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Tizenötezernél is több miskolci nyugdíjas igényelte eddig  
az ingyenes, betörőriasztó ajtóékeket – hangzott el a Fidesz 
és a KDNP miskolci frakcióvezetőinek sajtótájékoztatóján. 

Miskolcon 1897. július 10-én indult el a villamosköz-
lekedés. az Mvk zrt. pénteken központi ünnepség-
gel, felvonulással ünnepelte az évfordulót. 

zeNe, hagyoMáNy, jókedv
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a tavalyi évhez képest idén mintegy kétszer annyian látogattak el az immár tizenkilen-
cedik alkalommal megrendezett Borsodi Fonó Folkfesztiválra, a Diósgyőri várba. 



Átvette új lakását nemrégiben a Dró-
tos család: a Tizedik utcából egy há-
rom szobás, összkomfortos otthon-
ba költözhettek a Szentpéteri kapui, 
húszemeletes épületben.

Drótosék tizenhat évig éltek a Tize-
dik utcában egy komfort nélküli vis-
kóban. A nyomortelepek felszámolása 
miatt kellett költözniük, s mivel mind-
ketten dolgoznak, nincs adósságuk és 
korábbi otthonukat is rendben tartot-
ták, pályázhattak szociális bérlakásra.

A családdal egyelőre három hó-
napra szóló, ideiglenes bérleti szerző-
dést kötött a város. Ez alatt az idő alatt 
fel kell újítaniuk a lakást, csak ez után 
költözhetnek be. A munkálatokat saját 
megtakarításaikból fedezik, de a Mál-
tai Szeretetszolgálattól is számítanak 
támogatásra. A segélyszervezet külön 
programot indított Miskolcon a nyo-
mortelepek felszámolásában érintett, 
szociálisan nehéz helyzetben lévő csalá-

dok megsegítésére. Ha elvégezték a fel-
újítást öt évre köthetnek bérleti szerző-
dést az önkormányzattal, A bérleti díj 
pár ezer forinttal magasabb a korábbi-
nál, de Drótosék szerint ki tudják majd 
gazdálkodni, az összkomfortos lakás 
megéri a többlet költséget.

Mint arról már beszámoltunk, ön-
kormányzati lakásokra pályázhatnak, 
akiknek a nyomortelepek felszámolá-
sa miatt kell elhagyniuk addigi ottho-

nukat. Alapfeltétel ugyanakkor, hogy a 
pályázóknak nem lehet tartozásuk és 
munkahelyet, jövedelmet is igazolniuk 
kell. 

– Azok a családok, amelyek megfelel-
nek ezeknek a feltételeknek, szinte biz-
tosan sikerrel tudnak pályázni, hogy a 
korábbinál magasabb komfortfokoza-
tú lakásban folytathassák az életüket – 
mondta el korábban Soós Attila, a Fi-
desz városi frakcióvezetője.
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A miskolci önkormányzat múlt 
év márciusában sikerrel pályázott 
az Avas-dél lakhatási feltételeinek 
javítására, energiahatékonyságá-
nak növelésére, valamint a lakó-
környezet rendezésére. Az elnyert 
400 millió forintból többek között 
korszerűsítettek egy 60 lakásos 
társasházat a Szilvás utcában. Sza-
badidőparkot és közösségi tereket 
hoztak létre, a lakóházak környe-
zetét pedig a Green City alapelvei-
vel összhangban alakították ki.

A Dialóg Egyesület nemrégiben 
egész napos rendezvényen népsze-
rűsítette a felújított közösségi tere-
ket. A programok között szerepelt 
szomszédsági főzés, sportbemutató, 
kutyaszépségverseny és bemutat-
koztak helyi szervezetek is. Mátyás 
Lilla, az egyesület közösségfejlesz-
tő munkatársa érdeklődésünkre el-

mondta: szeretnék élettel megtölte-
ni a városrész felújított tereit. Céljuk, 
hogy a helyiek felfedezzék és aktívan 
használják is a játszótereket, pado-
kat, kutyafuttatókat, fitnesz-parkot. 
Szeretnék, ha az avasiak maguk is 
kezdeményeznék közösségi progra-
mok szervezését. 

Központi ünnepséggel, felvo-
nulással ünnepelte pénteken 
az MVK Zrt. a helyi villa-
mosközlekedés 118 éves év-
fordulóját. 

Jó alkalom volt ez egy kis 
nosztalgiázásra a városlakók-
nak, számos jól ismert, néhol 
már emblematikusnak szá-
mító, régi szerelvénnyel talál-
kozhattak újra, egy nap erejé-
ig a miskolciak, az évforduló 
kapcsán. Kigördült a remízből 
a hóseprő, „szolgálatba állt” a 
100-as és 151-es FVV „Bengá-
li”, az SGP „bécsi” szerelvény 
pótkocsival együtt, illetve egy 
Tátra villamos is. A valaha 
Miskolcon közlekedtetett jár-
művek egyidejű forgalomba 
állításával azok előtt tiszteleg-
tek pénteken, akik 1897. július 

10-én lehetővé tették, elindítot-
ták a villamosközlekedést Mis-
kolcon és azóta is töretlenül 
működtetik, fejlesztik a helyi 
közösségi közlekedést.

Az évforduló alkalmából 
pénteken reggel ünnepséget 
rendeztek az MVK Zrt. iroda-
házában, ahol elismeréseket ad-
tak át. A Meszléri Zoltán-díjat 

idén Sass Imre gyorsbeavatko-
zó és Nádházi József műveze-
tő vehette át, a közlekedés fej-
lesztésében végzett kimagasló, 
maradandó és példamutató te-
vékenységéért, magas színvo-
nalú munkájáért. Negyven éves 
munkaviszonya elismeréseként 
törzsgárda emléklapban része-
sült Farkas Béla és Bolha József.

Fejlesztés a Megyei kórházbaN

Múlt pénteken adták át a megyei kórház 
gyermek-rehabilitációs osztályának új sport-
terápiás épületét. A beruházás csaknem fél-
milliárd forintba került.

Új épületrészben öltözőket és vizesblokko-
kat, játszószobát is kialakítottak. Létrehoz-
tak egy pszichológus/logopédus tanszobát, 
valamint egy 
e r g o t e r á p i -
ás rendelőt. A 
könnyebb meg-
közelítés érde-
kében, csaknem 
fél kilométeren 
újraaszfaltozták 
az utat és mint-
egy 100 férőhe-
lyes, aszfaltbur-
kolatú parkolót 
is kialakítot-
tak. Csiba Gá-
bor, a megyei 
kórház főigaz-
gató-főorvosa 
az átadóünnepségen kiemelte: a gyermek-re-
habilitáció a jövőbe vetett bizalmat fejezi ki. 
Ezt a bizalmat hivatott szolgálni az új épület 
és az abban folyó munka. Pelczné Gáll Ildi-
kó, az Európai Parlament alelnöke beszédében 
hangsúlyozta, tudatos munkával, igazán rövid 
idő, alig másfél év alatt sikerült létrehozni az 
új épületkomplexumot. Gratulált ehhez, s az 
európai színvonalú rehabilitációs részleghez, 
méltatva az itt dolgozók szakmai munkáját is. 

A fejlesztést egy régión átívelő projekt kere-
tében valósították meg. „A rehabilitációs ellá-

tórendszer fejlesztése az észak-magyarországi 
régióban” elnevezésű programot – melynek 
köszönhetően a térség 11 kórházának rehabi-
litációs ellátása újul meg - az Európai Unió és a 
magyar állam is támogatja. A B.-A.-Z. megyei 
kórházban a pályázati támogatásából csaknem 
473 millió forintos beruházást végeztek, 77 
milliós eszközbeszerzéssel és 286 millió forint 

értékű építési 
munkákkal.

Ug ya nez en 
a napon ün-
nepelték meg 
a Semmel-
weis-napot a 
megyei kórház-
ban. A rendez-
vényen, a ha-
gyományoknak 
meg fe le lően, 
elismeréseket, 
előléptetéseket 
adtak át. Csiba 
Gábor beszédé-
ben kiemelte, 

rengeteg munka van abban, hogy a kórház új, 
modern egészségügyi intézménnyé válhatott. 
– Ha valahol változtatunk, alakítunk, azt min-
dig a betegekért tesszük. Úgy gondolom, ezen 
a napon is erre kell gondolni – hangsúlyozta a 
főigazgató, megköszönve kollégáinak az áldo-
zatos munkát, amit nap mint nap végeznek az 
intézményben. Idén Batthyány–Strattmann 
László-díjban részesült Kovács Judit osztály-
vezető főorvos (Pathológiai Osztály), valamint 
Kazacsay Ferenc osztályvezető főorvos (Trau-
matológiai Osztály). 

elköltözött a tizedik utcából a 
Drótos család

Felújított közösségi 
terek az aVasoN

Miskolci villamos: 118 éve a pályán
új sportterápiás épület a gyermek-rehabilitációs osztályon
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A miskolci Egészségfejlesztési 
Iroda 2013 augusztusában jött 
létre a MISEK Szűrőközpontjá-
ban, egy uniós program kere-
tében. A projekt lezárásához 
közeledve, csütörtökön sajtótájé-
koztatót tartottak az elmúlt két 
év eredményeiről.

Mint elhangzott, az Egészségfej-
lesztési Iroda összefogja és koordi-
nálja a helyi megelőzési, egészség-
fejlesztési feladatokat a térségben 
élők egészségi állapotának és élet-
minőségének hosszú távú javítása 
érdekében. Eddig több, mint tíz-
ezren vették igénybe a klubfoglal-
kozásokat, tanácsadásokat és szű-
rőnapokat. Tiba Sándor, a MISEK 
főigazgatója elmondta, nagyon 
nagy az érdeklődés, sokkal na-
gyobb, mint amire számítottak. Ka-

tó-Nagy Szilvia projektmenedzser 
tájékoztatása szerint az iroda szol-
gáltatásainak számos látogatójánál 
tapasztaltak életmódváltozást. A 
program fontos része a drog- és az 
alkoholfogyasztás visszaszorítása. 
Az Egészségfejlesztési Iroda és mű-
ködése 124 millió forintos, uniós 
támogatásból valósult meg. Az ál-
lapotfelméréshez szükséges eszkö-
zöket is ebből finanszírozták. Vet-
tek vérnyomásmérőt, vércukor- és 
koleszterinszint-mérőt, különböző 
mérlegeket, eszközöket. Két kon-
ditermet is berendeztek, ahol rend-
szeresen tartanak edzéseket. Az 
EMMI idén több mint kétmillió fo-
rintos támogatást ígért irodánként, 
így az üzemeltetők bíznak abban, 
hogy további három éven át tudják 
majd működtetni az Egészségfej-
lesztő Irodát. 

Négymillió forintból újul meg Mar-
tin-kertváros egyik játszótere. A régi fém 
elemek helyére korszerű fajátékok kerülnek. 
Emellett a terület parkosítását és elkerítését 
is tervezik a jövőben. Egy igazi közösségi te-
ret kívánnak kialakítani. 

Szécsényi Marianna, a terület önkormány-
zati képviselője a terveket mutatva elmondta, 

új homokozó, hinta és csúszda lesz 
majd a korszerűsített játszóparkban. 
A jelenlegi eszközök közül csak a fa 
mászóka marad a helyén. A cserék 

részben már ebben a hónapban megtör-
ténnek, a játszótér rekonstrukciója a tervek 
szerint augusztusban készül el teljesen. Ekkor 
családi napot tartanak a területen, melynek 
keretében a martin-kertvárosiak növénye-
ket is ültethetnek majd a parkban. Szécsényi 
Marianna hozzátette, a fejlesztés ezzel nem áll 
meg, a játszótér további bővítését és bekeríté-
sét is tervezik.

