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Nem épül gyermekotthon Pere-
cesen, Pakusza Zoltán csak rio-
gatja a miskolciakat – erről írnak 
közös közleményükben Novák 
Józsefné és Deák Bárdos Mihály 
helyi fideszes képviselők. 

Pakusza Zoltán jobbikos önkor-
mányzati képviselő heti, sőt napi 
gyakorisággal próbál híres lenni 
és bekerülni valamelyik újságba. 
Ezért leveleket írogat, gátlás nél-
kül állít butaságokat különféle fó-
rumokon, valamint a legnagyobb 
nyilvánosság előtt, rendszeresen 
terjeszt rémhíreket – fogalmaz-
nak közleményükben a fideszes 
politikusok. Mint írják, „Pakuszát 
perecesi választóinak valóságos 
problémái sajnos egyáltalán nem 
érdeklik!”, s mindezek után semmi 
meglepő nincs abban, hogy elfe-
lejtette a jobbikos „mestertervet”, 
mely szerint az egész országot, így 
Perecest is cigánygyerekekkel teli 
nevelőotthonokkal kellene teleépí-
teni. Sőt, zavarában Pakusza, egy 
állítólag Perecesre tervezett ne-
velőotthon létrehozása ellen szó-
lította fel tiltakozásra Fidesz-KD-
NP-s képviselőtársait. – Pakuszát 
természetesen nem zavarják a té-
nyek. Nem zavarja, hogy ilyen 
nevelőotthon Perecesen nem fog 
épülni és nem zavarja az sem, hogy 
Miskolc város vezetése nemcsak 

beszél, hanem erőn felül teljesít is 
a közbiztonság, a biztonságérzet 
javítása érdekében. Perecesen is – 
írja Novák Józsefné és Deák Bár-
dos Mihály.

Végezetül még egyszer: cigány-
gyerekekkel teli nevelőotthonok-
kal Pakusza pártja, a Jobbik kí-
vánja teleépíteni városainkat, nem 
a Fidesz-KDNP – zárul a fideszes 
képviselők közleménye. 

***
Mint ismeretes, több jobbikos 

politikus – köztük Pakusza Zoltán 
is – kihangsúlyozta, véleményük 
szerint a hátrányos helyzetű, ve-
szélyeztetett gyerekeket bentlaká-
sos iskolákban kellene elhelyezni. 
Pakusza Zoltán egy 2013. januá-
ri sajtótájékoztatóján azt mondta: 
tanárként és politikusként is az a 
véleménye, hogy a hátrányos hely-
zetű és roma gyerekek ugyanazt az 
oktatást kapják, mint a többiek, így 
nem az iskolában vannak hátrány-
ban, hanem azt otthonról hozzák 
magukkal. Ezeket az otthonról ho-
zott hátrányokat pedig bentlaká-
sos iskolákkal lehetne orvosolni. 
Dúró Dóra, a párt akkori szóvivő-
je 2014. márciusában egy sajtótájé-
koztatón szintén úgy nyilatkozott: 
ha a családi háttér olyan, hogy az a 
gyermeket a „bűnözésre ösztönzi”, 
akkor a Jobbik szerint a bentlaká-
sos iskola lenne a megoldás. 

Fidesz: nem lesz gyermek- 
otthon Perecesen!

A miskolci önkormányzat telep-fel-
számolási programjának keretében, 
pénteken reggel a Tetemvár Alsó 
Pincesoron bontottak el egy romos 
ingatlant. A lakók már korábban, ön-
kéntesen kiköltöztek a 88. szám alatti 
házból.

A miskolci nyomortelepek felszámo-
lása két éve kezdődött, a programot 35 
ezernél is többen támogatták aláírásuk-
kal. Azóta az önkormányzat folyamato-
san szerzi meg az ingatlanokat a szeg-
regátumok területén. A lakóknak, ha 
nem halmoztak fel tartozást, és megfe-
lelnek a feltételeknek az önkormányzat 
segít új lakáshoz jutni. Ingyen viszont 
senki nem kap lakást.

