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a miskolctapolcai strandfürdőben

Igazi vízilabda ünnepet tartottak ked-
den a miskolctapolcai strandfürdő-
ben. A versenymedencében Magyaror-
szág és Ausztrália válogatottja mérte 
össze tudását, a sportág élő legendá-
jának számító Kemény Dénes szemé-
lyesen adta át jótékonysági árverésre 
bocsátott kézlenyomatát, a pannergy 
mVlc első osztályba jutott vízilabdá-
sai pedig bajnoki serleget és aranyér-
meket vehettek át Kriza Ákos polgár-
mestertől. 

7., 9.oldal

Vízilabda ünnep

7.
oldal

Mintegy 600 
millió forint-
ból újították 

fel a b.-a.-z. 
Megyei Kórház se-
bészeti tömbjét, 
ide költözik a na-
pokban a szülé-
szet - 109 ággyal, 
négy műtővel és 
öt korszerű szü-
lőszobával.

Költözik a megyei kórház szülészete

MIsKolcI 
fAfArAgó 
A MIlÁNóI 

vIlÁgKIÁllítÁsoN 
5.
oldal

közbiztonsági 
fejlesztés Ómassán

Köztéri segélyhívó oszlo-
pot állítottak fel az ómas-
sai buszvégállomáson. A 
segítségre szorulók innen 

egy gombnyomás-
sal hívhatják a 
hatóságokat.

3.oldal

szoborszerű jelmezekben, 
egyedi atmoszférájú, kü-
lönleges előadással szóra-
koztatta a járókelőket múlt 
szombaton kora este a szin-
va teraszon skócia világhí-
rű fizikai utcaszínháza, az 
oceanallover. 

a szinva 
teraszon

skót művészek



Az elmúlt években olyan fejlesztések-
be kezdett a jezsuita rend Miskolcon, 
amelyek nyomán parkok, közösségi 
konyhakertek és később egy sport- és 
rendezvényközpont is létrejön majd 
az Avasi lakótelep szomszédságában. 
A fejlesztéseseket saját forrásból, il-
letve a várossal közösen és uniós tá-
mogatásból valósítják meg.

A Jezsuita Gimnázium mögötti gon-
dozatlan részről 140 teherautónyi sze-
metet hordtak el. Az öt hektárnyi terü-
letet a jezsuiták megvásárolták, s olyan 
rendezett parkokat alakítanak itt ki, 
amelyek közösségi programok helyszí-
néül szolgálhatnak. 

A Közös-Tér programban létrehoz-
tak egy ökológiai bemutató parkot is, 
amely egyben génbankja is hazánk régi 
gyümölcsfa-fajtáinak. Jelenleg 150 fa-
csemete telepítését fejezték be. A pihe-
nőparkban közösségi konyhakertek is 
lesznek. Egy-egy területen a lakótele-
pen élő családok, illetve kisebb közös-
ségek is gazdálkodhatnak majd. Er-
ről Forrai Tamás jezsuita provinciális 

beszélt a hétfői sajtótájékoztatón. Az 
első veteményeket ősszel ültethetik el a 
konyhakertek gondozói.

A park folyamatosan szépül. A sé-
tautak és a közvilágítás már elkészült, 
hamarosan pedig a szalonnasütő-he-
lyeket is kialakítják. A gondosan kiala-
kított közösségi tér biztonságát térfi-
gyelő-rendszer óvja majd.

Egy sport- és rendezvényközpont is 
helyet kap majd a parkban, amelyben 
kézilabdapálya és 3 kosárlabdapálya is 
lesz. A tervek nagy része már elkészült, 
hamarosan pedig uniós forrásra pályáz-
nak vele – mondta el Holczinger Ferenc, 
a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 
igazgatója. – Több évvel ezelőtt kezde-

ményeztük azt a párbeszédet, melynek 
során civil szervezetekkel, egyházakkal 
és a jezsuita renddel is felvettük a kap-
csolatot, hogy együttes munkával él-
hető tereket hozzunk létre az Avason. 
Mindannyian ismerjük azokat az előz-
ményeket, amelyeket a „fészekrakók” 
betelepítése okozott – mondta el a ren-
dezvényen Kriza Ákos polgármester. A 
„fészekrakókat” eltávolította az önkor-
mányzat, most a civilek és az egyházak 
segítenek a városnak abban, hogy új te-
rek, új közösségek formálódhassanak 
itt. Ennek a folyamatnak a kovásza a je-
zsuita rend, a program nem csak a vá-
rosrészeket, hanem az embereket is ösz-
szeköti – hangsúlyozta Kriza Ákos.

Város
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Az eddigi kapcsolatokról és a 
további gazdasági-kereskedelmi 
együttműködési lehetőségekről 
tárgyalt nemrégiben Miskolcon 
az Indonéz Köztársaság buda-
pesti nagykövete.

Barkóczi István, a BOKIK alel-
nöke a találkozón kiemelte: a me-
gyei kereskedelmi és iparkamara 
hagyományosan jó kapcsolatokat 
ápol Indonéziával és budapesti 
képviseletével. Az új nagykövet, 
Wening Esthyprobo országjáró 
körútja során az elsők között láto-
gatott Miskolcra gazdasági szak-
emberekből álló kíséretével – ez is 
mutatja, hogy nagyon figyelnek a 
régiónkra. 

Wening Esthyprobo ezúttal az 
októberi, Jakartában megrende-
zendő kereskedelmi expóra kívánt 
minél több céget meginvitálni a ré-
gióból, hogy további, gyümölcsöző 
kapcsolatokat építhessenek az in-

donéz vállalatokkal. Barkóczi Ist-
ván ezzel kapcsolatban elmondta, 
Indonézia több olyan terméket ex-
portál, amelyek az észak-magyar-
országi régióban is érdeklődésre 
tarthatnak számot. Hikmat Rijadi, 
az Indonéz Kereskedelemfejleszté-
si Központ igazgatója előadásában 
fő kiviteli termékeik között meg-
említette a kakaót, kávét, a pál-
maolajat, az elektronikai terméke-
ket, autóalkatrészeket és a gumit 
is. Ezek behozatalából gyarapod-
hatnának régiónk vállalkozásai. 
Ugyanakkor a magyar cégek szép 
sikereket értek már el Indonéziá-
ban, például a gyümölcs- és zöld-
ségtermesztésben használt tech-
nológiáikkal. Wening Esthyprobo 
kiemelte, örömükre szolgálna, ha 
minél több magyarországi part-
nert szereznének. Reményét fejez-
te ki, hogy széleskörű kapcsolatot 
tudnak majd kialakítani, akár a ja-
kartai kereskedelmi expón is.

Várja a magyar  
cégeket Indonézia

Mintegy húsz helyi termelő  
portékái között válogathatunk 
július 19-én vasárnap, az Er-
zsébet téren, ahol gyermekmű-
sorokkal, játszóházzal, zenés 
programokkal is várják az érdek-
lődőket. 

A MIDMAR Kft. által szerve-
zett Miskolci Termelői Nap ezen-
túl minden hónap harmadik va-
sárnapján várja majd vendégeit az 
Erzsébet téren, ahol nem csupán a 
miskolciak tölthetik fel éléskamrá-
jukat finomabbnál finomabb helyi 
készítésű termékekkel, de a város-
ba látogató turisták is egyedi aján-
dékokat vásárolhatnak maguknak. 
A programsorozat egyben bemu-
tatkozási lehetőséget kínál a kör-

nyéken élő termelőknek és vállal-
kozásoknak. 

– A turizmus folyamatosan bő-
vül Magyarországon, s ez folyamatos 
versenyhelyzetet teremt. Nagy szük-
ség van az innovatív ötletekre, a most 
induló termelői piac új programlehe-
tőséget kínál a Miskolcra látogató tu-
ristáknak is – mondta el Kiss János 
alpolgármester az esemény sajtótájé-
koztatóján. – Több olyan kiegészítő 
programcsomagot szeretnénk össze-
állítani, amelyek egyedivé és vonzóvá 
teszik Miskolcot a turisták számára 
– tette hozzá Nagy Júlia TDM-mene-
dzser. Mint fogalmazott, a termelői 
piacok remek lehetőséget kínálnak, 
hogy a turisták ne csupán ajándék-
tárgyakat, hanem igazi, miskolci íze-
ket is „hazavihessenek” magukkal. 

Miskolci tErMElői Nap

Számunkra, fiatalok számára különösen fontos, 
hogyan alakul a magyar internet jövője, a digitális 
fejlesztések milyen irányt vesznek, ezért nagy öröm-
mel fogadtuk az internetről szóló nemzeti konzultá-
ciót – hangsúlyozza a Fidelitas közleménye. 

Mint írják, a www.internetkon.hu weboldalon elér-
hető konzultáció az első olyan nemzeti konzultációs 
kezdeményezés, ahol a fiatalkorúak véleményét is meg-
kérdezik. - Fontosnak tartjuk, hogy minden magyar 
egyetemen és főiskolán, valamint azok kollégiumaiban 
elérhető legyen ingyenes, szélessávú internetelérést 
biztosító wifi szolgáltatás. Az egyetemi előadókban, 

szemináriumi termekben, kollégiumi szobákban és a 
közösségi termekben ingyenesen hozzáférhető inter-
net nagyban megkönnyítené a hallgatók életét – nyilat-
kozta Kováts Ágoston, a Fidelitas regionális igazgatója, 
kiemelve, hogy diákok egyik fő információ-forrása az 
internet, egyre több a digitalizált tankönyv, tananyag. 
Az www.internetkon.hu weboldalon a válaszokat jú-
lius 31-ig várják. - Javasoljuk minden fiatalnak, hogy 
töltse ki a kérdőívet, hiszen Magyarországon az in-
ternet világa úgy alakul, a kormány a parlamenti vita 
után azokat a végleges megoldásokat fogja alkalmazni, 
ahogy az internetről szóló nemzeti konzultációban a 
magyar állampolgárok döntenek – áll a közleményben. 

„Mondjuk meg mi, milyen legyen az internet itthon!”

Tizennyolc országból huszonhét fiatal érkezett váro-
sunkba csütörtökön, az Első Miskolci Lions Klub cse-
reprogramjára. Egyebek mellett Tanzániából, Mexikó-
ból, Thaiföldről, Izraelből, Palesztinából, Törökországból, 
Finnországból is jöttek 
diákok. Két hétig lesz-
nek itt, ez alatt az idő 
alatt megismerkednek a 
város és a könyék neve-
zetességeivel, s jószolgá-
lati munkát is végeznek 
majd.

A szervezet fő célki-
tűzése a rászoruló gye-
rekek segítése, a látás és 
hallás sérültek támo-

gatása, illetve a környezet védelme. Gyakran nyújtanak 
segítséget katasztrófák helyszínén is. A Lions Mozgalom 
már több mint ötven éve működteti ifjúsági csereprog-
ramját. A világ 40 országában csaknem 100 ilyen tá-

bor működik. Mis-
kolcra most először 
érkeztek csereprogra-
mos fiatalok. A pol-
gármesteri hivatalban 
Alakszai Zoltán kabi-
netvezető köszöntötte 
őket a város nevében, 
majd a MAB-székházat 
keresték fel, délután pe-
dig városnéző túrán vet-
tek részt. 

