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A miskolci Papp Csenge vezeti a milánói vi-
lágkiállítás magyar pavilonját. Már eddig is 
sikeres szereplésről, számtalan kellemes 
élményről tudott beszámolni.

Újabb titkokat mesélt el 
múlt szombaton a Diós-
győri vár az éj leple alatt a 
középkor emberéről. A lá-
togatók ezúttal alkimisták, 
mágusok és boszorkányok 
nyomába eredhettek. 

fészekrAkók kI!

INgAtlANárAk fel! 
„Igyekszem egy kis Miskolcot is 

varázsolni az expóra”
ÚjAbb tItokzAtos éjszAkA 

A várbAN

A Herman ottó Múzeum-
ban helyezik letétbe - ál-
landó kiállítás formájá-
ban - a magyar festészet 
1870-1970 közötti korsza-
kának kiemelkedő alkotá-
sait tartalmazó kö-
vesi-gyűjtemény 
115 darabját.

PárAtlAn műkincsgyűjtemény 
érkezIk MIskolCrA!

2.
oldal

Pénzhamisítással gyanúsítják 
a jobbik volt nyékládházi elnökét

bankóprés
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A miskolci Herman Ottó Múzeum-
ban helyezik letétbe – állandó kiállí-
tás formájában – a magyar festészet 
1870-1970 közötti korszakának ki-
emelkedő alkotásait tartalma-
zó Kövesi-gyűjtemény 115 
alkotását. 

– Minden túlzás nélkül 
mondhatom, hogy 
ország-világra szó-
ló szenzációt ered-
ményezett a mis-
kolci autonóm 
orthodox izra-
elita hitközség, 
a helyi múzeu-
mi szakma és 
a városvezetés 
e g y üt t mű kö -
dése, lobbija – 
nyilatkozta ér-
deklődésünkre 
Kriza Ákos, Miskolc polgármestere. 
A Magyar Nemzeti Bank és az Em-
beri Erőforrások Minisztériumának 
döntése eredményeként Miskolcra, a 
Herman Ottó Múzeum Képtárába ke-
rül Kövesi István, újlipótvárosi kóser 
hentesmester műgyűjteménye.

Mint ismeretes, az MNB 2014. ja-
nuárjában indította el műkincs-visz-
szavásárlási értéktár programját, a 
különböző okok miatt külföldi tulaj-

donba került fontos műkincsek minél 
nagyobb hányadának visszaszerzése, 
valamint a hazai hagyatékokban fellel-
hető fontos műkincsek itthon tartása 

céljából. A program keretében olyan 
kiemelkedő értékű műkincseket 
próbálnak megszerezni a hazai 
múzeumok számára, amelyek hi-
ánypótlóak, s jelentős mértékben 

gyarapítják a nemzeti, va-
lamint az egyetemes kul-
turális örökséget.

A napokban jelentet-
ték be, hogy a program 
keretében megvásá-
rolják az örökösöktől 
az egykori zsidó szár-
mazású hentes és le-
gendássá vált 
műgyűjtő, Kö-
vesi István 
fe s t m é ny-
g y űjtemé-

nyét. A maga nemében – lét-
rejöttének körülményeit és a 
gyűjtő személyét te-
kintve is – páratlan 
gyűjtemény a ma-
gyar festészet 1870-
1970 közötti korsza-
kának kiemelkedő 
darabjait – egyebek 
mellett Aba-No-
vák, Ámos, Berény, 

Bortnyik, Derko-
vits, Koszta, Med-
nyánszky, Perlmutter, 
Rippl-Rónai, Szőnyi 
és Vaszary – főműveit 
foglalja magában.

A 115 alkotást szám-
láló kollekció 2013-ig 
gyakorlatilag rejtve 
maradt a nyilvános-
ság elől, s letétként ke-
rül a miskolci Herman 
Ottó Múzeum Képtá-
rába, állandó kiállítás 
formájában.

Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere korábban Balog Zol-
tán emberi erőforrás miniszter, Freund 

Jenő, a Miskolci Orthodox Zsidó Hit-
község elnöke pedig Matolcsy 
György MNB elnök támogatását 
kérte ahhoz, hogy a gyűjtemény 
Miskolcra kerülhessen. – Mis-
kolc polgármestereként vállal-

tam, hogy Kövesi István 115 
festményt tartalmazó 
páratlan műgyűjte-
ményét a város letét-
be veszi és állandó 
kiállításon mutatja 
be. Hadd köszön-
jem meg személy 
szerint is a Magyar 
Nemzeti Bank Ér-

téktár Program vezetőjének, 
az MNB alelnökének, Ger-
hardt Ferencnek, hogy 
ez a páratlan kol-
lekció Miskolcon 
találhat otthon-
ra. Elmondhatjuk, 
hogy a Magyar 
Nemzeti Bank új 
értékmentő és ér-
tékközvetítő szol-
gálatának váro-
sunk lett az egyik 
legnagyobb nyertese – hangsúlyozta 
Kriza Ákos.

Pusztai Tamás, a Herman Ottó 
Múzeum igazgatója elmondta, az el-
múlt években több olyan magángyűj-

temény is intézményükbe került, 
amelyek esetében nem csupán 

maga a gyűjtemény érdekes, ha-
nem az is, hogy ki és hogyan 
gyűjtötte. – Ezeknek az embe-

reknek az életén keresztül gya-
korlatilag be tudjuk mutatni a 20. 

század történetét – tette hozzá 
az igazgató. A Miskolci Au-
tonóm Ortodox Izraelita 
Hitközség elnöke szerint 
az úgynevezett vallástu-
rizmus szempontjából is 
fontos lehet, hogy a Kö-
vesi gyűjtemény darabjai 
Miskolcra kerülhetnek. 
Mint Freund Jenő fogal-

mazott: a vallásturizmus mindig nagy 
vonzerőt jelentett Miskolcnak, renge-
teg innen, vagy a megyéből elszárma-
zott ember látogat ide vissza, vallási, 
kultúrális gyökereit keresve. 

Kárpátaljai diákok vakációja városunkban
Kárpátaljai diákok ven-
dégeskedtek az elmúlt hé-
ten, Miskolcon. Összesen 
tizennégyen érkeztek Be-
regszászról a Fényi Gyula 
Jezsuita Gimnázium közre-
működésével. Városi vaká-
ciójukat a miskolci önkor-
mányzat is támogatta.

A Jezsuita Gimnázium 
már korábban is szervezett 
gyűjtést beregszászi társin-
tézményük megsegítésére, 
majd a szülők felvetették, 
hogy szívesen vendégül lát-
nának határon túli gyereke-
ket. A fiatalok csütörtökön 
a városházán tartottak él-
ménybeszámolót az itt töl-

tött napokról Kriza Ákos 
polgármesternek. A gyere-
keket a Jezsuita Gimnázi-
um munkatársai kísérték.  
Holczinger Ferenc igazgató 
elmondta, Miskolc megis-
mertetése, a gyerekek kikap-
csolódásának biztosítása volt 

a fő céljuk, de az is örvende-
tes, hogy eközben a helyi 
családokkal közeli kapcso-
latba kerülhettek a fiatalok. 
– Miskolc számtalan lehe-
tőséget kínál a szép és hasz-
nos időtöltésre – emelte ki 
Holczinger Ferenc.

Miskolc város vezetése – tisztelete, megbecsülése jeléül – rendszeresen felköszönti váro-
sunk szépkorú polgárait. Augusztus 3-án a 90. születésnapját ünneplő Károlyi Lászlónét 
köszöntötte az önkormányzat nevében Pfliegler Péter alpolgármester.

Károlyi Lászlóné Nyíregyházán született, 
majd Budapest után, Kazincbarcikára került, 
ahol 70 éves koráig tanítóként dolgozott egy 
helyi általános iskolában. Színjátszó szakkört 
is vezetett, imádott tanítani, több darabot ren-
dezett. Emellett verseket írt, amiről sokáig csa-
ládja sem tudott. Nagy meglepetés volt, amikor 
két kötete is megjelent. 17 éve lakik Miskolcon.

Nagyon büszke a gyökereire, családfaku-
tatásba is kezdett, amit ha egészsége engedi, 
tovább szeretne folytatni.  Két gyermeke és 
három unokája van. Nyugdíjas éveiben is ak-

tív szellemi életet él, rendszeresen ír verseket, 
ezeket naplójában őrzi. 

Boldog születésNapot!

Páratlan műkincsgyűjtemény érkezik Miskolcra
Kulturális szeNzáció

Kriza Ákos: „Ország-világra 
szóló szenzációt eredménye-
zett az izraelita hitközség, a 
helyi múzeumi szakma és a 
városvezetés együttműködé-
se, lobbija”

Pusztai Tamás: „A gyűjtő éle-
tén keresztül gyakorlatilag 
be lehet mutatni a 20. század 
történetét”

Freund Jenő: „Rengeteg 
elszármazott ember láto-
gat ide vissza, vallási, kul-
túrális gyökereit keresve”
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Jelenleg több mint ötszázan dol-
goznak a Takata miskolci üze-
mében. Év végéig a tervek szerint 
megkétszerezik a termelést, ehhez 
pedig további munkatársak jelent-
kezését várják.

Kersten Bachmann, a Takata Sa-
fety System Hungary Kft. ügyve-
zetője szerint jelenleg pontosan 530 
dolgozójuk van, év végére 700-800 
ember foglalkoztatását tervezik a 
miskolci üzemben. Kollégákat ke-
resnek még többek között mérnöki, 
logisztikai, karbantartási és admi-
nisztratív területre.

– Ha valaki szeretne csatlakozni 
ehhez a csapathoz, akkor az álláshir-
detések mellett a cég weboldalán is 

talál elérhetőségeket. HR-csapatunk 
nagyon nyitott arra, hogy különbö-
ző csatornákról fogadja a jelentkező-
ket és önéletrajzaikat – hangsúlyozta 
Kersten Bachmann.

Eddig húsz összeszerelő gyártó-
sort állítottak munkába a miskolci 
gyárban, ezek éves termelési kapa-
citása mintegy kétmillió termék. A 
következő hónapokban, illetve az 
elkövetkező időszakban ezt a gyár-
tókapacitást meg kívánják duplázni. 
Az ügyvezető kiemelte, a legmoder-
nebb technológia felhasználásával, 
magas színvonalon a légzsákok teljes 
palettáját fogják készíteni a Takata 
miskolci üzemében. A vállalat jelen-
leg hat autógyártó vállalatot szolgál 
ki Miskolcon gyártott termékekkel. 