Nemrégiben megemelték az ülőpadokat 
a fedett villamosmegállókban, mintegy hét 
centiméterrel lettek magasabbak. Mint meg-

tudtuk, korábban az utasok jelezték az MVK-
nak, hogy túlságosan alacsonyra szerelték a 
padokat, az idősebbeknek nehéz rájuk leülni, 

majd utána felállni.
Pásztor Imre, a Miskolc Holding Zrt. 

kommunikációs vezetője elmondta, az 
utasok kérésére harminchét megállóban 
összesen százhuszonhat ülőpad magas-
ságát emelték meg a közlekedési vállalat 
munkatársai. A visszajelzések alapján 
ez tényleg segít azoknak az utasoknak, 
akik idősebbek, vagy nehezebben mo-
zognak, így most már ők is kényelme-
sebben tudnak várakozni a fedett villa-
mosmegállókban. 

Az elmúlt időszak kánikulai napjai-
ban sokan kerestek enyhülést, felüdülést a  
Selyemréti Strandfürdőben is, amely a hé-
ten ünnepelte felújításának, újranyitásának 
második évfordulóját. 

Ebből az alkalomból kedden ajándékokkal, 
programokkal kedveskedtek a vendégeknek. 
A gyerekek ajándék strandlabdát kaptak, de 
volt ugráló vár, permet kapu és aquafitness 
is, hogy lehűtse, átmozgassa a strandolókat, 
akiket ebből az alkalomból kedvezményes 
belépőkkel vártak.  A hőségnek köszönhető-
en, nem is volt hiány hűsölni vágyókban, de 
– mint megtudtuk – általában véve sokkal 
többen keresik fel most a selyemréti strandot, 

mint a felújítás előtt. Bánrévi Kinga fürdőve-
zető elmondása szerint a korszerűsítés előtt 
30 ezer volt az éves látogatószám, a felújítást 
követően, 2014-ben már a 200 ezret is megha-
ladta a fürdő vendégeinek a száma. Mint is-
meretes, selyemréti strand felújítása 2011. ok-
tóberében kezdődött és 2013. júliusa óta várja 
megújulva, korszerűsítve a vendégeket.

Tíz virágládában három-
száz egynyári növény került 
ki nemrégiben Miskolc főut-
cájára, tovább színesítve a 
belvárost. A virágosítást Kiss 
János alpolgármester képvi-
selői alapjából finanszírozta.

Az akcióról nyilatkozva 
Kiss János úgy fogalmazott: 
ez még csupán a kezdet, sze-
retnék, ha szinte minden frekventált területre 
virágok kerülnének a városban, üdévé, színes-
sé varázsolva a közterületeket. – A virágosítási 
programot tehát folytatni fogjuk, hamarosan 
újabb virágokat helyezünk majd ki a belváros-

ba. Meg fogjuk keresni azokat a helyeket, te-
rületeket, amelyek szinte kínálják magukat ah-
hoz, hogy virágosításukkal még esztétikusabb 
felületeket alakíthassunk ki Miskolcon – hang-
súlyozta az alpolgármester. 

Noha az igényfelmérés 
még július végéig tart, 
már látszik, hogy a betö-
rőriasztó ékek és a Kriza 
Ákos polgármester által, 
ugyancsak a Salkaházi 
Sára Program keretében 
adományozott személyi 
riasztók szeptember-ok-
tóberi szétosztása nagyon 
sikeres akció lesz – hangzott el a 
Fidesz és a KDNP miskolci frakci-
óvezetőinek csütörtöki sajtótájé-
koztatóján. 

Mint ismeretes, a Fidesz-KDNP 
képviselői nemrégiben közbiztonsá-
gi fórumsorozatot szerveztek, majd 
segítőikkel személyesen indultak el 
felkeresni a miskolci időseket, hogy 
felmérjék, igényelnek-e ingyenes, be-
törőriasztó ajtóékeket. Soós Attila, a 
Fidesz frakcióvezetője elmondta: a 
miskolciak többsége látja, hogy na-
gyon fontos ügyben találtak szövet-

ségesre a város polgármesterében és 
a FIDESZ-KDNP önkormányzati 
képviselőiben. A tapasztalatok sze-
rint a miskolci nyugdíjasok többsé-
ge megértette, hogy a városvezetés 
kiemelt ügyként kezeli a közbizton-
ságot. Eddig több, mint 15 ezren igé-
nyelték a betörőriasztó ajtóéket – Ez 
csak egy eleme a közbiztonsági erő-
sítésére irányuló intézkedéseknek 
– emelte ki Soós Attila, megemlítve 
egyebek mellett, hogy több járőr van 
az utcákon és egyre több a térfigyelő 
kamera a közterületeken. 

Molnár Péter KDNP-frakcióveze-
tő hangsúlyozta, hogy a Salkaházi 

Sára Program a jelek sze-
rint egészében véve is na-
gyon népszerű az idősek 
körében. Két hete kezdték 
el felmérni az igényeket a 
betörőriasztó ajtóékekre, 
és máris tizenötezren je-
lentkeztek. Nagyon nagy 
az érdeklődés és a tetszés 

a program kulturális rendezvényein 
is, s már most látható, mennyire si-
keres lesz a Kriza Ákos polgármes-
ter által, ugyancsak a Salkaházi Sára 
Program keretében adományozott 
személyi riasztók szeptember-októ-
beri szétosztása. 

A frakcióvezetők hangsúlyozták, 
hogy ezek az egyenként talán kis lé-
pések együtt nagy előrelépést ered-
ményezhetnek a közbiztonság terü-
letén. Ezt támasztja alá az is, hogy a 
Miskolci Rendőrkapitányság műkö-
dési területén két év alatt 12,8, illetve 
25,5 százalékkal csökkent a regiszt-
rált bűncselekmények száma.

MegeMelték a padokat 
a VillaMosMegállókban

Megelőzés, állapotfelMérés kiemelt ügyként kezelik a közbiztonságot

egészségfejlesztési  
iroda a MiseK-ben

több, Mint 15 ezren  
igényelteK Már  
betörőriasztó  
ajtóéKet

tavaly 200 ezren látogattáK 
Két éve nyílt Meg újra

egyre több a virág  
a KözterületeKen

KorszerűsítiK a  
Martin-Kertvárosi  
játszóteret 
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Alaposan kijutott az elmúlt héten 
az időjárási szélsőségekből. Elő-
ször a kánikulai hőség tette próbá-
ra a szervezetünket, majd akkora 
vihar csapott le az országra, hogy 
napokig tartott a romelta-
karítás. 

Az országos 
tiszti főorvos a 
tartós kánikula 
miatt július 4-től 
július 8-án éjfélig 
hőségriadót ren-
delt el. Délelőtt 11 
órától délután 3 
óráig Miskolc több 
pontján ivóvizet osztottak a MIVÍZ 
munkatársai, s a párakapuk alá is 
sokan beálltak egy kis hűsölésre a 
Centrum Áruház mellett, a Búza té-
ren és a Villanyrendőrnél. A Város-
gazda Kft. a belvárosban és a na-
gyobb forgalmú szakaszokon vízzel 
locsolta a város útjait, a villamos-sí-
neket is hűtötték. A város szökőkut-
jai a nagy hőségre való tekintettel 
szerda estig folyamatosan üzemel-
tek, s városszerte több ivókútból eny-
híthették szomjukat a városlakók. 

A polgármesteri hivatal felhívta a 
bevásárlóközpontok, nagyobb áru-
házak, szolgáltató- és üzlethelyiségek 
tulajdonosainak, üzemeltetőinek fi-
gyelmét, hogy a hőségriadó idején le-
gyenek tekintettel azokra, akik hűsöl-
ni térnek be ezekre a helyekre.

Szerdán kora este aztán esővel, 
szélviharral a megyébe és Miskolc-
ra is megérkezett a változás. Csütör-
tök reggelig Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében hetvenegy helyszínen kel-

lett beavatkozniuk a tűzoltóknak a 
viharral összefüggő események mi-
att. Negyvenhat esetben veszélyesen 

megdőlt vagy forgalmi akadályt jelen-
tő fákat, leszakadt ágakat távolítottak 
el. Szihalmon a mezőkövesdi hivatá-
sos és a helyi önkéntes tűzoltók egy 

távközlési vezetékre dőlt fát, a miskol-
ci egységek Felsőzsolcánál egy büfé 
negyven négyzetméteres tetőszerke-
zetét távolították el az útról, amelyet 

a nagy erejű 
szél szakított 
le. Szirmán a 
Szerb Antal 
utcában egy 
kidőlő fa egy 
telefonpóznát 
tört ketté, to-
vábbi kettőt 
megdöntött, a 
fa alatt ott re-
kedt egy sze-
mélyautó. A 

műszaki mentést a miskolci hivatá-
sos tűzoltók végezték, motoros lánc-
fűrésszel és kézi erővel. Kazincbarci-
kán két autóra dőlt fát távolítottak el 

a helyi hivatásos tűzoltók az éjsza-
ka folyamán. Péntek reggelig továb-
bi negyvenkét helyszínen kellett még 
beavatkozniuk a borsodi tűzoltóknak. 

A műszaki mentések zömét továbbra 
is a veszélyt, illetve forgalmi akadályt 
jelentő fák, leszakadt ágak eltávolítása 
tette ki. A katasztrófavédelem megyei 

főügyeletére személyi sérülésről nem 
érkezett bejelentés.

Miskolcon főleg fák dőltek utak-
ra és épületekre, a városban 26 al-

kalommal végeztek 
műszaki mentést. A 
polgármesteri hiva-
tal tájékoztatása sze-
rint, a Városgazda 
Kft. 300 dolgozója 
csütörtökön reggel 
hat órától takarí-
totta a várost, letört 
faágakat, levelet, 
hordalékot seper-
tek össze. A viha-
ros szél városszerte 

tucatnyi nál is több fát csavart ki, a 
dél-kiliáni városrészben, a Győri ka-
puban és a belvárosban fűzfa és dí-
szszilva dőlt a járdára, az út szélére. 

Életmód Miskolci Napló4
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A hőségben megnövekedik a város víz-
fogyasztása is. Üszögh Lajos, a MIVÍZ Kft. 
ügyvezető igazgatója elmondta, a szokásos 
30 ezer köbméter napi fogyasztás 35-40 ezer-
re is felmehet, s a partner vízművek is na-
gyobb mennyiséget vesznek át tőlük ilyenkor. 

Üszögh Lajos kiemelte, a bükki forrásokból 
ásványi anyagokban gazdag, egészséges víz 
folyik. Kevesen tudják, hogy a diósgyőri Szent 
György forrás, amely a város vízellátását szol-
gálja, ásványvíz minősítéssel is rendelkezik.  

A miskolci csapvíz tehát ellenőrzött, egész-
séges, ásványi anyagokban gazdag. Nemrégi-
ben egy kampány indult, amelyben az ország 
vízművei összefogva, „Csapra fel!” címmel 
népszerűsítik a csapvíz fogyasztását. Üszögh 
Lajos szerint, ha szomjasak vagyunk, minden-

képpen megér egy próbát a miskolci víz, ezért 
nem kell messzire fáradni, csak a csapot kell 
kinyitni.