– A városvezetés célkitűzéseinek 
megfelelően Miskolcon folyamato-
san számoljuk fel a nyomortelepeket 
– mondta el a helyszínen Schweick-
hardt Gyula. A polgármesteri biztos 
emlékeztetett, idén már a Bábonyi-
bércen és a Dráva utcában is bon-
tottak el romos ingatlanokat. Sorra 
állapodnak meg a Számozott utcai la-
kókkal, ott is folytatódnak a megkez-
dett folyamatok.

A tetemvári ingatlant már lakók nél-
kül vette át az önkormányzat. A polgár-
mesteri biztos emlékeztetett: lehetőség 
van arra, hogy az önkormányzat erre 
vonatkozó jogszabályai alapján bérla-
kásra pályázzanak az érintettek. Akik 
esetében ez nem lehetséges, azok a he-
lyi esélyegyenlőségi programban meg-
határozott feltételek szerint juthatnak 
ingatlanhoz. 

– Ezen ingatlanok tekintetében hasz-
nálati díjat, illetve az ingatlan használa-
tával kapcsolatos költségek megtéríté-
sét kell vállalniuk. Itt tehát nem bérleti 
díjról van szó, hanem más jogcímen 
fizetik meg az ingatlan használatának 

költségeit – ismertette Schweickhardt 
Gyula. Ingyen tehát senki nem kap la-
kást. 

A polgármesteri biztos hangsúlyozta: 
az önkormányzat folyamatosan szerzi 
meg az ingatlanokat a szegregátumok 
területén, biztosítva ezzel annak lehe-
tőségét, hogy felszámolják a nyomor-
telepeket Miskolcon. – Folyamatosan 
vizsgáljuk azokat a lehetőségeket, hogy 
hol tudunk ilyen ingatlanokat szerezni, 
illetve vizsgáljuk azt is, hogy a Számo-
zott utcában, ahol már sikerült megálla-
podni a lakókkal, milyen ütemezésben 
tudjuk folytatni a telep megszüntetését 
– fűzte hozzá.

MISKOLCON NINCS 
 INGYEN LAKÁS!

Folytatódik a nyomortelep-felszámolás

Ötletpályázatot írt ki 
a miskolci önkor-
mányzat az egyko-
ri leánykollégium 
épületének fejleszté-
sére, a Dózsa György 
úton. Az eredmény-
hirdetést csütörtökön 
délelőtt tartották, a 
városházán. 

Az érdekes és egye-
di építészeti megoldásokat rejtő épület 1966-
ban készült, Krisztik Pál tervei alapján. Ma üre-
sen áll, 2012-ben bezárták. – Az önkormányzat 
szándéka jelen pillanatban az, hogy egy olyan 
modern innovációs központot hozzon létre – 
irodákkal, infrastruktúrával, kiegészítő létesít-
ményekkel – amely ma egyértelműen hiányzik, 
nem csupán a városból, hanem az egész régió-
ból – mondta el az eredményhirdetésen Rostás 
László főépítész. – Egy olyan magas színvonalú 
„A” kategóriás irodaépületet kívánunk kialakí-
tani, amely méltó helyet tud adni az elkövetkező 

időszakban ezeknek 
a funkcióknak – tette 
hozzá. 

Kiss János alpol-
gármester kiemelte, 
azt szeretnék, hogy 
egy minőségi, kreatív 
élet költözzön visz-
sza az épületbe. – Ha 
ez egy inkubációs ház 
lesz, akkor itt nyilván 
olyan kezdő vállal-

kozások fognak megjelenni, amelyeknek hasz-
nosítható ötleteik, elképzeléseik lesznek. Ezek 
mögé kell majd megfelelő infrastrukturális hát-
teret, közösséget, műhelykapcsolatot biztosítani 
– hangoztatta az alpolgármester. 

A volt kollégiumi épület felújítására tervpá-
lyázatot írtak ki, amelyre hat építészeti cég je-
lentkezett. Mindegyik terveit díjazták és meg 
is vásárolták. Ezekből állhat majd össze a végső 
koncepció az egykori leánykollégium jellegze-
tes épületének felújítására. Az első díjat a Hart-
mann Építész Kft. nyerte el. 

