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Az ivóvízellátás 
biztonságáért

Néhány napja már az új 
tapolcai tisztító rend-

szeren keresztül érkező 
vizet ihatják a miskol-
ciak. A berendezés-

nek köszönhetően most már 
nem fordulhat elő olyan víz-
szennyezés, mint amely 
kilenc évvel ezelőtt 
tömeges megbete-
gedéseket okozott. 3.
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A NyoMortelepek 
felszáMolását!

A MIskolcI bAloldAl elleNzI

szent István ünnepére elkészül 
a lovagi tornák tere

4.
oldal

Szerda délelőtt lerakták a DVTK új labdarúgó edzőközpontjának alap-
kövét. Az eseményen jelen volt Kiss Norbert, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának sportért felelős, helyettes államtitkára is, aki úgy fogalmazott: 
az új épület a jövő diósgyőri labdarúgásának jelképe lesz.
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lerAkták A dVtk 
edzőközpont alapkövét

„az új épület a jövő diósgyőri labdarúgásának jelképe lesz”

VAdászAtI kIállítás, 
együttműködési megállapodás 
a diósgyőri 
VárbAN
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Megkezdődött a tereprendezés a Tiszai 
pályaudvar melletti MÁV-telepen, ahol a 
terület kisajátítását követően több lakóhá-
zat is lebontottak, az új közlekedési cso-
mópont és az Y-híd építése kapcsán. 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési (NIF) 
Zrt. tájékoztatása szerint a bontási törmeléket 
augusztus közepéig teljesen elszállítják, a terület 
pedig a MIK kezelésében marad. Az Y-híd kap-
csán megtudtuk, az ingatlankezelőnél jelenleg is 
tart az új út tervezése, ami 2x2 sávos és 2,7 km 

hosszú lesz. A szakasz a Corvin Ottó utcától a 
Vörösmartyn át a MÁV-telepig tart, onnan pe-
dig a József Attila útig halad majd tovább.

– A Martin-kertváros felé vezető úton a 
Gömöri pályaudvarhoz vezető vasúti vágá-
nyok felett kiváltjuk a keresztezést és egy 
csomópont kiépítésével fejlesztjük majd a 
közlekedést. A MIK Zrt. az év végéig szeret-
né befejezni a beruházás tervezését és várha-
tóan az építési engedély is év végére fog ren-
delkezésre állni – mondta el Loppert Dániel 
a NIF Zrt. kommunikációs vezetője.

Tereprendezés a MÁV-telepen

„Az Egyenlő Bánásmód Ha-
tóság a legújabb döntésével, 
immár a magyar törvények 
értelmében ítélte el Kriza 
Ákos és csapatának tevékeny-
ségét.

Ők a negyedik figyelmez-
tetést adták le: az EU igazság-
üggyel foglalkozó biztosa, az 
EBESZ Demokratikus Intéz-
mények és Emberi Jogok Hivatalá-
nak elnöke és Székely László om-
budsman után ez a szervezet ítélte el 
- mit ítélte, büntette meg – városunk 
vezetését. És ezzel szemben nem le-
het érvelni azok aláírásával, akik 
szeretnék, ha nem lennének nyo-
mortelepek Miskolcon.” - írják a DK 
miskolci képviselői közleményük-
ben, amelyben a baloldali politiku-
sok mintegy egyenlőségjelet tesznek 
a nyomortelepek-felszámolásának 
kérdése és az állampolgároknak ki-
járó egyenlő bánásmód között. 

Tompa Sándor és Varga Gergő így 
fogalmaznak: „több mint egy éve 
Kriza és csapata úgy kezdte el for-
málni, faragni a miskolci rendelete-
ket, hogy a város legszegényebbjeit 
elűzze a városból, mivel elképzelésük 
sincs arról mit és hogyan kellene csi-
nálni. Ezzel nem azt mondjuk, hogy 
jó az, ahogy van a számozott utcák-
ban vagy a város bármely szegreált 
részén. De nem dózerrel és depor-
tálással kell megoldani a kialakult 
helyzetet. Arrogancia és agresszió 
jellemzi ezt a városvezetést.”

„Az elmúlt hetekben Székely 
László ombudsman felhívta a 
figyelmét arra, hogy az intézke-
dései nincsenek összhangban 
sem a magyar alaptörvénnyel, 
sem az EU alapnormáival. Kri-
za a rá jellemző, szokásos mó-
don, stílusban üzent az alapve-
tő jogok biztosának, hogy nem 
érdekli, mit mond, Ő akkor is 
folytatja a kitelepítést és a bon-

tást. Azon túl, hogy esze ágá-
ban sincs meghallani azokat 
az intelmeket, hogy ez nem eu-
rópai demokratikus államhoz 
illő módja a probléma meg-
oldásának. Még a polgármes-
terként tett esküt sem tekinti 
magára kötelezőnek, hisz en-
nek szövegében benne van az 
is, hogy „fogadom, hogy Ma-
gyarországhoz és annak Alap-
törvényéhez hű leszek; jog-
szabályait megtartom és másokkal 
is megtartatom; Pontosan erre hív-

ta fel a figyelmet Székely László. De 
úgy tűnik, ez a polgármester már 
mindenek felett áll. Ugyancsak ag-
gályát fejezet ki Vera Jourova az EU 
igazságüggyel foglalkozó biztosa is, 
de ugyanaz a válasza, mint az om-
budsmannak.” – írják a baloldali po-
litikusok.

A közlemény szerint Miskolc ko-
rábban a „nyitott kapuk” városa 
volt. Nyitott és befogadó! Most is a 

nyitott kapuk városa csak a polgár-
mester mutat rá, hogy arra van a ki-

járat! A DK szerint szégyen, hogy 
politikai menekült státuszt kérnek 
miskolci polgárok más államoktól, 
hogy nyugodtan tudjanak élni.  A 
baloldali képviselők szerint a Fide-
szes városvezetés – ahogy fogalmaz-
nak, a „polgármester és bandája” 
- nem tartotta be a nyomortelepek 
felszámolásának EU-konform mód-
szereit leíró, kötelező antiszegregá-
ciós tervet. Ennek megléte az uni-

ós pályázatok benyújtásához 
szükséges. A baloldal most 
amiatt aggódik, hogy a Fide-
szes városvezetés a 2015-2020 
közti EU finanszírozási ciklus-
ra vonatkozó új antiszegregá-
ciós tervet is figyelmen kívül 
hagyja. Úgy fogalmaznak: „az 
előzőt sem tekintette irányadó-
nak, nem törődik az unió és a 
magyar kormány által elfoga-
dott roma stratégiával, az alap-

törvénnyel, és fittyet hány az ENSZ 
egyezményekre is.”

Mint arról előző számunk-
ban hírt adtunk, a miskolci 
városháza múlt héten köz-
leményben tudatta: nem fo-
gadja el, és jogorvoslattal él 
mind az Egyenlő Bánásmód 
Hatóság elmarasztalása, 
mind az Etnikai Kisebbsé-
gi Jogvédő Iroda beadványa 
miatt.

A közleményben kiemelték: 
a nyomortelepek fokozzák 
a közegészségügyi problé-
mákat, gyermekvédelmi kérdések garmadáját 
vetik fel. A bűnözés melegágyai, s megoldha-
tatlan szociálpolitikai feszültségeket koncent-
rálnak egy területre.

– Az önkormányzat nyomortelep-felszámo-
lási programját 35 ezer miskolci biztosította tá-
mogatásáról aláírásával. A város vezetése hatá-
rozottan kitart eredeti álláspontja, a miskolci 
nyomortelepek, a Számozott utcák felszámolá-
sa és a miskolci emberek véleménye mellett – 

hangsúlyozzák a közleményben.  Ugyanakkor 
azt is leszögezik: a város minden erejével azon 
van, hogy legyen egyénekre szabott, legitim 
kiút a nyomortelepi létből. A telepfelszámo-
lások kereteit tételes jogszabályok, a lakástör-
vény, a lakások bérletéről szóló helyi rendelet, 
és a végrehajtási törvény határozza meg. Mis-
kolc közgyűlésének a döntése pedig a nyomor-
telepek megszüntetésének a politikai legitimá-
cióját adja. 

Miskolciak tízezrei támogatták 
aláírásukkal a telepfelszámolást

a NyoMorTelepek 
felszÁMolÁsÁT!

a Miskolci baloldal elleNzi
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Elkezdődött a miskolci közintéz-
mények nyári karbantartása, a 
Miskolci Közintézmény-működte-
tő Központ munkatársai összesen 
mintegy negyven városi iskolában, 
óvodában és kollégiumban végzik 
el az ilyenkor szokásos festési, sze-
relési, javítási munkákat.  

– Elsősorban a tisztasági fes-
tésekre koncentrálunk. Negy-
ven kollégánk dolgozik ilyenkor 
a telephelyeken és több mint húsz 
közfoglalkoztatott is segíti a mun-
kát – mondta el Hubicska Károly, 
az ingatlan fenntartási osztály 
vezetője. A festésekre, villany-
szerelési munkákra, javításokra 
a tervek szerint  mintegy 15 mil-
lió forintot költenek. Mint meg-
tudtuk, csak világítótestekből há-

romezret cserélnek ki a nyáron az 
intézményekben. Több mint tíze-
zer liter falfestéket használnak fel 
és 130 ezer négyzetméter zöld te-
rületet rendeznek, hogy a diákok 
megújult környezetbe térhessenek 
majd vissza, a szünidő végeztével. 

Néhány napja már az új tapolcai 
víztisztító rendszeren keresztül ér-
kező vizet ihatják a miskolciak. A 
korszerű berendezésnek köszönhe-
tően, most már nem fordulhat elő 
olyan vízszennyezés, mint amely 
kilenc évvel ezelőtt tömeges meg-
betegedéseket okozott.

Mint ismeretes, 
2006 nyarán a nagy 
esőzés szennyező-
dést mosott bele a 
karsztvízbe, kalici 
vírus került a mis-
kolci ivóvíz háló-
zatba. 2011-ben a 
jó minőségű, de sé-
rülékeny karsztvíz 
védelme érdekében 
speciális víztisztító 
rendszerre pályázott 
a város. Három év 
múlva el is készült a 
speciális, ultraszű-
rőkkel felszerelt központ, amely 
óránként 1500 köbméter víz tisztí-
tására képes. Az új tisztító rendszert 
szakmai rendezvény keretében, hely-
színi bejáráson mutatták be a héten a 
Miskolctapolcai Vízműben. 

Szűcs Tamás, a Duna Aszfalt Kft. 
környezetvédelmi igazgatója ki-
emelte, az új berendezés országosan 
is egyedülálló technológiának szá-
mít. A mikro-milliméteresnél kisebb 

szennyeződéseket is képes kiszűrni, 
megakadályozza, hogy zavaros le-
gyen a víz. 

A rendszert teljes egészében szá-
mítógép irányítja. A vezérlőben ülő 
szakember folyamatosan nyomon 
tudja követni a víz állapotát és azon-
nal közbeléphet probléma esetén. A 
biztonság mellett természetesen a víz 
minőségére is kiemelt figyelmet for-
dítottak.

– A víz ízén nem változ-
tat a berendezés, az eset-
leges szennyeződéseket, 
vírusokat, baktériumokat 
szűri ki. Még pedig száz 
százalékos garanciával, 
tehát innentől a víz garan-
tált minőségű és hozamú 
lesz a városlakók számá-
ra, bármilyen időjárási 
viszonyok következzenek 
is be – mondta el Üszögh 
Lajos, a MIVÍZ Kft. ügy-
vezető igazgatója.