TakaTa: nöVelik  
a termelést és a létszámot

Az önkormányzat eddig 122 egykori 
„fészekrakós” ingatlant vett át, ezeket 
folyamatosan újítják fel a MIK mun-
katársai. A végrehajtási 
eljárások jól haladnak, év 
végére önkormányzat tu-
lajdonába kerülhet a terve-
zett 140-150 ingatlan. 

Az otthonvédelmi prog-
ram részeként több, koráb-
ban fészekrakók által lakott 
lépcsőház is megújult már 
Miskolcon. Bíró László mis-
kolci ingatlan tanácsadó sze-
rint az önkormányzati intézkedéseknek 
egyre jobban érezhető a hatása. A vevők 
kevésbé alkudoznak, mint korábban, 
sőt, már az Avason is emelkedtek az in-
gatlanárak. Míg egy-két évvel ezelőtt 
jellemzően 55-65 ezer forintos négyzet-

méter áron keltek el az ingatlanok, ez 
most már 65-70 ezer forintra nőtt. A fel-
újított, jobb állapotban lévő ingatlanok 

négyzetméteréért ennél többet, akár 75 
ezer forintot is megadnak a vevők. Az 
önkormányzat abban bízik, hogy a fé-
szekrakók eltűnésével a lakóközösségek 
is újjáélednek az Avason. A felújított la-
kásokat szinte teljesen átalakítják. Ki-

cserélik a bejárati ajtókat, az ablakokat, 
a burkolatot és a fürdőkádat, lekaparják, 
majd kifestik a falakat. Kottman Dezső, 

a MIK Zrt. építési és kar-
bantartási főmérnöksé-
gének vezetője (bal alsó 
képünkön) elmondta, a 
felújítási költségek ese-
tenként a több millió 
forintot is elérhetik. Az 
önkormányzat eddig 
122 fészekrakós lakást 
vett át, a MIK Zrt. ebből 
negyvenet már felújított, 
huszonötön jelenleg is 

dolgoznak. Schweickhardt Gyula pol-
gármesteri biztos hangsúlyozta: amit év 
elején ígértek - miszerint a kilakoltatási 
moratórium kezdetéig, a kiürített laká-
sok száma idén eléri a 140-et, 150-et – 
úgy tűnik, teljesülni fog.

Megmozdult  
az ingatlanpiac az avason  

FesTés és FelújíTás  a Fészekrakók uTán

A fejlődés és a felzárkó-
zás témakörére fókuszál 
a Magyar Közgazdasá-
gi Társaság 53. Közgaz-
dász-vándorgyűlése, 
amelynek szeptember 3. 
és 5. között – tíz év után 
– ismét a Miskolci Egye-
tem ad otthont. A rész-
letekről Horváth Zita ál-
talános rektor-helyettes, 
valamint Bihall Tamás 
BOKIK-elnök, a Magyar 
Közgazdasági Társaság 
megyei szervezetének ve-
zetője tájékoztatott. 

A háromnapos konferencia plenáris- és szekcióülésen 
kiváló előadók, esténként pedig kulturális programok vár-
ják a konferencián résztvevő, mintegy félezer hazai és ha-
tárainkon túlról érkező magyar közgazdászt. 

Az idei konferencia a hagyományos témák - a nemzet-
gazdaság helyzete, az európai uniós források felhasználá-
sa, a bankrendszer aktuális kérdései, a monetáris politika 
és a költségvetési folyamatok vizsgálata – mellett, foglal-

kozni kíván az észak-ma-
gyarországi régió speciá-
lis helyzetével, például az 
újraiparosítással, a fog-
lalkoztatás és a szociális 
szféra problémáival, a ha-
tár menti együttműködés 
lehetőségeivel, a közleke-
dés fejlesztésével, vala-
mint idén először a turiz-
mussal is. A rendezvény 
nyitó ülésén előadást tart 
Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, Szij-
jártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter, Csá-

nyi Sándor, az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója, Ba-
log Ádám, az MKB Bank elnök-vezérigazgatója és Kovács 
Árpád, az MKT és a Költségvetési Tanács elnöke. A záró 
ülés előadói között a tervek szerint ott lesz Lázár János mi-
niszterelnökséget vezető miniszter, Domokos László, az 
Állami Számvevőszék elnöke, Nagy Márton, az MNB  al-
elnöke, valamint Patai Mihály, a Magyar Bankszövetség 
elnöke, az Unicredit Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója, az 
MKT alelnöke is. 

Augusztus 11-én estétől, másnap reggelig a teljes villamosvonalon vá-
gányzár lesz, villamospótló autóbuszok közlekednek.

A villamospótlók Tiszai pálya-
udvarról 22:20-3:07 között, Fel-

ső-Majláth végállomásról 22:50-
3:50 között indulnak. A villamosra 

érvényes nyári menetrend alapján 
közlekednek, a Tiszai pályaudvar –
Újgyőri piac között, a belvároson is 
áthaladva a villamosmegállókban, 
a DVTK Stadion – Felső-Majláth 
között a villamosmegállóval párhu-
zamosan kialakított megállókban 
állnak meg.

Kivétel ez alól Bulgárföld, Diós-
győr városközpont, Alsó-Majláth 
megállóhely, ahol az 1-es autóbusz 
megállóhelyeit veszi igénybe, vala-
mint  a Bölcs utcai villamosmegál-
ló, amely helyett szintén az 1-es au-
tóbusz Alsó-Majáth megállóhelyét 
használja a villamospótló.

újra Miskolcon a közgazdász szakma elitje

éjszakai vágányzár augusztus 11-én

Elkezdődött a héten a 26-os út 
egy szakaszának felújítása a 
Búza tér mellett.  A munkálato-
kat a MIVÍZ szakemberei is ki-
használják, újra cserélik a terüle-
ten a régi vízvezetékrendszert.

Peiker Ta-
más, a Ma-
gyar Köz-
út Nonprofit 
Zrt. fejlesztési 
osztályvezető-
je elmondta, a 
26-os út mint-
egy 250 mé-
teres szakasza 
uniós forrásból 
újul meg. Az 
aszfaltozás mellett új szegélyek és 
korlátok is készülnek majd. Addig 
azonban türelemre lesz szükségük 
a Búza tér mellett autózóknak. A 
forgalmat rendőrök irányítják, a 
két szélső forgalmi sávot lezárták. 
A munkát a tervek szerint szep-
tember elsejére, iskolakezdésre fe-
jezik be.

Közben a MIVÍZ szakemberei is 
el tudják végezni a területen régi 
vezetékrendszer cseréjét. – Ami-
kor egy útépítés elkezdődik, érde-
mes a területen a közműveket is 
megújítani – nyilatkozta Üszögh 
Lajos, a MIVÍZ ügyvezetője. A 

vízszolgáltató 
által használt, 
új technikának 
az az előnye, 
hogy nem kell 
felbontani az 
út pályaszer-
kezetét. A régi 
csövet roppan-
tással zúzza 
szét egy beren-
dezés, a helyé-

re pedig gyakorlatilag behúzza az 
új csövet. Ezzel az eljárással tehát 
nem kell felbontani az egész úttes-
tet, kisebb költséggel jár a munka. 
Az új eljárás már világszerte elter-
jedt, Miskolcon többször használ-
ták a MIVÍZ szakemberei, a cég 
külső megrendelésre is vállal ha-
sonló munkákat.  

Megújul az úTszakasz  
és a VízVezeTék is
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Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Diósgyőri vár - 
Lovagi Tornák Tere

átadó ünnepség - 2015. augusztus 20.

09:00  Ünnepi istentisztelet a Diósgyőri vár  
Lovagtermében – Kenyérszentelés

10:00 Felvonulás a Lovagi Tornák Terére
10:30  Ünnepélyes megnyitó 

A vár története képekben – lovasbemutató
11:30   Lovasbemutatók: díjlovaglás, díjugratás, 

fogathajtás, huszárbemutató, lovasíjászat, 
dámalovaglás

15:00 Musical Gála nemzetközi sztárokkal
17:30 PASO koncert
20:00 Hobo és Bandája: Vadászat
22:00 Görögtűz, tűzkorona a vár felett
22:30 Anna and the Barbies koncert

Egész nap  
vásári forgatag, 
mesterségbemutatók, 
gyermekprogramok, 
népi játszótér, 
zászlóforgatók, 
gólyalábasok.
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Kamarás Máté fővédnökségével 
immár harmadik alkalommal 
rendezik meg szeptember 25-én, 
Miskolcon a Musical és Miskolc 
2015 gálaestet.

Az eseményen 
ezúttal is a ma-
gyar musicalszín-
játszás azon ki-
emelkedő előadói 
lépnek fel, akik 
ezer szállal kö-
tődnek váro-
sunkhoz. Ott lesz 
majd a Művésze-
tek Háza szín-
padán Tunyogi 
Bernadett, Jan-
csó Dóra, Varga Andrea, Cselepák 
Balázs, Veréb Tamás, Csiszár Ist-
ván és Kamarás Máté is. Igazi kul-
turális kuriózumot ígér, hogy Ka-
marás Máté meghívására részt 
vesz a rendezvényen Natsuki Ya-
maguchi japán énekesnő. 

Az est különlegességét az adja, 
hogy immár országos és nemzet-
közi hírnévre szert tett művészek-
kel állhatnak egy színpadon a pá-

lyakezdő tehetségek. 
A gálára megyei és 
országos tehetség-
kutatókon zsűrizett, 
dobogós helyezése-
ket elért borsodi fi-
atalok kerülhetnek 
be, a szervezők fel-
kérése alapján. Eb-
ben az évben Balogh 
Zoé, Czelláth Panna, 
Jurák Lili, Keresztfal-
vi Bence és Muri At-
tila, ezenkívül a Di-
ósgyőri Gimnázium 

Diákszínpada kapta a lehetőséget 
hogy bizonyítson a Művészetek 
Háza színpadán. Miskolc város 
önkormányzata hisz a kezdemé-
nyezés sikerében, a Kulturális Me-
cénás Alapból évek óta támogatja 
a programot. 