A város vízszolgáltatása valamikor az 
Avas oldalában található 4500 köbméteres 
medence segítségével indult el. Azóta több 

tározómedence is épült. Horányiné Csiszár 
Gabriella vízbázisvédelmi koordinátor el-
mondta, a városnak és környezetének nyolc 
miskolci forrás biztosítja a karsztvizet, ami a 
Bükkből jut el - víznyelőkön, hatalmas bar-
langrendszereken keresztül - a forrásokhoz.  
A Szinva-, az Anna- és a Tavi-forrás vize Lil-
lafüredet, a diósgyőri lakótelepet, a Bulgár-
földet és Perecest, a tapolcai kutak Göröm-
bölyt, a belvárost és a Szentpéteri kaput 
látják el ivóvízzel.

KaptuNK Hideget, Meleget

MisKolcoN tÉNyleg  
ásváNyvíz folyiK a csapból?

Először a hőség égetett, aztán a vihar tarolt



Óriási siker volt az idei Borsodi 
Fonó. A tavalyi évhez képest most 
mintegy kétszer annyian látogat-
tak el az immár tizenkilencedik 
alkalommal megrendezett folk-
fesztiválra. 

A kétnapos rendezvényen a 
népzene szerelmesei mellett a 
világzene kedvelőit is sokszínű 
programokkal várták, de volt 
Manó Fonó (a kicsiknek), népmű-
vészeti- és kirakodóvásár is Diós-
győr várában.

Vasárnap hajnalig két helyszí-
nen kínált programokat a vár te-
rületén. A kétnapos fesztivál során 
nagy sikerű koncertet adott a Csík 
Zenekar, az Ocho Macho, Péter 
Szabó Szilvia és a Little G Weevill. 
Természetesen a helyi együttesek 
is képviseltették magukat – köztük 
a Szinvavölgyi Néptáncegyüttes, 
az Agyagbanda, a Mintha zene-
kar és sokan mások. Idén már har-
madszor lépett fel a Borsodi Fonón 
a Kiss Kata Zenekar. Koncertjük 
előtt beszélgettünk Kiss Kata éne-

kessel. Elmondta, nagyon szere-
tik a miskolci közönséget, az itte-
ni emberek kifejezetten nyitottak 
a zenéjükre, mindig nagy öröm 
számukra itt játszani. Kiemelte, az 
autentikus népzene nagyon fontos 
a mai világban. Vele, általa visz-
szatalálhatunk a gyökereinkhez, 
s a miénk, egy igazi magyar sajá-
tosság. 

A Kiss Kata Zenekar a Bartók és 
Kodály által összegyűjtött népda-
lokat dolgozza fel, némileg a XXI. 
század ízlésére, igényeire hangolva.

2015. július 11. | 28. hét | XII. évfolyam 28. szám
Miskolci Napló – A város lapja Kultúra/rendezvény

Miskolcon, a Szinva parton sze-
repel július 11-én, este hét órától 
az Oceanallover, Skócia világhí-
rű fizikai utcaszínháza, látvá-
nyos előadással, szoborszerű 
kosztümökkel. 

Az Oceanallover Skócia egyik 
vezető társulata, amely a színhá-
zat, a képzőművészetet, a zenét 
és a filozófiát egymáshoz köze-
lítve mutat be kísérleti előadáso-
kat. Specialitásuk a szoborszerű 
jelmezek építése, melyeket a ma-
guk által kikísérletezett előadás-
móddal ötvözve visznek színre. 
Szabadtéri előadásokat hoznak 
létre adott helyszínekre szab-
va – városi környezetben vagy 

a természeti tájba helyezve. Jel-
mezterveik stílusa megeleveníti 
a viselettörténet hagyománya-
it, innovatív elemekkel keverve. 
Előadásaik teatralitása magával 
ragadó, megkapó erejű zenével 
társulva. 

A társulat külön figyelmet for-
dít arra, hogy előadásai minden 
korosztály és közönség számára 
élvezhetőek legyenek. Szívesen 
működnek együtt más művészek-
kel és társulatokkal, legújabban 
a nagy elismerésnek örvendő 
Charles Jencks-szel dolgoztak, 
legfrissebb land-art művének a 
Crawick Multiverse-nek a létre-
hozásában. A miskolci program 
látogatása ingyenes!
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Hatalmas sikert aratott a Miskol-
ci Nemzeti Színház előadása Cseh-
országban, az Európa Kulturális Fő-
városa programsorozaton. A Don 
Giovanni nyerte el tavaly a vidéki 
operaelőadásokat felvonultató PRI-
MAVERA’14 Fesztivál fődíját, így ez 
a produkció képviselhette Magyar-
országot idén Pilsenben, az Armel 
Operafesztivál felajánlásaként és fi-
nanszírozásában.

Szabó Máté rende-
ző elmondása szerint 
meglepően jól fogadták 
az előadást, a közönség 
hosszan tapsolt és éljen-
zett a számok között. 
Az előadás végén pedig 
vastapssal ünnepelték 
az egyáltalán nem ha-
gyományos operabemu-
tatót. A hatalmas siker, 

nagyszerű fogadtatás 
a színészekre is hatott, 
egyre lelkesebben ját-
szottak, amit meg is há-
lált a közönség.

A vendégjáték feltéte-
le volt, hogy a társulat 
olasz nyelven játsszon, 
így július 6-án a pilseni 
közönség eredeti nyel-
ven hallhatta Mozart 

nagysikerű operáját. - Olaszul egészen 
más a darab zeneisége és a hatása is, kü-
lönleges élményt kínál a közönség szá-
mára – fogalmazott a rendező. Bár a 
Miskolci Nemzeti Színház jövő évi re-
pertoárján már nem szerepel a Don Gi-
ovanni, Szabó Máté reméli, a jövőben 
nem csak egy évadon keresztül tűzik 
majd műsorra a színházak az operákat, 
és ha igény lesz rá, ebben a formában is 
láthatja a közönség az előadást.

Múlt szombaton folytatódott Miskolctapol-
cán a „Szabadtéri Esték” című programsoro-
zat. Ezúttal az „Anconai szerelmesek” című 
zenés komédiát tekinthették meg az érdeklő-
dők az Akropolisz Színpadon, a Magyarock 
dalszínház előadásában.

Mint arról hírt adtunk, a görög katolikus 
egyház fel kívánja éleszteni a régi, miskolcta-
polcai esték hangulatát. Ehhez a területükön 

lévő Akropolisz szabadtéri színpadot hívták 
segítségül, melyet felújíttattak. Az idei első 
színpadi produkció A padlás volt június 26-
án, a komáromi Magyarock dalszínház előa-
dásában, majd az Anconai szerelmesek kö-
vetkezett.

A komédia egy kacagtatóan fordulatos, ze-
nés összekacsintás a hetvenes évek olasz sláge-
reivel. Szerelem, tánc, slágerek, csipetnyi eroti-
ka, poénok, kacagás és végül happy end. Történelmi je-

lentőségű kiál-
lítást nyitottak 
meg múlt pén-
teken délután 
a Diósgyőri 
Kézműves Al-
kotóházban. 
Megyénk öt 
népművészeti 
egyesülete most 
először mutatkozott be együtt egy helyszí-
nen, a „Borsodi értékek” című tárlaton. 

Bükkaljai és hegyaljai mesterek, matyó és 
Sajó menti népművészek, valamint a mis-
kolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesü-
let tagjai állítottak ki együtt. – Egyesületünk 
telephelyének öt termében mintegy száz ki-

állító alkotása-
it vonultatjuk 
fel – mondta el 
Gergye Zoltán, 
a Fügedi Márta 
Népművészeti 
Egyesület elnö-
ke. Mint fogal-
mazott: a kiál-
lítás történelmi 

jelentőségű, nem volt még rá példa, hogy a 
megyében tevékenykedő öt népművészeti 
egyesület együtt mutatkozott volna be.

A tárlaton a népi kismesterségek szinte 
minden szakága bemutatkozik. Legtöbben 
a hímzők voltak, de kiállítottak fafaragók, 
bőrművesek, fazekasok, gyöngyfűzők és vi-
seletkészítők is.

AnconAi szerelmeseK Az AKropoliszon

sKót színészeK 
A szinvA terAszon

együtt A  
borsodi  
népművészek

„sej hAj fonóbA…”

pilsenben is hódított A misKolci don giovAnni 
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ZÁRÁSHOZ ÉRKEZETT A KEZEK  
PROJEKT – SAJTÓKÖZLEMÉNY
2015. JÚNIUS 29-ÉN KERÜLT MEGRENDEZÉSRE  
A KEZEK PROJEKT ZÁRÓ DISSZEMINÁCIÓS KONFERENCIÁJA

A „KEZEK – Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése” 
című, TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 azonosítószámú projekt egyedülálló 
együttműködést valósított meg a felsőoktatási intézmények körében. A 2013. április 
14-én indult, 900 000 000 forintos támogatási összegű pályázat a Miskolci Egyetem 
vezetésével, az Eszterházy Károly Főiskola és a Károly Róbert Főiskola partnerségé-
vel és közel 500 intézményi szakember bevonásával valósult meg. A három felsőok-
tatási intézmény a projekt keretében a régió hátrányos helyzetének és az intézmé-
nyek számára ebből adódó egyre súlyosbodó állapot kezelésével való foglalkozást, 
az intézmények irányítási rendszerének fejlesztését azonos modellekre építve, vala-
mint az oktatók, kutatók, hallgatók képzését, továbbá tananyagok, duális képzési és 
hallgatói szolgáltatási megoldások fejlesztését tűzte ki célul. 

A célok elérését 10 alprojekt keretében valósították meg:
I. Társadalmi innovációk a felzárkóztatás szolgálatában: Egy felzárkóztatási klaszter 

létrehozásával a régión belüli szereplők összefogását erősítjük a hátrányos helyzetből adó-
dó problémák megoldására.

II. Képzők képzése: A felsőoktatási intézmények oktatóinak képzését segítette elő pe-
dagógiai, fogyatékkal élő hallgatók bánásmódjával, illetve az oktatás területét érintő jogi 
ismeretek témakörökben. 

III. Stratégiai monitoring rendszer: A stratégiai és operatív tervezés, illetve a vezetői 
információs rendszer és a központi adatbázisok integrálásával az információk vezetői dön-
tésekbe való bevonását segítettük elő.

IV. Infrastruktúra menedzsment rendszer: A diploma önköltségszámítás törvényi köte-

lezettségének az elektronikus órarend, az oktatási létesítmények gazdálkodása és a Nep-
tun rendszerrel történő illesztés segítségével kívánunk eleget tenni. 

V. Minőségirányítási rendszer fejlesztése: A benchmarking tevékenységek révén az 
összemérés, és az egymástól való tanulás, a diplomás pályakövetési rendszer továbbfej-
lesztése, a felnőttképzés minőségirányítási modelljének kidolgozása és a folyamat-szem-
léletű minőségfejlesztési akciók valósultak meg.

VI. Karrierszolgáltatások fejlesztése: A hallgatói- és karrierszolgáltatások harmonizá-
ciója és a hallgatói kapcsolatok erősítése mellett egy hallgatói díj (award) rendszer is ki-
dolgozásra került.

VII. Közös tananyagfejlesztések: A humán teljesítménytámogató technológiai rendszer 
segítségével mindhárom intézmény közös képzéseit érintő elektronikus, blended típusú 
tananyagok fejlesztése történt meg, amelyek egy repozitóriumon keresztül érhetőek el.