A csaknem 3 milliár-
dos beruházásnak kö-

szönhetően tehát még tisztább és 
finomabb ivóvíz jut el a miskolci 
otthonokba. A próbaüzem tavaly 
novemberben kezdődött és a tervek 
szerint szeptemberig tart. Az új szű-
rőrendszeren át érkező karsztvizet 
azonban már ihatják a miskolciak. 
Pfliegler Péter, alpolgármester tájé-
koztatása szerint pár nappal ezelőtt 
megkapták ehhez a hatósági enge-
délyt.

Mintegy tíz napos forgalomkorlátozásra kell 
számítani az Uitz és a Szemere utcák keresz-
teződésében, ahol hibaelhárítási munkálato-
kat végez a MIVÍZ. 

Pásztor Imre, a Miskolc Holding Zrt. kommu-
nikációs vezetője arról tájékoztatott, hogy július 
28-án, délelőtt 10 órától előreláthatóan augusz-

tus 8-ig a MIVÍZ Kft. munkatársai az Uitz és a 
Szemere utcák kereszteződésében hibaelhárítási 
munkálatokat végeznek a DN 600-as ivóvízve-
zetéken. – A munkavégzés ideje alatt a lakosság 
vízellátása zavartalan lesz, viszont az érintett te-
rületen forgalomkorlátozás lesz érvényben. Kér-
jük, az arra közlekedők legyenek óvatosabbak – 
hívta fel a figyelmet Pásztor Imre. 

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 
biztosabbá és kényelmesebbé kíván-
ja tenni az átszállást a 6-os buszról 
az 1-es villamosra hajnalban a Mis-
kolc-Perecesen élők számára. Ezért 
augusztus 1-től minden nap két perc-
cel hamarabb, az Újgyőri főtérről 5:10 
helyett 5:08-kor, Perecesről 5:26 he-
lyett 5:24-kor indítják a hatos járatot. 
Szintén augusztus 1-től munkanapo-
kon, reggel 07:32-kor a Lomb utcáról 
induló 67-es járatok a Diósgyőri Kór-
ház érintésével közlekednek – tájé-
koztatott a közlekedési vállalat.

A MISEK-ből is a megyei kórházba kerül 
jövőre a sebészeti ellátás. Az intézmény 
területén egy nyolcvan ágyas, onko-se-
bészeti hoteltömböt alakítanak ki a volt 
egészségügyi szakiskola épületében. 

Erről a napokban írt alá megállapodást 
Csiba Gábor, a B.-A.-Z. Megyei Kórház fő-
igazgató-főorvosa és Farkas László, a kivi-
telező cég vezérigazgatója. – Úgynevezett 
szakmai harmonizációt végzünk – mondta 
el az eseményen Csiba Gábor. A Semmelweis 
Kórház – vagy MISEK – sebészeti tevékeny-
sége átkerül a megyei kórházba, a mozgás-
szervi rehabilitációs tevékenységek pedig a 
Szentpéteri kapuból a MISEK területére köl-
töznek. 

A régi épület felújítására, átalakítására 
azért van szükség, hogy fogadni tudják a 
megyei kórházban a MISEK sebészetét.  A 
kórtermek mellett orvosi szobákat, vizsgáló-
kat is kialakítanak majd. A kisebb sebésze-
ti beavatkozásokat el tudják majd látni az új 
épületben, de a nagyobb műtéteket a megyei 

kórház jelenlegi sebészetén végzik, amely 
összeköttetésben lesz a hotellel. 

A kivitelezést az FK Raszter Zrt. nyerte el, 
ez a cég újította fel a MISEK szülészetét, bel-
gyógyászatát és a megyei kórház sebészetét 

is. Mint megtud-
tuk, a beruházás 
egy hárommilliárd 
forintos projekt ré-
sze. A rekonstruk-
cióra szánt egy-
milliárdból nem 
csupán az épületet 
újítják fel, hanem 
felszerelést is vásá-
rolnak a sebészeti 
osztályra. 

A munkálatokat várhatóan még eb-
ben az évben befejezik, s jövőre már egy he-
lyen koncentrálódik Miskolcon a sebészeti 
tevékenység.  Az építési munkálatok miatt - 
előre láthatólag év végéig - a volt szakiskola 
és a főépület között megszűnik a parkolási 
lehetőség. Kérik gépkocsival érkező betege-
ket, látogatókat, hogy ebben az időszakban 
a Gyermekegészségügyi Központ mögött ki-
alakított, új parkolót vegyék igénybe. 

3  
Működésben az új tisztító rendszernyári karbantartás  

az intézMényekben

egy helyre költözik a sebészet Miskolcon

Még tisztább és finoMabb 
ivóvíz a Miskolci otthonokba

szakMai harMonizáció

Módosul a buszok Menetrendje

forgalomkorlátozás a belvárosban
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Hirdetés

Távfűtés költségének elszámolása 
költségmegosztást követően

A költségmegosztók fenntartása, adatainak leolvasása és azok alapján a díjmeg-
osztási arányok meghatározása, valamint a díjfizetői reklamáció rendezése a közös 
képviselő feladata.

A költségmegosztáson alapuló elszámolási számla hőfelhasználási arányait - a lakóközös-
ség megbízásából - a költségmegosztást végző vállalkozó állapítja meg.  A MIHŐ Kft. a közös 
képviselőtől kapott adatok alapján készíti el az elszámoló számlát. A megállapított hőfelhasz-
nálási arányokon a távhőszolgáltató nem módosíthat!  A díjmegosztási arányok utólagosan 
csak számítási hiba esetén, a lakóközösség képviselőjének a távhőszolgáltatóhoz írásban tör-
tént bejelentésére módosítható. A díjmegosztási arányok utólagos módosításáról szóló be-
jelentésről, a díjmegosztási arányok utólagos módosításáról, annak okáról, tartalmáról és ha-
tásairól a tulajdonosi közösség képviselője tájékoztatja a díjfizetőt.

Felhívjuk Tisztelt Felhasználónk figyelmét arra, hogy a MIHŐ Kft. ügyfélszolgálati 
előadói nem tudnak felvilágosítást adni a hőfelhasználási arányokkal és a korrekciós 
tényezőkkel kapcsolatban, mivel nem ismerik a lakóközösségek és a költségmegosz-
tást végző cég közötti szerződést. Az elszámolást érintő panaszokkal minden eset-
ben a közös képviselőt, illetve a költségmegosztást végző céget keressék!

A MIHŐ Kft. felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy 2014. szeptember 15-től a költségosztós 
elszámolásokat a megváltozott új jogszabály szerint – 104/2011. (VI.29) sz. Korm. rendelet 
alapján – végzik a lakóközösségek megbízásából, a költségosztással megbízott cégek. Az új 
szabályozás részleteiről a közös képviselők nyújtanak tájékoztatást. A költségosztást végző 
cégek közül a TECHEM Kft. vállalta, hogy az alábbi időpontokban személyesen is tájékoztatja 
a fogyasztókat, a Miskolc Szemere Bertalan 5. sz. alatt lévő ügyfélszolgálati irodában: 

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 06. (csütörtök) 9:00 – 14:45 óráig

Augusztus 20-ára, Szent István ün-
nepére elkészül Diósgyőrben, a vár 
mellett a lovagi tornák tere. Ezzel egy 
2012-ben elkezdett, több mint 3 milli-
árd forintos fejlesztéssorozat zárul le.

Már csak az utolsó simítások vannak 
hátra az új téren. A szerkezetek teljesen 
elkészültek, csakúgy, mint a burkolás 
és a festés. Csupán az üléseket kell el-
helyezni a lelátókon, és a mobilszínpad 
összeszerelését kell elvégezni, aminek 
már megtörtént a beszerzése. Az úgy-
nevezett küzdőtér speciális homokbo-
rítást kapott, ennek tömörítését jelenleg 
is végzik. 

Lengyel Katalin, a Miskolci Város-
fejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója a 

szerdai, helyszíni bejáráson elmondta: 
a létesítmény vizes blokkjai is elkészül-
tek, az öltöző és raktárhelyiségekkel 
egyetemben. Megtörtént a területen 
a középkori csatorna feltárása, a ré-

gészeti leletet üvegborítás 
alatt mutatják majd be. 

Augusztus 20-án tehát 
ünnepélyesen is megnyit-
ják a lovagi tornák terét és 
a vásárteret a nagyközön-
ség előtt. A létesítmények 
uniós támogatással, egy-
milliárd forintból épül-
tek fel. Ez is része annak a 
több mint 3 milliárdos fej-
lesztéssorozatnak, mely-
nek részeként a Lillafüredi 

függőkert és a Diósgyőri vár is újjáépült. 
Ezzel azonban még nincs vége a vár fej-
lesztésének. Miskolc további, csaknem 
másfél milliárd forintot kap a Diósgyőri 
vár további rekonstrukciójára, a Nem-

zeti Várprogram ke-
retében. (Bővebben 
lásd a 8. oldalon.)

A lovagi tornák 
terének átadását 
nagyszabású prog-
ramokkal ünnepli majd meg Miskolc 
városa. Lesznek lovasbemutatók, 
könnyűzenei koncertek, mesterség 
bemutatók és vásári kavalkád is. A 
csaknem 1600 négyzetméteres küz-
dőteret természetesen lovas íjász, 
díjugrató és fogathajtó bemutatók-
kal avatják fel. Kiss Gábor alpol-
gármester úgy fogalmazott, a lovagi 
tornák tere egy multifunkciós hely-
szín. Mint a neve is mutatja, alkal-
mas lesz a Diósgyőri vár történelmi 

hagyományaihoz kapcsolódó lovagi 
tornák megrendezésére, ugyanakkor 
könnyűzenei koncertek és fesztivá-
lok helyszínéül is szolgálhat. Nagy 
rendezvényekkor mobillelátókkal 
bővítik az ülőhelyek számát, a fix 
férőhelyekkel együtt akár ötezren is 
elférhetnek a komplexumban. Az ál-
lamalapítás ünnepén mások mellett 
színpadra lép majd a téren Kamarás 
Máté, Hobo, a PASO, illetve az Anna 
and the Barbies. 

SzeNt IStVáN üNNepére elkéSzül

a loVagI torNák tere
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Összesen több mint 23 000 
négyzetméternyi útfelület 
újul meg Miskolcon, mintegy 
30 százalékkal több, mint a 
tavalyi kátyúzások során. A 
burkolati hibákat 139 hely-
színen javítják majd, nagy 
felületű aszfaltozást pedig 15 
400 négyzetméteren tervez a 
Városgazda Kft.

 
Az önkormányzat minden 

évben jelentős összeget fordít a szilárd burkolatú 
közúthálózatának fenntartására. Idén is a tava-
lyival megegyező összeg, bruttó 200 millió forint 
fordítható erre úgy, hogy Miskolcon ebben az év-
ben kevesebb kátyúval kell megküzdeniük az au-
tósoknak, mint korábban.

– Köszönhető ez a tavaly és az idén is folya-
matosan végzett útkarbantartásnak, valamint 
a nyári nagymértékű útfelújításoknak, és nem 
utolsósorban a minőségi munkavégzésnek – 
hangsúlyozta Pásztor Imre, a Miskolc Holding 
Zrt. kommunikációs vezetője. 

Mint mondta, idén júniusig már 149 helyszínen, 
több mint 2500 négyzetmé- ternyi útfelület ja-
vítása történt meg. Ezzel párhuzamosan 
tavasszal megkezdő- dött a nagyfe-

lületű útjavítási munkák előkészítése az alvál-
lalkozók kiválasztásához szükséges közbeszer-
zési eljárások lebonyolításával. Az alkalmazott 
alvállalkozó csak a Városgazda Kft. által jóvá-
hagyott technológiával dolgozhat, a beépített 
anyagok minőségét pedig a Miskolc környéki 
aszfaltkeverő telepek műbizonylattal garantál-
ják. A kijavított kátyúk pontos helyzetét GPS 
koordinátákkal rögzítik, így hibás teljesítés 
esetén egyszerű a garanciális követelés érvé-
nyesítése, amire a szerződött alvállalkozók 1 
évet vállaltak és a jótállás időtartamára bank-
garanciát is biztosítanak.