A miskolci Papp Csenge 
vezeti a milánói világkiállí-
tás magyar pavilonját. Már 
eddig is sikeres szereplésről, 
számtalan kellemes élmény-
ről tudott beszámolni. Mint fogal-
mazott, igyekszik egy kis Miskol-
cot is varázsolni az expóra.

A magyar pavilonban naponta 
hatezer ember is megfordul, a mis-
kolci szakember azt tapasztalta, hogy 
ismerik az országunkat és szeretik a 
magyarokat. - Nagyon jó érzés volt, 
amikor egy felvonulás alkalmával, 
nemzeti lobogónk láttán kórusban 
kiáltották: Ungheria! Ungheria!  - 
eleveníti fel Papp Csenge. - Álta-
lában is jellemző, hogy szeretnek 
minket itt, Milánóban. Borsod me-
gyéből és Miskolcról sokan szerepel-
tek a magyar pavilonban - művészek, 
mesteremberek, zenészek - de ön-
kéntes miskolci egyetemisták is bete-
kintést nyerhettek nyári gyakorlatuk 
alatt a világkiállítás rendezésébe. Az 
ősz folyamán várunk még Milánóba 

miskolci művészeket és közéleti sze-
mélyiségeket. Ha most nem is tartóz-
kodhatom otthon, igyekszem így egy 
kis Miskolcot varázsolni az expóra – 
tette hozzá a pavilonvezető. 

Papp Csenge elmondta, hogy a 
látogatók szerint „emberközpon-
tú” a magyar kiállítótér. A ledfalas 
és prezentrációs kiállítások mellett 
üde színfoltnak számít nemzeti pa-

vilonunk. A látogatók sok más mel-
lett megismerkedhetnek borvidéke-
inkkel és foglalhatnak szállásokat 
is. Van olyan alkalmazás, amelynek 
segítségével személyre szabottan, 
egy-egy adott betegségtípusra ajánl-

hatnak magyarországi 
gyógyvizes üdülőhelyet. 
Hamarosan a Miskolc-
tapolcai Barlangfürdőről 
is bemutatnak egy mű-
vészfilmet, amelyet egy 
brazil alkotó forgatott a 
miskolci fürdőhelyen. 

A világkiállítás látoga-
tói nem csupán lelki és 
szellemi, hanem gasztro-
nómiai kóstolót is kapnak 
Magyarországból. Gu-
lyásleves, csülök és somlói 

galuska is az asztalra kerül a nemze-
ti étkeket felsorakoztató étteremben. 
Papp Csenge elmondása szerint, ezek 
annyira ízlenek, hogy más pavilonok-
ból is hozzájuk járnak ebédelni. 

A milánói világkiállításon több 
mint 150 pavilon van, 145 ország 
képviselteti magát az expón, amelyre 
a szervezők az október végi zárásig 
20 millió látogatót várnak. 

A történelem soha 
nem tekinthető lezártnak, mindig 
lesz miről nézeteket ütköztetni, 
közösen gondolkodni. A Miskolci 
Bölcsész Egyesület magyar őskuta-
tási fórumainak éppen ez a célki-
tűzése.

Az egyesület immár húsz éve vet 
fel olyan kérdéseket, amelyek túl-
mutatnak a történelemkönyvek köz-
megegyezésen alapuló tételein. A ju-
bileumi, huszadik fórumot hétfőn 
nyitották meg a Diósgyőri vár lovag-
termében. Gyárfás Ágnes, a Miskolci 
Bölcsész Egyesület elnöke érdeklő-
désünkre elmondta, idén az ősi turá-
ni népek története, szellemi és lelki 
kultúrája a téma. – A magyarságot 
mindig a hazaszeretet éltette, s ez a 
nép a hazáját Istenével együtt szere-
ti. Ezt a hagyományt éljük meg, erre 
neveljük gyermekeinket, hallgatóin-
kat. Szeretnénk, ha minél szélesebb 
körben megélnék ezt a magyarok és 

a búskomorság helyett 
inkább pozitív világképet látnának 
maguk előtt – hangsúlyozta az el-
nök.

Pfliegler Péter alpolgármester be-
szédében kiemelte, a történettudo-
mány területén mindig van mit ku-
tatni, újra és újra előtérbe kerülnek 
olyan kérdések, amelyekről vitát lehet 
(és kell) nyitni. A közmegegyezésen 
alapuló, s így a történelem-tanköny-
vekben oktatott tézisek sem mindig 
fedik az igazságot.  – A kérdéseket fel 
kell vetni és meg kell adni rájuk a vá-
laszokat, amiket aztán mások vagy 
elfogadnak, vagy megkérdőjeleznek. 
A Miskolci Bölcsész Egyesület ősku-
tatási fórumai olyan, sokszor talán 
meglepő következtetéseket, válaszo-
kat adnak, amelyek a hivatalos törté-
nettudományban még nem nyertek 
teret. Az egyesület azonban éppen ez-
zel a küldetéssel, a viták generálásával 
közelít a történelmi igazságokhoz – 
emelte ki Pfliegler Péter.

Idén nyolcnapossá bővülnek és Au-
gusztusi Forgatag néven folytatód-
nak az eddig Középkori Forgatag 
néven ismert, hagyományos közép-
kori játékok Diósgyőr várában. Er-
ről és a programokról a szervezők 
beszéltek csütörtöki sajtótájékoz-
tatójukon. 

Augusztus 15-től 23-ig a látogatók 
testközelből tapasztalhatják meg a kö-
zépkor világát, azt az időszakot, ami-
kor Nagy Lajos király diósgyőri ud-
vara izgalmas párviadaloktól, vásári 
mutatványosoktól és kedélyes mulat-
ságoktól volt hangos. A színes rendez-
vénysorozat magában foglalja a lovagi 
tornák terének átadó ünnepségét is. A 
létesítmény jövőre már a középkori já-
tékok egyik helyszínéül szolgál majd. 
Augusztus 20-i nemzeti ünnepünkön 
a lovagi tornák terével párhuzamosan, 
a Diósgyőri vár is számos programmal 
várja a látogatókat.

A rendezvények ideje alatt a vár 
bejáratánál egy díszes „Forgatag 
kaput” helyeznek el, 
melyen belépve a lá-
togatók egy másik vi-
lágban találják ma-
gukat. Olyanban, 
ahol harcedzett lo-
vagok viaskodnak a 
király szórakoztatá-
sára, tűznyelők, ko-
médiások, megter-
mett gazdasszonyok 
harsogják tele az ud-
vart és jóízű pecse-
nyék illata csábítja la-
komára a megfáradt 
vándort. A forgatag 
idei programja iga-

zi családi időtöltést kínál, ahol test-
közelből megtapasztalhatóvá válik a 
történelem. A látogatók nem csupán 
passzív szemlélők lesznek, hanem ré-
szeseivé is válnak az „időutazásnak”. 

Augusztus 15-én az immár ha-
gyományos középkori felvonulással 
kezdődik majd el a forgatag. Nagy 
Lajos király várát lovagrendek né-

pesítik be ezekben a napokban, akik 
a király és a királyné színe előtt iz-
galmas párviadalokban mérik ösz-
sze erejüket. A népes sereg mellett 
- akik a középkor egy-egy idősza-
kát idézik meg - folyamatosan zaj-
lanak majd a bemutatók a várárok 
mellett, az akasztófa színpadon és a 
felső várudvarban is. Lesz középko-

ri játszótér, fegyver és viselet 
bemutató, pajzskiállítás, íjá-
szat, korabeli gyógy- és fű-
szernövény ismereti előadás, 
kézműves foglalkozás, mes-
terség bemutatók, bábelőa-
dások és állatsimogató. Az 
udvar megfáradt népe pedig 
kedélyes gazdasszonyok kü-
lönleges ételeivel, italaival, 

szemet gyönyörködtető 
portékáival vigasztalód-
hat. A részletes program 
elérhető a Diósgyőri vár 
honlapján a www.dios-

gyorivar.hu –n, és a hivata-
los Facebook oldalon.

Jubileumi őskutatási fórum
Lezáratlan múlt

„Igyekszem egy 
kis Miskolcot is 

varázsolni 
az expóra”

Gálaest 
Kamarás 
Mátéval

Több nap, több élmény, több látványosság!

Augusztusi ForgAtAg 
a DIósGyőrI várban



Hirdetés Miskolci Napló6

Telekom üzletek Miskolc:
Miskolc, Széchenyi út 36. (Belváros) Nyitva tartás: h-p.: 08.30–17.00
Miskolc, Szentpáli u. 2–6. (Miskolc Pláza) Nyitva tartás: h-sze.: 09.00–20.00, cs.: 09.00–21.00, p-szo.: 09.00–20.00

Telekom üzletek Miskolc:
Miskolc, Széchenyi út 36. (Belváros) Nyitva tartás: h-p.: 08.30–17.00
Miskolc, Szentpáli u. 2–6. (Miskolc Pláza) Nyitva tartás: h-sze.: 09.00–20.00, cs.: 09.00–21.00, p-szo.: 09.00–20.00

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

Miskolc város közigazgatási területén 

díszfák növényvédelmi permetezését  
végezzük 2015. 08. 10. és 2015. 08. 24. között. 

Az alábbi szerek felhasználásával:
Decis Mega, Runner 2 F, Topas 100 EC, Mospilan SG 

Csöpmix, Silwet

Munkavégző: BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.
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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

Apróhirdetés
Nyílászárók, redőnyök sze-
relésében jártas, önálló-
an dolgozni tudó szakem-
bert keresünk, főként miskolci 
munkavégzésre, jogosítvány 
előny.  Érd.: 30/336-5528, del-
uxeablak@gmail.com

Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 63 900 Ft-tól, továbbá 
nyílászárók (műanyag, fa, alu-
mínium), garázskapuk cseréje 
óriási kedvezménnyel, teljes-
körű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.alu-
port.hupont.hu, Bemutatóte-
rem: Miskolc, Bükk áruház I. 
emelet. Nyitva: H–P: 9–14 órá-
ig, sz: 9–12 óráig.

l  BuDApEST, SéTAHAjózáSSAl  
A DuNáN: augusztus 29.: 5000 Ft/fő

l  ARAD: augusztus 29.: 8500 Ft/fő

l  pozSoNy: augusztus 29.: 7000 Ft/fő

l  DEBRECEN-HoRToBáGy: 
szeptember 5.:  4000 Ft/fő

l  SzilvANAp SzARvASoN: 
szeptember 5.: 7000 Ft/fő

l  NAGyBöRzSöNy-MáRiA - 
NoSzTRA-zEBEGéNy-váC: 
szeptember 12.: 8000 Ft/fő

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

www.KORUTAK.HU

"

"

Ez A KupoN 
500 FT-oT éR!  
1 ÚTRA 1 FŐNEK!
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A résztvevő gyerekek csak-
nem fele ingyen nyaralt a 
perecesi táborban. Ők év 
közben is száz százalékos ét-
kezési támogatást kapnak. A 
többieknek is csak annyi té-
rítési díjat kellett fizetniük, 
amennyit év közben fizettek 
az étkezésért.