Csaknem húsz országból érkeztek fiatalok

„a program az embereket 
is összeköti”
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A BOKIK mellett működő békélte-
tő testületnél tett hétfőn látogatást 
Koszorús László a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium fogyasztóvédele-
mért felelős helyettes államtitkára.

 
Tulipán Péter, a B.-A.-Z. Megyei 

Békéltető Testület elnöke elmond-
ta, évente mintegy félezer panasszal 
keresik fel őket a fogyasztók. Azon a 
problémák megoldásában segítenek, 
amelyben a panaszosok önállóan 
nem tudnak eredményesen eljárni az 
érintett vállalkozásokkal szemben. 
Ha például valaki fogyasztási cikket 
vásárol vagy szolgáltatást vesz igény-
be - és azzal nincs megelégedve - első 
körben visszamegy reklamálni. Ha 
ez nem vezet eredményre, akkor le-
het a békéltető testülethez fordulni.

Az ingyenes segítséget az állam is 
támogatja. A Nemzeti Fejlesztési Mi-

nisztérium helyettes államtitkársá-
got hozott létre a fogyasztóvédelmi 
kérdések kezelésére, nemrégiben pe-
dig módosították a fogyasztóvédel-
mi törvényt. A bepanaszolt cégeknek 
ezentúl meg kell jelenniük a békéltető 
testület előtt.

Koszorús László fogyasztóvéde-
lemért felelős helyettes államtitkár 
kihangsúlyozta: a törvény kötelezi 
a vállalkozókat, hogy ha székhely-
lyel és telephellyel rendelkeznek, le-
gyenek jelen és működjenek együtt 
a fogyasztóval, a panaszossal. Mint 
elhangzott, eddig nagyjából az ese-
tek felében sikerült megegyezni pa-
naszos ügyekben a vásárlónak és az 
eladónak. Az új rendelkezéstől azt 
várják, hogy ez az arány javuljon és 
a cégek jobban odafigyeljenek a fo-
gyasztói panaszokra.

Csütörtöktől Ómassán is 
gombnyomásra jön a se-
gítség. Ebbe a városrészbe 
is kihelyeztek egy segély-
hívó oszlopot - Miskolcon 
és környékén ezzel együtt 
most már öt ilyen eszközzel 
kérhetnek segítséget a baj-
bajutottak.

A csütörtökön átadott segélyhívó 
oszlopot egy helyi lakos tesztelhet-
te elsőként. Herczeg Istvánné sze-
rint nagy segítséget jelenthet majd a 
bajban, akár rendőrre, akár mentőre 
van szükség. – Mikor eltörtem a ke-
zem, csak úgy tudtam segítséget kér-
ni, ellátáshoz jutni, hogy bementem 
busszal az orvoshoz. Nem volt egyéb 
lehetőség, mentőt sem tudtunk hívni 
– idézte fel. 

Mint ismeretes, az ónos eső és a ki-
dőlő fák miatt Ómassa három napig 
gyakorlatilag el volt zárva a külvilág 
elől múlt év decemberében. A vá-
rosrész áram, melegvíz, fűtés nélkül 
maradt. Kovács László, a terület ön-
kormányzati képviselője kihangsú-
lyozta, Ómassán jó a közbiztonság, 
viszont nagyon nehéz megközelíteni. 
Elsősorban ezért volt szükség a se-
gélyhívó oszlop kihelyezésére.

– Ez az itteni lakosságnak 
azt jelenti, hogy megszűnik 
a kiszolgáltatottság érzé-
se. Az a tudat, hogy bizo-
nyos helyzetekben, idősza-
kokban nem tudják hívni 
a mentőket, a rendőrséget, 
nem tudják elérni azokat 
az embereket, hatóságokat, 
akiknek a segítségére sür-

gős szükségük lenne. Ez a helyzet 
innentől kezdve megoldódik – tette 
hozzá a képviselő. 

Kiss János alpolgármester az át-
adásnál kiemelte: számunkra Mis-
kolc azon területei is fontosak, ame-
lyek nem a központban vannak, nem 
nagy lakótelepek. - A pár száz lakosú 
városrészekről is ugyanúgy kell gon-
doskodni, mint azokról, ahol több 
tízezren élnek – hangsúlyozta.

Mint arról hírt adtunk, több beruházás és 
felújítás is zajlik jelenleg a MISEK-ben. A 
munkák befejezését követően pszichiát-
riai, ideggyógyászati és tüdőgyógyászati 
centrum is létrejön majd az intézmény-
ben.

Számos betegségtípust eddig a város kü-
lönböző helyein láttak el – ez jelentősen egy-
szerűsödik a felújítás után. A legnagyobb 
költözések szeptemberben és november ele-
jén várnak az egészségügyi intézmények 
érintett osztályaira. 

A pszichiátria jelenlegi épülettömbjét fel-
újítják, s egy újabb emeletet is ráépítenek. A 
munkák itt augusztus 15-én fejeződnek be, 
az átadás-átvétel után a költözésre várható-
an szeptember 1-jén kerül sor. A korábban 
ott lévő osztályokat 
az átalakítás miatt 
Diósgyőrben he-
lyezték el. A vissza-
költöző osztályok-
kal együtt, itt kap 
majd helyet a pszi-
choterápiás rehabi-
litáció is, amelynek 
eddig a Szent Fe-
renc Kórház adott 
otthont. Ősszel 
már egy 230 ágyas Pszichiátriai Centrum 
fogadja a betegeket – nyilatkozta Tiba Sán-
dor főigazgató. Ezzel egy olyan korszerű tér-
ségi centrum jön létre, amely a pszichiátriai 
ellátás minden területét lefedi majd. 

A tüdőgyógyászati rehabilitációs osztályon 
kezelt betegek korábban a Szent Ferenc Kór-
házba kaphattak beutalót. Ez az osztály is a 
Semmelweis Kórházba költözik. Erre a cél-
ra a volt tüdőgyógyászat épületét újítják fel. 

A befejezés dátuma itt is augusztus 15-e, így 
várhatóan az ősz legelső napjaiban elkezdő-
dik majd a rehabilitációs osztály költöztetése 
a MISEK-be. 

Az eddig sebészeti tömbnek nevezett épü-
let is megújul. Ez a legnagyobb beruházás 
azok között, amelyek jelenleg a Semmelweis 

Kórházban zaj-
lanak, összértéke 
kétmilliárd forint. 
A munkák befe-
jezésének dátuma 
október 31-e. No-
vember elején már 
itt, a korábbi se-
bészeti tömbben 
kap helyet az aktív 
tüdőg yóg yászat i 
és ideggyógyászati 

osztály, ez utóbbi Diósgyőrből kerül majd a 
MISEK-be. 

Tiba Sándor tájékoztatott, hogy a Szent 
Ferenc Kórházban, a fentebb említett Pszi-
chiátriai Centrum létrehozásával megszű-
nik a pszichoterápiás rehabilitáció, így en-
nek a helyén - az osztály elköltözése és a régi 
hely felújítása után - mozgásszervi rehabili-
tációs osztály nyílik majd. Erre a költözésre 
várhatóan novemberben kerül sor. 

Az országban elsőként 
a miskolciak járulhat-
nak hozzá vérplazma 
adományaikkal olyan 
gyógyszerek előál-
lításához, amelyek 
életmentő segítséget 
nyújtanak a vérzé-
keny, immunhiányos, 
különösen érzékeny 
betegeknek, illetve 
baleseti, égési sérültek-
nek. Miskolc szívében, a 
Széchenyi utcán nyitotta 
meg első plazmaköz-
pontját a CSL Plasma.

Az első hazai CSL 
Plasma központot csü-
törtökön adták 
át hivatalosan. 
Kiss Gábor al-
polgármester az 
intézmény tevé-
kenységének tár-
sadalmi üzene-
te szempontjából 
is jelentősnek nevez-
te, hogy Miskolcon alakították 
ki az ország első plazmafere-
zis-központját. Mint mondta, 
az önkéntes felajánlással sok 
esetben csecsemők életét ment-
hetjük meg, olyan emberek túl-
élési esélyeit javíthatjuk, akik e 
nélkül esetleg gyógyíthatatlan 
betegnek számítanának.

Az életmentő bioterápiák, 
gyógyszerek alapanyagát, a 
vérplazmát előállító vállala-
tot Randy Furby, a melbour-
ne-i központú CSL Plasma el-

nöke mutatta be (alsó 
képünkön). Kiemel-
te, a 26 országban je-
len lévő és mintegy 
12 ezer munkatársat 
foglalkoztató cég te-

kintélyes múlttal 
rendelkezik. Nagy 

öröm számukra, hogy 
bő egy évszázaddal 
a cég alapítása után 
magyarországi hely-
színen, Miskolcon is 

megjelenhettek.
Michael Schröder a cég euró-

pai vezetője arról szólt, világszer-
te több mint egymillió embernek 
van szüksége plazma-preparátu-
mokra, hazánkban pedig mint-
egy 4 ezer krónikus beteg szorul 
ilyen készítményekre. Ezek az 
emberek ritka, de annál súlyo-
sabb betegségekben szenvednek.

– Miskolcon is nagyratörő ter-
vekkel indultunk, szeretnénk bő-
víteni a plazmafelvevős ágyak 

számát. Akár 3 ezer mis-
kolci donort is szívesen 
fogadunk és látunk el 
az első hazai plazma-

központban – fűz-
te hozzá Panko-
tai Tamás. A CSL 
Plasma Kft. me-
nedzsere. A CSL 
Plasma mis-
kolci központja 

minden hétköz-
nap reggel 8 és dél-
után 4 óra között 
várja a donorokat.

Ómassán is Gombnyomásra 
jön a seGítséG

3  
Fogyasztóvédelem, 
békéltető testület

életeket mentenek 
a Vérplazma készítményekkel

Új centrumok 
jönnek létre
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Tizenkilenc ország hetvennyolc 
versenyzője mérte össze tudá-
sát az elmúlt hétvégén a nyílt 
Egykerekű Európa Bajnokságon 
Miskolcon, a Factory Arénában. 
A leglátványosabb versenyszámot 
a Hősök terén rendezték meg, a 
szervezők szerint azért, hogy a 
szélesebb közönséggel is meg-
ismertessék ezt az extrém 
sportot. 

Jöttek verseny-
zők számos euró-
pai országból, de 
nevezett ameri-
kai, zimbabwei és 
ausztrál sporto-
ló is. A budapesti 
Fábián Márk el-
mondta, ez a má-
sodik Európa-baj-
nokság, amit 
szervezett, tíz éve 

szeretett bele az egykerekűzésbe. Ki-
emelte, nagyon jó, hogy ilyen sokan 
eljöttek Miskolcra, az ilyen verse-
nyek ugyanis egyben találkozók is. 
Összetartják a hasonló érdeklődésű 
embereket. 

A négy versenyszámból álló ren-
dezvényre főleg fiúk jelentkeztek, 

de néhány lány is szerencsét pró-
bált – közülük többen a döntőbe 

jutottak. Itt volt a négy évvel 
ezelőtti világbaj-
nok, tizenhárom-
szoros Európa-baj-
nok, budapesti 
Kovács Krisztián 
is, aki úgy nyilat-
kozott: annak ide-
jén, tíz évvel ezelőtt 
azért választot-
ta ezt a sportágat, 
mert úgy érzi, ez 
valóban nagyon 
„extrém”. 