VIII. Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése: A régió humán veszteségeinek pótlása, va-
lamint az intézményi nemzetköziesítési törekvések támogatása történt meg a marketing 
stratégiai kialakításával, nyelvi képzések, intézményi népszerűsítő kiadványok megjelente-
tése segítségével.

IX. Szakmai gyakorlat, duális képzés BSc szinten való megvalósítása: A gyakorlato-
rientált képzés érdekében a gyakornoki rendszer, a gyakorlati képzési helyek hálózati meg-
oldásait kívántuk elősegíteni. 

X. É-Mo.-i élettudományi regionális tudásklaszter és közös képzés: Megalapításra 
került az alprojekt nevében is szereplő klaszter, amely a régió élettudományi kutatási hát-
terét kívánja összefogni és segítségével a kutatások potenciális gyűjtő és finanszírozó he-
lyévé válni, közös képzések akkreditációját előkészíteni.

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

Az akció érvényes: 

2015. 07. 11-től 2015. 07. 17-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

l  EsztErgom-VisEgrád-szEnt-
EndrE: 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  krakkó-zakopanE 

július 18–19. – 19.000 Ft/fő
l  győr pannonhalma 

augusztus 1. – 9.000 Ft/fő
l  kassa borsi augusztus 8.  

– 4.500 Ft/fő
l  a tátra kapujában 

augusztus 8. – 7.000 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!
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében  
és képviseletében eljáró MIK Miskolci  

Ingatlangazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

pályázatot hirdEt
kÖltségElVŰ és piaci lakások

bérbEadására

A pályázat időtartama  
2015. július 13. napjától 2015. július 27. napjáig tart.

 
A lakásokat tartalmazó pályázati kiírás megtekinthető 

a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság és a polgármesteri hivatal hirdetőtáb-
láin. A MIK Zrt. honlapjáról (www.mikzrt.hu.) a pályázati 
kiírás és az adatlap letölthető. További információk a MIK 
Zrt. Lakáshasznosítási Irodájánál szerezhetők be (Miskolc, 
Széchenyi u. 60. sz., Tel.: 516-253, 516-254, 516-420).

Felhívjuk a miskolc, józsef a. u. 45. szám alatt la-
kók figyelmét, hogy részükre a belső lakáspályázat szin-
tén 2015. július 13. napjától 2015. július 27. napjáig tart, a 
pályázati kiírás és az adatlap a Miskolc, Széchenyi u. 60. 
szám alatt szerezhető be.

Apróhirdetés
hi-sec acél biztonsági ajtók 
már 63 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óri-
ási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hu-

pont.hu, Bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: H–P: 9–14 óráig, sz: 9–12 
óráig.
hegedűtanár oktatást vállal 
hegedűvel rendelkező gyerme-
kek és felnőttek részére Miskol-
con. Érd.: 20/354-7747. 
műkörömépítő modelleket 
keres Miskolcon. Érd.: 20/3887-
469.

Apróhirdetés
nem italozó, önállóan dol-
gozni tudó ácsot, és koráb-
ban ács mellett dolgozó se-
gédmunkást keresek Miskolc 
és környékére, nem csak tetőn 
végzendő munkákra. Tel: 06-
20/460-6775.

ács-, tetőfedő munkák, 
gipszkartonozás, lam-
bériázás, filagóriák, előte-
tők, kerítések, kerti házak és 
egyéb famunkák készítése;  
Velux ablakok beépítése, cse-
réje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. 
Tel.: 06-20/460-6775.



Az európai Copernicus 
űrprogram keretében, 
nemrégiben pályára állt a 
Sentinel–2 műhold, mely-
nek építésében magyar 
szakemberek is közremű-
ködtek. Több, mint hetven 
alkatrésze pedig a miskolci 
Admatis űrtechnológiával 
foglalkozó cég irányításával 
készült.

A június 23-án felbocsátott 
műhold segítségével megfi-
gyelhetik a környezeti katasz-
trófákat, hatékonyabbá tudják 
tenni az erdészetek és a gaz-
dálkodók munkáját, s a be-
gyűjtött adatok segítségével a 
vészhelyzetekre is gyorsabban 
tudnak majd reagálni. A Sen-
tinel–2-optikai műszerekkel 
van felszerelve, amelyek ti-
zenhárom spektrális sávban 
működnek, a látható és köze-
li infravöröstől egészen a rö-

vidhullámú infravörösig. Egy 
poláris pályán folyamatosan 
fényképeket készít a földfelszín 
állapotáról, a felvételek nagy 
segítséget jelenthetnek a me-
zőgazdaságban és a környe-
zetvédelemben. Az adatbank-
ban tárolt fényképeket például 
a földalapú támogatásoknál 
is használni tudják, nem kell 
majd a helyszínre menni, elég 
lesz néhány kattintás és látható 
lesz az adott földterület. Van-
nak olyan földrajzi területek, 
amiket a műholdak 1-3 napon-
ta el tudnak érni, ez különösen 
fontos lehet vészhelyzetekben, 
például földrengés vagy árvíz 
esetén.

Bárczy Pál, a HUNSPACE 
(Magyar Űripari Klaszter) el-
nöke elmondta, ez gyakorlatilag 
az első magyar űripari teljesít-
mény, olyan értelemben, hogy 
egy szolgáltató műhold több al-
katrészét mi készítettük el.
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Ügyfélszolgálatot tart  
a TECHEM Kft.

A fűtési idényt követően – a költségmegosztókkal felszerelt lakások-
ban – megtörtént a 2014-2015 fűtési idény hőfogyasztásának éves elszá-
molása.

A költségosztók leolvasását, kiértékelését és a hőköltség-elszámolásokat a tár-
sasházi közösségekkel szerződést kötő, költségmegosztással foglalkozó cégek 
végezték. 

Felhívjuk tisztelt fogyasztóink figyelmét arra, hogy a MIHŐ Kft. nem tud 
felvilágosítást adni a hőfelhasználási arányokkal és a korrekciós ténye-
zőkkel kapcsolatban. Az ilyen irányú panaszokkal minden esetben a közös 
képviselőt, illetve a költségmegosztást végző céget keressék meg.

A MIHŐ Kft. az előző évek tapasztalatai alapján egyeztetést folytatott a költ-
ségmegosztást legnagyobb számban végző cégekkel annak érdekében, hogy 
közös ügyfélszolgálati irodát működtessenek az elszámoló számla kibocsátását 
követően.

Az érintett cégek közül a  TECHEM Kft. vállalta, hogy a MIHŐ Kft. Miskolc, 
Szemere u. 5. sz. alatt lévő ügyfélszolgálati irodájában az alábbi napokon 
lehetőséget biztosít a felhasználók tájékoztatására a hozzá tartozó költségmeg-
osztásokkal kapcsolatban:

TECHEM KFT. ÜgyFélSzolgálAT:

2015. július 28. (kedd)   9.00–15.00 óráig
2015. július 30. (csütörtök)   9.00–15.00 óráig
2015. augusztus 4. (kedd)   9.00–14.45 óráig
2015. augusztus 6. (csütörtök) 9.00–14.45 óráig

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás 

(nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre 
meghirdeti az alábbi miskolci ingatlanokat

Az írásos ajánlatok benyújtásának és bontásának helyszíne: 
MIK Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. I. emelet 17. iroda

Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlant és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási doku-
mentációt a MIK Zrt.-től megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határ-
idejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. Kiíró fenntartja magának a jogot, 
hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza, vagy ered-
ménytelennek nyilvánítsa! Az ingatlan igény esetén, előzetesen egyeztetett időpontban tekinthető meg.
Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a MIK Zrt honlapján www.mikrt.hu, valamint a 70/466-4399 és az 516-243 
miskolci telefonszámokon kérhető. 

Cím  
(Jelleg)

Helyrajzi  
szám

Alapterület
(m2)

Minimális bruttó 
ajánlati ár (Ft)

Bánatpénz
(Ft)

Kiajánlási
dokumentáció
ára (bruttó Ft)

Ajánlatok
beadásának
határideje

Ajánlatok  
bontásának  

időpontja

Nagy Lajos király u. 18. 
(beépítetlen terület)

30501/3 1163 16 000 000 800 000 12 700 2015. 08. 06.
10.00

2015. 08. 06.
10.15

július 9–11.

HÉT VÉGI AKCIÓBAN KÍNÁLT TERMÉKEK !
COOP Füst. főtt  

császárszalonna csík           
350 g, egységár:1997Ft/kg 

(COOP ABC, COOP Szuper  
üzletekben)

699 Ft

Eh.  
sertéscomb 

1 kg , 
tőkehúst árusító  

üzletekben

 1099 Ft

Eh.  
sertéslapocka 

1 kg , 
tőkehúst árusító  

üzletekben

999 Ft

Keresse július 8–14-ig az akciós PICK termékeket COOP ABC, COOP Szuper üzleteinkben:
Pick diákcsemege 1 kg 1999 Ft
Família harmónia szalámi 1 kg 1999 Ft
Pick füst.ízű párizsi 1 kg 1499 Ft

Hűségét most a 20 éves COOP megjutalmazza!  
Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon.

Hirdetés

Magyar űripari teljesítmény, 
miskolci részvétellel

Ritkán látható, világoskék 
elektromos autócsoda gördült 
be szerda délután, a Dózsa 
György utcai töltőállomásra. 
Egy háromezer kilométeres, 
autóstúra résztvevői érkeztek 
meg Miskolcra, amely élen jár 
a környezetbarát, elektromos 
autók jelentőségének felisme-
résében.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ többségi 
tulajdonosa, az RWE második 
alkalommal rendezte meg a GO 
& SEE Tour elnevezésű autós 
túrát, hogy felhívja a figyelmet 
az e-mobilitás egyre növekvő 
jelentőségére, s arra, mennyire 
környezetbarát megoldás elekt-
romos autóval közlekedni. A 
tizenhárom napos kirándulás-

ra egy Tesla S modell indult el 
Szlovéniából. Magyarországon 
három helyszínen, Budapesten, 
Fóton és Miskolcon álltak meg.

– Miskolc egyre több projek-
ttel csatlakozik az Okos Város 
és a Zöld Város Programok-
hoz – emelte ki Pfliegler Péter 
alpolgármester, aki az ÉMÁSZ 
Dózsa György utcai töltőállo-
másán fogadta a Teslát. – Vá-
rosunk élen járt az elektromos 
autók jelentőségének felismeré-
sében, nálunk ezeknek az au-
tósoknak nem kell fizetniük a 
parkolásért – tette hozzá. 

A miskolci töltőállomáson 
az elektromos autók magán-
felhasználói számára a „tanko-
lás”, azaz a feltöltés is ingyenes. 
Az ilyen járművek fenntartá-

sa tehát sokkal kevesebbe ke-
rül, mint a benzinnel, gázolaj-
jal vagy gázzal üzemelőké. A 
beszerzési áruk azonban lega-
lább háromszor, négyszer ma-
gasabb ezeknek az autóknak, 
mint azoknak, amelyek a ha-
gyományos üzemanyagokkal 

működnek. Bizonyára ez az 
oka annak, hogy nem fut túl 
sok belőlük az utakon, a mis-
kolci töltőállomáson is hetente 
mindössze három-négy ilyen 
jármű áll meg. Az első elektro-
mos autó körülbelül három éve 
került városunkba. 