A közintézmények – iskolák, óvodák – előtt és 
nagy forgalmú utakon a tervek szerint a kivitele-
zők szeptember 2-ig végeznek a munkával.

KezdődiK a nyári útfelújítás
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Miskolc város vezetése – tisztelete, megbecsülése jeléül – rendszere-
sen felköszönti városunk szépkorú polgárait. Július 28-án a 90. szüle-
tésnapját ünneplő Bársonyos Jenőt köszöntötte az önkormányzat ne-
vében Óvári Zsuzsanna, a városháza humán főosztályának vezetője.

Bársonyos Jenő nevét egy forrás őrzi a Bükkben. Mint mondta, an-
nak idején meglepetésként érte, amikor felkérték a Hidrológiai Társaság 
elnöki posztjának betöltésére. Sokat foglalkozott víztannal, az országos 
karsztforrásokkal, így a bükki forrásokat is jól ismerte. 1972-ben avatták 
fel azt a forrást, ami a mai napig az ő nevét viseli.

1949-ben Debrecenben belgyógyász szakorvos képesítést szerzett. Ke-
serű szájízzel beszélt arról, hogyan csinált belőle bányaorvost az akko-
ri Rákosi-rezsim, majd felidézte katonaéveit és az 1956-os eseményeket.  
Soha nem lépett be egy pártba sem, ezért sokszor - ahogy ő fogalmazott 
- „lapátra tették” abban az időben. Aztán ő volt az egyetlen, aki kiváló 
eredménnyel vizsgázott közegészség-és járványtanból, ezt követően kér-
ték fel az akkori közegészségügyi hivatal (volt KÖJÁL), vezető főorvosi 
posztjára itt Miskolcon. Így térhetett vissza hosszú évek után ismét 1959-
ben szülővárosába, ahol jelenleg is feleségével él.

Az elmúlt hétvégén tartották Mis-
kolcon a Szent Anna templom bú-
csúját. Vasárnap 10 órakor kezdő-
dött a templomkertben a búcsúi 
szentmise, amelyet Kuminetz Géza 
professzor, a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem tanszékvezető egye-
temi tanára mutatott be.

Csiba Gábor, az egyházközség kép-
viselő-testületének elnöke a mise előtt 
úgy nyilatkozott: ebben az egyházköz-
ségben élő a lelki és az egyházi élet. A 
templom épü-
letének a meg-
újulása is ezt 
példázza. 

A rekonst-
rukció mint-
egy 95 millió 
forintba ke-
rült. Ennek 
k é t h a r m a -
dát pályázati 
forrásokból 
és az Embe-
ri Erőforrá-
sok Minisz-
tériuma támogatásából biztosították, 
a fennmaradó részt pedig adomá-
nyokból fedezték. Az elmúlt években 
a homlokzat, a torony és a templom 
tetőszerkezete is megújult. A külső 

rekonstrukció után a belső munkák-
kal folytatták az épület korszerűsíté-
sét.

Kuminetz Géza a szentmisén a há-
rom nemzedék - nagyszülő, szülő és 

a gyermekek – összetartozásá-
ról beszélt, amely szerinte nem 
fizikai, hanem tudati kérdés. 
Mint mondta, a nagyszülőkben 
ott van az a bölcsesség, hogy lás-
sák, hogy hova megyünk, mer-
re tartunk. „A nagykorú ember 
a lelkéből, a szíve gazdaságából 
él” – idézte Prohászka Ottokár 
szavait az atya.  A nagyszülők, az 
idősek nemzedéke ebből adhat az 
övéinek. Az élet mérlege az, hogy 
szeretetre születtünk. A kisgyer-
meknek is az az első tapasztalata, 

amikor világra jön, hogy szeretve 
van – hangsúlyozta a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem tanszékveze-
tő tanára. 

Július 16. és 19. között rendezték meg Prá-
gában a Nyári Nemzetközi Kórusfesztivált 48 
énekkar (köztük 5 magyar) részvételével. A kó-
rusok a program során két templomi koncer-
ten és egy nagy közös kórusparádén, úgyneve-
zett összkari éneklésen vettek részt. A miskolci 
Szent Ferenc énekkar - Regős Zsolt vezényleté-

vel - nagy sikerrel szerepelt a fesztiválon.  Zö-
mében magyar egyházi műveket szólaltattak 
meg, de az egyetemes szakrális kórusművek-
ből is adtak elő kompozíciókat. A szervezők és a 
kórusvezetők egybehangzó véleménye szerint, 
a Szent Ferenc énekkar méltó módon képviselte 
a magyar egyházi kórusművészetet. 

Immár tizenhat éve jelenik meg folyóirat 
Gömörország címmel. Ez egy virtuális 
hely, amely túllép az eredeti Gömör me-
gyén – mind megjelenésében, mind pedig 
témájában. A nyári lapszám például Mis-
kolccal foglalkozik.

A Múzsák Kertje Alapítvány, a „Gö-
mörország” Regionális Kulturális Egyesület 
és a Borsod-Abaúj-Zempén Megyei Honis-
mereti Egyesület nemrégiben felolvasó estet 
szervezett a Feledy-házban. Koncz Károly 
György és Balázs István vendégei a Gö-
mörország folyóirat főszerkesztője, B. Ko-
vács István és egyik szerkesztője, Bodnár 
Mónika voltak.

Ez valóban nagyobb térség, mint amit 
eredetileg Gömörország magában foglal 
– mondta el Bodnár Mónika szerkesztő. – 
Így fért bele Miskolc is, hiszen a városnak 
számos kapcsolata van a területtel. Nem vé-
letlen a Gömöri pályaudvar elnevezés sem 
– tette hozzá. A szerkesztő szerzője is a lap-
nak, most éppen Serényi Béla putnoki föl-

desúrról írt. Ő miskolci képviselőjelölt volt, 
neki köszönhetően jött létre az első borköz-
raktár, a borászok kereskedelmi központja.

A folyóirat negyedévente jelenik meg hat-
száz példányban. Ebből jut az előfizetőknek, 
de a könyvtáraknak és iskoláknak is. – To-
vább akarjuk fejleszteni a folyóirat terjesztését, 
ugyanis ma már mindenki az internetről tájé-
kozódik – mondta el B. Kovács István, a lap 
főszerkesztője. – Így korszerűbben is tudnánk 
értéket közvetíteni azoknak a családoknak az 
otthonába, akiket érdekel a helytörténet és a 
történelemről szóló irodalom.

Boldog születésnapot!

Búcsúi szentmise  
a Szent Anna templomban

„ Az élet mérlege Az, hogy  
Szeretetre SzülettünK”
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miSKolc A témájA A nyári 
”gömörorSzág”-nAK

Ismét izgalmas, misztikus éjszakai prog-
rammal várják az érdeklődőket augusztus 
1-jén, szombaton, este héttől éjfélig. Ezúttal al-
kimisták, mágusok, boszorkányok varázsol-
ják el a látogatókat, a középkori időutazáson. 
Lesz szemfényvesztés, mágia és bűbáj minden 
mennyiségben, a termekben megelevenedik 
Cillei Borbála és Nagy Lajos király is, udvari 
csillagászával.

A felső várudvarban most is középko-
ri táncház és tűzzsonglőrök hívogatnak, nem 

marad el a lovagi párviadal sem. Mindez lát-
ványos boszorkányégetéssel egyetemben, a 
lovagteremben pedig középkori bájitalokat 
kóstolhatnak azok, akik az agyagkupa árát tar-
talmazó belépőt váltanak a rendezvényre. 

Alkimisták, mágusok, boszorkányok 

ÚjrA hívogAt A titoKzAtoS 
éjSzAKA

PrágáBAn A Szent Ferenc 
éneKKAr 
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l  A TáTrA kApujábAn: 
augusztus 8.: 7000 Ft/fő

l  rimAszombAT – Fülek – losonc – 
AlsószTregovA: 
augusztus 15.: 5000 Ft/fő

l  zágráb-pliTvicei TAvAk: 
augusztus 22-23.: 29 000 Ft/fő

l  pozsony: 
augusztus 29.: 7000 Ft/fő

l  ArAd: augusztus 29.: 8500 Ft/fő

l  budApesT, 
séTAhAjózássAl A dunán: 
augusztus 29.: 5000 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
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.

Apróhirdetés
hi-sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázskapuk 
cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, web: www.alu-
port.hupont.hu, Bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: H–P: 
9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

július 22.–augusztus 4.

keresse LeGÚJABB AkCIÓNk TerMÉkeIT
vALAMeNNyI Coop ÜZLeTÜNkBeN

Minden nap 
száraztészták
(fodros nagykocka, orsó, 
spagetti, szarvacska) 

Egységár: 248 Ft/kg

 400 g               99 Ft

előhűtött csontos csirkemell  

1kg (baromfit árusító üzl.) 999 Ft
előhűtött csirkecomb egész  

1 kg (baromfit árusító üzl.) 599 Ft

Ász füstölt, főtt tarja 1 kg 1399 Ft
Coop szalámi mix vcs 80 g, Egységár: 4237,50 Ft/kg helyett 3237,50 Ft/kg                              339 Ft helyett 259 Ft
Coop ásványvizek 1,5 l dús, mentes Egységár: 33Ft/l 49 Ft

és még további termékek.
Hűségét most a 20 éves Coop megjutalmazza! részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon.

EmbEri Erőforrások
minisztériuma

Aranyfokozatú támogató
és hivatalos borszállító:

Támogatók:

Médiatámogatók:

Zemplén régió önkormányzatai:
Bekecs, Mád, Monok, Sárospatak,
Sátoraljaújhely, Tokaj, Tolcsva

Együttműködő partnerek:

A CSárdáSkirálynő – aug. 15. 

rETro SyMphoniC roCk – aug. 21. 
Tokaj Fesztiválkatlan

www.zemplenfestival.hu – www.jegy.hu
Mindenből a legjobb

zempléni
fesztivál
Aug. 13 ‒23.

Miskolci Napló

Jelentkezés feltétele: bármely képzési területen szerzett  
alapfokú (BA, BSc) vagy hagyományos diploma.

Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 14.
További információ: 

http://www.uni-miskolc.hu/~bolweb/felveteli/szak.php?m=53   Tel.: 20/4934184

A miskolci egyetem bTk TársAdAlomTudományi  
és gAzdAsági szAkFordíTó szakirányú továbbképzést indít  

2015 szeptemberében angol, német és orosz nyelvből. 

Karriert 
  is adunk,

nem csak  
diplomát!

Határidő:
2015.

augusztus
10.

Pótfelvételi  
a Miskolci

Egyetemen

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

uni-miskolc.hu

w
w

w.
bo

sk
oh

id
ra

ul
ik

a.
hu

Hidraulikus munkahenger tervezésben, gyártásban, szervízelésben és keménykrómozásban, 
20 éve meghatározó képviselői vagyunk a hazai és európai piacnak egyaránt.

Miskolci telephelyünkre keresünk kollégákat:

ESZTErGÁLYoS, CNC ESZTErGÁLYoS, 
hIDrauLIkuS LakaToS

munkakörbe
Jelentkezés módja, önéletrajz eljuttatásával: e-mailen: zsuzsa@bosko.hu, 

személyesen: Miskolc 3533 Kiss Ernő utca 17.
Tel: + 36 46 530 484; + 36 20 326 37 86

állásleheTŐség 
A mirehuköz nonproFiT kFT. 

munkATársAkAT keres Az Alábbi 
munkAkörök beTölTésére:

ElérhETőségEink:  
Ügyfélszolgálati iroda 3518 Miskolc, Erenyő u. 1.  

Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf.: 509.  
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179.   

Telefax: +36 46/200-177.  
E-mail: info@mirehukoz.hu. Web: www.mirehukoz.hu

gépkezelŐ

Feladatok:  A hulladék üzemi technológia szerinti feldolgozása. 
A gépek és berendezések kezelése. Gépüzemnapló precíz vezetése.

elvárások:  Nehézgépkezelői végzettség (4511 Hidraulikus rakodók). 
Fizikai állóképesség, rugalmasság.

előny: C kategóriás jogosítvány. Hulladékgyűjtő és -szállító képesítés megléte.

Amit kínálunk: Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség. Állandó jövedelem.

gépkocsivezeTŐ

Feladatok:  Hulladék begyűjtése és szállítása járatterv alapján. 
A gépjármű ürítő és motorikus szerkezetének rendeltetésszerű 
üzemeltetése. Menetokmányok precíz vezetése.

elvárások:  C kategóriás jogosítvány és minimum 3 év vezetési tapasztalat. 
GKI kártya megléte. Fizikai állóképesség, rugalmasság.

előny:  „CE” kategóriás jogosítvány. Nehézgépkezelői OKJ bizonyítvány. 
ADR oktatási bizonyítvány. Hulladékgyűjtő és –szállító képesítés megléte.

Amit kínálunk: Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség. Állandó jövedelem.

rAkodó

Feladatok:  Hulladékgyűjtő edények mozgatása, szakszerű ürítése. Hulladékgyűjtő 
zsákok gyűjtőjárműbe helyezése. Gépkocsivezető munkájának segítése. 
Gyűjtés és szállítás közben kiszóródott hulladék feltakarítása.

elvárások:  Fizikai állóképesség, rugalmasság. Bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány.

előny:  Hulladékgyűjtő és –szállító képesítés megléte. 
Nehézgépkezelői OKJ bizonyítvány.

Amit kínálunk:  Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség. Állandó jövedelem.

Az önéletrajzokat a titkarsag@mirehukoz.hu e-mail címre várjuk.

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

Bonyhádi 
edények 
széles 

választékban 
kaphatók
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Speciális gondoskodást 
igénylő fiataloknak és fel-
nőtteknek tartottak bemuta-
tót a napokban a rendőrök.

A rendhagyó családi napot 
a miskolci Szimbiózis Ala-
pítvány Forgács Antal utcai 
intézményében rendezték 
meg, az előadók a bűnmeg-

előzési praktikák ismerteté-
se mellett egy szolgálati gép-
kocsit és néhány, a rendőri 
munkában használatos esz-
közt is megmutattak a gon-
dozottaknak.

A nagy érdeklődéssel kísért, 
bűnmegelőzési rendezvé-
nyen Kovácsné Leskó Anna, a 
Miskolci Rendőrkapitányság 
bűnmegelőzési előadója, va-
lamint a Közösségi Rendésze-
ti Modell területileg illetékes 
két munkatársa: Császár Vik-
tor és Lénárt Péter tájékoztat-
ták az otthon lakóit. 

Július 23-án a miskolc-pe-
recesi napközis táborban 
tartottak bűnmegelőzési 
foglakozást a Miskolci Ren-
dőrkapitányság munkatársai. 
A rendezvényen csaknem száz 

6-13 éves diák vett részt. Ko-
vácsné Leskó Anna r. őrnagy 

és a Közösségi Rendé-
szeti Projekt keretében, 
Kotta-Kis Szilvia r. fő-
törzsőrmester előadá-
sukban szemléltették a 
gyerekeket leginkább fe-
nyegető bűncselekmé-
nyek megelőzési mód-
jait, szóltak a fürdőzés 
szabályainak betartá-
sáról és tájékoztattak a 
közlekedési ismeretek-
ről is. A résztvevők a 
foglalkozás során itt is 
megtekinthettek egy 
járőrautót, megismer-
kedhettek a Miskolci 

Önkormányzati Rendészet 
mezőőri szolgálatának lovas 
járőreivel.

A bíróság elrendelte azok-
nak a gyanúsítottaknak az 
előzetes letartóztatását, akik 
az eddigi információk sze-
rint nemrégiben két üzletet 
próbáltak meg – sikertelenül 
– kirabolni az Avason.

Mint arról már beszámol-
tunk, a 20 éves B. Richárd, a 
19 éves P. Dávid, és 17 éves 
társuk április 10-én délelőtt 
az avasi városrészben egy 

nemzeti dohányboltot, majd 
másnap délután ugyanott egy 
élelmiszerüzletet próbált ki-
rabolni. A bűncselekmény 
elkövetését közösen tervelték 
ki, majd egyikük bement egy 
késsel az adott kereskedésbe, 
és a bevétel átadására szólítot-
ta fel az alkalmazottakat. Két 
társa közben a helyszín köze-
lében figyelt. 

Az alkalmazottak azon-
ban mindkét üzletben ellen-

álltak, így a támadók üres 
kézzel menekültek el a hely-
színekről. A rendőri eljárás 
során mindhárom feltétele-
zett elkövetőt azonosították. 
A miskolci nyomozók a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság Mély-
ségi Ellenőrzési és Közterületi 
Támogató Osztályának mun-
katársaival július 14-én 6 óra 
20 perckor nagyanyja Avas-la-
kótelepi panellakásában fog-

ták el P. Dávidot, majd másfél 
órával később Baktakéken B. 
Richárdot. Harmadik társuk 
már előző nap hűvösre került. 
A gyanúsítottak ellen csopor-
tosan, felfegyverkezve elkö-
vetett rablás bűntette kísérle-
tének megalapozott gyanúja 
miatt indult eljárás. A bíróság 
július 14-én elrendelte a 17 
éves gyanúsított, majd július 
16-án B. Richárd és P. Dávid 
előzetes letartóztatását.

Átfogó ellenőrzést tar-
tottak a rendőrök július 
22-én, 23-án és 24-én me-
gyénk útjain.

A TISPOL Művele-
ti Csoport idei terve alap-
ján a „European Operation 
Truck and bus” nemzetközi 
fokozott közlekedésbizton-
sági ellenőrzés végrehajtását 
rendelte el, amely elsősor-
ban a nehéz tehergépjármű-
vek és autóbuszok átfogó el-
lenőrzésére terjedt ki. 

Az akció során 88 teher-
gépjárművet és 28 autóbuszt 
ellenőriztek a borsodi ren-
dőrök. A teherautóknál húsz 
esetben találtak hiányossá-
got – többségében műszaki 
problémákat – az autóbuszok 
vezetési- és pihenőidejével 

kapcsolatban három esetben 
tártak fel szabálytalanságot. 

Emellett 236 személy- és 
kis tehergépjárművet is elle-
nőriztek. Szabálysértési fel-
jelentés 7 esetben készült, 
helyszíni bírságot 47 fővel 
szemben szabtak ki. A ren-
dőrök az akció során három 
büntető feljelentést tettek, 
ittas járművezetés, egyedi 
azonosító jellel visszaélés, 
továbbá állatkínzás gyanúja 
miatt.  Az ellenőrzött jármű-
vek műszaki állapota döntő 
többségében megfelelő volt.

TISPOL – három napos 
közúti ellenőrzés 
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SzimbióziSban a rendőrökkel

Szerdán, a kora délutáni órák-
ban megtalálták azt az eltűnt 
egri kisfiút, akinek a keresésé-
hez korábban a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság a lakosság 
segítségét kérte. 

A nyolc éves gyermeknek jú-
lius 29-én 8 óra körül veszett 
nyoma, a mezőkövesdi busz-
pályaudvaron. Egy 27 fős cso-
porttal, helyközi buszjárattal 
indult Egerből Poroszlóra. A 
csoport Mezőkövesden átszállt 
egy másik járatra, kivéve az 
eltűnt kisfiút. A lakossági be-
jelentést követően a Mezőkö-
vesdi Rendőrkapitányság nagy 
erőkkel kezdte meg a kutatást, 

amelyben a lakos-
ság segítségét is 
kérte.

Az eddigi infor-
mációk szerint a 
kisfiú elaludt a bu-
szon, s csak Tisza-
újvárosban szállt le 
a járműről. Itt egy 
állampolgár segítsé-
gével értesítették az 
édesapját és a ren-
dőrséget. A tiszaúj-
városi járőrök a ka-
pitányságra vitték a 
gyermeket, ahol már 
találkozhatott a szü-
leivel. A kisfiúnak az ijedtségen 
kívül nem esett baja.

A Mezőkövesdi Rendőrka-
pitányság büntetőeljárás kere-

tében vizsgálja a személyi fe-
lelősség kérdését.

Hamar megtalálták az eltűnt kiSfiút

fORRáS: POLIce.hu

Szélhámosok gyűjtenek
Tudomásunkra jutott, hogy 

a közelmúltban, a hejőcsabai 
városrészben ismeretlenek 
intézményünk nevében, ado-
mányt gyűjtöttek – tájékozta-
tott szerdán Földessy Judit, a 
Miskolci Egyesített Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjó-
léti Intézmény igazgatója. 

Földessy Judit kiemelte: 
intézményük munkatársai 
sem a hejőcsabai lakótelepen, 

sem Miskolc egyéb pontjain 
nem gyűjtenek közvetlenül 
a lakosságtól felajánlásokat. 
Adománygyűjtési akcióik 
szervezett formában, előre 
meghirdetett időpontban és 
helyszínen történnek. Ké-
rik, ha valaki azt tapasztalja, 
hogy az intézmény nevében 
adományokat gyűjtenek, je-
lezze a 46/562-276-os tele-
fonszámon.



Miután a 18. század első felében görög katolikus vallású ruszinok és 
szlovákok települtek be Miskolcra, hamarosan felmerült az igény egy ilyen 
templom építésére. Az eperjesi görög katolikus püspök már az 1800-as 
évek elején kérvényezte ezt, eredmény nélkül.  A miskolci görög katoli-
kus egyházközség 1900. augusztus 20-án alakult meg. Az Istentiszteleteket 
eleinte a Szeles utcai parókia imatermében, majd a minorita templomban 
tartották. Az új görög katolikus templom alapkövét 1910. május 22-én he-
lyezték el, a Miskolc által adományozott telken. A templom Galter János 
tervei alapján épült, Hricz József építész kivitelezésében. Felszentelésére 
1911. szeptember 15-én került sor. 2011-ben, amikor Miskolc újra görög 
katolikus püspöki székhely lett, a Búza téri templom székesegyházi rangot 
kapott. Az épület 2015-ben jelentős külső felújításon esett át, udvart, kerí-
tést építettek köré.                                                     fotó: f. KaderjáK Csilla
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...és Most

1890-ben, a város második díszpol-
gára egy olyan jeles személyiség lett, 
aki bár sokat tett Miskolcért mégis 
kevés szál kötötte a településhez.   

Musitzky Lucián az osztrák-magyar 
haderő Miskolcon állomásozó, Albori 
altábornagy vezette utászcsapat száza-
dosa volt. Személyéről nem sokat tu-
dunk, így azt sem, 
pontosan mikor 
került Miskolcra. 
Díszpolgári címé-
nek átvétele után 
nyugdíjazták és 
elhagyta Miskol-
cot. Ami bizonyos, 
hogy 1896. má-
jus 7-én halt meg 
az Alsó-Ausztria 
Nursieshofban. 
Mégis, ideiglenes 
miskolci tartózko-
dása során olyan 
tetteket hajtott 
végre, amelyekkel 
beírta nevét a város történetébe. 