Szurkolói ankét-
ot tartottak múlt 
szombaton a diósgyőri 
stadionban, a DVTK utolsó felké-
szülési mérkőzését követően. 

Hol végezhet a DVTK a szezon 
végén? Jól erősített-e a csapat, gya-
korolják-e a játékosok a szöglet va-
riációkat – néhány kérdés azok kö-
zül, amikre a drukkerek kíváncsiak 
voltak. Bekő Balázs vezetőedző vá-
laszában egyebek mellett elmondta: 
jó erőnlétben van a csapat, de a sze-
zonrajt előtt – ami a Vasas ellen lesz 
most szombaton – vannak még teen-
dők.

 – A felkészülés jól sikerült, renge-
teget dolgoztunk azon, hogy megfe-

lelő legyen 
az erőállapo-

tunk.  Ebben úgy 
gondolom, nincs is hiba. Ami még 
hiányzik egy héttel a szezon kezde-
te előtt, az érzésem szerint a frisses-
ség és a dinamikán is van mit javíta-
ni - emelte ki a tréner. A 2015-16-os 
bajnokságban már csak 12 csapat ját-
szik. Ez – a DVTK új csapatkapitá-
nya, Koman Vladimir szerint – nem 
kis erőkifejtést kíván majd a játéko-
soktól. – Ha reálisan nézzük, nagyon 
nehéz bajnokság vár ránk. Minden 
pontra szükség lesz, remélem, jó he-
lyen tudunk majd végezni a tabellán 
– mondta el a fiatal támadó. A szur-
kolói ankéton az új stadion építése is 
szóba került. Mint elhangzott, no-

vemberben kezdik el bontani a je-
lenlegi létesítményt, az új pedig 2017 
tavaszára készül el. Pásztor Ervin, 
a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós 
Kft. ügyvezetője visszatekintésében 
megemlítette, hogy a történet 2013-
ban indult egy kormányhatározattal, 
amely 4,5 milliárd forintot szánt a 
diósgyőri stadion rekonstrukciójára. 
Ezt később megduplázták, így a fej-
lesztés 8 milliárd forintból valósul-
hat meg. A kivitelezéshez tizennégy 
hónapra van szükség. Az MVSC pá-
lya 2016. április elején lesz alkalmas 
NB I-es mérkőzések lejátszására, ad-
dig a csapatnak ideiglenes otthont 
kell keresni.

Több fecskét és fecskefiókát is meggyűrűz-
tek nemrégiben a MIVÍZ telephelyén, ahol 
15 füsti és 15 molnár fecskepár él. Ez ideális 
környezet nekik, sok a rovar, bőven akad 
táplálék.

A madarak száma sajnos évről évre csökken, 
olyannyira, hogy a faj 2020-ra teljesen eltűn-
het. A gyűrűzéssel erre is fel kívánták hívni a fi-
gyelmet.  – Társaságunk lehetőségeihez mérten 
mindent megtesz, hogy megóvja az itt fészkelő 
fecskéket. Ebben nagyon jó kapcsolat alakult 
ki a madártani egyesülettel – mondta el Szabó 
György, a MIVÍZ Kft. stratégiai igazgatója. So-

moskői Péter, a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület bükki helyi csoportjának 
alelnöke úgy nyilatkozott, itt nem tudnak olyan 
sok madarat gyűrűzni, hogy az tudományos 
mintavételi eljárásban számottevő legyen. In-
kább az oktatás, a nevelés volt a cél. Gyűrűzés-
kor minden madár egyedi számot kap, ami be-
kerül egy adatbázisba, így figyelik a madarak 
vonulását. Az adatgyűjtéssel felmérhető az állo-
mány változása és védelmüket is segíti.

Egymás után két autót húztak ki a bőcsi 
bányatóból vasárnap este a miskolci speci-
ális mentők.

 Az egyik jármű egy baleset során gu-
rult a vízbe, erről egy környékbeli értesítet-
te a rendőröket. Az autót a speciális mentők 

vontatták ki a partra, 
a sofőr nem élte túl a 
balesetet, vízbe ful-
ladt. Az ügyben nem 
merült fel bűncselek-
mény gyanúja. Mentés 
közben a búvárok egy 
másik autót is találtak 
a tóban. Utóbb kide-
rült, ez több éve a víz-
ben lehetett már, csak 
később, traktor segít-
ségével tudták kivon-
tatni az iszapból. 

Közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a rendőrség annak a 
halálesetnek a körülményeit, amely a múlt szombaton történt, a 
Mályi tónál. Szemtanúk szerint egy férfi fürdés közben elmerült 
a tóban. Egy fürdőző kihúzta, a helyszínre riasztott mentők még 
újjá tudták éleszteni, de később, a kórházban elhunyt. Gaskó Ber-
talan, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 
kommunikáció irodavezetője érdeklődésünkre arról tájékozta-
tott, hogy egy 52 éves miskolci férfi vesztette életét a Mályi tóban 
szombaton, aki információik szerint erősen ittas állapotban volt. 
A rendkívüli haláleset körülményeit közigazgatási eljárás keretein 
belül vizsgálja a rendőrség. (Képünk illusztráció)

Miskolctapolcai csapat fejleszti a jövő köz-
lekedési eszközét. A „Flike” egy háromágú, 
hatrotoros drón, amely nagyobb csomagokat 
és akár embert is szállíthat majd. Neve a f ly 
(repül) és a bike (bicikli) szavak összevonása 
révén jött létre. Idén márciusban sikerrel le-
zajlott az első emberes felemelkedés, április 
végén pedig sor kerülhetett az első irányított 
repülésre is.

Az Y-alakú vázon hat rotor foglal helyet, 
amelyeket egy-egy óriási lítiumion-akkumu-

látor lát el energiával. A jelenlegi konstrukció 
egy töltéssel 15−20 percig képes lebegni vagy 
30−40 percig tud egyenesen haladni a levegő-
ben. Az irányítás két joystick segítségével zaj-
lik, amelyek az egyes rotorok sebességének vál-
toztatása révén kontrollálják a haladási irányt. 
A piacra szánt változatban a rotorokat védőhá-
lóval zárják majd körbe. A gép előreláthatóan 
az ultralight repülőgépek kategóriájába tartoz-
hat majd, ennek megfelelő engedély kell a ve-
zetéséhez.

„NagyoN Nehéz bajNokSág 
vár ráNk”

Szurkolói ankét

AutókAt húztAk ki A vízből

Fecskéket 
gyűrűztek 
a MIvÍz-nél

Tragédia a Mályi tónál

fejlesztenek 
Miskolcon

Drónbiciklit

extrém egykerekűzés
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Az elmúlt hétvégén rendezték 
meg Nyírbátorban a Szárnyas 
Sárkány Fesztivált. Ez az utca-
színházak, cirkuszművészek, vá-
sári bábos és komédiás társulatok 
egyik legrangosabb nemzetközi 
találkozója. 

A miskolci Vaga Banda a feszti-
vál nyitóelőadásaként az „Óriás-
cirkusz” című előadással szórakoz-
tatta a publikumot. Az óriásbábbal 
megjelenített elefánt és a zsong-
lőr-artista műsorszámok is hatal-
mas sikert arattak. Szombaton már 

a gólyalábas foci ku-
pán kellett helyt áll-

ni, ahol zenészek 

fújták a gólya-talp alá valót és nagy-
dumás komédiások közvetítették 
az eseményeket. A miskolciak „ma-
gas” színvonalú játékkal öt egyre 
győzték le a házigazdák csapatát. A 
döntőben azonban a Teatr Akt len-
gyel társulat csapata kifogott rajtuk, 
három gólos vereséget szenvedtek. 
Búsulásra azonban nem volt ok, hi-
szen a győztesnek járó nyereményt, 
ami egy tálca sör volt, a lengyelek 
nagyon sportszerűen megosztot-
ták az ellenféllel és a résztvevők-
kel. A Vaga Banda előadásával leg-
közelebb a Diósgyőri Középkori 
Forgatagon találkozhatnak az ér-
deklődök, augusztus  15-én. (Fotó: 
Kapusi Szabolcs)

Száznegyvennégy ország mutatko-
zik be saját pavilonnal a milánói 
világkiállításon, amelyre a szerve-
zők húszmillió látogatót várnak. 
Farkas Béla miskolci fafaragó, népi 
iparművész nemrégiben tért haza a 
nagy, nemzetközi seregszemléről, 
ahol a teknővájás ősi mesterségét is 
bemutatta a látogatóknak. 

A Népművészeti Egyesületek Szö-
vetsége tett ajánlásokat arra, hogy 
kik legyenek hétről-hétre azok a 
mesterek, népi iparművészek, akik 
reprezentálják hazánkat a világkiál-
lításon. - Csodálatos érzés, amikor 
az ember szépen felöltözik, a kalap-
jára teszi a nemzeti színű szalagot 
és Magyarországot képviselheti – 
mondta el lapunknak Farkas Béla 
hagyományőrző népi iparművész. 
Az Expo 2015 rendezvényén, mint 
fafaragó mutatkozott be és bemuta-
tót is tartott. 

Tevékenysége számtalan érdeklő-
dőt vonzott, olyan svédországi ma-
gyarokkal is találkozott, akik-
nek még a nagyszüleik hagyták 
el az országot. Mindenkinek na-
gyon tetszett, hogy a magyar pa-
vilonban nem előadások vagy 
videokonferencia fogadta őket, 
hanem igazi kézművesség. 

Egy magyar és francia orvosok-
ból álló csoportból az egyik fran-
cia orvosnak annyira megtetszett 

a teknővájás, hogy ki akarta próbálni. 
- Adtam neki egy kevésbé éles eszközt, 
s figyelmeztettem, hogy csak óvato-
san, mert ha megszalad a szerszám, 
akkor többet nem műt! – idézte fel mo-
solyogva a népi iparművész. 

Farkas Béla „civilben” a miskol-
ci közlekedési vállalatnál dolgozik, 

negyven éves munkaviszonyának 
elismeréseként, a napokban vehet-
te át a törzsgárda emléklapot. Húsz 
évvel ezelőtt döntött úgy, hogy foly-
tatja ősei mesterségét – „visszaveszi 
a tudást” - fafaragó mesterektől ta-
nult és most már maga is népi ipar-
művész.

A Fügedi Márta Népművé-
szeti Egyesület tagjai közül még 
három népi iparművész képvi-
seli majd Magyarország kéz-
művességét Milánóban. Egy 
szűcs, egy gyöngyfűző és egy 
kosárfonó kapott még meghí-
vást Miskolcról, illetve Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyéből 
az Expo 2015-re. 

Remekül szórakoztak a részt-
vevők nemrégiben a megyei kor-
mányhivatal sportnapján, a Mis-
kolci Egyetemen. A sport- és más, 
kellemes kikapcsolódást biztosító 
rendezvények mellett, finom éte-
lekből sem volt hiány. 