Idén több mint hatszázan 
táboroztak Perecesen, kéthe-
tes turnusokban. Az utolsó a 
napokban fejeződött be. A tá-
borozók napjában háromszor 
étkezhettek a perecesi iskola 
menzáján. Mádai Linda, a tá-
bor vezetője úgy nyilatkozott, 
az első turnusban nagyon so-
kan voltak - körülbelül 250-en. 
A másodikban valamennyi-

vel kevesebben, a harmadikban 
120-an, így összesen 6-700 gye-
rek vett részt idén a perecesi tá-
borozásban.

A tábort támogatta az ön-
kormányzat, a gyermekek 
étkeztetését pedig a nyári 
szünetben is a Miskolci Közin-

tézmény-működtető 
Központ (MKMK) 

végzi. Zsóka Ro-
land élelme-
zési igazga-
tó elmondása 

szerint azok 
a gyerme-

kek, akik év 
közben száz 

százalékos ét-
kezési támogatást 

kapnak, itt is in-
gyen étkezhettek. Akik ötven 
százalékos támogatásban része-
sülnek, azok fél áron, s olyanok 
is voltak, akik teljes térítést fizet-
tek, de az ő számukra is mind-
össze nettó 367 forintba került 
a napi háromszori étkezés a tá-
borban. 

Csaknem ötven hátrányos 
helyzetű fiatal indult útnak 
nemrégiben Miskolcról, az 
úgynevezett Esélynövelő tá-
borba. A gyerekek egy he-
tet tölthettek el Tiszalökön, 

többségük csak így juthatott 
el nyaralni. Ez már a második 
turnus volt, amit a miskolci 
önkormányzat, a Máltai Sze-
retetszolgálat és a helyi roma 
nemzetiségi önkormányzat 

támogatott. Az első turnusban 
negyvenkét gyermek vett részt.

Több mint százmillió forint értékű hamis dollárt 
és pénzhamisításhoz használható eszközöket fog-
laltak le a napokban, egy miskolci nyomdában a 
Nemzeti Nyomozó Iroda (NNYI) munkatársai. A 
bankjegyeket egy edelényi és egy nyékládházi férfi 
gyártotta, egyikük korábban a Jobbik nyékládhá-
zi elnöke volt. A hamis pénzt Ukrajnában akarták 
forgalomba hozni.

A rajtaütés július 31-én tör-
tént, az Országos Rendőr-fő-
kapitányság múlt vasárnap 
közölte: két férfi pénzhami-
sítást tervezett Miskolcon, el-
fogták őket, ellenük pénz-
hamisítás bűntett kísérlet 
elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytat eljárást a 
Készenléti Rendőrség Nemze-
ti Nyomozó Iroda. 

A rendőrségi tájékozta-
tás szerint M. István 54 éves 
edelényi és Sz. István 59 éves 
nyékládházi lakos eddig isme-
retlen társaik megbízását kö-
vetően az év elején megálla-
podtak abban, hogy amerikai 

20 dolláros bank-
jegyeket készítenek, amelye-
ket közvetítőn keresztül kül-
földön hoznak forgalomba. 
A bankjegyek legyártását M. 
István vállalta, aki Miskolcon 
működtetett egy nyomdaipa-
ri céget. A Nemzeti Nyomozó 
Iroda munkatársai július 31-
én fogták el a két férfit, akik 
beismerő vallomást tettek. El-
mondták, hogy a kész hami-
sítványokat Ukrajnában kí-
vánták forgalomba hozni. A 
Napi Gazdaság internetes ol-
dala vasárnap délután azt kö-
zölte, hogy az egykori nyom-
datulajdonos Szász Istvánt, a 

Jobbik nyékládházi alapszer-
vezetének elnökét és társát 
gyanúsítja a rendőrség a ha-
mis dollárok előállításával.

A lap értesülésére reagálva 
Dobos Zoltán, a Jobbik sajtó-
főnök-helyettese közlemény-
ben tudatta: Sz. Istvánt, a 
nyékládházi alapszervezet ko-
rábbi elnökét elfogadhatatlan 
életvitele és megnyilvánulásai 
miatt a Jobbik Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei elnöksége 
etikai eljárás alá vonta. Sz. Ist-
ván az eljárást nem várta meg, 
hanem 2014 végén kilépett a 
Jobbikból. Ezután a nyéklád-

házi alapszervezetet a Jobbik 
országos elnöksége feloszlatta 
- olvasható a közleményben.

A gyanúsítottak előzetes le-
tartóztatásáról hétfő délután 
döntött a Miskolci Járásbíró-
ság.  – A Nemzeti Nyomozó 
Iroda különösen nagy értékű 
pénzre elkövetett pénzhami-
sítás bűntettének megalapo-
zott gyanúja miatt hallgatta 
ki az elkövetőket gyanúsított-
ként – mondta el Barkó Ta-
más, a B.-A.-Z. Megyei Fő-
ügyészség szóvivője. – Ennek 
a bűncselekménynek a BTK 
által meghatározott bünteté-

si tétele öttől tizenöt évig 
terjedő szabadságvesztés. 

A nyomdában vágás előtti 
papíríveket találtak a nyomo-
zók, minden lapon 12 darab 
húszdolláros bankjegy lenyo-
mata volt látható. Több, mint 
1800 ilyen ívet gyártottak le, a 
hamis pénz már majdnem ké-
szen volt - csak a sorszám és egy 
jelzés hiányzott. Összesen több, 
mint 430 ezer dollár értékben 
nyomtattak hamis pénzt – ez, 
ha valódi lenne, 122 millió fo-
rintot érne. A nyomozók továb-
bi bűnjeleket is lefoglaltak.

–  Az Sz. Istvánnál tartott 
házkutatás alkalmával szá-

mos pénzhamisítással ösz-
szefüggésbe hozható tárgyat 
találtak a rendőrök – nyilat-
kozta Csiszér-Kovács Viktó-
ria, az ORFK szóvivője – Le-
foglaltak több mint ezer ív, 
b/3-as méretű lapot, az ukrán 
hrivnya lenyomatával, feltehe-
tően ezen bankjegyek hamisí-
tását is tervezték.

Mint megtudtuk, nagy 
erőkkel folyik a gyanúsítot-
tak kapcsolatrendszerének 
felgöngyölítése is. A vizsgá-
lódás egyaránt kiterjed a szá-
mítógépes adathordozókra, a 
telefonforgalom és a cellain-
formációk adatelemzésére.

Fidesz: milyen kapcsolatot ápol a Jobbik bűnözői körökkel?
A Fidesz szerint az elmúlt napok hírei 

alapján felvetődik a kérdés, hogy milyen 
kapcsolatot ápol a Jobbik bűnözői körök-
kel és ebből mennyi bevétele van a párt-

nak. A Fidesz-frakció sajtóosztálya hétfői 
közleményében úgy fogalmazott: az elmúlt 
napokban kiderült, hogy „a Jobbikhoz kö-
tődő emberek” között van embercsempész, 

aki bevándorlókkal üzletel és van közöttük 
tolvaj, aki egy lakásba betörve készpénzt 
és értéktárgyakat tulajdonított el. „És van 
közöttük pénzhamisító, hiszen közismert, 

hogy a Jobbik eddigi nyékládházi elnöke el-
len eljárás folyik pénzhamisítás miatt, amit 
az érintett be is ismert” – írták a kormány-
pártiak.

Több száz gyermeK nyaralT idén 
ingyen Perecesen

Esélynövelő tábor a hátrányos 
helyzetűeknek

PénzHamisíTással gyanúsíTjáK 
a jobbiK volT nyéKládHázi elnöKéT
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Az AVALON Park Kft. nemrég megnyitott turisztikai létesítménye 
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

szakács, konyhai kisegítő és felszolgáló

Elvárás a szakirányú végezettség és releváns szakmai tapasztalat,  
ezen túlmenően fontos szempont  

a megbízhatóság, kreativitás, rugalmasság.  
További előnyt jelent a jó teherbíró képesség, csapatszellem  

és az önálló munkavégzés.

Amit kínálunk:
• Változatos feladatok és kihívásokkal teli munkakör
• Igényes munkakörnyezet
• Fiatalos, lendületes csapat

Munkavégzés helye:
• Miskolctapolca

A fényképes, név alapján elnevezett önéletrajzokat, motivációs levelet a pozíció meg-
nevezésével és bruttó bérigény feltüntetésével 2015. 08. 21-ig várjuk a hr@avalonpark.hu 
és chef@avalonpark.hu e-mail címre.

Bővebb információ: www.avalonpark.hu



Az 1864-ben alapított Borsod-Miskolci Gőzmalom Rt. az akkori Ma-
gyarország negyedik ilyen üzeme volt. „Az, hogy Miskolc a magyar vidé-
ki terménykereskedelem központja lett, egyedül a világhírű Borsod-Mis-
kolci Gőzmalomnak köszönhető” – írta 1933-ban a Reggeli Hírlap. 
Történetének első szakasza 1948-1949-ben zárult. Ezt követően Borsod 
megyei Malomipari Egyesülés, majd az átalakulási törvényig Gabonafor-
galmi és Malomipari Vállalat néven működött. 1948-ban államosították, 
majd 1949 decemberére befejeződött az újjáépítés. Az Északmagyaror-
szág 1949. december 20-i száma adta hírül, hogy „ma avatják a 3 éves 
terv keretében újjáépített miskolci István gőzmalmot.” 1972-ben kigyul-
ladt az őrlőüzeme, az ötemeletes épület ezer négyzetméternyi felületének 
fele kiégett. A Borsodi Gabonaipari Rt. „hivatalosan” 2011 májusában 
szűnt meg.                                                                 fotó: Mocsári LászLó

Múlt és jelen Miskolci Napló8
Akkor...