Elektromos autóval,  
több ezer kilométeren át
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A diósgyőri vasgyár katolikus munkásai az első időkben a diósgyőri 
egyházközség keretében végezték hitéletüket, de a nagy távolság miatt, 
már 1895-ben felmerült a templomépítés gondolata. Förster Károly gyár-
igazgató is az ötlet mellé állt, a gyár vállalta a templom építési költségeit. 
Az építkezést 1905. március 28-án kezdték el, az alapkövet pedig szep-
tember 3-án tette le Szmrecsányi Lajos segédpüspök, az egri érsek jelen-
létében. A kőműves munkák vezetője Csorba Endre miskolci építőmester 
volt, az asztalos munkákat Petőfi Sándor és Bartók Ferenc végezték, a 
vasmunka Jankovics Béla, a bádogos munka Lettrich Jenő, az ácsmun-
ka Rosenthal Ferenc nevéhez fűződik. Mind a gyár munkásai voltak. A 
kész templomot 1908. október 11-én szentelték fel. Ekkor még a diósgyőri 
plébánia külső káplánságaként működött, önálló plébániává 1913. július 
1-jén vált. Első plébánosa Meyer Béla volt.                        fotó: Mocsári L.

Akkor...

...és Most

A háborús szenvedések és megpró-
báltatások elleni elégedetlenség 
kifejeződése volt 1944. szeptember 
21-én a diósgyőri munkások újabb 
megmozdulása. Kazinczy László 
igazgató azzal nyugtatta a töme-
get, hogy külpolitikai kérdésekben 
a gyár vezetése nem kompetens, de 
a belső rendet minden eszközzel 
fenntartja. 

A háború teljes súlyával 1944 
második felében nehezedett a vá-
rosra és a megyére, amikor tényle-
gesen harci események 
középpontjába került. 
A szovjet Vörös Had-
sereg 1944. szeptember 
23-án átlépte a határt, s 
ezzel Magyarország had-
műveleti területté vált. 
A Szálasi-féle hatalomra 
jutás után 1944. október 
16-én késő este már Mis-
kolcon is megjelent az 
első nyilas őrjárat. Bor-
bély-Maczky Emil főis-
pán - aki bár elkötelezett 
jobboldali érzelmű volt a 
nyilas rezsimmel nem volt hajlan-
dó közösséget vállalni - azonnal le-
mondott tisztségéről. A nyilasok ál-
tal támogatott új főispán, Pünkösti 
Mihály ügyvéd lett, aki Szálasi Fe-
renccel már korábban is szoros kap-
csolatban állt. 

A közigazgatási apparátus élé-
re Miskolcon is nyilasokat nevez-
tek ki, a Horthy Miklós teret Szá-
lasi Ferenc térre változtatta az új 
polgármester. Kóródi István nyilas 
vezér beszédet kívánt tartani Diós-
győrben az Ógyár hengerdéjében. 

Alig kezdte el azonban a beszédét, a 
munkások fütyüléssel, kiabálással, 
a Szózat éneklésével belefojtották a 
szót. A nyilasok ellen demonstrál-
va, Miskolc főutcáján felvonult egy 
levente század is a „Horthy Miklós 
katonája vagyok” nótát énekelve. A 
nyilasok nem mertek újat húzni az 
állig felfegyverzett leventékkel.

A nyilas hatalomátvétel másnap-
ján a pártszolgálatosok megkezdték 
a városban a razziákat és a házku-
tatásokat. Az elhurcoltakat a nyi-
las pártházba, a rendőrkapitányság 

fogdájába és a szilvásváradi inter-
náló táborba vitték. Itt gödröt ásat-
tak velük, ezért joggal élt bennük a 
félelem, hogy kivégzik őket. A front 
közelsége miatt azonban erre nem 
került sor. Amikor a nyilasok elme-
nekültek, nem volt elég járművük 
foglyaik elhurcolásához. 

Miskolcot és környékét 1944. no-
vember elejétől nyilvánították had-
műveleti területté, a kormány és 
a német hatóságok elrendelték az 
üzemek, gyárak berendezéseinek 
leszerelését, elszállítását, az „üze-

mek bénítását”, a lakosság eva-
kuálását. Diósgyőrben és a hozzá 
tartozó bányákban több helyen sza-
botálták a leszerelést, lassították a 
gépek bevagonírozását, elrejtették, 
működésképtelenné tették a fonto-
sabb alkatrészeket. A nappal beva-
gonírozott anyagokat éjjel kipakol-
ták, eldugták. Megakadályozták a 
C/17-es nagyolvasztó felrobbantá-
sát. A miskolci MÁV igazgatóság IV. 
sz. műhelyében a munkások a sínek 
felszedésével akadályozták a szál-
lítást, a miskolci főposta dolgozói, 

pedig a távbeszélő köz-
pont felrobbantását aka-
dályozták meg. 

1944. november 9-én 
megkezdődött a város 
hadműveleti kiürítése. A 
miskolci rendőrkapitány-
ságot Losoncra, majd Ba-
lassagyarmatra irányí-
tották. A MÁV miskolci 
üzletvezetősége Losonc-
ra, Koszterecbe majd 
Schwartzenauba költö-
zött. November 10-én 
Pünkösti főispán utasítá-

sára a miskolci házak falain megje-
lentek az ismert nyilas jelszavak.

A hatóságok nem tudtak érvényt 
szerezni a lakosság elszállításának, 
engedélyt adtak a helyben maradás-
ra. A főispáni, alispáni, polgármeste-
ri hivatalok beszűntették működésü-
ket. A német katonai parancsnokság 
kifogásolta, hogy a város vezetői idő 
előtt hagyták el a várost, és a belügy-
minisztérium útján intézkedtek, hogy 
a magyar csapatparancsnokság vegye 
át a város vezetését. (Folytatjuk)

soMorjAi LeheL 

Ünnepséget tartot-
tak múlt hétvégén Szent 
Cirill és Metód tisztelete 
és a szláv írásbeliség ün-
nepén a miskolc-göröm-
bölyi görög katolikus 
templomban. 

Az eseményt a Ma-
gyarországi Ruszinok/
Rutének Országos Szö-
vetsége, a B.-A.-Z. Me-
gyei Területi Ruszin 
Önkormányzat és a 
miskolci Ruszin Nem-
zetiségi Önkormányzat 
közös szervezésében rendezték. Be-
mutatták a sajópálfalai irmológiont 
is, a magyarországi görög katolikus-
ság legrégebbi kottás énekesköny-
vét. 1755-ös dátum szerepel benne, 
kézzel másolta Fekete (Fetko Csar-
ni) János kántor, Sajópálfalván. 

Az egyedi és igé-
nyes művészi kivi-
telű könyv őrzi és 
forrásaiban mutat-
ja be azt a szláv dal-
lamkincset, amely 
a magyar nyelv ha-
tására módosult 
ugyan, de – alap-
vonalait megőrizve 
– a liturgikus éne-
kekben ma is jelen 
van. Szakemberek 
meghatározó jelen-
tőségűnek tartják 

a sajópálfalai énekeskönyvet (ir-
mológiont) a magyar görög ka-
tolikus egyház mai dallamainak 
megértése, gyökereinek megta-
lálása szempontjából. Az esemé-
nyen ünnepi műsort adott a Szent 
Efrém Férfikar.

Az új kórház a Csabai kapuban 
épült meg, a város adta a telket és 
még ötezer forintot. Tízezret a vár-
megye biztosított és még felvettek 
250 000 forint kölcsönt. Az új kór-
házat Adler Károly városi főmér-
nök tervezte, a kivitelező a Hirschl 
Ede és társai cég volt. 

Az 1900. december 
2-ai megnyitóra négy 
jellegzetes, vöröstég-
lás épület készült el: az 
igazgatóság, a sebészet 
és bőrgyógyászat (70 
ágy), a belgyógyászat 
(186 ágy) és az elmegyó-
gyászat (70 ágy). Kiszol-
gáló épületek is épültek: 
konyha, mosoda, ügyin-
tézés. A kórház minden 
épületét folyóvízzel és 
villanyvilágítással látták 
el. A kórházigazgató Sin-
ger Henrik (kis képün-
kön) mellett két főorvos, 
egy rendelőorvos, egy 
járványorvos, két segéd-
orvos, egy főápoló, egy 
főbába és 19 ápolónő 
dolgozott az intézmény-
ben. 1904-re elkészült a 
kórházi gyógyszertár is. 
1903-ban Singer lemon-
dott az igazgatói posztról, de 1914-ig 
még vezette a sebészetet. Az új igaz-
gató Köllner Károly belgyógyász lett.

A kórház vezetése folyamatosan 
törekedett nagy tudású, neves orvo-
sok alkalmazására, városba csábítá-
sára – sikerrel. Közben megépült a 

laboratórium, majd a röntgenosz-
tály is. 1930-ban Köllner igazgató 
nyugalomba vonult, és 1931-ben a 
29 éves budapesti klinikai tanárse-
géd, Jäger (Jármay) Gyula sebész lé-
pett a helyére. A nehéz anyagi hely-
zeten úgy igyekezett úrrá lenni, 
hogy tanyagazdaságot hozott lét-

re Kistokajban, 
ahonnan – elme-
betegek munka-
terápiája révén 
– élelmiszere-
ket szállíthattak 
a kórházba (pék-
séget, kertészetet, 
tehenészetet, vá-
góhidat működ-
tettek). A kórház 
személyzete több 
mint hétszeresére 

nőtt, az éves betegforgalom elérte a 
11 000 főt – ezzel az ország máso-
dik legnagyobb megyei kórháza lett. 
1940-re már kilenc gyógyosztály, 
röntgenintézet és bakteriológiai la-
boratórium is működött az intéz-

ményben. A kórházi ágyak száma 
900 volt, az éves betegforgalom  
17 000 főre nőtt.

A második világháború idején 
több kórházi épület is megrongá-
lódott, másokat orosz-román kato-
nakórházzá alakítottak. A kórház 
eredeti betegeit és berendezése-

it avasi pincékbe vitték, 
mert a berendezés javát a 
németek el akarták szál-
lítani. A kórház 1945 
nyarán kezdett vissza-
költözni, de a helyzet 
csak lassan rendező-
dött. 1952-ben a kórház 
neve Semmelweis Kór-
ház lett (a miskolciak 
egy része még ma is Er-
zsébet kórháznak ne-
vezi). A kórház több 
osztállyal bővült, majd 

– hamisítatlan szocreál stílusban 
– felépült a rendelőintézet (SZTK) 
is. A kórház–rendelőintézeti egy-
ség (Semmelweis Kórház–Rende-
lőintézet) 1976-ban jött létre. A 
kórház a Debreceni Egyetem Or-
vos és Egészségtudományi Cent-
rum oktató kórháza, 646 aktív és 
332 krónikus ágyon, 16 osztályon, 
48 ápolási egységben gyógyítja a 
betegeket. Az Erzsébet Kórházat 
és a Vasgyári Kórházat 2008-ban 
összevonták Miskolci Semmelweis 
Ignác Egészségügyi Központ és 
Egyetemi Oktatókórház (MISEK) 
néven. Az összevonás célja a raci-
onális gazdálkodás megvalósítása, 
a párhuzamosságok megszüntetése 
volt. (Folytatjuk)      eszeNyi MikLós

(3. rész)

(3. rész)

MiskoLc A Második viLágháborúbAN 

A város egészségügyi ellátásánAk történetéből MiskoLcoN is MegüNNepeLték  
A szLáv írásbeLiséget



Miskolcon vághat vissza a 
magyar férfi vízilabda-vá-
logatott Ausztrália csapa-
tának, a világligán elszen-
vedett vereség miatt. Hamarosan a 
miskolctapolcai strandon vív egy-
mással barátságos mérkőzést a két 
gárda. Ezzel a létesítmény hivata-
losan megnyitja kapuit a sportolók 
előtt is.