1880 és 1890 között vetődött fel elő-
ször a város vezetésében és a miskolci 
polgárságban a gondolat, hogy kezde-
ni kellene valamit a város közepén ma-
gasodó Avas-heggyel. Főleg a város-
ra néző részével, melynek akkori képe 
igen lehangoló volt. Az elhanyagolt, 
gazos, bozótos terület egyáltalán nem 
vált díszére az akkori Miskolcnak. Rácz 
Ádám, a Borsod-Miskolczi Értesítő c. 
újság tulajdonos-szerkesztője pincetu-
lajdonosként maga is gyakran szem-
besült az Avas-hegyi állapotokkal: „A 
tavaszi meleg napok beálltával az Avas-
hegy oldala csak úgy hemzseg a járó 
kelőktől, a pajzán, semmit nem kímé-

lő gyermek seregtől, kik aztán nyaláb 
számra viszik haza a csemeték legszebb 
hajtásait porzó vesszőnek, vagy Isten 
tudja mi más czélra; láttunk felnőtt em-
bereket is pusztítani, kegyetlenül cson-
kázni a több éven át óvott, s növekedés-
nek indult bokrokat”... – írta egy ízben. 

Majd így folytatta: „Az avasi temp-
lom környéke, az új lépcsőzetes utak 

és a temetőt kettéválasztó járda czél-
irányos helyrehozatala által kellemes 
sétahellyé és könnyen elérhető üdülé-
si ponttá lett a közönség azon részé-
re nézve is, mely betegeskedő, gyön-
gélkedő állapotban van. Meg is fordul 
most az Avason sok idegen is, kik 
nem győzik eléggé magasztalni vá-
rosunk gyönyörűen regényes fekvé-
sét; csak egyet kell nekik is, nekünk 
is nélkülöznünk; nincsenek nyughe-
lyek, pedig néhány egyszerű kőpad 
alkalmazása által a legszebb pontokat 
még érdekesebbé és kedvesebbekké 
tennék, hogy ott pihenve élvezhetné 
mindenki a táj szépségét és az üde le-
vegő egészséget osztó hatását.” 

1881-ben az Avas elhanyagoltságának 
problémája már a városi képviselő-tes-
tület elé került, de pénz hiányában, elvi 
állásfoglaláson kívül, ekkor, majd az 
azt követő években sem történt semmi. 
Végül a helyben állomásozó utászcsa-
pat sietett a város segítségére, Musitz-
ky Lucián százados vezetésével. Mu-
sitzky neve akkor már közismert volt 

városban, évekkel 
korábban az ő ve-
zetésével hozták 
létre a Népkertet.

Az Avason elvé-
geztették a tiszto-
gatási munkákat, 
a gyomtalanítást 
és a földmunká-
kat is. Új utakat 
vágtak, a régie-
ket kiszélesítették, 
lépcsőket készítet-
tek és platókat ké-
peztek ki azokon 
a helyeken, ahon-
nan a legszebb 

kilátás nyílt a városra. Az utakat ki is 
kövezték, vízlevezető árkokat alakí-
tottak ki, bokrokat, fákat ültettek. Az 
Avas-tetőre jávorfákat telepítettek, a 
lejtőre fenyőfákat. A kialakított utak 
szélére festett tölgyfa korlátok kerültek. 
Ezt a hatalmas térrendezési munkát is-
merte el a város 1890-ben, a Musitzky 
Luciánnak adományozott díszpolgári 
címmel. Sajnos, 1890-után Musitzky 
Lucián már nem volt a városban és a 
kiépített Avas állagmegóvása hatalmas 
terhet jelentett a város számára. A ren-
dezett területek romlásnak indultak, 
ma már szinte semmi nem látszik az 
akkori Avasból. (Folytatjuk)

soMorjai lehel 

Közel másfél milliárd forintot kap 
Miskolc a Diósgyőri vár további fej-
lesztéséhez, rekonstrukciójához. A 
munkálatok jövőre kezdődhetnek 
el, a Nemzeti Várprogram kereté-
ben összesen 32 vár és 34 kastély 
újul meg hazánkban. Ebből hat 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

A Diósgyőri vár további felújítá-
sa a program első ütemében szere-
pel. A legjelentősebb fejlesztés a belső 
vár részleges továbbépítése, hogy még 
több program és esemény költözhes-
sen ide. Emellett újra kialakítják a vár 
körül a valamikori vizes árkot, ami 
európai szinten is ritkaság lesz. A ter-
vek szerint felépül majd egy új foga-
dóközpont, ami háromdimenziós ve-
títésekkel nyújt majd a közönségnek 
hamisítatlan középkori élményt.

Kiss Gábor alpolgármester ki-
emelte, a várat és környékét komplex 

egésznek tekintik, a fejlesztések tekin-
tetében. Mint mondta, a turisztikai 
„vizes” attrakciókat a látványosság 
mellett célszerű gyakorlati funkciók-
kal is ellátni –  ilyen lehet például a 

csónakázási lehetőség. – Egyébként, 
ha megnézzük a 16. századi festmé-
nyeket, a vár mögött valamikor volt 
egy viszonylag nagy halas tó is – em-
lékeztetett az alpolgármester.  

Új Mária oltár-
ral gazdagodik 
a martinkertvá-
rosi Jézus Szíve 
templom. Ez a 
templom terve-
zőjének erede-
ti tervei alapján 
készül, Székely-
földön. 

Tóth István plébános tájékoz-
tatása szerint, amikor tavaly, a 
templom felszentelésének 80. év-
fordulójára készültek, találtak egy 
régi, Mária oltár tervet is. Kide-
rült, hogy ez Pázmány Istvántól, 
a templom tervezőjétől szárma-
zik. Az egyházközség képviselő-
testülete akkor úgy határozott, 
hogy elkészítteti az oltárt, az ere-
deti terveknek megfelelően. Egy 

csíkszentkirályi, székely fafaragó 
mestert, György Gábort kértek fel, 
hogy készítse el az oltár fából ké-
szült részeit.

Pázmány István terveiben 
ugyanis fafaragások díszítik a több 
mint 80 éve tervezett oltárt, amely-
be belekerül majd egy Máriát áb-
rázoló szentkép is. Az új oltárt ok-
tóber elején szenteli fel Seregély 
István nyugalmazott egri érsek.

Napközis táborban tanul-
hattak a gyerek lovagolni 
és íjjal bánni nemrégiben a 
Diósgyőri várnál. A tábort 
Piros Sándor, a Szabír Lo-
vasíjász és Hagyományőrző 
Alapítvány elnöke vezette. 
A résztvevők a foglalkozá-
sokon megismerkedhettek a 
lovaglás tudományával, tör-
ténelmi hagyományainkkal, 
s a magyarok ősi harcmodo-
rával is. 

A Miskolci Kulturális Köz-
pont hagyományőrző táborá-

ba tizenhárom gyerek jelentkezett. 
Piros Sándor öt napon át délelőt-
tönként négy órában tanította őket. 
– Azt szeretnénk, ha a fiatal gene-
rációk is megismernék a régi, ma-
gyarokra jellemző harcmodort, a 
lovaglás, íjazás tudományát. Fontos 
átadni az utódoknak őseink tudását, 
nem beszélve arról, hogy a gyere-
kek itt fegyelmet is tanulhatnak. Az 
íjjal ugyanis csak az tud jól bánni, 
aki megfelelően koncentrál, a lóhoz 
pedig bizonyos fokig alkalmazkod-
ni kell, meg kell tanulni együtt élni, 
mozogni vele. 

(2. rész)

MisKolC díszpolgárai: MusitzKy luCiáN 

Tovább szépül a diósgyőri vár az új oltárt Kap a teMploM 

Megtalálták a régi terveket 

„FonTos, hogy áTadjuk őseink TudásáT…”
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Szerda délelőtt ünnepélyes kere-
tek között helyezték el a DVTK 
labdarúgó edzőközpont épületének 
alapkövét.

Az elmúlt évek során folyamatosan 
fejlődik a diósgyőri utánpótlás infra-
struktúrája, mára két kiváló minő-
ségű füves és két műfüves pálya várja 
a DVTK közel 400 fiatal labdarúgó-
ját. Ennek és a következetes szak-
mai munkának az eredményeként az 
előző bajnokságban az U21-es és az 
U17-es csapat már versenyben állt a 
legjobb hazai akadémiákkal a kor-
osztályos bajnokságok felsőházában. 
Emellett több saját nevelésű tehetség 
is bemutatkozott az OTP Bank Ligá-
ban, valamint az utánpótlás-váloga-
tottakban is.

A fejlődés újabb lépcsőfokát je-
lenti az edzőközpont építésének 
elindulása. Az év végére elkészü-
lő, minden igényt kielégítő három-
szintes építmény több mint három-
ezer négyzetméterén az öltözők és 
edzőtermek mellett helyet kapnak 
a sérülések utáni rehabilitációt és a 
prevenciót szolgáló spor-
tegészségügyi helyisé-
gek, valamint a labdarú-
gókat kiszolgáló konyha 
és étterem is.

Az újabb infrastruk-
turális fejlesztés eredmé-
nyeként már nem csak a 
DVTK brand és a diós-
győri stadionban ural-
kodó hangulat lesz von-
zó a fiatalok számára. A 
fejlesztés legfontosabb 
célja, hogy a régió leg-
tehetségesebb képviselői 
a DVTK-ban mutatkoz-
zanak be a magyar lab-
darúgás élvonalában.

A létesítmény - 30 
százalék önrész mellett- 
70 százalékos TAO-tá-
mogatással épül fel. Az 
alapkőletételi ünnepségen mások 
mellett részt vett Kiss Norbert, az 
Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának sportért felelős, helyettes ál-

lamtitkára, Pfliegler Péter, Miskolc 
alpolgármestere, Leisztinger Tamás, 
a DVTK többségi tulajdonosa, Vécsi 

György, a Miskolc Holding Igazgató-
ságának elnöke, Szabó Tamás, a Di-
ósgyőr FC Kft. ügyvezetője, Scheer 
Sándor, a Market Építő Zrt. vezér-

igazgatója, és Csöbör Katalin vala-
mint Varga László országgyűlési 
képviselők.

Szabó Tamás az ün-
nepségen kiemelte: a 
DVTK tulajdonosai, az 
Arago csoport és Mis-
kolc városa elkötelezet-
tek a miskolci sport-
élet fejlesztésében. A 
DVTK család folyama-
tosan bővül, ami nem-
csak a sportágak szá-
mában, hanem az ehhez 
kapcsolódó infrastruk-
túra fejlesztésében is 
megnyilvánul. - Nagy 
köszönettel tartozunk 
Magyarország kormá-
nyának és a klub tulajdo-
nosainak, akik anyagilag 
lehetővé teszik ezeket a 
beruházásokat. A sta-
dion és az edzőközpont 
megépítésével gyökere-

sen megújul a diósgyőri labdarúgás 
infrastruktúrája. Miután ezek elké-
szülnek, a labdarúgó szakembere-
ken a sor, hogy kineveljék azt az új 

generációt, akik reményeink szerint 
visszajuttatják Magyarországot az 
európai futball élvonalába – hangsú-
lyozta az ügyvezető. 