IRODAHÁZ LEHET AZ EGYKORI  
LEÁNYKOLLÉGIUMBÓL Százmillió forintos nagyságrendben kezdőd-

nek fejlesztések az autóiparban érdekelt japán 
Shinwa konszern miskolci gyárában – közölte a 
nyolcszáz dolgozót, köztük japán és maláj szak-
embereket foglalkoztató Shinwa Magyarország 
Precíziós Kft. 

Immár tizennyolc éve, hogy a japán cég Mis-
kolcot választotta európai központjának, s az el-
telt időszakban világszinten elismert lett a borso-
di gyártóközpont. Ma már szinte minden vezető 
autómárkában megtalálha-

tók a Shinwa Miskolcon gyártott 
klímavezérlő- és audio előlapjai és funkcionális 
gombszettjei.  Az elmúlt években jelentős beru-
házások zajlottak a cégnél, számos új fröccsöntő 
gépet telepítettek, a kezdetekhez képest kapacitá-
sukat megnégyszerezték. Európai viszonylatban is 
egyedülálló festőegységet hoztak létre, a fejleszté-
sek pedig tovább folytatódnak. A tájékoztatás ki-
tér arra is, hogy a Shinwa miskolci egysége nem 
egyszerű összeszerelő üzem, a gyár szakemberei 
a vevőkkel egyeztetve komoly termékprojekteket 
készítenek elő, egyedi gyártástechnológiával állít-
va elő azokat. A cég dinamikus fejlődési pályára 
állt, 2014-hez képest tavaly nettó árbevétele ötszáz 

millió forinttal csaknem 9,2 milliárd forintra nőtt, 
miközben az üzemi eredmény 172 millió forintról 
228 millió forintra emelkedett.

– A Shinwa 18 éve Miskolc sikere is. Olyan 
partnerei vannak, mint a BMW, Mercedes, Hon-
da, Toyota, az amerikai piacon pedig a Buick és a 
Chevrolet. A megrendelői kör folyamatosan bő-
vül, ezzel a város termelőkapacitása felértékelő-
dik, Miskolc neve egyre ismertebb az autóipar 
számára – mondta a Shinwa 

gyáregységgel is szoros kapcsola-
tot tartó Miskolc Holding Zrt. gazdaságfejlesztési 
igazgatója, Vécsi György. Kiemelte, gazdaságfej-
lesztési tevékenységük célja az új befektetők le-
telepítése mellett a jelen lévő vállalkozások meg-
tartása és fejlesztése is. – Több mint 30 miskolci 
kiemelt vállalattal vagyunk napi kapcsolatban, 
többek között HR szolgáltatásokkal, felnőttkép-
zéssel, a helyi közlekedés igény szerinti átszer-
vezésével, a hazai fejlesztési források lehívásával 
segítjük őket – hangsúlyozta Vécsi György. A 
miskolci gyárban nemcsak magyar, hanem japán 
és maláj szakemberek is dolgoznak, akik szak-
ismerete és kapcsolatrendszere révén Európa és 
Ázsia mellett az amerikai piacon is hódítanak a 
miskolci gyár termékei. 

Százmilliós fejlesztés a Shinwánál



A köztisztviselők és kormány-
tisztviselők napja alkalmából dí-
szünnepséget rendezett a megyei 
kormányhivatal a Miskolci Nem-
zeti Színházban. 

Demeter Ervin megyei kormány-
megbízott beszédében elmondta, 
mozgalmas évet hagynak maguk 
mögött. A „Földet a gazdáknak” 
program keretében 864 ingatlant 
értékesített a megyei kormányhiva-
tal; 12 ezer hektár, korábban állami 
tulajdonban lévő termőföld talál-
ta meg az igazi gazdáját. A megyé-
ben jelenleg 19, második generációs 
kormányablak működik, több mint 
ezer ügykör intézésére nyílik lehe-
tőség. Zöld-Nagy Viktória, a terüle-
ti közigazgatás fejlesztéséért felelős 
helyettes államtitkár köszöntőjében 
úgy fogalmazott, a közigazgatásban 
rendszerváltozás mértékű átalakí-
tásokat hajtottak végre 2010-től, s 

2014-ben ez a program bürokrácia-
csökkentéssel is kiegészült. – Mind-
ezek mellett egy igen jelentős bér-
emelést hajtunk végre: július 1-jétől 
előbb a járási hivatali rendszerben, 
majd január 1-jétől megyei szinten. 
Átlagosan 30 százalékkal emelked-
nek az illetmények – hangsúlyozta. 