A focipályán már szombaton ki-
élezett küzdelem folyt. Asztalite-
niszben és a csocsóasztalnál ösz-
szecsaptak az ellenfelek, emellett 
darts-ban is kipróbálhatták ma-
gukat, akik ehhez éreztek ked-
vet, tehetséget. A mozgás mellett 
finom ételekből sem volt hiány: 
sok más mellett pörkölt, gulyás 
és sült hús rotyogott a bográcsok-
ban, serpenyőkben a főzőverse-
nyen, amelyre ezúttal csaknem 
harminc csapat nevezett. Némely 
versenyző még a derelye készí-
téssel is megpróbálkozott, a Né-
pegészségügyi Hivatal pedig ter-

mészetesen egészséges ételekkel 
készült. Demeter Ervin megyei 
kormánymegbízott elmondta, 
idén második alkalommal rendez-
ték meg a sportnapot, azzal a cél-
lal, hogy a kormányhivatal dolgo-
zói szórakozás közben, kötetlenül 
is találkozhassanak egymással. A 
kezdeményezés ezúttal is sikeres 
volt, az egész napos rendezvényen 
csaknem hatszázan vettek részt, s 
négyszázan indultak a különböző 
sportágakban. 

Sokat segítenek a könyvtári dolgozóknak azok a di-
ákok, akik a megyei és városi könyvtárhoz, valamint a 
fiókkönyvtárakhoz jelentkeztek közösségi szolgálatuk 
teljesítésére.

A könyvtár tizenöt miskolci középiskolával műkö-
dik együtt a közösségi szolgálat keretében. Bokrosné 
Stramszky piroska, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár igazgatóhelyettese elmondta, az iskolák kere-
sik meg azokat az intézményeket, amelyek vállalni tudják 
a diákok foglalkoztatását.

A második negyedévben közel hatvan diák több, mint 
900 órás szolgálatot látott el az intézményben. Sokan a 
nyári szünetben teljesítik a szükséges ötven órát, napon-
ta átlagosan nyolc diák gondozza a könyveket. Munkájuk 
nagy segítséget jelent, helyükre rakják, rendezik a vissza-
hozott köteteket, jól látható jelzésekkel látják el a könyvek 
gerincét, megkönnyítve ezzel az olvasók tájékozódását. 

A közösségi szolgálatot teljesítő diákok munkáját igény-
be veszik a kézműves foglalkozások előkészítésében, lebo-
nyolításában is – a július 28-ai, a Kézműves kedd – kéz-

műveskedj! következő rendezvényébe is bekapcsolódnak. 
A középiskolások mellett diákmunkások is dolgoznak 
nyáron a II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban, illetve a város 
fiókkönyvtáraiban. Összesen csaknem húszan vannak és 
két turnusban – július 1–19. és július 20–augusztus 9. kö-
zött –, napi hat órában segítik a könyvtárosok munkáját.

Gonda Erika, a művelődési ház ve-
zetője elmondta, a táborban a gyer-
mekek egyebek mellett grafikát ta-
nultak, míg Varsányi Emília az 
úgynevezett jobb agyféltekés mód-
szert adta át. Éliás Istvánnal linóle-
ummetszeteket készítettek, Demeter 
Mariann pedig tűzzomác-mester-
ségre tanította a résztvevőket. Máger 
Ágnes a festészet rejtelmeibe vezette 
be őket.

A táborban 11 gyermek öt napig 
alkotott. Máger Ágnes elmondása 
szerint nagyon szép munkák szület-
tek, különösen azokban a műfajok-
ban, amelyek látványosak. 

Véget ért az alkotótábor a Gárdonyiban
A Gárdonyi Művelődési Ház 
szabadságolás előtti utolsó 
nyári programja az alkotó 
tábor, melyet ismert művé-
szek vezetnek. Múlt pénteken 
kiállítással zárultak a foglal-
kozások.

KözösséGi szolGálat, diáKmunKa 
a KönyVtáraKban a kormányhivatal dolgozói

Együtt sportoltak, főztek

Döntőbe került
a Vaga 
banda „VisszaVEttE” ősEi tuDását

miskolci fafaragó a milánói világkiállításon

Farkas Béla az expón, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterrel
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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  kaSSa borSi: augusztus 8.  
– 4.500 Ft/fő

l  a tátra kapujábaN: 
augusztus 8. – 7.000 Ft/fő

l  rimaSzombat – Fülek – loSoNc 
– alSóSztregova: 
augusztus 15. – 5.000 Ft/fő

l  pozSoNy: augusztus 29. – 7.000 Ft/fő

l  arad: augusztus 29. – 8.500 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

.

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.

G4S készpénzlogisztikai kft.

SzeMély-  
éS VaGyonőr

munkatársakat keres miskolci munkavégzésre

FŐBB FELADATOK, MUNKÁK:
l pénz- és értékszállítás l ATM értékkezelés

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
l érvényes vagyonőri igazolvány l fegyvervizsga-bizonyítvány
l feddhetetlen előélet

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT:
l „C” jogosítvány, gépjárművezetői tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:
l bejelentett, alkalmazotti jogviszony l stabil jövedelem
l utazási költségtérítés l fiatal, dinamikus csapat
l szakmai fejlődés

JELENTKEZÉS AZ ÁLLÁSRA:
amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, fényképpel ellátott, magyar nyelvű 
önéletrajzát „értékszállító Miskolc” jelzéssel juttassa el hozzánk a következő elérhető-
ségre vagy keressen meg minket: e-mail: munka@hu.g4s.com, tel: 06 20 242 0667.

G4S készpénzlogisztikai kft.
a minőségi biztonsági szolgáltatásokat nyújtó  

multinacionális cég magyarországi leányvállalata

VaGyonőri TanfolyaMoT 
indíT MunkaleheTőSéGGel

Amennyiben érdekli a vagyonőri szakma és szeretne egy dinamikusan fejlődő csapat 
tagjaként biztos munkahellyel elhelyezkedni, jelentkezzen!

l A képzés helye: Miskolc
A sikeres vizsgát követően azonnali elhelyezkedési lehetőséget biztosítunk az 
alábbi területeken: pénz- és értékszállítás; aTM értékkezelés

AMIT KÍNÁLUNK:
l bejelentett, alkalmazotti jogviszony l stabil jövedelem
l utazási költségtérítés l fiatal, dinamikus csapat
l szakmai fejlődés l hosszú távú munkalehetőség
l családbarát munkahely l szociális támogatási rendszer
l a legjobban teljesítő munkavállalók esetén C kategóriás jogosítvány támogatása

amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és szeretne egy verseny-
képes szakmával a zsebében elhelyezkedni, fényképpel ellátott magyar 
nyelvű önéletrajzát juttassa el hozzánk a munka@hu.g4s.com e-mail címre! 
az üzenet tárgya „Tanfolyam-Miskolc” legyen! 

JELENTKEZZEN

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

Feladat ellátása reggeli órákban, 
több napon hétvégén is!

Megfelelő munkavégzés esetén 
tisztességes bérezés!

Jelentkezni: Folyamatosan

Szeretné kiegészíteni jövedelmét?

M
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A
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E
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É
G

!

rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

lendítse fel üzletét! 
Hirdesse Ön is termékét, szolgál-
tatását szórólapon, juttassa el 
újságját, kiadványait kézbesítői 
hálózatunkon keresztül miskolcon 
és környékén. 

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

rendelésfelvétel: terjesztesmiskolc@gmail.com, 
illetve a 70/577-8148-as telefonszámon.

első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!

július 15–21.

Újabb nagyszabásÚ akció  
valamennyi coop üzletünkben

eh.  
sertéscomb 
1 kg, tőkehúst árusító  

üzletekben,  
július 16-tól július 18-ig   

 1099 Ft

eh.  csirkeszárny 
1 kg , 

baromfit árusító  
üzletekben 

529 Ft

eh.  csirkecomb 
farrésszel 

1 kg , 
baromfit árusító  

üzletekben 

499 Ft

coop aquarius ásványvízek dús, mentes, 1,5 l, egységár: 33 Ft/l  49 Ft
miskolci búzafinomliszt 1 kg 115 Ft
spóroljon velünk! omnia silk őrölt vák. kávé  250 g 

1 db vásárlásánál egységár: 2236 Ft/kg  559 Ft
2 db vásárlása esetén egységár: 1996 Ft/kg 499 Ft

Hűségét most a 20 éves coop megjutalmazza! Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon.
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Év végétől már nem a Csabai kapui épületben, hanem a me-
gyei kórház főépületének második emeletén lehet majd vért 
adni. A Miskolci Területi Vérellátó új helyszínének felújítására 
130 millió forintot fordítanak.

– Az új épület, ahová terveink szerint év végéig át tudunk 
költözni, új, korszerű infrastruktúrával, bútorzattal rendelke-
zik majd, így kellemesebb környezetben fogadhatjuk véradó-
inkat – mondta el Molnár Attila, a területi vérellátó vezetője. 

A megyei kórház főépületének második emeletén kialakítandó, 
új helyszín rekonstrukciójára 130 millió forintot fordít az Orszá-
gos Vérellátó Szolgálat. Csiba Gábor, a megyei kórház főigazga-
tó-főorvosa úgy nyilatkozott, mindenképpen jobb helyen lesz a 
vérellátó, a vérigényes, kórházi beavatkozások közelében

A miskolci mellett a debreceni és a tatabányai vérellátó is 
megújul, az Országos Vérellátó Szolgálat összességében több, 
mint 700 millió forintot fordít a beruházásokra..

Mintegy 600 millió forintból 
újították fel a B.-A.-Z. Me-
gyei Kórház sebészeti tömb-
jét, ide költözik a napokban 
a szülészet - 109 ággyal, 
négy műtővel és öt korszerű 
szülőszobával. 

A költözés pénteken kezdő-
dött, a járóbetegeket ezen a na-
pon még a régi helyen fogad-
ták. A szülészet eddig a kórház 
egyik legrégibbi, 1958-ban át-
adott épületében működött. 

Új helyére, a régi sebésze-
ti tömb felújított épületébe 
már hét elején megkezdő-
dött a költözés. Az apróbb 
simításokat végezték még 
a hotel részben, 109 ágyá-
val ide költözik a nő-
gyógyászati osztály és a 
szülőszobák, amelyek kö-
zött lesznek családias jellegű, 
egyágyasak és háromágyasak. 

A koraszülött osztály is 
korszerűbb lesz az eddiginél, 
ráadásul egy épületben mű-

ködik a szülészettel. Így az új-
szülötteket adott esetben nem 
kell majd kívülre szállítani. 
Az eszközöket és a betegeket 

pénteken kezdték átköl-
töztetni. 

Nagy Gábor osztályve-
zető-főorvos elmondta, a 
járóbeteg-ellátást ezen a 
napon még a régi helyen 
végezték. Délig a szülések, 
illetve az ezzel összefüggő 
beavatkozások itt történ-
tek, 12 után már ezeket is 

az új helyszínen végezték. A 
tervek szerint a hétvégére teljes 
egészében sikerül lebonyolíta-
ni az átköltöztetést.