Pfliegler Péter elmondta, Miskolc 
az elmúlt években felrajzolta magát 
az ország sport-
térképére. A vá-
rosra nem csak 
a különböző pá-
lyákon elért ki-
emelkedő ered-
mények, hanem a 
sportfejlesztések 
miatt is felfigyelt 
az ország. A diós-
győri infrastruk-
túrára ez még nem 
volt igaz, épp ezért 
hiánypótló, hogy 
a DVTK a várossal 
közösen felépíti az 
ország egyik leg-
modernebb utánpótlás-nevelő köz-
pontját. Ezzel viszont még feljebb 
tették a mércét, amiért a városveze-
tés is köszönettel tartozik, hiszen a 
cél közös: megtalálni a tehetségeket, 
segíteni fejlődésüket, gondoskodni 

fejlődésükről és Miskolcon tartani 
őket – hangoztatta az alpolgármes-
ter. 

Kiss Norbert helyettes-államtitkár 
úgy fogalmazott: az új épület a jövő 
diósgyőri labdarúgásának alapköve, 

jelképe lesz. Ebben a jelképben he-
lyet kapnak a múlt sikerei, a fiatalok 
testi-lelki egészségének szüntelen vá-
gya, a helyi szurkolók „Csak a Diós-
győr!” rigmusa, és az eljövendő sike-
rek is.

Múlt hétvégén, az OTP Bank Liga 2. 
fordulójában már az első félidőben há-
romgólos előnybe került az FTC, amit 
a második félidőben csak eggyel tudott 
csökkenteni a DVTK.

Az FTC a 4. percben vezetést szerzett, 
Varga jobboldali szögletét középen Nale-
pa fejelte 5 méterről a keresztléc alá. A 23. 
percben megduplázta előnyét a hazai csapat. 
Varga baloldali szöglete után a lecsorgó lab-
dára középen Leandro reagált a leggyorsab-
ban és balról 5 méterről laposan a lábak közt 
a hálóba lőtt. A 31. percben három gólra nőtt 
a különbség. Bödét ugratták ki középen, 
aki kihasználta a ziccert. A 
DVTK az 54. percben tudott 
szépíteni. Koman és Grumić 
segítségével Okuka szerzett 
labdát az FTC térfelének 
jobb oldalán, Bacsát indítot-
ta, aki egy csel után önzetle-
nül Barczi elé tette a labdát, 
a középpályás pedig az üres 
kapuba passzolt.

OTP Bank Liga 2. forduló: 
Ferencvárosi TC - Diósgyőri 
VTK 3-1 (3-0)

- Megmérettettünk és egyelőre könnyű-
nek találtattunk – értékelt Bekő Balázs ve-
zetőedző a dvtk.eu-nak. - Az első félidőt 
nem értem, tudtuk mi vár ránk, mégis be-
lealudtunk a mérkőzésbe. Nem voltunk kel-
lően agresszívak, rengeteg hibát követtünk 
el, ráadásul egyszerű szituációkban. Ezeket 
az FTC megbüntette. A második félidőben 
működött az önbecsülésünk, kicsit össze-
szedettebbek voltunk, bátrabban játszot-
tunk, agresszívabbak is voltunk, valahogy 
így kellett volna kezdenünk – tette hozzá. 
Augusztus 1-jén, 18 órától, az OTP Bank 
Liga 3. fordulójában a Videotont fogadja a 
DVTK (Forrás: dvtk.eu)

SZTK-ERIMA - DVTK tartalék 2-0 (1-0)
Lejátszotta harmadik felkészülési mérkőzését a hétvégén rajtoló NB III-as küzdelmekre készülő 

DVTK tartalékcsapata. Az ellenfél a másodosztályú Szigetszentmiklós volt. A 35. percben, bal oldali 
szögletet követően a hazaiak játékosa szemmel láthatóan kézzel ütötte be a kapuba a labdát. A játék-
vezető megadta a találatot. Az 50. percben, a bal oldali labdavesztés után, egy gyors kontratámadás 
végén talált be másodszor a Szigetszentmiklós. Az NB III. Keleti-csoportban hétvégén kezdődnek a 
küzdelmek, a DVTK tartalék első mérkőzését Cegléden játssza vasárnap délután fél hattól.

A diósgyőri és debreceni szervezett szurkolói 
csoportok fenntartják azon véleményüket, hogy 
a regisztráció semmilyen biztonsági pluszt nem 
nyújt, de úgy érzik, az 
egyeztetések számukra jó 
irányba indultak el, ezért 
azok a szurkolók is visz-
szatérnek a lelátókra, akik 
a regisztráció elleni tilta-
kozásul, jó ideje nem láto-
gatták a mérkőzéseket.

A tervek szerint a par-
lament rendészeti és hon-
védelmi bizottsága szep-
temberben tárgyalja majd 
a kérdéskört és igyekszik 
minden érintett számára 
elfogadható döntést hoz-

ni. A hírt a klub is örömmel fogadta és bíznak ab-
ban, hogy a sporttörvény módosításával mindenki 
számára megnyugtató döntés születik. 

VISSZATéRnEK AZ ulTRáK A lEláTóKRA „Nem voltunk kellően agresszívak”

Lerakták DVtk eDzőközpoNt aLapköVét

„az új épület a jövő diósgyőri labdarúgásának jelképe lesz”



Miskolci NaplóSport

Most még Bársony-Hunya-
di az általános iskola neve, 
egy hónap múlva azonban 
már a háromszoros olimpiai 
bajnok vízilabdázó, Gyar-
mati Dezső nevét veszi fel a 
sportiskola. Október végére 
felépül az új tornacsarnok, a 
régi épület pedig kívül-belül 
megújul.

Az intézmény a Magyar 
Olimpiai Akadémia tagisko-
lájaként működik majd, az 
utánpótlás nevelésre helyezik a 
hangsúlyt. Az iskola három éve 
indította el - a Miskolci Sportis-
kolával közösen - a sporttago-
zatos képzést, amihez 500 mil-

lió forintot nyertek 
uniós pályázaton 
– mondta el Ke-
gyes Jenő igazga-
tó. Kiemelte, olyan 
fiatal sportolókat 
szeretnének ne-
velni, akik legké-
sőbb 12 éves korukra leigazolt 
versenyzőkké válnak. Emellett 
pedig a tanulásban is jó ered-
ményeket érnek el.

A szakmai megújulás mel-
lett új épülettel gazdagodik 
az intézmény, amelyben egy 
többfunkciós tornacsarnok 
is helyet kap. Ebben főként a 
labdajátékok és az atlétika ta-
lálnak otthonra.

A küzdősportok - így a 
dzsúdó - számára egy kor-
szerű csarnok épül a régi tor-
naterem helyén, mintegy há-
romszáz négyzetméteren. 
Novembertől itt akár na-
gyobb versenyeket is rendez-
hetnek majd, emellett európai 
színvonalú helyszínt biztosít a 
mindennapi edzésekhez.

A régi épületben 
szinte minden meg-
újul a nyílászárók-
tól a vizesblokkon át 
a teljes elektromos 
hálózatig. Az épület 
homlokzati része és 
tetőszerkezete is kor-
szerűsödik. A mun-

kák zajosabb részével szeptem-
berre végeznek, így a felújítás 
és az építkezés nem fogja za-
varni a tanítást – mondta még 
el az igazgató. Az iskolaépület 
belső rekonstrukciójával teljes 
egészében elkészülnek az első 
tanítási napra. Szeptembertől 
október végéig már csak a kül-
ső munkálatok maradnak. 

Idén a korábbi építők, a székely ácsok is részt vettek a 
miskolci Jégcsarnok tetejének karbantartási munkálata-
iban. A tíz éve épült szerkezetet minden évben átvizsgál-
ják a leállás alatt. 

A felújításokat, karbantartásokat jogszabály írja elő, ezek 
nem új keletű dolgok, minden évben az előírásoknak meg-
felelően járunk el – nyilatkozta Egri István, a Miskolc Váro-
si Szabadidőközpont igazgatója. A csarnok fa tetőszerkeze-
tét évente egyszer átvizsgálják, s olyan kezelést kap, amely 
megóvja a gombáktól, kártevőktől, illetve bizonyos hőha-
tárig a kigyulladástól is. Mivel a tetőszerkezet idén volt tíz 
éves, teljes karbantartási és felújítási munkát végeztek rajta. 
Maguk a készítők, a székely ácsmesterek vizsgálták át, ki-
cserélték az alátéteket, ellenőrizték a fabordákat és a csa-
varokat. - A Jégcsarnokban 40-50 Celsius fokos klimatikus 
különbséget kell elviselniük a szerkezeteknek és a berende-
zéseknek – mondta el Egri István. Az igazgató hozzátette, a 
hűtőberendezés teljes szervize is zajlik, hamarosan elkez-
dik készteni az új jeget: augusztus 10-én indul a hűtés. 

Évente egyszer egy műszaki bejárást is tartanak, amelyen 
részt vesznek a szakhatóságok illetékesei és a sportszövet-
ségek képviselői. Most augusztusban is lesz ilyen bejárás. 

Nem akármilyen szakem-
bert igazoltak a Jegesmedvék 
az EBEL U18-as bajnokságá-
ban, az EBJL-ben induló csa-
patuk élére. A fiatal gárda ve-
zetőedzője ugyanis a 38 éves, 
kanadai Jason Morgan lesz, 
aki fantasztikus hokis pálya-
futást tudhat maga mögött. 
Karrierje során – különbö-
ző csapatokban – összesen 
44 NHL-mérkőzésen lépett 
jégre. (Az NHL - National 
Hockey League - észak-ame-
rikai profi jégkorong liga, ezt 
tartják a világ vezető, legna-
gyobb jégkorong ligájának)

Jason Morgan az AHL-
ben (Amatőr Hockey Liga) 
bajnok lett, itt összesen 584 
meccset jegyeztek fel a neve 
mellé. Az EBEL légköre sem 
lesz ismeretlen számára, hi-
szen a 2009-10-es szezonban 
a Klagenfurtban játszott.

Rendkívüli örömteli – és 
persze egyelőre ritka -, hogy 
egy korábbi NHL-játékos 
szerepet vállal a magyar, egé-

szen pontosan a miskolci 
hokiéletben. Jason Morgan 
terveiről szólva úgy nyilatko-
zott: nagy lehetőség számá-
ra, hogy dolgozhat ebben az 
U18/U20-as programban. Fő 
célja, hogy U18 csapata kép-
zettségi, erőnléti szintjét fej-
lessze és megtanítsa nekik a 
„Csapat az első” mentalitást. 
- Ez egy tanulási folyamat 
lesz mindannyiunk szá-
mára - megismerni egy-
mást, az új rendszere-
ket, játékterveket. 

Nagyon türelmes leszek eb-
ben a fejlődési folyamatban, 
minden játékosom megkap-
ja a bizalmat, de ugyanak-
kor megkövetelem a 100 szá-
zalékos elkötelezettséget is, a 
kemény munka iránt. A srá-
coknak készen kell állniuk 
erre a munkamorálra, a „ke-
rül amibe kerül” felfogásra, 
mert csak ez vezethet siker-

re. Ez az, ami a jó csapatot 
nagyszerű csapattá fogja 

tenni – emelte ki 
az edző. 

A játékoskeret ugyan átalakul, 
de ezúttal is saját utánpótlás-
ból igyekszik pótolni a hiány-
zókat az MVSC női röplabda 
csapata. A bajnoki felkészülés 
augusztus 10-én kezdődik.

Az elmúlt szezon utolsó hazai 
bajnoki mérkőzésén látott MV-
SC-ből többen, összesen öten 
távoznak, így egy átalakuló, el-
sősorban a saját utánpótlásra 
támaszkodó kerettel vág neki a 
2015-16-os szezonnak a női röp-
labdacsapat. Méghozzá válto-
zatlanul az élvonalban.

– Számunkra legfontosabb az 
utánpótlás-nevelés. Biztosítani 
egy olyan szakosztályt, ahol van 
kimenetele az utánpótlásnak és 
akár az Ex tra ligában, 
az NB 1-es bajnok-
ságban is tud-
nak szerepelni a 

miskolci játékosok – mondta el 
Illyés Miklós, az MVSC elnöke.