...és Most

1893-ban két jeles férfiú kapta meg a 
város legrangosabb elismerését. Ezek 
egyike Jókai Mór a magyar írófeje-
delem, aki 1893-ban ünnepelte írói 
munkásságának 50-ik évfordulóját.  

Miskolc város határozata szerint: 
„Azon alkalomból, hogy a magyar 
irodalom nagy nevű munkása Jókay 
Mór, kinek tüneményszerű írói 
képességét, szellemgazdag-
ságát és ragyogó fan-
táziáját a haza hatá-
rain kívül is, - úgy 
szólván az egész 
művelt világ bá-
mulja, dicsteljes 
írói működésé-
nek 50. évi ju-
bileumát ez év 
folyamán fogja 
megülni, testü-
letünk az e fe-
lett érzett hazafi-
úi örömének és 
az ünnepelt irán-
ti nagy tiszteleté-
nek kifejezéséül Jókay 
Mórt a koszorús költőt, 
Miskolcz város díszpolgárává 
megválasztja és egyértelműleg elhatá-
rozza, miképp a „Fazekas utcza”, hol 
a színművészet egykori felkentjének, 
Jókainé Laborfalvi Rózának bölcsője 
ringott, Jókai Mór nevéről „Jókai ut-
cza” nevet nyerjen, és hogy mind ezek-
ről az ünnepelt a díszpolgári oklevél 
átnyújtása mellett küldöttség útján ér-
tesíttessék.” 

Miskolc büszke volt arra, hogy jó-
val több szál fűzte az íróhoz, mint más 
magyar települést. Jókai Mór felesé-
ge Laborfalvi Róza, a híres színésznő 

miskolci volt, s az 1848/49-es szabad-
ságharc után Jókai a Miskolchoz nem 
messze található Tardonán bujkált. Jó-
kai Mór, számos alkalommal járt Mis-
kolcon, személyes ismertség fűzte szá-
mos miskolci tudóshoz, művészhez, 
íróhoz. 1857. szeptember 3-án a mis-
kolci második kőszínház megnyitóján 
ő mondta a díszbeszédet. 1883-ban, 40 

év után Jókainé Laborfalvi Róza 
elbúcsúzott a színpadtól a 

színészettől és visszavo-
nult. Miskolc díszün-

nepséget tartott a 
Korona szállóban 
nagy színésznő-
je méltatására, 
ahol Lévay Jó-
zsef mellett Jó-
kai Mór is fel-
szólalt: „Éppen 
ezekben a na-
pokban lesz 34 

esztendeje, hogy 
itt e városban jár-

tam. A mostaninál 
annyival hidegebb 

idő volt, hogy még a 
lelkünk is meg volt fagy-

va. Nem volt Haza, nem volt 
Magyarország. Összeomlott, s mind-
nyájunkat odatemetett a romjai alá. 
Feküdtünk csendesen. Ekkor történt 
az, hogy életem védangyala, az én édes 
asszonyom, éppen ilyen télben, fagy-
ban, mint a mai napságé, szökve el-
hagyta a fővárost, mert különben nem 
eresztették volna, s betegen, szenvedőn 
idesietett, engem az én vaderdőm sö-
tétjében felkeresni s hozott számomra 
egy jó barátok által szerzett komáro-
mi menlevelet. Ez volt az első feltáma-
dásra szólító Istenhang. Milyen vidám 

dolog mostan erre visszaemlékezni. 
Akkor nem jutott eszembe könnyezni, 
most az örömkönny szökik a szemem-
be, ha visszagondolok rá. NEKEM 
MISKOLCZ MÁSODIK SZÜLŐVÁ-
ROSOM, MERT ITT KELTEM KI A 
SÍRBÓL, ITT KEZDTEM EL EGY ÚJ 
ÉLETET” – emlékezett. 

Laborfalvi Róza 1886-ban 69 éve-
sen elhunyt, így Jókai díszpolgári cí-
mét már nem érhette meg. Az író az 
1700-as évek végén játszódó Barátfal-
vi Lévitában élethű képet fest az akko-
ri Miskolcról. Felismerhetjük az épülő 
mindszenti templomot, a Búza teret és 
Miskolc számos, most is jól is mert he-
lyét. Jókai 1904. május 5-én halt meg. 
Halálakor a miskolci lapok napokon 
keresztül fekete gyászkerettel jelentek 
meg. Vadnay Tibor a Borsodmegyei 
Lapokban hosszú cikkben emlékezett 
meg második atyjáról. Jókai Mór dísz-
polgári elismerése egy város hálája volt 
a barátságért, a „közös múltért”, mely 
a legnagyobb magyar íróhoz fűzte. 
(Folytatjuk)

soMorjAi LeheL 

Újabb titkokat mesélt el múlt 
szombaton a Diósgyőri vár az 
éj leple alatt a középkor em-
beréről. A látogatók ezút-
tal zseblámpával ered-
hettek az alkimisták, 
mágusok és boszor-
kányok nyomába.  

A Diósgyőri vár 
immár harmadik al-
kalommal rendezte 
meg titokzatos éjsza-
kai programját, ame-
lyen ezúttal misztikus 
időutazásra várták a lá-
togatókat. A középkori em-
ber életében erősen jelen volt a 
kíváncsiság az alkímia és a mágia 
iránt, s a téma a Diósgyőri vár tör-
ténetétől sem idegen. Kevesen tud-
ják, hogy Cillei Borbála, amellett, 
hogy ő volt az első királyné, aki 
jegyajándékul kapta Diósgyőr vá-

rát, a „fekete királynéként” is is-
mertté vált. A híresztelések szerint 
Luxemburgi Zsigmond felesége al-
kímiával is foglalkozott, különösen 
az aranycsinálás érdekelte.

Zsigmond 1401-ben, 9 éves kis-
lányként jegyezte el Cillei Borbálát, 
és 1405-ben 13 éves korában vette 

feleségül. A 24 év korkülönbség-
gel kötött házasságból 1409-

ben született meg Erzsébet, a 
későbbi Albert király felesé-
ge. Cillei Borbála ekkor 17 
éves volt.

1405. december 6-án Szé-
kesfehérvárott magyar ki-
rálynévá, 1414. november 

8-án Aachenben német király-
névá, 1437. február 11-én Prá-

gában cseh 
királynévá ko-

ronázták. 
1419 elején fel-

tételezett házas-
ságtörése miatt 
Zsigmond Nagy-
váradra száműz-
te, majd az év vé-
gén kibékült vele 
és 1424-ben ne-
kiadta a felvidéki 

bányavárosokat. 1437-ben egyes vé-
lekedések szerint a saját veje, Albert 
ellen szándékozott törni, és a ma-
gyar-cseh koronát Ulászló lengyel 
király kezére akarta játszani. Erre 
hivatkozva Albert, Zsigmond utóda 
fogságra vetette, és mint fogoly kí-
sérte Pozsonyig férjének holttestét. 
Albert király a megkoronáztatása 
után szabadon bocsátotta Borbálát, 
aki Lengyelországba menekült. Mi-
vel a magyar rendek nem engedték 
meg, hogy visszatérjen az országba, 
és a lengyelek sem szívesen látták, 

Csehországba vonult, ahol Mělník 
várában élt még 12 évig és alkímiá-
val foglalkozott.

A Diósgyőri vár múlt szombat esti, 
titokzatos éjszakáján a látogatók az éj 
leple alatt most is kalandozhattak a 
vár termeiben, ahol megelevenedtek 
a történelmi alakok. A várudvarban 
eljárhatták az ördög útját, megismer-
kedhettek a „fekete királyné” törté-
netével, láthattak tűzzsonglőröket, 
lovagi párviadalt, megkóstolhattak 
egy középkori bájitalt, s láthattak bo-
szorkányokat is.

A Diósgyőri vár idén augusztus-
ban is várja a látogatókat az ország 
egyik legrangosabb történelmi játé-
kára, a vár fénykorát idéző, sokszínű 
programsorozatra. Az Augusztu-
si forgatag elnevezésű játékok idén 
nyolc napig tartanak, augusztus 15-
től 23-ig. (Bővebben az 5. oldalon)

(3. rész)

MiskoLc díszpoLgárAi: jókAi Mór

A fekete királyné nyomában
Alkimisták, mágusok, boszorkányok A Diósgyőri várbAn



Rémálom DiósgyőRben
Négy felkészülési meccs vár 
a MOL Liga rajtjáig a Ma-
cikra, akik, mint ismert, 
ezentúl DVTK-Jegesmed-
vék néven lépnek jégre.

Szeptember 11-én, a Fe-
rencváros elleni hazai mér-
kőzéssel kezdi majd meg 

menetelését a DVTK-Je-
gesmedvék csapata a MOL 
Liga idei szezonjában. A 

közös felkészülés augusztus 
3-án, hétfőn kezdődött, elő-
ször szárazedzésekkel, ezt 
egy hetes csapat- és erőnlét-
építő tréning követi a Tiszán. 
A csapat a hónap közepén 
kezdi meg a jeges edzéseket, 
és a rajtig edzőmérkőzése-
ken csiszolgatják majd a játé-
kot. Eddig négy meccset kö-
töttek le, amelyek időpontjai 
a következők:

DVTK-Jegesmedvék – KH 
Sanok aug. 21. péntek 19.00 
(Miskolci Jégcsarnok)

DVTK-Jegesmedvék – HC 

46 Bardejov aug. 28. péntek 
19.00 (Miskolci Jégcsarnok)

KH Sanok – DVTK-Jeges-
medvék szept. 3. csütörtök 
(Sanok)

HC 46 Bardejov – DVTK-Jeges-
medvék szept. 4. péntek (Bártfa)

A két idegenbeli mérkő-
zés kezdési időpontja még 
egyeztetés alatt áll. 
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Igazi rémálmot élhettek át a diósgyőriek múlt 
szombaton, az OTP Bank Liga 3. fordulójában, 
amikor a rendes játékidőn túl, öt perc alatt két 
gólt kapott a csapat idehaza a Videotontól. 
Így a megnyertnek hitt mérkőzésen végül 
még pontot sem sikerült szerezni.