A mérkőzést július 14-én, délután öt 
órától rendezik. A 650 férőhelyes aré-
nába szombattól lehet jegyet váltani. 
Az eseményen gazdára talál Kemény 
Dénes dedikált kézlenyomata is, ame-
lyet árverezésre ajánlott fel az egykori 
szövetségi kapitány. A befolyt összeget 
a GYEK kapja.

Bachner András, a MVLC szak-
mai igazgatója még játszott a régi 
miskolctapolcai strandon. A válo-
gatott mérkőzés csütörtöki sajtótájé-
koztatóján elmondta: nem gondolta, 
hogy valaha ismét vízilabdát játsza-
nak majd itt, ráadásul ilyen kezdet-
tel, válogatott szintű mérkőzéssel. 
Mint fogalmazott: a Magyar Vízilab-
da Szövetség szakembereit lenyűgöz-
te a strand, az ország egyik legszebb 
vízi-létesítményének nevezték. A he-
lyi vízilabda csapat teljesítményének 
köszönhető, hogy Miskolc szóba ke-
rülhetett a válogatott mérkőzés hely-

színként – az MVLC sikerei 
a szövetség figyelmét is fel-
keltették.  

Kiss János alpolgármester 
kiemelte: a szövetség értékeli a város 
vízi sportok iránti elkötelezettségét. 
– Talán mi vagyunk az egyetlen vidé-
ki város, ahol két olyan létesítmény is 
van, amely alkalmas válogatott vízi-
labda-mérkőzések megrendezésére. 
Erre nagyon büszkék lehetünk, mint 
ahogy arra is, hogy most egy ilyen 
szintű és rangú mérkőzés látogat el 
Miskolcra. Ez nem csupán annak a 
színvonalnak az elismerése, amely 
városunk sportlétesítményeit jellem-
zi, hanem Miskolc általános sport-
kultúrájának is – hangsúlyozta Kiss 
János. 
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Hat magyar 
csapat is beke-
rült a legjobb 
száz női ko-
sárlabdacsapat 
közé az euro-
b a s k e t . c o m 
s z á m í t á s a i 
alapján. A Di-
ósgyőr a har-
madik leg-
jobb magyar 
csapatként a 
48. helyet foglalja el a rangsorban.

A magyar bajnokság a TOP 
100-ban található csapatok száma 
alapján ezzel közvetlenül a bom-
baerős orosz, török és francia baj-
nokság után következik, egy szin-
ten a spanyol, a cseh és az olasz 
bajnoksággal. 

Az európai TOP 100-as listán 
hat magyar csapat található (a 
Sopron a 9., a PEAC a 22., a DVTK 
a 48., a Győr a 71., a ZTE a 87. és a 
PINKK pedig a 98. helyen).

Nemrégiben kisorsolták a 2017-es 
kosárlabda Európa-bajnokság selej-
tező csoportjait, valamint a női Euro-
liga és Európa Kupa 2015-16-os ver-
senysorozat csoportbeosztását. Az 
Európa Kupában a magyar együtte-
sek nem találkoznak egymással eb-
ben a körben, mindannyian más cso-
portba kerültek. Az Aluinvent DVTK 
a G csoportban szerepel majd. Olasz-
országba és Csehországba biztosan 
elutaznak a piros-fehér lányok, illetve 
találkozhatnak az Euroliga selejtező 
vesztesével is.

Legyen-e 2024-ben olimpia Ma-
gyarországon? A válasz természe-
tesen elsöprő igen volt vasárnap 
a miskolci Népkertben is, a MOB 
olimpiát népszerűsítő 
rendezvényén. A családi 
fesztiválon ki lehetett 
próbálni több olimpiai 
sportágat, sporteszközt, 
volt kiállítás a magyar 
sportolók sikereiről és 
olimpikonokkal lehe-
tett találkozni. A zenei 
programokon számos 
sztárfellépő szórakoz-
tatta a közön-
séget. 

A rendez-
vény 2024 mé-
teres futóver-
sennyel indult, 
melyen kicsik, 
nagyok, sportolók 
és amatőrök is rajthoz álltak. Deák 
Bárdos Mihály Európa-bajnok bir-
kózó elmondta: nem lehet minden-
kiből bajnok, de a fiatalok a sportnak 
köszönhetően olyan képességekre, 

adottságokra tehetnek szert – kitar-
tás, szorgalom, akaraterő – amelye-
ket később az élet számos területén 
kamatoztathatnak majd. – Lehet, 

hogy annak a gyermeknek, aki most 
kezd el sportolni, megadatik, hogy 
2024-ben, hazai pályán indulhasson 
majd el egy olimpián – tette hozzá a 
sportoló. 

A magyarok a felmérések szerint 
nagyon szeretnék, ha országunk olim-
piát rendezhetne, s ez alól a miskolci-
ak sem kivételek. – Ez nagyon komoly 

lehetőség lenne több vá-
rosnak, így Miskolcnak is. 
Nagy örömömre szolgál, 
hogy a szervezők egyér-
telműen kijelentették: ha 
Magyarország olimpiát 
rendezhet, annak Miskolc 
a részese lesz – hangoz-
tatta Kiss Gábor alpolgár-
mester, aki szerint a lovagi 
tornák tere alkalmas hely-

szín lehet például 
az íjászversenyek 
lebonyolítására. 
Az ötlet tetszett a 
MOB marketing 
és kommunikáci-
ós igazgatójának, 
Siklós Erik úgy 
nyilatkozott, ha a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság szá-
munkra pozitív döntést hoz, akkor a 
hazai értékeket is fel kell vonultatni, 
hogy felejthetetlen legyen a magyar 
olimpia.

Jelképes, ám mégis fontos állo-
másához érkeztek a napokban a 
2017-es, miskolci rendezésű férfi 
és női Kosárlabda Egyetemi Eu-
rópa-bajnokság előkészületei. A 
szervező bizottság képviseletében 
Deák Csaba, a Miskolci Egyetem 
kancellárja a szlovéniai Koper-
ben átvette a rendezvény hivatalos 

zászlóját az idei EB főszervezőjétől 
és az Európai Egyetemi Sportszö-
vetség főtitkárától. A miskolci kül-
döttség utazásának céljai között 
szerepelt az is, hogy népszerűsít-
se a 2017-es miskolci eseményt a 
jelenlévő delegációk körében és a 
gyakorlatban is megismerje a szer-
vezési követelményeket.

Az európai TOP 100-ban  
az Aluinvent DVTK

„ HA MAgyArOrSzág OliMPiáT renDezHeT, 
AnnAK MiSKOlc A réSzeSe leSz”

A negyedik helyen végzett múlt 
szombaton a DVTK a XII. Király 
Kupán Szombathelyen, miután a 
bronzmérkőzésen egygólos veresé-
get szenvedett eszéki ellenfelétől. 

A csapat ezen a mérkőzésen sem 
játszott alárendelt szerepet, de a 
gólszerzéssel hadilábon állt a társa-

ság. Eredmény: NK Osijek – DVTK 
1-0 (1-0).

Ausztriában, az Admira Wacker 
ellen játszott felkészülési mérkő-
zés 2-2-es döntetlennel zárult, majd 
az orosz másodosztályban szerep-
lő FK Gazovik Orenburg ellen lép-
tek pályára a diósgyőriek, amely-
től 3-2-es vereséget szenvedtek. A 

következő felkészülési mérkőzésen 
az izraeli bajnok Maccabi Tel-Aviv 
4-0-ra győzte le a piros-fehéreket. A 
bajnoki főpróbát hazai pályán, a di-
ósgyőri stadionban tartja a DVTK 
július 11-én, szombaton, 18 órától. 
Az ellenfél a román másodosztály-
ban szereplő FC Olimpia Satu Mare 
együttese lesz.

Kosárlabda egyetemi eB Miskolcon

Felújítják az egykori Honvéd 
Papp József SE sporttelepet. A kor-
szerűsítés a miskolci stadionre-
konstrukciós program első része. 
Ide költöznek majd az MVSC spor-
tolói, hogy jelenlegi otthonukat át-
adhassák a DVTK futballistáinak. 
Ismeretes, a stadion átalakításának 
idején az MVSC pályán játssza ha-
zai mérkőzéseit a Diósgyőr.

A rekonstrukció nemrégiben te-
reprendezéssel, földmunkákkal 
kezdődött. Az 1980-as években 
épült pályán tanulta valamikor a 
labdarúgás fortélyait pl. a később 
a válogatott kapuját is védő Koszta 
János. 2002-től a Sportiskola köl-
tözött a területre, majd évekig nem 
használták a pályákat. Az öltözők-
be és irodaépületekbe hajléktala-
nok költöztek. A szomszédos la-

kótelepen 
élők nagy 
örömére , 
most meg-
újul a te-
rület.

A fej-
lesztést a terület vagyonkezelője, a 
Miskolci Sportcentrum Kft. koor-
dinálja. - Szeretném megköszön-
ni a Városgazda Kft. közreműkö-
dését, első lépésben ők kezdték el 
a földmunkákat, tereprendezést 
– mondta el Illyés Miklós, a Mis-
kolci Sportcentrum Kft. ügyve-
zetője. Hangsúlyozta, mindezek 
mellett elkezdődött az öltözők, 
épületek rendbetétele is. A cél az, 
hogy mind a profi, mind a szaba-
didős sportolók tiszta és biztonsá-
gos környezetben mozoghassanak.

Felújítják a Papp József 
sporttelepet

Válogatott mérkőzés  
a miskolctapolcai strandon

MAgyArOrSzág-AuSzTráliA

9

Felkészülési mérkőzéseken a Diósgyőr



10 Miskolci NaplóHirdetés

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.

MISKOLC

VILÁG
KÖZÉLET

... OKOSTELEFONON 
ÉS TABLETEN

Miskolc város közigazgatási területén 

díszfák növényvédelmi permetezését  
végezzük 2015. 07. 15. és 2015. 07. 29. között. 

Az alábbi szerek felhasználásával:
Decis Mega, Topas 100 EC, Mospilan SG 

Csöpmix, Silwet

Munkavégző: BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.

További ajánlatok, információ és foglalás:
Hőforrás Hotel 5700 Gyula, Rábai Miklós u. 2. Tel.: 36-66/463-722, 463-740,

E-mail: szallasrendeles@hoforrashotel.hu, www.hoforrashotel.hu

Akciós GyulAi nyArAlás A hőforrás üdülőpArkbAn
2015. 07. 10.–08. 31. között

Apartmanban önellátással: 
• 2 ágyas elhelyezéssel: 3800 ft/fő/éj
• 3 ágyas elhelyezéssel: 3500 ft/fő/éj
• 4 ágyas elhelyezéssel: 3000 ft/fő/éj

Gyermekek elhelyezése 6 éves korig díjmentes.  
Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák, amely 18 éves kortól 380 Ft/fő/éj.  