A csapat eddigi fő támogatója 
továbbra is segíti a szereplést, így 
biztosítva lesz a háttér és az után-
pótlás játékosok gyors beilleszté-
se a felnőtt csapatba. A klubelnök 
szerint viszont gondot jelenthet, 
hogy a kiemelt sportágak közé 
tartozó röplabda hazai szövetsé-

ge, a többi csapatjátékhoz 
képest csak elenyésző se-

gítséget tud adni a csa-
patoknak. Ez tovább 
szűkíti a klubok moz-
gásterét.

A csapat edzője a serdülő kor-
osztályból feljebb lépő tehetsé-
gekkel, a tervek szerint 12 fővel 
kezdi meg a felkészülést. – Van 
tudásbeli különbség a távozó és 
a feljövő játékosok között, ezt a 
tényt el kell fogadnunk. A fel-
készülést a bajnokság rajtjához 
igazítottuk, augusztus 10-én 
kezdünk, feltételezzük, hogy 
szeptember végén, október ele-
jén indul a bajnokság - nyilat-
kozta Kerekes Attila, az Alb-
recht MVSC MVSI edzője. Ezt 
elsősorban a magyar válogatott 
EB szereplése befolyásolja. 

Hirdetés

Apróhirdetés
Opel Astra kombi 1700-as diesel, telje-
sen felújítva, 1996 évjáratú, új gumikkal, 
vonóhoroggal, extrákkal, eladó. Műsza-
ki érvényes: 2016. 04. 20-ig. Érdeklődni: 
06-30/276-44-50.

Nem italozó, önállóan dolgozni tudó 
ácsot, és korábban ács mellett dolgo-
zó segédmunkást keresek Miskolc és 
környékére, nem csak tetőn végzendő 
munkákra. Tel: 06-20/460-6775.

Selyemréti 1. emeleti gázkonvekto-
ros, zöldövezeti, erkélyes, 36 m2-es, há-
rom szintes társasházban lévő ingatlan 
eladó, illetve kb. 10 m2-el nagyobb,bel-
városi 1. em. gázos lakást keresek ráfize-
téssel. Selyemréti 20 m2-es garázs eladó. 
Tel.: 06-46/749-495, 06-30/360-5502.

Ács-, tetőfedő munkák, gipszkartono-
zás, lambéri ázás, filagóriák, előtetők, keríté-
sek, kerti házak és egyéb famunkák készítése;  
Velux ablakok beépítése, cseréje; íves fedé-
sek és hajlatok készítése; tetők szellőztetése. 
www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-20/460-
6775.

2015. augusztus 9-én, vasárnap, 18 órakor

JótékONySÁgi hANgverSeNy
a miskolctapolcai református templomban 

(a Bástya Hotel mögött).

Orgona: SePSy kÁrOLy lelkész, orgonaművész
Ének: SePSy kAtALiN szoprán

A belépés díjtalan! A perselyadomány a templom építését szolgálja.

Jegesmedve edző lett 
a korábbi NHL-játékos

Az NHL-t tartják a világ 
vezető, legnagyobb 

jégkorong ligájának

Saját utánpótlásból pótolják 
a hiányzókat a női röplabdásoknál

Karbantartás 
a JégcsarnokbanÉpül ÉS KorSzerűSödiK leendő 

olimpiai baJnoKainK iSKoláJa
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programajánló
program/közélet

A Miskolc-szirmai Refor-
mátus templom harangjának 
felújítására ajánlotta fel Mé-
száros János Elek múlt va-
sárnapi, a helyszínen tartott 
jótékonysági koncertjének 
bevételét. 

Egy vihar és egy villám-
csapás nemrégiben több 
elektronikus hibát is oko-
zott az épületben. Ezek egy 
részét már kijavították, de 
a nagy harang is tönkre-
ment – mondta el Szécsényi 
Marianna, a terület önkor-
mányzati képviselője. A ja-
vítások mellett korszerű-
sítésre is szeretne költeni a 
gyülekezet: egy olyan elekt-
romos berendezést vásárol-

nának, amelynek segítségé-
vel programozhatóvá válik 
a harangszó. A koncertre a 
belépés díjtalan volt, a je-
lenlévők adományaikkal tá-
mogathatták a gyülekezeti 
célt. 

A minorita templomban 
rendezik meg augusztus 1–2-
án a Porciunkula búcsút. 
Szombaton, 1-jén egésznapos 
szentségimádás lesz a temp-
lomban. Az esti szentmisét 
és vasárnap ugyancsak a 18 

órai, búcsúi szentmisét Hess 
Attila pálos atya mutatja be.

Augusztus 5-én, szerdán, a 
18 órai szentmise után a mino-
rita templomban rendez dicső-
ítő zenés imaórát a Szőlővesz-
szők karizmatikus imacsoport.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Augusztus 03. | hétfő 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 Miskolci Napló, 
közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 Prog-
ramPont 19.30 Szabadegyetem/Tudomány mindenkié 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásje-
lentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30-06.00 Képújság

augusztus 04. | kedd 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 Sportpercek 19.00 
Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 DVTK-Vi-
deoton, bajnoki labdarúgó mérkőzés 21.00–06.00 Képújság

augusztus 05. | 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 Miskolci Nap-
ló 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 
Honvéd7 20.30 Miskolc Ma ism. 20.47 Időjárásjelentés 20.48 Sporthírek 20.53 ProgramPont 
21.00-06.00 Képújság

augusztus 06. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Promen-
ád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 
Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Célkeresztben 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásjelen-
tés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30-06.00 Képújság

augusztus 07. | 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 Egészségper-
cek19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.25 
Miskolci Napló ism. 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 Prog-
ramPont 20.30–06.00 Képújság

augusztus 08. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Króni-
ka, heti hírösszefoglaló 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Promenád ism. 19.00 Krónika ism. 19.17 
Időjárásjelentés 19.25 Sportpercek ism. 20.00 Krónika ism. 20.17 Időjárásjelentés 20.30 Zorro, 
francia film 22.30–07.00 Képújság

augusztus 09. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 10.30 Képújság 18.00 Króni-
ka, heti hírösszefoglaló 18.30 Célkeresztben 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 Miskolci Nap-
ló 20.30 Krónika, hírösszefoglaló 20.55-07.00 Képújság 

–  Mit történik, ha keresztez-
zük a pulit egy zsiráffal?

–  Szívinfarktust kap a juhász.
� 

–  Mi a születésszabályozás 
legegyszerűbb módja?

–  A reggeli smink mellőzése.
� 

–  Mi a különbség a szoknya 
és a fűnyíró közt?

–  Nyúlj alá és megtudod!
� 

–  Mi az? Piros és nem tesz 
jót a fogaidnak?

– Tégla.
� 

–  Mi a különbség a felső tíz-
ezer és a női lábak között?

–  Semmi. Egyiket sem kri-
tizálni kell, hanem bejut-
ni közéjük

–  Miért jobb az Alzheimer 
kór, mint a Parkinson?

–  Mert jobb elfelejteni 
mennyit iszol, mint hogy 
kilöttyintsd a piát!

� 
–  Milyen kombinációt hasz-

nálsz, ha már huszadszor 
fagy le a rendszer?

– Control – Alt – cipőtalp.
� 

–  Mi a hasonlóság a laposelem 
és a könnyűbúvár között?

–  Ha a sarkait összekötöd, 
mindkettő hamar lemerül.

� 
–  Mi a különbség az üzenet-

rögzítő és az intenzív osz-
tály között?

–  Az intenzíven a hosszú síp-
szó előtt érdemes beszélni

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolc 
Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési 
Szabályzatának módosítását kezdeményezi a Tiszai Pálya-
udvar és környezetére. 

A véleményezésre bocsátott dokumentációval kapcsolat-
ban, – mely a Miskolc MJV PH. Városépítészeti Osztályán 
vagy a város honlapján megtekinthető – 2015. július 28- tól 
2015. augusztus 11-ig vélemények adhatók. 

A felmerült véleményeket kérik, hogy a fenti idő alatt 
írásban juttassák el Rostás László városi főépítésznek a 
3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. posta vagy a partnersegi-
egyeztetes@miskolcph.hu címre.

Miskolci Állategészségügyi Telep
Augusztus 1. 10-14 óra között. Nyílt nap 

– örökbefogadás, sétáltatás, simoga-
tás, névadás. Várják azokat, akik sze-
retnének megismerkedni a telepen 
lévő állatokkal és szívesen sétáltat-
nak kutyát a nyári napsütésben.

Diósgyőri vár
Augusztus 1. 19 óra. A Diósgyőri vár titokza-

tos éjszakája. Alkimisták, mágusok és bo-
szorkányok világa. A termekben megele-
venednek: Cillei Borbála, a boszorkányok 
és Nagy Lajos király az udvari csillagászá-
val. A lovagteremben középkori bájitalo-
kat is kóstolhatnak azok a vendégek, akik 
az agyagkupa árát is tartalmazó belépőt 
váltanak a rendezvényre. 

Grizzly Music Pub
Augusztus 1. 21 óra. Rock-est Tézis kon-

certtel és a Crossoverrel. 
Belvárosi liget
Augusztus 2. 10 óra. „Belvárosi PIKNIK a 

kutyámmal!” Kötetlen kapcsolatépí-
tés, csevegés, piknikezés. 

20 óra. „Heti End” a Bonus Track együttes-
sel. Vendég: adaMagic bűvész. A belé-
pés, minden rendezvényre díjtalan.

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

Immár kilencedik alkalommal rendez-
nek zenei fesztivált a Diósgyőri Acél-
művek területén. A Maradj Miskolcon 
Alapítvány támogatásával létrejövő 
háromnapos zenei eseményen há-
rom színpadon szól majd a zene. Má-

sok mellett fellép a Punnany Massif, a 
Halott pénz, Akkezdet phiai, a Brains, 
itt lesznek hazánk híres lemezlovasai: 
Ludmilla, DJ. Budai és még sokan má-
sok. A zene és képzőművészet mellett 
ifjúságvédelemi programok is megje-
lennek a fesztiválon.

Szinva terasz
Augusztus 7. 18 óra. Térzene a Bányász 

Fúvószenekarral. 
Csodamalom Bábszínház
Augusztus 7. 19 óra. Görög est az Arion 

zenekarral. 
Miskolctapolca, Barlangfürdő előtt
Augusztus 9. 18 óra. Térzene a Bányász 

Fúvószenekarral.
Baskó, Kőrös-hegyi Fogadó Vendéglő
Augusztus 12-13. BASKÓI KIRÁNDULÁS A 

ZÖLD KOSÁR KÖZÖSSÉGGEL. Hullócsil-
lag számláló este a Perseidák csillag-
raj jóvoltából. 

Művészetek Háza
Augusztus 29. 18 óra. CONTINENTAL SIN-

GERS - 30 ÉVES JUBILEUMI KONCERT.
Herman Ottó Múzeum, Papszeri Ki-

állító Épület
Augusztus 30-ig. Tíz éves a MIKOR Cso-

port. Miskolci kortárs képzőművésze-
ti alkotócsoport jubileumi kiállítása.

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár

Szeptember 7-ig. Hungarikumok, borso-
dikumok. Kiállítás könyvekből, képes-
lapokból, folyóiratcikkekből. Megte-
kinthető a könyvtár földszintjén.

Állandó vadászati kiállítás 
nyílt csütörtökön a Diósgyőri 
várban. Az Országos Magyar 
Vadászkamara Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Területi 
Szervezete és az Észak-ma-
gyarországi Vadászszövetség 
a megnyitóval egybekötve, 
szakmai konferenciát rende-
zett a helyszínen.  