A DVTK már a 9. percben megszerezte a veze-
tést, amikor Nikházi kapott nagy labdát a 16-os 
jobb oldalán, majd befűzte Viniciust, aki szabály-
talankodott vele szemben. A büntetőt Koman a bal 
alsó sarokba lőtte.  A 48. percben Simon ütött bele 
egy labdába a kezdőkörben, sárgát kapott érte, és 
mivel ez volt neki a második, emberelőnybe került 
a Diósgyőr. A rendes játékidőben nem változott az 
eredmény, vezetett a DVTK, a bíró öt percet hosz-
szabbított.  A 93. percben kiegyenlített a Videoton: 
Koman rosszul adta haza a labdát az ellenfél térfelé-
ről, Oliveira csapott le a labdára és az üres kapuba 
gurított. A váratlan pofon valószínűleg megzavarta 
a diósgyőrieket, ami nagyban közrejátszott abban, 
hogy a 95. percben, a lefújás előtt fordítani tudott a 
Videoton. A 95. percben Maréval bal oldali beadása 
után Pátkai közelről a DVTK kapujába fejelt. 

OTP Bank Liga 3. forduló. Diósgyőri VTK - Vi-
deoton FC 1-2 (1-0)

– Nagyon nehéz mit mondani egy ilyen mérkő-
zés után, amit normál körülmények között, a ren-
des játékidőben megnyertünk, végül mégsem kap-
tunk pontot – nyilatkozta Bekő Balázs vezetőedző 
a mérkőzés után.  Az első félidőben azt csináltuk, 
amit elterveztünk, jól játszottunk, voltak helyzete-
ink, gólt is lőttünk. A másodikban biztosabban áll-
tunk a lábunkon, nem ész nélkül, hanem ésszel sze-
rettük volna növelni az előnyünket. Semmi jel nem 
mutatott arra, hogy a Videoton gólt tudna szerezni, 
ívelgetéssel próbálkoztak. A végéről egyelőre nem 
tudok mit mondani, egy rossz döntéssel indult, ami 
sajnos benne van a futballban – tette hozzá az edző. 

elkezdték a felkészülést a macik
Öt perc alatt két gól a hosszabbításban

A Hell Miskolc Judo Club versenyzője a 
fináléig menetelt a 70 kilósok között a ber-
lini junior Európa Kupán. Legyőzte finn, 
svájci és olasz ellenfelét, majd az elődöntő-
ben a német riválisát is. A fináléban az oszt-
rák Michaela Polleres-szel került össze, a 
miskolci sportoló nyakába végül az ezüst-
érem került.

Mint ismeretes, az olimpiai kvalifikációs 
világbajnokságon Gercsák Szabina is képvi-
seli a magyar színeket augusztus 24. és 30. 
között. A magyar szövetség (MJSZ) elnök-
ségének döntése értelmében kilenc férfi és 
hét női versenyző utazik Kazahsztánba, az 
ötkarikás selejtezősorozat legfontosabb ál-
lomására.

gercsák szabina
második lett berlinben

Hétfőn tartották a megnyitó ünnep-
ségét annak a nyári karate-tábor-
nak, amelynek a Miskolci Rendészeti 
Szakközépiskola ad otthont. 

Az Oyama Karate Kyokushin Hun-
gary hosszú évek óta a Miskolci Rendé-
szeti Szakközépiskolában rendezi meg 
nemzetközi edzőtáborát, melynek tag-
jai között is számos rendvédelmi dolgo-
zó képviselteti magát.

A megnyitón részt vett Vereckei Csaba 
rendőr dandártábornok, Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-fő ka pitány, 
Taricska Tibor, rendőr őr nagy, a 

miskolci kiképzőköz-

pont vezetője, Polyák József harcművész, 
a magyar karate egyik alapítója és Kuta-
lik Tamás, a Nemzetközi Szent György 
Vitézei Lovagrend vezetője.

A tábort Borza József, 6. danos mes-
ter, az Oyama Karate Kyokushin Hun-

gary elnöke tartja. Shihan Borza, a 
Magyar Köztársaság Ezüst Érdemke-
reszt tulajdonosa, pályafutásának több 
mint 30 éve alatt több vezető pozíciót 
is betöltött már a karate magyar szer-
vezetében. 

Három szerb, öt magyar játékossal 
és új edzővel vág neki az NB I-nek a 
PannErgy MVLC csapata. 

– Olyan játékosokat sikerült iga-
zolni, akikkel harcba lehet indulni 
– mondta el Sike József, az új edző a 
csütörtöki sajtótájékoztatón. Marco 
Petkovic a Barcelonával Bajnokok 
Ligáját nyert, Milos Milicic és Ale-
xander Njegovan – ők hárman szerb 
vízilabda-játékosok, akik mostantól 
a PannErgy MVLC csapatát erősí-
tik.  – Ők igazi acélos, kemény, harcos 
szerb vízilabdát képviselnek – nyilat-
kozta Bachner András, a csapat szak-
mai vezetője. – De nagyon örülünk 
az Amerikában tanult és az ottani 
bajnokság egyik legjobb kapusának, 
Valics Bencének és az eddig U20-as-
ban játszó Tóth Máténak is. Rajtuk 
kívül Rony Groos, Takács János és 

Hornyák Olivér erősíti a csapatot. – 
Tehetséges játékosokat kaptam a ke-
zem alá, de még feladatunk, hogy egy 
csapattá váljunk, hiszen csak úgy tu-
dunk győzni – mondta Sike József. 
Kiss János alpolgármester biztosítot-
ta a klubot arról, hogy továbbra is tá-
mogatja őket a városvezetés. – A vá-
ros elkötelezett az úszó sport mellett. 
Nemcsak a profi csapatban gondol-
kodunk, hanem abban is, hogy minél 
többen megismerhessék a vízilabda 
kultúrát, sőt, s minél több gyermek 
számára legyen vonzó ez a sportág – 
emelte ki. 

A hétvégén strandvízilabda baj-
nokságot rendeznek a Miskolctapol-
cai Strandon. Bachner András szerint 
egy nagyon élvezetes sportágat ismer-
hetnek meg a nézők, ahol az újonnan 
összeállított miskolci vízilabdacsapat 
játékosai is szerepelnek majd.

megvan az új mVlC keret

KaRatésoK a RenDészeti  
szaKKÖzépisKolában

Egyedüli magyarként indult és má-
sodik helyezést ért el a miskolci Kar-
lowits-Juhász Tamás a világ egyik 
legnehezebb terepfutó versenyén. Az 
MVSI sportolója 180 versenyző közül 
hozta el az ezüstérmet. 

Az Etnatrail elnevezésű terepfutó 
versenyt lenyűgöző, s egyben igazán 
extrém környezetben rendezik meg év-
ről évre Szicíliában, az Etna lábánál. A 
résztvevőknek összesen 64 kilométert 
kell teljesíteniük a világ egyik legaktí-
vabb vulkánjánál. Átlagosan mintegy 
200 sportoló vág neki a megmérettetés-
nek, ám jó, ha a versenyzők fele célba ér.  
Az olasz Catania Vito Masssimo idén is 
elsőként végzett, a miskolci versenyző 
mindössze 20 perccel maradt el tőle.

miskolci siker  az etnánál



Miskolci NaplóHirdetés

Apróhirdetés
Opel Astra kombi 1700-as di-
esel, teljesen felújítva, 1996 
évjáratú, új gumikkal, vonó-
horoggal, extrákkal, eladó. 
Műszaki érvényes: 2016. 04. 
20-ig. Érdeklődni: 06-30/276-
44-50.
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, lambéri-
ázás, filagóriák, előtetők, 
ke rí tések, kerti házak és 
egyéb famunkák készítése;  
Velux ablakok beépítése, cse-
réje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőztetése. 
www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 
06-20/460-6775.
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HullAdékszÁllítÁs  
A megszOkOtt reNdbeN  

törtéNik AugusztusbAN is
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy  
a hulladékszállítás ünnepnapokon is, így augusztus hónap folyamán  
a megszokott ürítési rend szerint történik.
Az ügyfélszolgálati iroda, a hulladékudvarok és a hulladéklerakó nyitvatartásáról 
az alábbiakban adunk tájékoztatást.

Ügyfélszolgálati iroda:
3518 Miskolc, Erenyő u. 1.
Augusztus 20. (csütörtök): ZÁRVA
Augusztus 21. (péntek): ZÁRVA
Ezeken a napokon kérjük, hogy a www.mirehukoz.hu weboldalon az ügyfélszol-
gálat menüpont alatt található elektronikusan kitölthető űrlap elküldésével vegye 
fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot.

Hulladékudvarok és a József Attila úti átrakóállomás:
3527 Miskolc, József Attila utca 65. (4752/3. hrsz.)
3521 Miskolc, Bogáncs utca (0156/22. hrsz.)
3533 Miskolc, Lorántffy Zsuzsanna utca (33783/3. hrsz.)
Augusztus 20. (csütörtök): ZÁRVA
Augusztus 21. (péntek): 10:00–18:00
Augusztus 22. (szombat): 8:00–16:00

Hejőpapi regionális hulladéklerakó:
3594 Hejőpapi, 073/6 hrsz.
Augusztus 20. (csütörtök): ZÁRVA
Augusztus 21. (péntek): 6:00–20:00
Augusztus 22. (szombat): 6:00–14:00

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

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket 
kedvezményes áron a Mis-
kolci Naplóban hétköznap 
8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:

3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200,  
Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu

augusztus 5. – augusztus 11.

keresse LeGÚJABB AkCIÓNk TerMÉkeIT
vALAMeNNyI Coop ÜZLeTÜNkBeN

Minden nap 
szénsavas üdítő 

(málna-, narancs-, 
szőlő-, colaízű)

Egységár: 49,50 Ft/l 

2 liter 99 Ft

Amodent fogkrém
eredeti íz

EGységár: 2290 Ft/l 

100 ml  229 Ft

Farmer 
UHT tej
1 liter, 1,5 %

139 Ft

sertés comb 1 kg tőkehúst árusító üzl. 1099 Ft
kaiser téliszalámi 1 kg (csak COOP Szuper) 2999 Ft
Mlekpol trappista sajt 1 kg (COOP ABC, COOP Szuper) 949 Ft
és még további termékek.
keresse a hét minden napján településén Coop üzleteinket!