Kedden, a Magyarország-Ausztrália válo-
gatott férfi vízilabda mérkőzés szünetében 
Miskolctapolcán kihirdették a Kemény Dé-
nes kézlenyomatára indult licit eredményét is. 
A magyar férfi vízilabda-válogatottat szövet-
ségi kapitányként háromszor is olimpiai baj-
noki címig vezető Kemény Dénes, a sportági 
szakszövetség elnöke maga ajánlotta fel jóté-
konysági árverésre aláírásával ellátott, eredeti 

tenyérlenyomatát, amelynek gipszmásolata a 
róla elnevezett miskolci sportuszoda falát dí-
szíti. A Miskolci Sportcentrum Kft. és a Pan-
nergy-MVLC Miskolci Vízilabda Klub ál-
tal meghirdetett licitálás július 12-éig tartott. 
A Zip’s Kft. ajánlotta fel a legtöbbet: 300 ezer 
forintot, a pénzt a gyermekegészségügyi köz-
pont kapta. A jelképes utalványt Csiba Gábor, 
a megyei kórház főigazgató főorvosa vette át.

Televízió készüléket ajándé-
kozott hétfőn Kriza Ákos pol-
gármester a Megyei Kórház I. 
Belgyógyászati Osztályának.

 
Betegeik nevében Ondrejkó 

Zsolt, a kardiológiai osztály 
osztályvezető-helyettese kö-
szönte meg, vette át az ajándé-

kot. Elmondta, bár a betegek a 
nap nagy részében vizsgálato-
kon vesznek részt, délután és 
főleg az esti órákban biztosan 
jobban el tudják majd tölteni 
az időt a televízió előtt. A régi 
készülék már nagyon rossz ál-
lapotban volt, örülnek, hogy 
le tudják cserélni egy korsze-

rűbbre. Kriza Ákos reményét 
fejezte ki, hogy a televízió, 
illetve az általa nyújtott ki-
kapcsolódás könnyebbé teszi 
a betegek kórházban töltött 
napjait, elősegíti gyógyulásu-
kat. 

A megye húsz közintézményében 
szervez szemléletformáló napokat 
a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. 
Megyei Egyesülete. Az ügyintézők, 
látássérültek közreműködésével 
zajló programra a Norvég Civil Tá-
mogatási Alap pályázatán nyertek 
pénzt.

Barnóczki Gábor, az egyesület 
elnöke elmondta, szeretnék, ha az 

érintettek testközelből tapasztal-
nák meg, milyen problémákkal kell 
megküzdenie egy-egy látássérült-
nek a napi ügyintézése során és mi 
az, amiben valóban segítségre szo-
rulnak. – Ezekből a programokból 
remélhetőleg mindenki tanulni fog, 
mindenkinek a javára válik az ügy-
intézések során – emelte ki az el-
nök. 

A projektben 14 látássérült és 
mintegy száz ügyintéző vesz részt. 
Csengeri István 30 évesen veszítette 
el a látását, most ő is a program egyik 
résztvevője. Mint mondta, a látássé-
rültek esetében is fontos, hogy az 
ügyintézők megkérdezzék, miben, 
és hogyan lehetnek a segítségére. Ma 
már ebben is sokkal több jó tapaszta-
latuk van, mint korábban.

KöltöziK a mEgyEi Kórház 
szülészEtE

Új helyszínen lehet 
majd vért adni

„ismErj mEg, hogy sEgíthEss…!”

ajándéK tElEvízió a bEtEgEKnEK

Kemény dénes kézlenyomata
árverésen
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Befejeződött a tavaly megsérült Limpiászi kereszt helyreállítása Lilla-
füreden. A Tábori oltár néven ismert kegyhely a Mária-sétány részeként, a 
Palotaszállóval egy időben, az 1920-as évek végén épült. A Mária sétány 
eredetileg itt ért véget. A kereszt másolat, eredetije az észak-spanyolországi 
Limpias nevű település templomában található. A Limpias-i kegyhelynek 
csodálatos gyógyulásokat és eseményeket tulajdonítottak. A lillafüredi ol-
tárnál az 1930-as években tavasztól őszig vasárnapi miséket tartottak, és 
időnként hangversenyeket is rendeztek. A keresztre 2014 tavaszán egy vi-
harban rádőlt egy fenyőfa, emiatt megrongálódott. Restaurálták, a keresz-
tet egy speciális acélkeretbe helyezték, amelyet a római katolikus egyház 
és önkéntesek felajánlásából készíttettek el.                       fotó: Mocsári L.

Akkor...

...és Most

1944. november 27-én a csend-
őrség 50-60 tagját visszairányí-
tották Miskolcra. December 2-án 
egy csendőr alezredest küldtek 
vissza a szökött katonák ösz-
szeszedésére, arra a hírre, hogy 
a németek az éjszaka folyamán 
Putnok irányába elhagyták a vá-
rost, ez az osztag is elmenekült. 
Az általuk elfogott 110 embert a 
rendőrség engedte el. 

A nyilasok rabolva, gyilkolva 
hagyták el a várost, kifosztották 
az üzleteket, a raktára-
kat. A különböző okkal 
letartóztatott foglyai-
kat teherautóra rakták 
és a Bükkben, Létráste-
tőn, Szentléleken, a Bika 
réten kivégezték őket. 
Szentléleken 97 embert 
végeztek ki, Arnót ha-
tárában 5 munkaszol-
gálatost lőttek le, de tö-
megsírt találtak még a 
Bábonyibércen, a Kőpo-
roson is. Görömböly határában ta-
lálták meg a miskolci orvos-, gyógy-
szerész-, mérnök munkaszolgálatos 
század 211 tagjának holttestét. Ha-
sonló gyilkosság áldozatai lettek 
azok a zsidó kisiparosok, akiket a 
deportálások idején a Hadirokkan-
tak utcájában a németek által léte-
sített „Judenheim¬ben” dolgoztak. 
Őket október végén Hejőcsaba ha-
tárában végezték ki.

A mai Borsod megyéért folyta-
tott hadműveletek annak az átfogó 
támadásnak részét képezték, me-
lyet a Vörös Hadsereg Budapes-
tért folytatott. Ez 1944 novemberé-

től Debrecen és Szolnok térségéből 
megindított támadással kezdődött, 
melynek fő célja volt, hogy Miskol-
cot és Kassát a fővárossal összekötő 
vasútvonalat átvágják. A 2. ukrán 
front Malinovszkij marsall vezeté-
sével Miskolc térségében harcolt, 
a 4. ukrán front Petrov hadsereg-
tábornok vezetésével Sátoraljaúj-
hely térségében vette fel a harcot a 
német Dél hadseregcsoporttal. A 
szovjet hadsereg 1944. november 
24-én kelt át a Hernádon, s elfog-
lalták a Miskolctól mintegy 10 km-
re fekvő Öregcsanálost, 25-én Ho-
monnát, 27-én Zemplénagárdot, 

Ricsét. November 29-én a 2. 
ukrán front a Sajó és Hernád 
között tüzérségi előkészítés 
során támadást intézett Mis-
kolc irányába. Még a városért 
folytatott harcok előtt, 1944 
nyarán szerveződött meg 
Miskolcon és Diósgyőrben a 
MOKAN szervezet (teljes ne-
vén: Magyarországi Kommu-

nista Antináci Komité). 
A Miskolcot védő német egysége-

ket 1944. november 29-30-án Szik-
szó, Megyaszó elfoglalása után a 
bekerítés veszélye fenyegette. 2-3 
napos ellenállás után 1944. decem-
ber 2-án éjszaka a német csapatok 
és a magyar csendőrség alakulatai 
a Szentpéteri kapun keresztül el-
hagyták a várost. December 3-án 
a hajnali órákban Trofiment ve-
zérezredes parancsnoksága alatt a 
szovjet csapatok bevonultak a vá-
rosba. Miskolcon ezzel véget ért a 
háború. (Vége)

soMorjAi LeheL 

Alkotótáborral kezdhették a 
nyarat azok az iskolások, akik 
a legszebb rajzokat készítették 
a márciusi „Magyar vagyok… 
határtalanul” rajzpályázatra. 
Munkáikból a Komlóstetői Ál-
talános Iskolában nyílt kiállítás 
nemrégiben.

Az ajándék tábort idén másod-
szor szervezték meg. Az öt napban 
több mint harminc felsős diák al-
kothatott szabadon, művésztaná-
rok segítségével. A miskolci gye-

rekek mellett érkeztek táborozók a 
Vajdaságból és Felvidékről is. 

Kiss Gábor alpolgármester örö-
mét fejezte ki, hogy képzőművészet 
összehozta a különböző települések-
ről érkező gyerekeket, s a számtalan 
szabadidős program során megis-
merkedhettek a várossal is. – Re-
méljük, tartós barátságok köttettek 
a táborban, a máshonnan érkezett 
fiatalok megtartják jó emlékezetük-
ben Miskolcot, s vissza is látogatnak 
majd ide, ha alkalmuk nyílik erre – 
emelte ki az alpolgármester.

2015. április 15-én 
együttműködé-
si megállapodást 
kötött a Miskolci 
Egyetem Egészség-
ügyi Kara és a Mis-
kolci Semmelweis 
Kórház és Egyetemi 
Oktatókórház. A 
szerződést a Miskol-
ci Egyetem részéről Torma And-
rás, az egyetem rektora és Kiss-
Tóth Emőke, az Egészségügyi Kar 
dékánja, a Miskolci Semmelweis 
Kórház részéről pedig Tiba Sándor 
főigazgató írta alá. 

Az együttműködéssel az aláíró 
felek a két intézmény között több 
mint egy évtizede fennálló szakmai 
együttműködést emelték magasabb 
szintre. Az egyezmény értelmében az 
Egészségügyi Kar gyakorlatorientált 
egészségtudományi képzései számára 
a Miskolci Semmelweis Kórház sta-

bil gyakorlóhelyi hátteret biztosít. A 
szerződés aláírásával a Miskolci Sem-
melweis Kórház és Egyetemi Oktató-
kórház ünnepélyesen és hivatalosan 
is a Miskolci Egyetem Egészségügyi 
Karának oktatókórházává vált.

A miskolci székhelyű egészségtu-
dományi képzés indulásától kezdve 
– klinikai háttér hiányában – a régió 
kórházaira támaszkodva, velük szo-
ros együttműködésben tevékenyke-
dett. A Miskolci Egyetem Egészség-
ügyi Kara az egészségtudományok 
területén magas színvonalú oktatási 
és tudományos tevékenységet végez 
elsősorban a régió diplomás egész-

ségügyi szakember-utánpótlásának 
biztosítása céljából, emellett kutatá-
si tevékenysége országosan és nem-
zetközileg is elismert. Gyakorlatori-
entált egészségtudományi képzései 
számára a Miskolci Semmelweis 
Kórház stabil gyakorlóhelyi hátteret 
biztosít. 