SZÉP kártyát elfogadunk! Igény szerint félpanziós ellátást tudunk biztosítani 3700 Ft/fő/éj árban
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programajánló
program/közélet

Július 12-én lesz a Kárme-
lita templom Kármelhegyi 
Boldogasszony búcsúja. Előt-
te, szombaton 17 órától lelki 
felkészülés és előesti szent-
mise, melyet Lipcsák János 
mindszenti plébános-he-
lyettes mutat be. Az ünnepi 
szentmise vasárnap 11 óra-
kor kezdődik, melyet Lóczi 
Tamás atya, a Fráter György 
Katolikus Gimnázium igaz-
gatója mutat be.

Az avas-déli Ige temp-
lomában Taize-i imaórát 
tartanak június 10–14-e 
között minden nap, 20.30–
21.30 óra között a jezsuiták 
Magis-programja kereté-
ben.

Július 18-án 10 órától Pa-
lánki Ferenc püspök mutat be 
ünnepi szentmisét a vár lovag-
termében, a Szent Hedvig-napi 
búcsún. Másnap, 19-én a mi-

norita templomban a negyed 
12 órai szentmisén a csíksom-
lyói kegytemplom kórusa éne-
kel, majd a mise után rövid 
koncertet is tartanak. 

Július 19-én 9 órai kezdettel 
Tridenti rítusú szentmise lesz 
Miskolc-Perecesen a Közössé-
gi Házban (Miskolc, Bollóalja 
utca 160. a templom mellett).

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Július 13. | 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 14. | 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 ZTE-DVTK női 
kosárlabda negyeddöntő 2. meccs ism. 21.00–06.00 Képújság

július 15. | 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 16. | 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 17. | 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 18. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Krónika, heti 
hírösszefoglaló 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Promenád ism. 19.00 Krónika ism. 19.17 Időjárás-
jelentés 19.25 Sportpercek ism. 20.00 Krónika ism. 20.17 Időjárásjelentés 20.30 A Pancho Villa 
lovasai, olasz film 22.30–07.00 Képújság

július 19. | 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 

Nagyi-unoka 
prog r a mok at 
szervez a mar-
tin-kertvárosi 
Nyugdíjas klub. 
Július 6. és au-
gusztus 20. kö-
zött, összesen 
öt alkalommal 
várják azokat a 
nagyszülőket, akiknél éppen ekkor nyaralnak az unokák és 
szívesen részt vennének csoportos kirándulásokon, időtöl-
téseken. A júliusra tervezett programok időpontjai, helye:

Mozi a Művészetek Házában. Olyan filmet néznek meg, 
amely 6 éves kortól 106 éves korig bárkinek ajánlott. Az 
unokák belépőjének árát a klub fizeti. 

Július 20. Tapolcai kirándulás. Találkozás 9 órakor a Kis-
faludy utcai klubhelyiségben, majd utazás a 3-as busszal a 
Búza térre, onnan pedig a 9.45-kor induló 2-es busszal Mis-
kolctapolcára. A nagy parkolótól 10.30-kor induló DOT-
TO-vonattal mennek fel az Avalon-parkba és itt töltik a dé-
lelőttöt a Maya parkban. Minden unoka a klub vendége a 
játszópark belépőjére. 

A nyári programsorozat a tavasszal indított KELE 
(Kertvárosi Lakosok Együtt) program része. Nem csu-
pán klubtagokat, hanem valamennyi kertvárosban élő 
„aktív” nagyszülőt és unokát várnak a rendezvényekre. 
Jelentkezni legkésőbb az adott programot megelőzően 
két nappal lehet a klubvezetőnél, a 20-3917251 telefon-
számon, vagy hétfői napokon 14-16 óra között személye-
sen a klubhelyiségben. 

Új szolgáltatást indított a Miskolci Egyesített Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény. Az „Esély” elne-
vezésű, pszichiátriai betegek nappali ellátását célzó program 
keretében nap közbeni szabadidős tevékenységeket szervez-
nek a pszichiátriai betegek számára, segítik hivatalos ügye-
ik intézését, szükséges esetben az egészségügyi szolgáltató-
val történő kapcsolatfelvételüket. Tanácsadással támogatják 
a betegek életvitelét, életvezetését, a komplex szolgáltatások 
között szerepel még a képzési, átképzési motiváció, valamint 
a munkavállalási képességek fejlesztése is. Bővebb infor-
máció a www.segitmiskolc.hu honlapon található, illetve a 
kopszich@mcsk2.hu e-mailcímen, valamint a 46/ 379-397-
es, valamint a 70/ 382-8028-as telefonszámokon kérhető. Az 
intézmény címe: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi 
és Gyermekjóléti Intézmény, 3530, Miskolc Arany J. út 37. 
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 8-tól -16 óráig.

Miskolci Galéria, Alkotóház 
Július 13-24. XXII. Nyári Képzőművésze-

ti Szabadiskola. A programok során 
részben általános rajzi, tér- és tárgyáb-
rázolási módszerekkel foglalkoznak, 
részben sokszorosítógrafikai tech-
nikákkal ismertetik meg az érdeklő-
dőket. A szabadiskolát Gyenis Tibor 
(Munkácsy-díjas képzőművész), és 
Orosz Csaba (képzőművész, művészet-
pedagógus, a Nyíregyházi Főiskola Vi-
zuális Kultúra Intézetének adjunktusa) 
vezetik. A kéthetes tehetséggondozó 
program folytatására tanév közben is 
lehetőség van.

Miskolc Bolt és Café
Július 14. 17-től 20 óráig. Miskolc Bolt bor-

klub - édes borok. Borfajták kóstolása 
és összehasonlítása egy jó hangula-
tú kedd estén. A beszélgetést Sándor 
Zsolt a miskolci BORiskola alapítója 
vezeti. 

Herman Ottó Múzeum papszeri 
épülete

Július 16. 16 óra. Tíz éves a „Mikor cso-
port”. A kortárs miskolci képzőművé-
szeti alkotócsoport jubileumi kiállítá-
sának megnyitója. Kiállító művészek: 
Dunai Beáta, Horváth Kinga, Kave-

csánszki Gyula, Lenkey-Tóth Péter, Lu-
kács Róbert, Pálfalusi Attila, Urbán Ti-
bor, Varsányi Emília, Zombori József. 
Köszöntőt mond: Pusztai Tamás, a 
Herman Ottó Múzeum igazgatója.

Belvárosi református templom
Július 13. 18 óra. Orgonapont hangver-

seny sorozat. Fellépnek: Eperjesi Erika 
– szoprán, Bakos Kornélia – alt, Varga 
László – orgona. 

Belvárosi Liget
Július 11. 14.00 óra. Petanque verseny a 

gesztenyefák alatt. Szeretettel várják 
az egyénileg és csapatban jelentkező-
ket a megmérettetésre, valamint min-
den érdeklődőt. 

Július 12. 20 óra. A Bonus Track együttes 
koncertje. 

Gyalogos zarándoklat
Július 14-19. A Ruszinok III. Gyalogos 

Zarándoklata Sajópálfalától-Máriapó-
csig az Istenszülő tiszteletére, a Mis-
kolci Egyházmegye Szent Illés-napi 
búcsújára. A zarándoklat lelki vezető-
je: Szocska Ábel OSBM. Érdeklődni, je-
lentkezni a 06-30-613-72-11-es, a 06-
30-743-68-59-es telefonszámokon, 
valamint a bazmegyeiruszinok@gma-
il.com e-mailcímen lehet. 

nagyikat és unokákat várnak 

pszichiátriai betegek nappali ellátása

Kormányhivatali híreK
KüLföLdRőL bEhOZOTT, 
hASZnáLT gépJáRMŰVEK
A külföldről behozott, 

használt gépjárművek forga-
lomba helyezésének első ál-
lomása az illetékes kormány-
hivatal közlekedési osztálya. 
Itt kell bemutatni a járművet, 
annak forgalmi engedélyét, 
– amennyiben van – törzs-
könyvét, illetve az adásvételi 
szerződést vagy számlát és a 
biztosítási igazolást. Ameny-
nyiben a műszaki érvényes-
ség még nem járt le, lehetőség 
van a kinti érvényesség rög-
zítésével honosítási eljárásra. 
Ezt követően állítják ki a mű-
szaki adatlapot, amennyiben 
a jármű megfelel a szükséges 
feltételeknek. A következő 
állomás a NAV, ahol megál-
lapításra, illetve befizetésre 
kerül a regisztrációs adó. En-
nek mértéke függ az üzem-
anyagtól, a hengerűrtarta-
lomtól, a környezetvédelmi 
besorolástól, illetve az első 
forgalomba helyezés dátu-
mától. Utolsó lépésként kell 

elmenni az okmányirodába, 
ahol kiadják a járműokmá-
nyokat és a rendszámot.

áLTALánOS TŰZgyúJTáSI 
tilalom
Általános tűzgyújtási tilal-

mat rendelt el a földművelés-
ügyi miniszter július 3-tól az 
erdőkben, fásításokban, vala-
mint ezek határától számított 
200 méteren belül, az időjá-
rás következtében kialakult, 
fokozott tűzveszély miatt. In-
nentől tilos a tűzgyújtás még 
a kijelölt erdei tűzrakó helye-
ken, valamint a közút- és vas-
út menti fásításokban. Kérik, 
hogy az erdőben kirándulók, 
munkát végzők is körülte-
kintően járjanak el. A tűz-
védelmi előírások megszegé-
se szabálysértésnek minősül, 
bírsággal sújtható. A tilalom 
feloldásáról a fokozott tűzve-
szély elmúltával, a miniszter 
külön rendelkezik.

Július 18-án este hét órá-
tól ismét éjszakai prog-
ramokkal várja a látoga-
tókat a Diósgyőri vár. 

Szent Hedvig emléknap-
ját a katolikus egyházban 
július 18-án tartják, en-
nek apropóján a Diósgyőri 
várban július 18-án déle-
lőtt 10 órától búcsúi szent-
misével emlékeznek meg 
a lengyel nép által nagy 
becs ben tartott, szent éle-
tű magyar királylányról. 
A szertartás helyszíne a 
vár lovagterme lesz.

Este a látogatók egy iga-
zi időutazáson vehetnek 
majd részt a várban. A 
termekben megelevened-
nek Szent Hedvig életének 
eseményei, az udvaron lo-
vagi párviadal, zenés be-
mutatók, táncház idézi 
meg a középkor hangu-
latát, a várárokban pedig 
tűzlovasok látványos be-
mutatója várja az érdek-
lődőket. 

Tiszteletüket teszik a 
vásári komédiások, s nem 
marad el a középkori di-
vatbemutató sem.

EgyháZI hÍREK, ESEMényEK 

Július 4-én, szombaton mutatta be első szentmiséjét Füleczki istván újmisés, a diósgyőri 
plébániatemplomban

Felmondás vagy közös 
megegyezés?

Egyik 
miskolci ol-
vasónk mun-

kaviszonyát 
meg akarja 

szüntetni a munkáltató-
ja. Azt ajánlotta, írjanak 
alá közös megegyezésről 
megállapodást, másképp 
mindenképpen felmond 
neki. Olvasónk kérdezi, 
melyik számára a kedve-
zőbb megoldás?

Közös megegyezés esetén 
a felek közösen megállapod-
nak a jogviszony megszün-
tetésében, amit írásba foglal-
nak és kölcsönösen aláírnak. 
Ez esetben, nincsenek szigorú 
törvényi előírások, csak az ál-
talános követelményeket kell 
betartani. A két fél gyakorla-
tilag bármiben megállapodhat 
egymással, nincs indokolási 
kényszer, kötelező felmondási 
idő és nincs végkielégítés sem. 