Hétvégi 
akció 

augusztus 
6-8-ig:

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

Tapéták széles választékban kaphatók
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Porciunkula búcsút rendez-
tek augusztus 1–jén és 2-án 
minorita templomban, a 
szombati és vasárnapi bú-
csúi szentmiséket Hess At-
tila pálos atya mutatta be.

A Porciunkula búcsú a fe-
rencesek bölcsőjét jelentő as-
sisi Porciunkula kápolna 
fölszentelésének emléknapja, 
melyet az egyház augusztus 
másodikán, illetve a hozzá kö-
zel eső vasárnapon ünnepel. 
Szent Ferencnek, miután hely-
reállította a romos kápolnát, 
egy alkalommal megjelent itt 
Jézus és a Szűzanya. Biztat-
ták, hogy kérjen valami nagy 

kegyelmet. Ferenc azt kérte, 
hogy aki ezt a kápolnát meglá-
togatja, teljes búcsút nyerhes-
sen. III. Honorius pápa 1216-
ban teljesítette Ferenc kérését, 
és augusztus 1-jén déltől más-
nap estig minden esztendő-
ben a szenvedő lelkekért is 
felajánlható teljes búcsút enge-
délyezett azoknak, akik fölke-
resik a Porciunkula kápolnát, 
gyónnak, áldoznak, és imád-
koznak a pápa szándékára. A 
pápák később a porciunkula 
búcsú tartásának jogát meg-
adták valamennyi ferences és 
klarissza templomnak.

A minorita templom Nagy-
boldogasszony búcsúja előtt, 

augusztus 12–14. között há-
romnapos lelkigyakorlatra 
kerül sor. A 18 órakor kezdő-
dő szentmiséken Czapkó Mi-
hály gyöngyösi káplán mond 
szentbeszédeket. A búcsút 

augusztus 15-én, szombaton, 
ugyancsak a 18 órai szentmi-
sén tartják, Seregély István ny. 
egri érsek mutatja be. Ezeken a 
napokon 17 órától imaórára és 
vecsernyére is várják a híveket.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Augusztus 10. | 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 Időjárás-
jelentés 20.20 Sporthírek 20.23  ProgramPont 20.30-06.00 Képújság

augusztus 11. | 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 MTK-DVTK 
NB I-es labdarúgó mérkőzés 21.00–06.00 Képújság

augusztus 12. | 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 13. | 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 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 Időjárásje-
lentés 20.20 Sporthírek 20.23  ProgramPont  20.30-06.00 Képújság

augusztus 14. | 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 15. | 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 Ötfős 
hadsereg, amerikai film 22.30–07.00 Képújság

augusztus 16. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 10.30 Képújság 18.00 Króni-
ka, heti hírösszefoglaló 18.28 Célkeresztben 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 Miskolci Nap-
ló 20.30 Krónika, hírösszefoglaló 20.55-07.00 Képújság

Ki volt az, aki az anyósom-
nak fogkrém helyett egy tu-
bus  pillanatragasztót adott? 
– ront be egy férfi a sarki 
élelmiszerboltba.
– Én voltam uram, nagyon 
sajnálom, tévedés történt - 
vallja be a segéd.
– Ugyan fiam, csak megkö-
szönni jöttem.

�
Szőke nő kérdi a vasutastól:
– Nem fog megrázni az 
áram, ha rálépek a sínre?
– Dehogyis, hölgyem! Csak 
arra vigyázzon, hogy a má-
sik lába ne érje közben a fel-
ső vezetéket.

�
Milyen a falusi abortusz?
– Lelövik a gólyát.

�
– Mondja, melyik vonattal 
lehet a leggyorsabban Bu-
dapestre jutni?
– A gyorsvonat öt perc 
múlva érkezik, a személy-
vonat pedig másfél óra 
múlva. Én mégis azt taná-
csolnám, hogy a személlyel 
menjen!
– Miért? Az lassabb is, ké-
sőbb is jön!
– A gyorsvonat viszont nem 
áll meg nálunk.

�
Feleség a férjnek:
– Nézd, milyen szép fehér 
lett az új inged az új mosó-
portól!
– Lehet, nekem viszont koc-
kásan jobban tetszett!

Csanyik, Majális park
Augusztus 8. V. Lecsó- és Pecsenyefesz-

tivál, KamaBajnokság. 
Miskolctapolcai református templom
Augusztus 9. 18 óra. Orgonaest Miskolc-

tapolcán. Orgonál Sepsy Károly lelkész, 
orgonaművész, közreműködik Sepsy Ka-
talin, szoprán. A belépés díjtalan, az ado-
mányok a templom építését szolgálják.

Grizzly Music Pub
Augusztus 8. 19 óra. Magyar táncház, a 

VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési 
Ház szervezésében. A talpalávalót a 
Csender Zenekar húzza.

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 létrehozott,  
háromnapos zenei eseményen három 
színpadon szól a zene. Mások mellett 
fellép a Punnany Massif, a Halott pénz, 
Akkezdet phiai, a Brains, itt lesznek 
hazánk híres lemezlovasai: Ludmilla, 
DJ. Budai és még sokan mások. A zene 
és képzőművészet mellett ifjúságvé-
delemi programok is megjelennek a 
fesztiválon.

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. 

Avalon Park, Miskolctapolca
Augusztus 11. 09.30 óra. I. HELL KART 

MÉDIA GOKART BAJNOKSÁG. 
Csodamalom, muzsikáló udvar
Augusztus 14. 19 óra. Jazz – est. 
Miskolci repülőtér
Augusztus 15. 9 óra. Nemzetközi Repü-

lőnap és Légiparádé.
Miskolci Egyetem, UNI CAFE kávézó 

és étterem
Augusztus 19. 19 óra. Chinorányi István 

szerzői estje. Közreműködik: Simon Fru-
zsina, Szécsi Viktória és Grimon Ákos. 

Pereces, Tárna tér
Augusztus 15. 17 óra. „Ott, ahol a 6-os meg-

áll”. Fúvószene, operett, vidám jelenetek 
és slágerek. Nosztalgiaműsor a Bányász 
Kulturális Egyesület szervezésében, a 
Szabadtéri Színpad Napja alkalmából. 

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, borsodi-
kumok. Kiállítás könyvekből, képesla-
pokból, folyóiratcikkekből. Megtekinthe-
tő a könyvtár földszintjén.

Kormányhivatali híreK

Dinnyevásárlás
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 
tájékoztatja a lakosságot, hogy a dinnyét szeletelni, lékelni csak 
abban az esetben lehet, ha a használt eszközök tisztításához és 
fertőtlenítéséhez, valamint a kézmosáshoz rendelkezésre áll-
nak a megfelelő feltételek. A dinnyét, a darabolást megelőzően 
minden esetben, tiszta, ivóvíz minőségű vízzel meg kell mosni, 
mert a héján található szalmonella, coli baktériumok - különö-
sen ilyen rendkívüli melegben – rövid időn belül okozhatnak 
hasmenéssel járó ételmérgezést. A keletkezett vágási felületet 
célszerű fóliával befedni, az egyéb szennyeződések, rovarok el-
leni védelemül, az élelmiszerbiztonsági kockázat csökkentése 
érdekében. Amennyiben a vevők az árusító helyeken nem ta-
pasztalják a fent említett feltételek teljesülését, ott nem tanácsos 
szeletelt dinnyét vásárolni.

Devizaalapú kölcsön 
elszámolásának vitatása
Miskolci olvasónk tartó-
san külföldön tartózko-
dott és most vette csak 
kézhez a pénzügyi 
intézmény devizaköl-
csön elszámolási értesí-
tőjét, Azt kérdezi, van-e 
még módja annak vita-
tására.

Az elszámolás időpontja a 
deviza alapú hitelesek, illetve 
a ténylegesen devizában tör-
lesztő adósoknál 2015. feb-
ruár 1., mint fordulónap.. Az 
erről szóló elszámolási értesí-
tőket a fogyasztóknak 2015. 
március 1. és április 30. között 
kellett megkapniuk.

Ha a fogyasztó, a pénzügyi 
intézmény által a számára 
megküldött elszámolást vitat-
ja, az elszámolás kézhez véte-
létől számított 30 napon belül 
panasszal élhetett a pénzügyi 
intézmény felé. Ez azonban 
nem jogvesztő határidő. A 
törvény szerint ugyanis, ha a 
fogyasztó akadályoztatva volt 
a panasz benyújtásában, a pa-

naszt az akadály meg-
szűnésétől számí-

tott 30 napon 
belül, de legké-

sőbb a panasz 
benyújtására nyitva 
álló határidőt követő 
90 napon belül be-
nyújthatja. Vagyis 

olvasónk esetében, az elvi 
lehetőség még nyitva áll, ha 
igazolni tudja tartós akadá-
lyoztatását.

A határidőben előterjesztett 
írásbeli panaszt, a pénzügyi 
intézmény 60 napon belül kö-
teles megválaszolni. A panasz 
elutasítása esetén, a fogyasz-
tó az elutasítás kézhez vételé-
től számított 30 napon belül 
a Pénzügyi Békéltető Testü-
let eljárását kezdeményezhe-
ti. Ezt az eljárást, csak a köz-
zétett nyomtatványon lehet 
előterjeszteni. A nyomtatvány 
letölthető a penzugyibekel-
tetotestulet.hu honlapról. Az 
eljárás a fogyasztó számára 
ingyenes.
strassburger gyula ügyvéD

a jogász válaszol
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Nyolc év után újra lesz repülőnap Miskolcon. Augusztus 
15-én ismét egész napos programmal várja a repülés és a gé-
pek szerelmeseit a Miskolci Repülőklub, de nem a hagyomá-
nyos tartalommal. Természetesen lesz repülés és érdekes földi 
programok, de aki elmegy a miskolci repülőtérre, számítson rá, 
hogy nagy valószínűséggel az egész napot ott fogja tölteni! A 
repülések reggel 9-kor startolnak, és egészen napnyugtáig tar-
tanak. Lesz II. világháborús légi csata, modern katonai gépek 
bemutatója, kötelékrepülés, éjszakai látványrepülés, helikopter 
bemutató, ejtőernyős ugrás, és természetesen sétarepülésre is 
lesz lehetőség. Bemutatkoznak a közönségnek a sugárhajtómű-
ves, a dugattyús, az oldtimer, a műrepülő és az úgynevezett ult-
ralight repülőgépek is, az egész napon át tartó, egyéni és kötelék 
formációs bemutatókon.