A két intézmény közötti együtt-
működési megállapodás megújí-
tását az Egészségügyi Kar képzési 
palettájának, illetve kutatási, szol-
gáltatási portfóliójának kiszélese-
dése, a jogszabályi változások, vala-

mint a Semmelweis 
Kórház szakmai te-
vékenységének je-
lentős bővülése in-
dokolta. Az elmúlt 
több mint egy évti-
zed alatt az egészség-
tudományi képzés 
keretében a védőnő 
képzés mellett a gyó-
gytornász, a képal-
kotó diagnosztikus 

és az egészségturizmus-szervező BSc 
alapképzések indultak, a szakirányú 
továbbképzési szakok és az akkre-
ditált kreditpontszerző szakmacso-
portos továbbképzések köre is bő-
vült. A Miskolci Semmelweis Kórház 
és Egyetemi Oktatókórház biztosítja 
a gyakorlatorientált egészségtudo-
mányi képzések szakmai gyakorla-
tainak feltételrendszerét, mindezek 
által lehetőséget kapnak a hallgatók 
arra, hogy az elméleti tudást a gya-
korlatba átültethessék, így beteg-kö-
zelben, „élesben” tanulhatnak, gya-
korolhatnak. (Vége)

(4. rész)

MiskoLc A Második viLágháborúbAN 

A város egészségügyi ellátásánAk történetéből 

„ Magyar vagyok…  
határtalanul”

ALkotótábor  
A LegügyesebbekNek

(4. rész)



Igazi vízilabda ünnepet tartottak 
kedden a Miskolctapolcai Strandfür-
dőben. A versenymedencében Ma-
gyarország és Ausztrália válogatott-
ja mérte össze tudását, a sportág élő 
legendájának számító Kemény Dé-
nes személyesen adta át jótékonysá-
gi árverésre bocsátott kézlenyoma-
tát (bővebben l. 7. oldal), a PannErgy 
MVLC első osztályba jutott vízilab-
dásai pedig bajnoki serleget és arany-

érmeket vehettek át Kriza Ákos pol-
gármestertől. 

A magyar válogatott játéka méltó volt 
az alkalomhoz: 10-7-re nyertek az auszt-
rálok ellen, a telt ház előtt zajló mérkő-
zésen. A nyitó negyedben még rendre a 
vendégek vezettek, majd kiegyenlítet-
tek a magyar fiúk, de a szünetet követő-
en 4-2-re ismét elhúztak az ausztrálok. 
Szívós Mártonnak sikerült szépítenie, 
majd Vámos Márton ötméteresből 

4-4-re módosította az állást. Ezt követő-
en ismét a vendégekhez került az előny, 
de a harmadik felvonásban remekelt a 
Benedek-csapat: sorozatban négyszer 
voltak eredményesek. Az állás 8-5-re 
módosult Magyarország javára és köz-
ben Nagy Viktor is szépeket védett. Egy 
gólváltást követően aztán 9-6-ról indult 
a befejező negyed, amelyben egy-egy 
találat született. Eredmény: Magyaror-
szág-Ausztrália 10-7 (2-2, 2-3, 5-1, 1-1). 
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Kétnapos válo-
gatóversenyt ren-
deztek nemrégiben 
a kerekesszékes ví-
vók Miskolcon, a 
Vörösmarty Mi-
hály Katolikus Ál-
talános Iskolában. 
Egy-egy jó helye-
zéssel közelebb le-
hetett kerülni a 
célhoz a szeptemberi, egri világ-
bajnokságon való részvételhez.

Békéscsaba és Debrecen után, 
ezúttal a harmadik válogató ver-
senyen mérhették össze tudásukat 
a kerekesszékes vívók. Tizenegy 
sportoló érkezett a viadalra, me-
lyen először mindenki megmér-
kőzött mindenkivel. Kialakult egy 
vegyes rangsor, majd, a második 
nap rendezték nemenként, kategó-
riák szerint, az egyéni és a csapat-
versenyeket.

Nagy József, a 
szakág vívóbizott-
ságának tagja el-
mondta, 2013 óta 
részesül kiemelt 
sportágfejleszté-
si támogatásban a 
Magyar Vívó Szö-
vetség, melynek 
szerves része a ke-

rekesszékes vívás. Fontos szerepet 
szánnak a vidéki bázisok megerő-
sítésének, ezek közé tartozik Deb-
recen, Nyíregyháza és Miskolc is. 
Ezért rendezik vidéken a válogató 
versenyeket, Miskolcon rendkívül 
szoros küzdelem folyt a kvalifiká-
cióért, a szeptember 18-23. között, 
Egerben megrendezésre kerülő 
világbajnokságra. A versenyeket 
megtekintette Szekeres Pál, a Ma-
gyar Vívó Szövetség kerekesszékes 
szakmai igazgatója is.

Mintegy 2000 szurkoló előtt ját-
szotta le múlt szombaton utolsó 
felkészülési mérkőzését a DVTK a 
bajnoki rajt előtt. 

Az ellenfél ezúttal az 
FC Olimpa Satu Mare 
volt. A csapatok nagy erőbe-
dobással kezdtek, s a Diósgyőr Gru-
mics révén hamar meg is szerezte a 
vezetést. Aztán a második félidő leg-
elején ismét eredményesek voltak a 
piros-fehérek, Liptáknak köszönhe-
tően megduplázta előnyét a DVTK. 
Az Olimpia csapata az 59. percben 
szépített és ezzel beállt a 2:1-es vég-
eredmény. A DVTK július 18-án 
idehaza játssza majd első bajnoki 
mérkőzését, 18 órától, a Vasas ellen. 

Mint ismert, a diósgyőri stadion-
ban egyetlen mérkőzésen sem köte-

lező a szurkolói kártya használata, s a 
klub mindent elkövet annak érdeké-
ben, hogy ez az idegenbeli rangadó-

kon is érvényes legyen. Így a DVTK 
és az FTC vezetősége tárgyalásainak 
eredményeképpen, július 26-án, az 

OTP Bank Liga második for-
dulójában, a Groupama Aré-
nában megrendezésre kerülő 

FTC-DVTK mérkőzésen sem 
lesz kötelező a diósgyőriek szá-

mára a szurkolói kártya használata 
– tudatta a dvtk.eu. 

A klub honlapjának tájékoztatása 
szerint, elkezdődött a diósgyőri edző-
központ építése. Kiválasztották a ki-
vitelezőt, majd megkötötték a szerző-
dést a DVTK labdarúgó utánpótlás 
edzőközpont tervezési és kivitelezési 
munkáinak elvégzésére. Július 13-án 
megkezdődött a kivitelezés, mint is-

mert, a megújuló diósgyőri stadi-
on mellett, több mint 2 milliárd-

ból új edzőcentrum épül. 

Betöltötte hatodik légióshelyét 
a Miskolci Jegesmedvék csapata: 
észak-amerikai és szlovák extrali-
ga tapasztalatokkal rendelkező finn 
hátvéd érkezik. A 28 éves Jarkko 
Leppanen kijárta hazája juniorligáit, 
majd négy évet az egyik tengerentúli 
egyetemi bajnokságban töltött, ahol 
a csapatában egészen a kapitányi 
posztig jutott. Ezt követően maradt 
Amerikában, ahol két évvel ezelőtt, 
a CHL-ben Jesse Dudas és Jon Boo-
ras csapattársa volt, így ők elsőkéz-
ből származó véleményt tudtak róla 
mondani a Jegesmedve vezetőinek. A 

tavalyi szezonja kicsit bal-
szerencsésre sikerült, mert 
amerikai klubjánál külön-
böző gondok adódtak, ezért 
úgy döntött, visszatér Euró-
pába. Decemberben szerző-
dött a szlovák extraligába, 
a Pöstyén csapatába. Jark-
ko Leppanen régóta szere-
pelt a klub kívánságlistájá-
nak elején és a tárgyalások 
most jutottak el oda, hogy a 
finn hátvéd aláírta miskol-
ci szerződését a következő 
szezonra.

Több mint 700-an csobbannak 
vízbe az Országos Gyermek Úszó 
Bajnokság alkalmából a Kemény 
Dénes Sportuszoda medencéjé-
ben, ezért ezen a héten az uszoda 
nem látogatható – hangzott el 
egyebek mellett a rendezvény saj-
tótájékoztatóján.

Az országos szinten is egyedül-
álló megmérettetésen tehát 750 
versenyző küzd majd a magyar 
bajnoki címért július 16-19. között 
Miskolcon. A rekordszámú neve-
zés miatt a verseny a szokásosnál 
egy nappal tovább tart, értékelés 
pedig korosztályonként lesz. 

Összesen több mint 3800 rajt 
lesz a bajnokságon, amely nem 
csak az úszókat, de a szervező-
ket is nagy kihívás elé állította. - 
A korábbi évekkel ellentétben, a 
Sportcentrum Kft. kétmilliós be-
ruházással lehetővé tette, hogy 
a versenymedencében most már 
mind a tíz pályán versenyezhet-
nek a sportolók. Tehát a két szél-
ső pályát is alkalmassá tettük az 
elektromos időmérésre – mondta 
el Szabó László, a Miskolc Városi 
Sportcentrum Kft. létesítmény-ve-
zetője. Az önkormányzat kétmil-
lió forinttal támogatta az országos 
bajnokság megrendezését. 

Gyermek 
úSzóbajnokSáG 

Vízilabda ünnep miSkolctapolcán!
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dVtk-hírek
Startol a bajnokSáG

kerekesszékes vívók

orSzáGoS VáloGató  
miSkolcon 

Győztek a maGyarok, ünnepeltek a miskolciak

újabb léGióS a jeGeSmedVéknél



Miskolci NaplóBűnügy

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

Tanszervásár a Borsodcolorban! 

Apróhirdetés
Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 63 900 Ft-tól, továbbá nyílás-
zárók (műanyag, fa, alumínium), 
garázskapuk cseréje óriási ked-
vezménnyel, teljeskörű árnyéko-
lástechnikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, web: 

www.aluport.hupont.hu, Bemu-
tatóterem: Miskolc, 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 ke-
res Miskolcon. Érd.: 20/3887-469.

Hirdetés

Rongálás miatt nyomoznak a mis-
kolci rendőrök. A felsővárosi re-
formátus egyházközség gondnoka 
néhány napja vette észre, hogy a 
törkölyösi temetőben több sírnak 
is ledöntötték a fejfáját. Volt, ahol a 
fedelet is beszakították, s a vandá-
lok a vázákat sem kímélték. Lipták 
József elmondta, több mint húsz 
megrongált sírt számolt össze. 

– Nem válogattak, mit, hová dön-
tenek, látni lehetett, hogy puszta szó-
rakozásból csinálták ezt a vandaliz-
must – fűzte hozzá a gondnok.

Mint megtudtuk, korábban is 
voltak rongálások errefelé. Évek-
kel ezelőtt fémtolvajok leszakították 
a ravatalozó csatornáit, majd a te-

tőszerkezetet is elkezdték bontani. 
A mostanihoz hasonló eset azonban 
még nem fordult elő. 

Balajthy József, a városrész lelki-
pásztora arra kéri az elhunytak hoz-
zátartozóit, ha hírt kapnak a történ-
tekről jelentkezzenek a parókián, 
mert a károk helyreállítását nem tud-
ja fedezni az egyházközség. Fontos 
lenne, hogy mielőbb elkezdődhesse-
nek a szükséges intézkedések.

Hubay György (alsó képünkön), 
a városrész települési képviselő-
je, amikor értesült a történtekről, 
nyomban felajánlotta a segítségét. 
Mint mondta, megbeszélik a temető 
gondnokával és Balajthy József lel-
késszel, milyen módon tudna leg-
hatékonyabban támogatást nyújtani 

képviselői alapjából, hogy – ha csu-
pán „tűzoltó” jelleggel – mihama-
rabb rendeződjenek a körülmények 
a temetőben. Hubay György ki-
emelt fontosságúnak nevezte a terü-
let közbiztonságának javítását, mint 
mondta, folyamatban van térfigye-
lő kamerák kihelyezése. Ugyanak-
kor egyeztetéseket kezd az önkor-
mányzati rendészet vezetőjével és a 
polgárőrséggel, hogy még sűrűbben 
járőrözzenek a területen. 