A közös megegyezés támad-
ható utólag a legnehezebben, 
s csak igen szigorú törvényi 
határidőben. A megtámadás 
jogával az esetleges kényszer, 
fenyegetés megszűnte, a meg-

tévesztés felismerése után 30 
napon belül lehet élni. A meg-
támadást írásban, a munkál-
tatónak kell bejelenteni, majd 
annak eredménytelensége ese-
tén lehet bírósághoz fordulni. 
Ha már 6 hónap eltelt a nyilat-
kozat aláírása óta, semmilyen 
módon nem támadható a kö-
zös megegyezéses szerződés. 
A határidőben történő megtá-
madás esetében is bizonyítá-
si nehézségek állhatnak elő a 
munkavállaló oldalán.

A munkáltatói felmondás 
esetén, a jogviszony megszün-
tetését a munkáltató egyolda-
lúan közli. Ezért a törvény in-
dokolási kötelezettséget ír elő. 
Érvényesülnek a felmondási 
tilalmak, a dolgozót felmon-
dási és felmentési idő, valamint 
– a törvényben meghatározott 
esetekben – végkielégítés ille-
ti meg. A felmondást a dolgo-
zó bíróságon támadhatja meg, 
annak közlését követő 30 na-
pon belül. A felmondás törvé-
nyességét a bíróság vizsgálja 
egy jogvita esetén, ahol a mun-
káltatót terheli a bizonyítás.

strassburger gyula
ügyvéd

a jogász válaszolA diósgyőri vár titokzatos  
éjszakája

megelevenedik  
szent hedvig 
legendája



Mozaik Miskolci Napló

Múlt szombaton este is egyedi élményt nyújtó kikapcsolódással, éjszakai fürdőzéssel várták a látogatókat a Miskolctapol-
cai Barlangfürdőbe. A program folytatódik, augusztus 22-ig az összes kültéri és beltéri medencében felfrissülést nyerhetnek 
a meleg nyári éjszakákon az érdeklődők a Barlangfürdőben, szombat esténként, 20 és 24 óra között. A csillagos ég alatt még 
maradandóbb élményt nyújt a különleges atomszférájú üdülőhely.                                                                           Fotó:  Végh Csaba

Marihuánát árultak 
Kábítószer-kereskede-

lem bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gya-
núja miatt folytat eljárást a  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Felderítő 
Osztálya Cs. Dávid 23 éves miskolci és T. Gergely 21 éves bőcsi la-
kosokkal szemben. A nyomozás adatai szerint Cs. Dávid marihu-
ána árusítással foglalkozott, s folyamatos kapcsolatot tartott fenn 
T. Gergellyel, aki ismerősei körében tovább értékesítette az általa 
megvásárolt drogot. A beszerzett információk alapján a Megyei 
Főkapitányság Felderítő Osztályának nyomozói július 1-jén a két 
terjesztőnél és több fogyasztónál is házkutatást tartottak. Ezek 
során több, zöld színű növényi anyagmaradvánnyal szennye-
zett, simítózáras nylon tasakot, fémdobozban zöld színű növényi 
morzsalékot, valamint házilag készített pipát foglaltak le. A mun-
kahellyel, legális jövedelemmel nem rendelkező, más ügyben is 
büntetőeljárás hatálya alatt álló Cs. Dávidot a nyomozók bűnügyi 
őrizetbe vették. Kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított társát 
és további hét fogyasztót az ügyben gyanúsítottként hallgattak 
ki, ők az eljárás jelen szakaszában szabadlábon védekezhetnek.

Razzia a miskolci nagybani piacon
Közös, átfogó ellenőrzést tartottak a miskolci zöldség- és gyü-

mölcs nagybani piacon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
adóellenőrei, pénzügyőrei, valamint a Nemzeti Élelmiszerbizton-
sági Hivatal munkatársai. A hajnali razzián ellenőrizték a számla- 
és nyugtaadási kötelezettséget, a foglalkoztatás szabályszerűségét, 
a be- és kihajtó autók esetében pedig az EKÁER számok meglétét. 
A pénzügyőrök ellenőrzési pontokat állítottak fel a piac be- és ki-
járatainál, minden autót ellenőriztek. Az adóellenőrök munkáját 

a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal bevetési egységei se-
gítették. A próbavásárlások 
alkalmával öt árusból négy 
nem adott számlát vagy 

nyugtát, s két olyan dolgozót találtak, akik nem voltak bejelentve. 
Egy kereskedőnél több százezer forintos adóhátraléka derült ki - 
az ő autóját lefoglalták a hátralék befizetéséig. Egy sofőr ellen áru-
fuvarozói engedély hiánya miatt indítottak közigazgatási eljárást. 

gyerekek raboltak 
Rablás bűntett miatt emelt vádat a Miskolci Járási Ügyészség 

egy 13 éves fiúval szemben, aki 11 éves társával májusban meg-
támadott egy 14 éves fiút. A megyei főügyészség tájékoztatása 
szerint a 13 éves vádlott és 11 éves barátja Miskolcon egy sport-
pályára indultak focizni. Útközben kezdték el figyelni a 14 éves 
sértettet, aki 4 éves testvérét kísérte a közeli játszótérre.

Beszélgetést kezdeményeztek vele, sapkájáról kérdezgették, 
majd, miután a sértett ezt nem akarta nekik átadni, a földre lök-
ték, ütötték, rugdosták. Végül kiszakították a kezéből a sapkáját 
és a 11 éves elkövető a mobiltelefonját is magához vette. Egy fel-
nőtt közben észrevette a rablást, rákiabált az elkövetőkre, akik 
elfutottak a helyszínről. Az ügyészség a 11 éves fiúval szemben 
megszüntette a nyomozást, 13 éves társával szemben javító in-
tézeti nevelésre tett indítványt a bíróságnak.

El akarták venni a pénzét
A helyszínen elfogták a miskolci rendőrök azokat a támadó-

kat, akik erőszakkal akarták elvenni egy férfitól a pénzét a na-
pokban, az Árpád utcán. A nyomozás adatai szerint T. Roland 
20 éves és 16 éves fiatalkorú társa július 5-én éjfél körül támad-
tak rá a sértettre, akitől megpróbálták elvenni a kezében szo-
rongatott, mintegy 2000 forintját. A sértett a bántalmazás el-
lenére sem eresztette pénzt, majd sikerült egy bokros területre 
menekülnie. A helyszínre érkező rendőrök azonosították, majd 
hamar elfogták a két 
támadót. T. Roland-
dal, 20 éves és 16 
éves fiatalkorú tár-
sával szemben rab-
lási kísérlet elköveté-
sének megalapozott 
gyanúja miatt foly-
tat büntetőeljárást a 
Miskolci Rendőrka-
pitányság. 

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) Eddig bátran kiállt amellett, 
amiben hitt, de a sok negatív hang most elbizonytalaníthatja. 
Ne hagyja, hogy elvegyék a kedvét, kövesse a kitűzött céljait! 

Ezen a héten nem érdemes a sült galambot várni, keményen kell dolgozni.

Bika (április 21 - május 20) Óvatosan próbál a végére járni 
a dolgoknak, mert tudja, hogy a mással történtek az Ön élete 
alakulását is befolyásolhatják. Legyen tapintatos, nehogy va-

laki úgy érezze, a magánéletében vájkál.

Ikrek (május 21 - június 21) Úgy érezheti, hogy túl sok időt 
veszteget valami olyasmire, ami valójában nem okoz örömet 
Önnek. Az élet túl rövid, ne pazarolja az energiáit olyan dol-

gokra, amelyek nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket.

Rák (június 22 - július 22) Ne hagyja, hogy valami elterel-
je a figyelmét, koncentráljon a lényegre, mert most minden 
azon múlik, hogy időben tudja-e elérni a kitűzött célt. Ha ha-

marabb végez a kötelességekkel, akkor több idő marad a pihenésre.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Egy apró nézeteltérés-
ből parázs vita alakulhat ki, de nem szabad hagynia, hogy ez 
messzebbre vezessen, mint amennyire szükséges. Uralkodjon 

az indulatain, nehogy valami olyasmit mondjon, amit később megbánhat.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Valami sokkal tovább tart, 
mint ameddig indokolt lenne, ez pedig elveheti a kedvét a vele való 
további foglalkozástól. Pedig a nehezén már túl van, innen a köny-

nyebb rész jön. Ne késlekedjen, mert gyorsan elszállhat partnerei lelkesedése.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Úgy dönt, hogy nem 
vár tovább, nagy dologba vágja a fejszéjét, de bátraké a sze-
rencse. Ha az út rögös is lesz, az eredmény mindent megér 

majd. Próbáljon a kellemetlen dolgokra már az elején megoldást találni.

Skorpió (október 24 - november 22) Hiába várja, senki nem 
kínálja tálcán a megoldást, Önnek kell a válaszok után erednie. 
Ha úgy érzi, hogy az most segít, nyugodtan lazítson egy kicsit, 

de közben tartsa a szemed a célon. Újra rá kell találnia a kezdeti motivációra. 

Nyilas (november 23 - december 21) Lehet, hogy nem volt tel-
jesen körültekintő, de úgy érzi, azok hibáztatják a legjobban, akik-
nek könnyebb út jutott és nem kellett olyan akadályokkal megküz-

deniük, mint Önnek. Ne törődjön a negatív hangokkal, kövesse az álmait.

Bak (december 22 - január 20) Szeretne maga mögött 
hagyni valamit, amit régóta cipel magával a múltból, ehhez 
azonban az kell, hogy tényleg le tudja tenni a terheket. Se-

gíthet, ha van kinek kiönteni a szívét, nem kell mindenhol rémeket látni. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Nem csak egy jó ötlete le-
het most, olyat is találhat, akivel meg tudja osztani, így a do-
log gyorsan gyümölcsözővé válhat. Minden egybevág, hogy 

a dolgok innen a lehető legjobban alakuljanak.

Halak (február 20 - március 20) Ha úgy érzi, szüksége van most 
egy kis szünetre, arra, hogy megálljon, és átgondolja a dolgokat, 
akkor ne féljen halasztást kérni. Jobb egy kicsit később célba érni, 

mint a rossz úton elindulni, kellemetlen lehet, ha emiatt kell többet dolgoznia.

Miskolc közbiztonságáért

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben a mis-
kolci önkormányzat közbiztonságot erősítő intéz-
kedéseinek a neveit rejtettük el. Kérjük, a meg-
fejtéseket együtt, legkésőbb augusztus 5-én 
éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Mis-
kolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-ma-
il címre. A helyes megfejtéseket beküldők között  

egy-egy 2015-ös Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki. 
Legutóbbi rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Látványkonyha, 2. Na-
pozóterasz, 3. Sportpályák, 4. Szaunatornyok. A Miskolctapolcai Strand-
fürdő négyszemélyes (két felnőtt, két gyermek) belépőjét nyerte:  
Kajati Lászlóné (Miskolc, Jósika u.)
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A Borsodi Fonó Folkfesztivál gazdag tárházát kínálta a népi 
kismesterségek bemutatóinak. A Fügedi Márta Népművészeti 
Egyesület mellett, a Bükkaljai Mesterek Népművészeti Egyesü-
lete, a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete, a Matyó 
Népművészeti Egyesület és Sajómenti Népművészeti Egyesület 
mesterei is jelen voltak a rendezvényen. 

a  hét fotója
Végh Csaba  
FElVétElE

kosár-Fonó

FoRRó NyoMoN

Éjszakai fürdőzÉs 
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