Akik esetleg elfáradnak a légi attrakciók nézegetésében, azo-
kat hasonlóan érdekes programok várják a földön is. Sok más 
mellett vásári hangulatú vendéglátás, amerikai foci, veterán-
autó-kiállítás és a Spider mentőcsoport bemutatója szórakoz-
tat majd, este pedig New Level Empire nagykoncertjére várják 
vendégeket a miskolci repülőtéren.

zarándoklat a Kárpát-hazában
Augusztus 22-én, szomba-
ton idén is megrendezik az 
1Úton Nemzetközi Zarán-
doknapot.

Reggel 8 órakor Mis-
kolc-Görömböly görög kato-
likus templomából indulnak 
majd el a zarándokcsapatok 

Kisgyőrön át Kács illetve Mis-
kolcon keresztül Sajópálfa-
la kegyhelyére. A zarándok-
lat idén a megbékélésért és az 
egységért kerül megrendezés-
re a Kárpát-hazában, Erdélytől 
az Őrvidékig, a Mária út teljes 
hosszán. Az esemény honlapja: 
www.1uton.mariaut.hu

2015. augusztus 12-től ismét 
lesz Szirmán kihelyezett ön-
kormányzati ügyfélszolgálat. 
Minden hónap második szer-
dáján lesz ügyfélfogadás, 8 és 
17:30 óra között, az Erkel F. u. 
59. sz. alatt (Református Kul-
túrház). Először tehát augusz-
tus 12-én várják az ügyfeleket, 
az alábbi szociális ügyekben: 
rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezmény; halmozottan 
hátrányos helyzet megállapítá-
sa; gyógyszertámogatás; lakás-

fenntartási támogatás; fiatalok 
önálló életkezdési támogatá-
sa; menetrend szerinti helyi 
tömegközlekedés igénybevé-
teléhez biztosított támogatás; 
ifjúságvédelmi támogatás; Sal-
kaházi Sára Miskolc Program; 
krízis helyzet kezelése; rend-
kívüli települési támogatás; 
gyermekétkeztetés térítési díj 
kedvezménye. Ezeken a napo-
kon 16-17:30 óra között Szécsé-
nyi Marianna önkormányzati 
képviselő fogadóórát tart.

Nemzetközi repülőnap 
és légiparádé

egyházi hírek, események

Kihelyezett ügyfélszolgálat szirmán



Mozaik Miskolci Napló

Szerdán negyedik alkalommal rendelt el hőségriasztást az idén az országos tiszti főorvos, hétfőn (augusztus 10-én) éjfélig. 
Frissítő, helyi záporokra, zivatarokra a jövő hét elején van esély, de az ország döntő részén száraz idő ígérkezik. Komoly lehűlés 
jelei egyelőre nem látszanak, ezért könnyen előfordulhat, hogy meghosszabbítják a riasztást. Az átlagosnál melegebb időjárás 
megterheli a szervezetet, egészségügyi panaszokat, kellemetlen tüneteket, dekoncentrációt okozhat. Vannak különösen veszé-
lyeztetett csoportok, ilyenek például a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegek. A nagy melegben külö-
nösen figyelni kell a fokozott folyadékbevitelre. Kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők és zsíros 
ételek fogyasztását. Délelőtt 11 és délután 15 óra között lehetőség szerint árnyékba kell húzódni.                Fotó:  Mocsári LászLó

Elsodorta a villamos
Elsodort egy nőt a villamos július 30-án este, a Villanyrendőr 

közelében. Úgy tudjuk, a szerelvény már elindult a megállóból, 
amikor a baleset történt, a későbbi sérült állítólag a villamosnak 
esett. A rendőrség információi szerint a nő ittas állapotban volt, 
ismeretlen fokú sérülésekkel szállították kórházba. A helyszíne-
lés ideje alatt villamospótló autóbuszok jártak a vonalon.

Holttestet találtak Miskolc belvárosában

Lakossági bejelentés alapján egy 40 év körüli férfi holttestét 
találták meg a rendőrök augusztus 6-án délelőtt Miskolc belvá-
rosában, a Bajcsy-Zsilinszky utca 8. szám mögötti parkolóban. 
A holttestre egy autóban bukkantak rá. Szabó-Berdár Csilla, 
a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője lapzártán-
kig annyit közölt, eddigi információik szerint nem merült fel 
idegenkezűség gyanúja. Más forrásból úgy értesültünk. hogy a 
férfi súlyos belső szervi betegségben szenvedett, ez is előidéz-
hette a halálát.

Tragikus szabadtéri tűz
A hatóság ismételt figyel-

meztetései ellenére, továbbra 
is gyakoriak a szabadtéri tü-

zek – olyan is van, amelyik tragédiát okoz. Augusztus 1-jén ezeröt-
száz négyzetméter területen gyulladt ki a szárazfű, az aljnövényzet 
és az akácos Révleányvár külterületén, a Fő út mellett. A káresethez 
a cigándi hivatásos tűzoltókat, valamint a katasztrófavédelmi mű-
veleti szolgálatot riasztották, akik egy sérült személyt találtak a tűz 
közelében. A helyszínre riasztott mentők már nem tudtak segíteni 
rajta. A lángokat egy vízsugárral és kéziszerszámokkal rövid idő be-
lül megfékezték, az esettel kapcsolatban tűzvizsgálati eljárás indult – 
közölte a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

Gyógyszereket lopott
Két órán belül elfogták a szerencsi rendőrök azt a nőt, aki au-

gusztus 3-án egy gyógyszertárba tört be. B. Istvánné 32 éves 
legyesbényei lakos elfogását követően beismerő vallomást tett. 
Elmondta, azért tört be lakóhelyén a gyógyszertárba, mert 
elfogy tak a rendszeresen szedett gyógyszerei, ezeket akarta pó-
tolni. A Szerencsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya lopás 
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat bünte-
tőeljárást B. Istvánné ellen. 

Busz ütközött személyautóval
A huszonegyes busz autóval ütközött össze augusztus 3-án, 

délután Miskolcon, az Első utca környékén. Helyszíni infor-
mációink szerint személyi sérülés nem történt, a karambol egy 
sávváltás miatt következett be. Azt egyelőre nem lehetett tudni, 
melyik jármű volt a hibás, mindkét sofőr a másikat hibáztatta. 

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják 
rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, amelyre üzene-
teiket, problémáikat elküldhetik: info@mikom.hu. Dr. Strass-
burger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

MiNdENkit érHEt joGEsEt

HEti Horoszkóp
Kos (március 21 - április 20) Eddig bátran kiállt amellett, 
amiben hitt, de a sok negatív hang most elbizonytalaníthatja. 
Ne hagyja, hogy elvegyék a kedvét, kövesse a kitűzött céljait. 

Ezen a héten jobbnál jobb lehetőségek kecsegtethetik.

Bika (április 21 - május 20) Óvatosan próbál a dolgok végé-
re járni, mert tudja, hogy amik esetleg mással történnek, az Ön 
életét is befolyásolhatják. Legyen tapintatos, nehogy valaki úgy 

érezze, a magánéletében vájkál, az idő igazolja majd a befektetett munkát.

Ikrek (május 21 - június 21) Úgy érezheti, túl sok időt vesz-
teget valami olyasmire, ami valójában nem okoz örömet Ön-
nek. Az élet túl rövid, ne pazarolja az energiáit olyan dolgokra, 

amelyek nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket.

Rák (június 22 - július 22) Ne hagyja, hogy eltereljék a fi-
gyelmét, koncentráljon a lényegre, mert most minden azon 
múlik, hogy időben tudja-e elérni a kitűzött célt. Ha hama-

rabb végez a kötelességekkel, több idő marad a pihenésre.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Egy apró nézeteltérésből pa-
rázs vita alakulhat ki, de nem szabad hagynia, hogy ez messzebbre 
menjen, mint amennyire szükséges. Uralkodjon az indulatain, ne-

hogy valami olyasmit mondjon, amit később megbánhat.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Valami sokkal tovább tart, 
mint ameddig indokolt lenne, ez pedig elveheti a kedvét, hogy to-
vábbra is foglakozzon vele. Pedig a nehezén már túl van, innen a 

könnyebb rész jön. Ne késlekedjen, ne hagyja, hogy elszálljon a lelkesedése.

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

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

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

tartsa a szemét a célon. Újra rá kell találnia arra, ami kezdetektől motiválta. 

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

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

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

kiönteni a szívét, s hagyja, hogy valaki végre rávegye a probléma elhárítására.

Vízöntő (január 21 - február 19) Nem csak egy jó ötlete lehet 
ma, de olyanokat is találhat, akikkel meg tudja osztani, így a do-
log gyorsan gyümölcsözővé válhat. Minden egybevág, hogy a 

dolgok innen a lehető legjobban alakuljanak.

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

ba érni, mint a rossz úton elindulni. Nem árt néha lazítani, meditálni egy kicsit.

„Harap-utca három alatt, megnyílott a kutya-tár” – írja köz-
ismert versikéjében Weöres Sándor. Múlt vasárnap Miskolcon 
nem a kutya-tár nyílt meg, hanem a belvárosi „kutyás” piknik 
és a helyszín sem a Harap-utca három volt, hanem a belvárosi 
liget, de a résztvevők azért nagyon jól érezték magukat. 

A  hét fotója
Mocsári LászLó     
FELvétELE

kutya-tár

Forró NyoMoN

Miskolc városrészei

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben miskolci vá-
rosrészek neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, 
egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb szeptember 
2-án éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Mis-
kolc, 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.
Legutóbbi rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Ható-

sági ellenőrzések, 2. Telepfelszámolás, 3. Kamerarendszer. 4. Városi rendé-
szet. Nyertesek: Hajdú Józsefné (Miskolc), Kiss Róbert (Tiszaújváros).

2

12

Újabb hőségriaszTás


