fogadja a 
kényszerpihenőt, ez jó alkalom arra, hogy átgondolja a dol-

gait. Használja ki a lehetőséget.

Halak (február 20 - március 20) Úgy érzi, közel van már a cél-
hoz és itt a legfájdalmasabb, ha félbe kell hagynia az utat. A 
szünet azonban még nem végleges, ne feledje, idővel talán 

visszatérhet majd. Nem szívesen vállalja fel a közbenső, piszkos munkát.

Miskolc közbiztonságáért

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben a miskolci ön-
kormányzat közbiztonságot erősítő intézkedéseinek a neve-
it rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, legkésőbb 
augusztus 5-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünk-
be (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.
hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők között  
egy-egy 2015-ös Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.

1

Mátyás Zsófiért juniálisoztak az elmúlt hétvégén Hejőcsa-
bán, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház udvarán. A csecsemő-
kori agybénulásban szenvedő kislány szeptemberi, barceloniai 
műtétjére már megvan a pénz, most a rehabilitációjához gyűj-
töttek. Ezúttal 350 ezer forintnyi adomány érkezett. 

A  hét fotója
Végh CsABA  
FeLVéteLe

Juniális zsófiért

Forró NyoMoN

„keresd A MegoLdást!”
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