Az Év kormánytisztviselője elis-
merést idén Kozmáné Domoszlai 
Mónika vehette át. Kormánymegbí-
zotti dicséretben részesültek Maksa 
Ágnes, Békési Ivett Zita, Rédecsi Ár-
pád, Gergely István, Berziné Szarka 
Ilona, Elek Franciska, Orosz László, 
Matyi Lászlóné, Hajdú Zsuzsanna, 
Szántói Béla Józsefné, Kmetz Gab-
riella, Bene-Czeglédi Natália, Szar-
vas Gyula, Kocsiscsák Attila, Bányai 
Mariann, Béres Emese, Juhászné 
Munkácsi Anikó, Mihálykóné Ká-
kóczky Éva, Dobai Szidónia Edit, 
Budai Károly kormánytisztviselők 
és Takács Attila munkavállaló.

198 éve született az „anyák meg-
mentője”. Semmelweis Ignác 
születésnapja egyben a magyar 
egészségügy ünnepe is. Erre 
emlékeztek csütörtökön a MI-
SEK-ben, ahol átadták az idei 
Semmelweis-díjat, s háziorvoso-
kat, védőnőket, mentősöket, kül-
sős dolgozókat is kitüntettek.

A Semmelweis-napot a magyar 
egészségügy napját 1992 óta ünne-
peljük minden év július 1-jén, Sem-
melweis Ignác születésnapján. 

A MISEK-ben tartott 
megemlékezésen hagyo-
mányosan megkoszo-
rúzták az intézmény né-
vadójának, Semmelweis 
Ignácnak a szobrát.  Az 
orvosok és a vezetőség 
döntése alapján a Sem-
melweis-díjat idén az infe-
ktológiai osztály főorvosa 
vehette át. Horváth Éva 33 
éve kezdte orvosi pálya-
futását és azóta is az első 
munkahelyén dolgozik. 
Mint mondta egész gyer-
mekkorában arra készült, hogy or-
vos lehessen, gyógyíthasson. Ha új-
rakezdhetné az életét, akkor is ezt a 
pályát választaná. – Örültem és meg-
lepetésként ért, hogy én lettem az idei 
díjazott. Természetesen felemelő ér-
zés, hogy az ember munkáját ilyen 
szinten elismerik – nyilatkozta. 

Tiba Sándor, a MISEK főigaz-
gatója kiemelte, hogy a szférában 
bejelentett bérmegállapodásnak 
köszönhetően, a szakorvosok és 
szakgyógyszerészek szeptember 
1-től bruttó 107 ezer forintos alap-
béremelést kapnak, 2017-ben pedig 
további bruttó 100 ezer forintot.

– Nagyon jó iránynak 
tartom, és azt gondolom, 
hogy követendő az a faj-
ta béremelés, ami most 
lesz és ami a követke-
ző években megvalósul. 
Biztos vagyok benne, 
hogy ha mi vezetők még 
a munkaszervezésen is 
tudunk kicsit javítani, 
akkor meg fog szűnni 

az orvosok külföldre vándorlá-
sa, elfogadhatóbb lesz a bérezés – 
hangsúlyozta.

A Semmelweis napon átadtak 
főorvosi és adjunktusi kinevezése-
ket, kórházi elismeréseket, emellett 
háziorvosokat és mentősöket is dí-
jaztak.

Miskolcra látogatott csütörtökön 
Johann Marx, a Dél-afrikai Köz-
társaság budapesti (és horvátor-
szági) nagykövete. 

A diplomatát Kiss Gábor alpol-
gármester fogadta a városházán, 
röviden bemutatva városunkat és 
annak jövőképét.  Johann Marx el-
mondta, először jár Miskolcon és 
nagyon szépnek találja a várost.  

A nagykövet a két ország, illetve 
Dél-Afrika és Miskolc gazdasági 
együttműködését is érintette. Mint 
mondta, hazája óriási infrastruk-
turális hiányosságokkal küzd, 
mindkét ország számára hasznos 
lehet vegyes vállalatok létrehozása. 