Előbb egy dohányboltot, majd egy 
élelmiszerüzletet akart kirabolni 
áprilisban az a háromtagú, miskol-
ci csoport, melynek tagjai a napok-
ban kerültek horogra. 

A 20 éves B. Richárd, a 19 éves P. 
Dávid és a 16 éves B.R. – mindannyi-
an miskolciak - április 10-én délelőtt 
az avasi városrészében egy nemze-
ti dohányboltot, majd másnap dél-
után ugyanott egy élelmiszerüzletet 
próbált kirabolni - sikertelenül. A 
módszerük mindkét esetben ugyan-
az volt, a bűncselekmény elkövetését 
közösen kitervelték, majd egyikük 
bemenet egy késsel az adott kereske-

désbe és a bevétel átadására szólította 
fel az alkalmazottakat. Két társa köz-
ben a helyszín közelében figyelt. 

Az alkalmazottak azonban mind-
két üzletben ellenálltak, így a tá-
madók üres kézzel menekültek el a 
helyszínekről. A rendőri eljárás so-
rán a Miskolci Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztályának nyomozói 
mindhárom feltételezett elkövetőt 
azonosították, majd a Megyei Ren-
dőr-főkapitányság „Bükk” Közte-
rületi Támogató Alegység munka-
társainak bevonásával, július 13-án 
és 14-én egyenként elfogták őket. A 
gyanúsítottak beismerő vallomást 
tettek. 

Két üzletet próbáltak 
kirabolni az Avason
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Sírokat  
rongáltak  
a református 
temetőben
Térfigyelő KAmeráKAT helyezneK Ki
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programajánló
program/közélet

Július 18-án, szombaton 
10 órától ünnepi szentmi-
sét mutat be Palánki Ferenc 
püspök, mindszenti plébá-
nos a Diósgyőri vár lovag-
termében, a Szent Hedvig 
napi búcsún. Nagy Lajos 
király lányának Lengyelor-
szágból hozott ereklyéjét is 
ebből az alkalomból helye-
zik el a kápolnában.

Július 19-én, vasárnap a mi-
norita templomban a negyed 
12 órai szentmisén a csík-
somlyói kegytemplom kórusa 
énekel, majd a mise után rö-
vid koncertet is adnak.

Július 19-én, vasárnap 9 
órai kezdettel tridenti rítu-
sú szentmise lesz Miskolc- 

Perecesen a Közösségi Ház-
ban (Miskolc, Bollóalja utca 
160. a templom mellett).

A jövő hét végén lesz a 
Szent Anna templom bú-

csúja. Július 25-én szom-
baton egész napos szentsé-
gimádás lesz a templomban. 
Másnap 10 órakor kezdődik 
jó idő esetén a templom-

kertben a búcsúi szentmi-
se, amelyet Kuminetz Géza 
professzor, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem tanára 
mutat be.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Július 20. | 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 21. | kedd 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 Sportpercek 19.00 
Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 DVTK-Vasas 
bajnoki labdarúgó mérkőzés 21.00–06.00 Képújság

július 22. | szerda 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 Kedvenceink 
18.45 Honvéd7 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 Prog-
ramPont 19.30 Helyzetkép 20.30 Miskolc Ma ism. 20.47 Időjárásjelentés 20.48 Sporthírek  
20.53 ProgramPont 21.00–06.00 Képújság

július 23. | 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 24. | péntek 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 Egészségpercek 
19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.25 Mis-
kolci Napló ism. 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 Program-
Pont 20.30–06.00 Képújság

július 25. | 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 Óvatlan fejva-
dászok, amerikai film 22.30–07.00 Képújság

július 26. | 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 programokat szervez a Martin-Kertváro-
si Nyugdíjas Klub. Az augusztusra tervezett programok 
időpontjai, helye: Augusztus 8. Régi mesterségek nyomá-
ban – városnézés a TDM idegenvezetőjével.  Augusztus 
10. Utazás Lillafüredre kisvonattal. Találkozás 9 órakor 
a klubhelyiségben, rövid beszélgetés után indulnak a 3-as 
busszal majd az 1-es villamossal a kisvonat Dorottya úti 
végállomására. Innen a 10.15-kor induló kisvonattal utaz-
nak Lillafüredre. Visszaindulás 13.10 órakor. A kisvonat-
ra az unokák jegyét a klub fizeti. Augusztus 17. A Kis-
faludy utcai klubhelyiségben 14–16 óra között játékkal, 
kézműves foglalkozással, mesemondással várják az uno-
kákat. A programok időpontja az időjárástól, egyéb be-
folyásoló tényezőktől függően változhat, de arról időben 
értesítik a jelentkezőket. 

Diósgyőri vár
Július 18. 10 óra. Búcsúi szentmise Szent 

Hedvig emléknapján.
19 óra. A Diósgyőri vár titokzatos éj-
szakája. Megelevenedik Szent Hedvig 
legendája. Középkori időutazás lovagi 
párviadallal, tűzlovasokkal, vásári ko-
médiásokkal, táncházzal. 

Nyári táborok: lovas-íjász napközi (jú-
lius 20-24.) és lovas napközi (augusz-
tus 3-7.) Hét éves kortól várják a gye-
rekeket a Diósgyőri várba, hétfőtől 
péntekig 8-16 óráig. Jelentkezés és 
információ: 46 412 508, e-mail: ma-
dacsi.agnes@ifihazmiskolc.hu.

Miskolctapolcai Barlangfürdő 
előtti tér

Július 19. 18 óra. Térzene a Perecesi Bá-
nyász Fúvószenekar közreműködésé-
vel. A program az NKA és a miskolci 
Mecénás Alap támogatásával valósul 
meg.

Avasi református templom
Július 20. 18 óra. Orgonapont hangverseny 

sorozat. Fellépnek: Fátyol Rudolf – hege-
dű; Molnár Zsolt – cselló; Duffek Mihály 
– zongora. Műsor: Beethoven: g-moll 
cselló - zongora szonáta op.5;  Beetho-
ven: Tavaszi szonáta op.24; Beethoven: 
Esz-dúr trió op.1 nr.1. 

Transzkárpáti Múzeum, Krosno 
(Lengyelország)

Július 21 – szeptember 13. MÁS/VILÁG 
– A bronzkori élet rejtelmei Észak-
kelet-Magyarországon. A miskolci 
Herman Ottó Múzeum időszakos ré-
gészeti kiállítása. A múzeum régészei 

által készített nemzetközi vándor-
kiállítás célja, hogy bemutassa Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye kora/kö-
zépső és késő bronzkori kutatásainak 
legfrissebb eredményeit. 

Herman Ottó Múzeum, Papszeri Ki-
állító Épület

Augusztus 30-ig Tíz éves a MIKOR Cso-
port. Miskolci kortárs képzőművé-
szeti alkotócsoport jubileumi kiállí-
tása. Kiállító művészek: Dunai Beáta, 
Horváth Kinga, Kavecsánszki Gyula, 
Lenkey-Tóth Péter, Lukács Róbert, 
Pálfalusi Attila, Urbán Tibor, Varsányi 
Emília, Zombori József

Factory Sport Aréna
Augusztus 6-7-8. Factory fesztivál 2015. 

Immár kilencedik alkalommal ren-
deznek zenei fesztivált a Diósgyőri 
Acélművek területén. A Maradj Mis-
kolcon Alapítvány támogatásával 
létrejövő háromnapos zenei esemé-
nyen három színpadon szól majd a 
zene. Mások mellett fellép a Punnany 
Massif, a Halott pénz, Akkezdet phi-
ai, a Brains, itt lesznek hazánk híres 
lemezlovasai: Ludmilla, DJ. Budai 
és még sokan mások.A zene és kép-
zőművészet mellett ifjúságvédelemi 
programok is megjelennek a feszti-
válon. 

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.

Simon gábor önkormányzati képviselő lakos-
sági fogadóórát tart július 21-én (kedden) 16.30 
órától az MSZP Politikai Centrumában (Miskolc, 
Corvin u. 9.)

lakoSSági fogadóóra

nagyikat éS unokákat várnak Kormányhivatali híreK
Augusztus végéig még 

benyújthatók a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kormányhivatal 
ál tal meghirdetett „állás-
keresők vállalkozóvá vá-
lását elősegítő támogatás” 
pályázatai.

A támogatás célja a me-
gyében legalább egy hó-
napja álláskereső ként 
nyil ván tartottak, illetve 
reha bi li tá ci ós el lá tásban ré-
sze sü lők vállalkozói kész-
ségének, hajlandóságának 
előmozdítása, saját vállal-
kozás, illetve vállalkozói te-
vékenység beindítására való 
ösztönzése. 

A 2 millió Ft-ig terjedő, 
vállalkozóvá válást elősegí-
tő tőkejuttatás a vállalkozá-

si tevékenységgel közvetlen 
kapcsolatban álló, új tárgyi 
eszközök (pl. gépek, tech-
nológiai berendezések, fel-
szerelések, ügyviteli-, szá-
mítástechnikai eszközök, 
szoftverek közül kizárólag 
az eszköz működését köz-
vetlenül támogató szoftver, 
pl. operációs rendszer) be-
szerzéséhez igényelhető. A 
pályázat benyújtható 2015. 
augusztus 31-ig folyama-
tosan, a rendelkezésre álló 
pénzügyi forrás erejéig. A 
pályázati dokumentáció 
megtalálható a http://bor-
sod-abauj-zemplen.mun-
ka.hu honlapon. 

Komolyzenei hangver-
senyek, táncestek, jazz-
koncertek, kiállítások, 
gasztronómiai programok 
várják augusztus 13. és 23. 
között a Zempléni Feszti-
válra látogatókat.

Tizenegy nap, 28 helyszín, 
csaknem 50 program – fog-
lalta össze Turjányi Mik-
lós fesztiváligazgató ked-
den, a Tokaj Kereskedőház 
Szegi Pincészetében tartott 
sajtótájékoztatón a fesztivál 
programsorozatának rövid 
statisztikáját. Sárospatak, 
Sátoraljaújhely, Tokaj és sok 
más zempléni település mű-
emléki és szabadtéri hely-
színei adnak otthont idén is 
az eseményeknek. A látoga-
tók több mint tíz pincészet, 
köztük a fesztivál hivatalos 
borszállítója és támogatója, a 
Tokaj Kereskedőház borait is 
megkóstolhatják. 

Számos műfaj képviselte-
ti magát – erről Hollerung 
Gábor a fesztivál művésze-
ti igazgatója beszélt. A 24. 

Zempléni Fesztivál ge-
rincét idén is a ko-
molyzenei koncertek 
adják. A sárospataki 
Rákóczi-vár udva-
rán, a Liszt Ferenc 
Kamarazenekar nyi-
tókoncertjével indul a 
program, augusztus 13-án. 
Az Operettszínház társula-
tának vendégszereplésével 
láthatja majd a közönség 
a 100 éves jubileumát ün-
neplő, legendás operettet, 
a Csárdáskirálynőt. Idén is 
lesz jazz – fellép többek kö-
zött a Szakcsi Kvartett – és 
keverednek is a műfajok. 
„Összeházasodik” példá-
ul a komolyzene és a rock a 

Retro Symphonic Rock 
című produkcióban. Frank 
Sinatra slágereitől a magyar 
néptáncon át, nagyon szí-
nes lesz a paletta. A fesztivál 
részletes programja a zemp-
lenfestival.hu oldalon olvas-
ható. 