A rendez-
vény előadói 
között jelen 
voltak a Vad-
világ Megőr-
zési Intézet, 
az Aggtele-
ki Nemze-
ti Park és a 
Földművelés-
ügyi Minisz-
térium szakemberei. Szó volt 
egyebek mellett a medvék 
előfordulásáról az Északi-kö-
zéphegységben, az aranysa-
kál terjeszkedéséről, vissza-
szorításának lehetőségeiről, a 
nagyragadozókkal kapcsola-
tos, hatósági eljárási rendről. 

Ugyancsak előadás hangzott 
el a hiúz és a farkas előfordu-
lásáról az Északi-középhegy-
ségben, majd konzultációt 
tartottak az új vadászati tör-
vény tervezetéről. 

Ezt követően került sor 
az állandó vadászati kiál-

lítás megnyitójára. Az ese-
ménnyel összefüggésben 
együttműködési megálla-
podást is aláírtak, annak 
érdekében, hogy deklarálva 
legyen a vadászati hagyo-
mányok közös ápolása, a 
vadászati és kulturális köz-

életben való 
egységes fellé-
pés, valamint 
az együt-
tes kom mu-
ni káció. A 
m e g á l l a  p o -
dást a Miskol-
ci Kulturális 
Központ, az 

Országos Magyar Vadász-
kamara B.-A.-Z. Megyei 
Területi Szervezete és az 
Észak-magyarországi Va-
dászszövetség képviseleté-
ben Tallósné Novák Irén, 
Kriston Nándor és Székely 
László látta el kézjegyével. 

2015. 08.10. 14.00–16.00 óráig Vassné papp nóra közrend-
védelmi referens
2015. 08.17. 14.00–16.00 óráig Soltész Dávid közterület-biz-
tonsági referens
2015. 08.24. 14.00–16.00 óráig Takács gábor társadalmi fel-
zárkózási referens

Helyszín:  Bűnmegelőzési Centrum  
Miskolc, Széchenyi utca 12/b 

REfEREnSI fOgAdÓÓRáK IdőpOnTjAI 

Közlemény

Kormányhivatali híreK

MunKAERő-pIACI  
KépzéSeK 25 éV alaTT

Munkaerő-piaci programot indít – foglalkoztatásuk 
elősegítése érdekében – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal azon 15-24 év fiatalok számára, akik nem 
tanulnak, illetve nem dolgoznak,. A komplex programba a 
járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak közreműködé-
sével lehet bekapcsolódni. Itt részletes felvilágosítást lehet 
kérni a nyújtható támogatásokról.

A program ismertetője, az általános tudnivalók és a tá-
mogatott munkaerő-piaci képzések szakirányaira, időtar-
tamára vonatkozó információk az alábbi honlapon érhe-
tők el: http://borsod-abauj-zemplen.munka.hu. A képzési 
programelem esetében támogatásként a tanfolyam díját, a 
képzéshez kapcsolódó egyéb költségeket, valamint a tan-
folyam időtartama alatt keresetpótló juttatást biztosítanak.

egyházi híreK, eSeményeK 
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Vadászati kiállítás, együttműködési 
megállapodás



Mozaik Miskolci Napló

Nyilvános főpróbát tartott múlt szombaton a Szinvavölgyi Néptáncműhely Szinva Art Társulata, amely július 27–31. között 
Izrael legnagyobb táncfesztiválján vendégszerepel, Karmielben. A fesztivál fellépői között részt vesznek mások mellett a pári-
zsi opera szólistái, a szentpétervári jégrevű és a Győri Balett is. A Szinva Art társulat 2008-ban alakult a miskolci Szinvavölgyi 
Táncegyüttes tagjaiból. Az izraeli vendégszereplésre a fesztivál igazgatója kérte fel őket, így második alkalommal mutathat-
ják be látványos koreográfiáikat – amelyeket először a miskolciak láthattak a főpróbán – a karmieli seregszemle tizenötezres  
nézőserege előtt.                                                                                                                                                                        Fotó:  Juhász á .

hármas karambol  
a Pesti úton

Három autó ütközött szerdán dél körül Miskolcon, a Futó és a Pes-
ti utcák kereszteződésénél. Információink szerint a baleset hirtelen 
fékezés miatt következett be az esőtől csúszós aszfalton, a rendőrség 
úgy tájékoztatott, hogy személyi sérülés nem történt a hármas karam-
bolban, az anyagi kár viszont jelentős. A helyszínelés idejére félpályás 
útlezárás volt érvényben, az eset nem okozott forgalmi fennakadást. 

 
Loptak, majd elmentek fürödni

Ellopta a vonaton utastársuk táskáját egy sajószentpéteri há-
zaspár, majd – mint aki jól végezte dolgát – elmentek füröd-
ni egy miskolci strandra. Itt fogták el őket a rendőrök. A lopás 
egy Kazincbarcikáról Miskolcra közlekedő vonaton történt. A 
sértett telefonon értesítette a rendőröket, s elmondta: előzőleg 
együtt utazott a vonatfülkében egy családdal, akik gyerekekkel, 
kék babakocsival voltak és egy közeli strandfürdőbe készültek. 
A sértett kiment a strandra a rendőrökkel, s hamar felismer-
te a korábban vele utazó családot, akiknél megtalálták az ello-
pott táskát is. A 29 éves K. Gyulát lopás vétség, míg a megszer-
zett értékek elrejtésében közreműködő 25 éves K-né S. Viktóriát 
orgazdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
hallgatták ki gyanúsítottként a nyomozók.

Lovakat mentettek, bálákat oltottak
Lovakat mentettek a miskolci hivatásos tűzoltók Miskolc külterü-

letén július 23-án. Az egyik állat egy másfél méter mély árokban két 
vízvezeték közé és alá szorult. Az egység feszítő-vágó berendezés, va-
lamit egy közelben dolgozó munkagép segítségével szabadította ki a 
lovat, majd további négy állatot mentett ki, amelyek szintén az árok-
ban rekedtek. Július 26-án kétszáz nagy méretű szalmabála gyulladt 
ki Tiszakarád határában. A sátoraljaújhelyi és a cigándi hivatásos 
tűzoltók körbeszántották a területet, hogy megakadályozzák a lán-

gok továbbterjedését, majd 
vízsugárral és kéziszerszá-
mokkal eloltották a tüzet. A 
még épségben lévő bálákat 
egy rakodógép segítségével 

távolították el a tűz közeléből. Az eset során nem sérült meg senki, 
az anyagi kár azonban több százezer forint.

Miskolcon a legjobb rendőrségi irányítók
Miskolcon rendezték a Rendőrség Tevékenység-irányítá-

si Központjainak I. Országos Szakmai Versenyét. A 19 megyei 
rendőr-főkapitányságról, valamint a Budapesti Rendőr-főkapi-
tányságról érkezett háromfős csapatok egy-egy szakterületi veze-
tőből, tiszt és tiszthelyettes beosztású ügyeletesekből álltak össze. 
Az első napon elméleti, míg a zárónapon gyakorlati feladatokat 
kellett megoldaniuk a versenyzőknek. A feladatok között jogi, 
ügyeleti jelentőszolgálati ismeretek épp úgy szerepeltek, mint a 
különböző lakossági bejelentések fogadása és az erre reagáló ren-
dőri tevékenység összehangolása és irányítása. A verseny vég-
eredménye: I. helyezett: Somogy MRFK, II. helyezett: Veszprém 
MRFK, III. helyezett: Győr-Moson-Sopron MRFK.

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) Szeretne már túl lenni vala-
min, letudni a feszültséget, megszabadulni a terhektől, de 
egyelőre még ki kell tartania egy kicsit. Gondoljon arra, hogy 

most talán nem egyszerű, de később megtérülnek majd az erőfeszítései.

Bika (április 21 – május 20) Néhány lépést tesz most hát-
rafelé, igyekszik kihátrálni egy helyzetből, azt sem bánja, ha 
ez átmenetileg kicsit visszaveti. Ha megszabadul a tehertől, 

könnyebben halad majd előre.

Ikrek (május 21 – június 21) Szeretné, ha valaki végre megér-
tené, mi az, ami igazán fontos az Ön számára és tiszteletben is tar-
taná ezt. Hajlandó megosztani az energiáit, de cserébe elvárja a 

rugalmasságot – nem most van itt az ideje az udvariaskodásnak.

Rák (június 22 – július 22) Nem akar senkit megbántani, de ez 
még nem jelenti azt, hogy szó nélkül belemegy bármibe is. Önnek 
is vannak feltételei és semmi rossz nincs abban, ha ezekhez ra-

gaszkodik is. Tartson ki, ne hagyja, hogy kárba vesszen, amit eddig elért.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Próbál mindenkinek 
megfelelni, de ennek az lehet a vége, hogy ereje teljesen 
szétforgácsolódik és sehol nem teljesít igazán jól. Próbáljon 

inkább a saját elvárásainak eleget tenni, ne ijessze meg az első pofon.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Nem szereti, ha nem 
járhat egyenes utakon és valakivel körmönfontan kell beszélnie. 
Egy bizonyos határig azonban hajlandó erre, ha tényleg csak ezen 

múlik a siker. Ne legyen szigorú önmagához, mások sem mindig becsületesek.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Nagy nyomást érez 
és nem tudja, meddig bírja még ezt a feszültséget. Jobb, ha 
nem várja meg, míg elpattan a húr. Bármilyen nehezére esik, 

kérjen inkább segítséget, ne hagyja, hogy minden a feje tetejére álljon.

Skorpió (október 24 – november 22) Lehet, hogy úgy érzi, Ön 
az, aki mindent a vállán cipel, de nincs ezzel egyedül. Ha nem be-
szél erről az érzésről, az hamarosan komolyabb konfliktust is szül-

het. A sikerért mindenhol meg kell dolgozni, lényeg, hogy élvezze, amit csinál.

Nyilas (november 23 – december 21) Szeretne már kicsit 
lazítani, de előtte még néhány családi ügyről kell gondoskod-
nia. Ne aggódjon miattuk túl sokat, találni fog rájuk megoldást. 

Gyorsan szeretne nagy lépéseket tenni, de ez könnyen a visszájára fordulhat.

Bak (december 22 – január 20) Többet aggódik valami mi-
att, mint amennyit kellene és ez főleg azért baj, mert ráme-
het az egészsége. Semmi nem éri meg, hogy ennyit rágja ma-

gát miatta, majd csak lesz megoldás, próbáljon kicsit lazítani. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Sok mindent megoldott 
mostanában, úgy érezheti, kicsit elfogyott a lendülete, jó 
lenne már pihenni. Még egy nagy feladattal azonban szembe 

kell néznie a héten, mielőtt erre sor kerülhet, nagy lehetőség kínálkozhat. 

Halak (február 20 – március 20) Ne halasszon semmit az 
utolsó pillanatra, mert a kapkodásban könnyű megfeledkez-
ni valami fontosról. Ha mindenre hagy elég időt, sokkal jobb 

eredményeket érhet el. Itt az ideje, hogy új területekre merészkedjen.

A miskolci állatkert medvéit is megviselte az elmúlt időszak 
kánikulai időjárása. Vastag bundájukban nyilván nem volt egy-
szerű átvészelni a hőséget, lédús gyümölcs fogyasztásával, für-
dőzéssel próbáltak magukon segíteni. 

A  hét fotója
Mocsári LászLó     
FeLvéteLe

(Ne) süss fel nap!

Forró NyoMoN Miskolc városrészei

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben miskol-
ci városrészek neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket 
együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb augusz-
tus 2-án éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail 
címre. A helyes megfejtéseket beküldők között egy-egy 
2015-ös Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.
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