Kiemelte, a magyar kormány száz 
ösztöndíjat kínált fel a Dél-afrikai 
Köztársaságnak, hogy támogassa a 
szakemberek képzését. Az úgyne-
vezett BRICS országok (Brazília, 
Oroszország, India, Kína, Dél-af-
rikai Köztársaság) fejlesztési bank-
ja ugyanakkor ötven milliárd dol-
láros keretösszeggel rendelkezik 
infrastrukturális fejlesztésekre, 
ami a magyar, így a miskolci vál-
lalatok számára is komoly lehető-
séget kínál. Johann Marx kiemelte, 
Magyarországon már jelen vannak 
dél-afrikai cégek - többek között a 
KIKA és a PEPCO – mint mondta, 
szívesen látna hazájában ő is ma-
gyar cégeket.
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A kormánytisztviselőket 
köszöntötték 

A köztisztviselők munkáját méltat-
ta, köszönte meg Kriza Ákos pol-
gármester és Csiszár Miklós jegyző 
a köztisztviselők és kormánytiszt-
viselők napja alkalmából tartott 
csütörtöki ünnepségen.

Kriza Ákos köszöntőjében kiemel-
te, a közszférában egyre nagyobb 
hangsúlyt kap a szakmaiság.  A pol-
gármesteri hivatalban átszervezése-
ket hajtottak végre, új egységeket ala-
kítottak ki, új szabályozások léptek 
életbe, jelentősen javult a működés. 
– Legyenek büszkék arra, hogy ebben 
a hivatalban dolgoznak, és nap mint 
nap helytállnak. Nagyon fontos, hogy 
Önök is érezzék: elismerjük a munká-
jukat – fogalmazott a polgármester. 

Az ünnepségen Elismerő oklevelet 
vehetett át: Angyalné Soltész Kitti, a 
Jogi és Koordinációs Osztály jogi ügy-
intézője, Csordásné Gurbán Ágnes, a 
Pénzügyi Osztály költségvetési ügy-
intézője, Kerékgyártóné Teleki Kata-
lin, a Jogi és Koordinációs Osztály jogi 
ügyintézője, Ősz István, az Építési és 
Környezetvédelmi Osztály építésható-
sági ügyintézője, Szántóné Kiss Anna, 
a Pénzügyi Osztály pénzellátási cso-
portvezetője, Szomorné Takács Tün-

de, az Egészségügyi és Szociális Osz-
tály szociális ellátás szervezője.

Jó munkáért elismerő oklevelet ka-
pott: Kalas Tímea, a Jegyzői Titkár-
ság munkatársa, Szlafkai Istvánné, a 
Polgármesteri Programiroda munka-
társa, Regőczi Orsolya, a Polgármes-
teri Programiroda munkatársa, Szabó 
András, a Hatósági Osztály vezetője, 
Szekanecz Noémi, az Egészségügyi és 
Szociális Osztály vezetője, Tőzsér Iván, 
a Vagyonfelügyeleti Osztály koordiná-
ciós ügyintézője, Zsigmond Ferenc, az 
Ellátási Osztály csoportvezetője.  

Az Év köztisztviselője kitüntetést 
vehetett át: Buda Zsuzsanna, a Jogi-és 
Koordinációs Osztály vezetője, Erdei-
né Gadó Helga, a Városépítészeti Osz-
tály vezetője, Nagyné Török Katalin, 
az Adóosztály adóellenőre A 2016. 
évi Életmű-díjat kapta: Árkné Majo-
ros Ildikó térinformatikai rendsze-
rüzemeltető, a Városépítészeti Osz-
tály munkatársa, Gődény Ferencné 
szociális ügyintéző, a Jegyzői Kabinet 
Egészségügyi és Szociális Osztályá-
nak munkatársa, Miklós Béláné al-
jegyző, a Jegyzői Kabinet vezetője.

SEMMELWEIS NAP, A GYÓGYÍTÓK ÜNNEPE Miskolcon a dél-afrikai 
nagykövet

„Nagyon fontos, hogy Önök is érezzék: 
elismerjük a munkájukat!”



Utolsó állomásához érkezett csü-
törtökön a megyei kórházban az a 
fotókiállítás-sorozat, amely a hazai 
légimentés történetét és a Miskolci 
Bázis tizenöt évét mutatja be. 