A fesztivál azt is megmu-
tatja, hogyan kell összefogni 

települések-
nek, pol-
g á r m e s -
terek nek 
és az em-

berek nek 
– emelte ki 

a tájékoztatón 
Hörcsik Richárd 

országgyűlési képvi-
selő. Hozzátette: Zemplén 
fejlődésének egyik fontos 
tényezője a turizmus, ezen 
belül is a kulturális turiz-
mus. A következő uniós fej-
lesztési időszakban a térség 
településeinek olyan közös 
pályázatokban kell gondol-
kodniuk, amely ezt a terüle-
tet is érinti.

Egyházi hírEk, ESEményEk 

Július 12-én tartották a kármelita templom Kármelhegyi Boldogasszony búcsúját

augusztus közepén indul  
a zempléni fesztivál 

tizEnEgy nap, 28 hElySzín, cSaknEm  
50 program

napról napra, hónapról hónapra
jElES napok:
Július 20. Illés napja: Ezen a napon, illetve e nap 

táján gyakoriak a viharok, ezért régen e napon mun-
katilalom volt, mert úgy hitték, hogy aki kint dolgo-
zik a mezőn, abba belecsaphat a villám, a termést pe-
dig jég éri.

Július 22. Mária Magdolna napja: A bűnös 
életből megtért Mária Magdolna ünnepe, aki hajával Krisztus lábát törölget-
te, ezért régen szokás volt a kislányok hajából egy keveset levágni, hogy az 
még hosszabbra nőjön meg. Időjárásjósló hiedelem is kötődik ehhez a nap-
hoz, úgy hitték, hogy ezen a napon esnie kell az esőnek, hisz Mária Magdol-
na siratja bűneit.

Július 25. Jakab napja: Az első vértanúhalált szenvedő apostol. Ő a bú-
csújárók, utasemberek, hajósok védőszentje. Jakab napra kellett learatni a za-
bot, mert amit kint hagynak, az elvész. Az e napi időből jósoltak a várható téli 
időjárásra, volt olyan település, ahol az északi szélből hideg telet jósoltak.
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Mozaik Miskolci Napló

Újabb rendezvénnyel hívta fel a figyelmet a napokban a családon belüli erőszakra a Zafír Ifjúsági és Művészeti Egyesület. A 
Művészetek Háza előtt megjelent civil szervezetek kiállításaikkal, bemutatóikkal nem csupán azt üzenték, hogy az erőszakot 
vissza kell szorítani, hanem azt is, hogy aki bajban van, merjen segítséget kérni. A szakemberek szerint ugyanis az az egyik 
legnagyobb probléma, hogy a családon belüli erőszak nagyon ritkán derül ki. A Zafír Egyesületnek ez volt a második ilyen 
kampánya és lesz egy harmadik is.                                                                                                                             Fotó:  F. KaderjáK Cs.

autó alá szorult egy mo-
tor az erzsébet térnél

Súlyos baleset történt 
július 9-én kora délután a 

miskolci belvárosban. Információink szerint egy motorkerék-
pár ütközött egy személyautóval, a karambol során a motoros és 
járműve az autó alá csúszott. Az autó vezetője nem sérült meg, a 
motorost súlyos, de nem életveszélyes sérülésekkel szállították 
kórházba. 

Újabb drogdílerek akadtak horogra
Kitartó munkával sikerült eljutniuk a kábítószer-fogyasztók-

tól a terjesztőkig a miskolci rendőröknek. A Miskolci Rendőr-
kapitányság Felderítő Alosztálya még január 23-án rendelt el 
nyomozást B. Péter 24 éves helyi lakossal szemben kábítószer 
birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

A nyomozók kitartó munkájának köszönhetően egy össze-
hangolt akció során, július 2-án a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató 
Osztály közreműködésével a délutáni órákban, Mályiban és Ti-
szaújvárosban elfogták N. József 43 éves miskolci lakost, továb-
bá N. Tibort 39 éves és N. Zoltán 39 éves tiszaújvárosi lakosokat, 
akik kábítószerrel kereskedtek.

Szakáld területén ugyancsak elfogták O. János 31 éves és B. 
Lajos 42 éves helyi lakosokat. A gyanúsítottaknál tartott házku-
tatások alkalmával kábítószer gyanús anyagokat, továbbá egy 
puskát és a hozzá tartozó lőszereket is lefoglalt a rendőrség.

O. Jánossal szemben lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűn-
tett, míg B. Lajossal és N. Zoltánnal szemben kábítószer birtok-
lása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított 
büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság.

Kiterjedt bűnszervezetet 
számoltak fel 

Kiterjedt, adócsalás-
ra szakosodott bűnszer-

vezetet számolt fel a NAV az észak-alföldi régióban. A szervezet 
stróman ukrán ügyvezetők közreműködésével úgynevezett mun-
kaerő-kölcsönző cégeket hozott létre, amelyek kizárólag fiktív 
számlák kibocsátására szolgáltak. Amúgy jól működő vállalkozá-
sok alkalmazottaikat ezekhez a „munkaerő-kölcsönző cégekhez” 
jelentették be, majd onnan vették „kölcsönbe” őket, színlelt szerző-
désekkel. Így, a munkáltatással összefüggő járulékok nem a valós 
foglalkoztatókat terhelték, a stróman cégek pedig nem fizették be 
ezeket. Ezen felül a foglalkoztatók a kölcsönbe adó cég által kiállí-
tott számla után, csökkenteni tudták adójukat az áfával.  

A gyanú szerint harminchat társaság vette igénybe a bűn-
szervezet szolgáltatását; a klasszikusnak számító takarító és va-
gyonvédelmi feladatokat ellátó cégeken kívül kisebb, tíz-húsz főt 
foglalkoztató élelmiszerüzletek, autószalonok és benzinkutak is 
voltak a „kuncsaftok” között. A harminc helyszínen tartott akci-
óban nyolcvan pénzügyi nyomozó vett részt, munkájukat hatvan 
adórevizor és pénzügyőr járőr segítette. Hét főt vettek őrizetbe és 
összesen huszonhat gyanúsítottat hallgattak ki. Ötvenegy bank-
számlát zároltak. Az adórevizorok és pénzügyőrök elkezdték a 
foglalkoztatotti ellenőrzéseket is, így egy hónapon belül várható-
an több mint háromezer munkavállaló átvilágítása történik meg. 

Tömeges ütközés Kis-Hunyad és a Malomszög kereszteződésénél
Egy BMW, egy Volkswagen, valamint egy Ford személyautó 

ütközött össze július 11-én délelőtt, a Kis-Hunyad és a Malom-
szög utcák kereszteződésében. Úgy tudjuk, az előbbi két jármű 
kevésbé sérült meg, a Ford azonban nagyon összetört. Személyi 
sérülésről nem kaptunk hírt, az anyagi kár azonban jelentős.

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) Mindent megtesz, hogy rugal-
mas maradjon, próbálja tiszteletben tartani mások nézeteit, 
de van egy határ, amelyen túl már nem hajlandó erre. Nem 

törtető típus, de tudja, hogy mit szeretne és azt is, hogyan juthat el oda. 

Bika (április 21 - május 20) Szeretne még néhány dolognak a 
végére járni, hogy utána teljesen önfeledten adhassa át magát a 
pihenésnek. Igyekszik tudatos döntéseket hozni, meggondoltan 

cselekedni. Viszont ha túl sokáig halogatja a dolgot, lekéshet a lehetőségről.

Ikrek (május 21 - június 21) Két tűz között találhatja magát, 
és a legrosszabb, kicsit vágyik is rá, hogy valamelyik megégesse. 
Ne kapkodjon el egyetlen döntést sem, de ha kell, álljon készen 

a következő lépésre. Szedje össze tartalék energiáit a nagy hajrához.

Rák (június 22 - július 22) Nem bánja, ha valaki elmondja a 
véleményét, de most jobban szeretné, ha a végső döntést egye-
dül hozhatná meg. Olyan ügyekben, amelyek Önre tartoznak, 

vagy amelyekért csak Ön vállal felelősséget, ezt bátran meg is teheti.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Biztos benne, hogy 
segíteni tudna valakinek, ha hagyná, de nem könnyű dolog 
megnyerni a bizalmát. Lehet, hogy ez nem is az Ön feladata - 

ne erőltessen semmit, várja meg inkább, hogy az illető segítséget kérjen.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Váratlan vendég láto-
gathatja meg, olyan valaki, akit egy ideje már nem is várt. Az első 
sokk után mégis azt érzi, hogy örül a meglepetésnek. Tegye félre 

a rossz emlékeket, kezdjenek tiszta lappal, még ha nem is lesz egyszerű.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Ha egyszer elhatározza 
magát, nagyon makacs tud lenni, de ez nem jelenti azt, hogy észér-
vekkel ne lehetne meggyőzni valamiről. Mint mindig, most is nyi-

tott mások véleményére, a lehetőségeket meg kell ragadni, de nem minden áron.

Skorpió (október 24 - november 22) Azt szeretné, ha őszintén be-
szélhetne valakivel, félretéve az udvarias sallangokat. Ehhez azonban 
az kell, hogy őt is ugyanaz a cél vezérelje, mint Önt, a feszült pillanatok-

ban nem biztos, hogy minden úgy alakul, mint egy romantikus regényben. 

Nyilas (november 23 - december 21) Végre eljött az Ön ide-
je, megmutathatja, mire képes. Azt szeretné, hogy mások is 
megértsék, miért követte ilyen hosszú időn keresztül az álmait. 

A sikerek önbizalmat adnak, így magabiztosabban kezeli a magánéletét is.

Bak (december 22 - január 20) Már nincs messze a cél, 
ezért jó, ha kitart, nem hagyja veszni a lelkesedését. Semmi 
nem állhat igazán az útjába, ne most adja fel a menetelést. 

Valami, ami miatt sokáig bizonytalan volt, most véglegesen eldőlhet. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Kicsit ellustálkodta mosta-
nában az időt, ezen a héten sok mindent be kell pótolnia. Szed-
je össze a teendőit, hogy gyorsan a feladatok végére érjen, és 

semmiről ne kelljen végleg lemondania. Bátran mutassa ki az érzéseit. 

Halak (február 20 - március 20) Mást várt valamitől, mint amit 
végül kapott, de így is meg van elégedve a végeredménnyel. Tud-
ja, mi az, amiért hálás lehet, és ezt nem is felejti el. Ha elkötelezte 

magát valami mellett, akkor minden körülmények között kitart emellett. 

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. 

3

Tehetségkutató versenyt rendeztek múlt szombaton a Vörös-
marty Mihály Művelődési Házban. Az intézmény második Ki 
mit tud?-ján idősek és fiatalok együtt szórakoztak, vetélkedtek 
énekkel, prózával, tánccal. 

a  hét fotója
MoCsári LászLó   
FeLvéteLe

Ki mit tud? 

Forró NyoMoN

EgyüTT az ErőszaK EllEn

Fotó: F. KaderjáK CsiLLa

Fotó: F. KaderjáK CsiLLa
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