A „Hogy Mások Élhes-
senek...” elnevezésű tárla-
tot korábban a megye vala-
mennyi járási hivatalában 
kiállították. A rendezvény-
sorozat utolsó tárlatát csü-
törtökön, a Semmelweis 
nap alkalmából nyitották 
meg a megyei kórház Csil-
lagpont aulájában. Az ün-
nepségen Czabajszki Máté 
a Magyarországi Légimen-
tésért Alapítvány kurató-

riumi tagja mondott köszöntőt, az 
alapítványt Nagy Boglárka alapító 
mutatta be. A kiállítás Csöbör Ka-
talin országgyűlési képviselő nyitot-
ta meg. – Örülök, hogy itt lehetek a 

sorozat végállomásánál, hiszen én 
nyitottam meg az első kiállítást is, 
2015. szeptemberében. Semmelweis 
Ignác születésnapja alkalmából em-
lékezzünk a légimentőkre is, az ő ál-

dozatos munkájukra és 
arra, hogy az életüket az 
élet szolgálatában töltik 
– hangsúlyozta beszédé-
ben a képviselő. A ren-
dezvényen, a Magyar-
országi Légimentésért 
Alapítvánnyal együtt-
működve egy EKG ké-
szüléket adtak át Berente 
Község Önkormányza-
tának adományaként a 
g yer mek g yóg y á sz at i 
osztálynak. 

Az MVK Zrt. és a Miskolc 
Holding tagvállalatai is a 
segítségére siettek Domi-
niknak, egy kétéves leuké-
miás kisfiúnak.

Dominik betegségét né-
hány hónappal ezelőtt ál-
lapították meg az orvosok, 
azóta kezelés kezelést követ. 
A szülők mindent megtesz-
nek, hogy biztosítani tudják 
a gyógyuláshoz szükséges 
feltételeket, sajnos azonban 
anyagi forrásaik kiapadó-
ban vannak. A család nem 
maradt magára a bajban. 

Sokan támogatják a beteg 
kisfiút, köztük a miskolci 
közlekedési vállalat is. 

Az MVK és a Miskolc 
Holding tagvállalatai mint-
egy 150 kiló értékesíthető 
műanyag kupakot gyűjtöt-
tek össze Dominik számára 
a Múzeumok Éjszakáján. Az 
adományt Sajókazára viszik, 
ahol egy hulladékfeldolgozó 
cég vásárolja meg. Tóth-Si-
mon Sarolta, Dominik édes-
anyja elmondta, alig hiszi 
el, hogy ennyien gondolnak 
rájuk, s minden segítségnek 
nagyon örülnek.

Csütörtökön nyílt meg a négyna-
pos Miskolci és Észak-magyaror-
szági Regionális Testvéri Találkozó 
(MIÉRTT). A vasárnapig tartó ren-
dezvénysorozat számos programle-
hetőséget kínál a résztvevőknek. 

Az Aliansz Magyar Evangéliu-
mi Szövetség miskolci gyülekeze-
tei együttesen szervezték meg első 
nyári rendezvényüket. Akik ellá-
togatnak a Diósgyőri Református 
Gyülekezet kertjébe, délelőttön-
ként tanításokon vehetnek részt. 
Lesznek előadók mások mellett a 
Kecskeméti Baptista Gyülekezet-
ből, a Miskolci Evangélikus Gyü-

lekezetből, s itt lesz Arnie Arm-
strong kanadai professzor is.

A közös program után több 
helyszínen választhatnak látniva-
lókat, megismernivalókat a részt-
vevők. A Diósgyőri Református 
Általános Iskolában csoportbe-
szélgetések lesznek több helyszí-
nen. További információk és re-
gisztráció a miertt.hu honlapon

Hirdetés
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A LÉGIMENTŐKET ÜNNEPELTÉK

Segítség Dominiknak

Idén is teljesítette a kitűzött célo-
kat a Miskolci Csodamalom Báb-
színház – mondta el Szabó Attila 
ügyvezető csütörtökön, a társulat 
évadzáró társulati ülésén. Kiemel-
te, a miskolci bábszínház aktí-
van részt vesz a város művelődési 
nevelésében, ráadásul egy olyan 
generációval foglalkoznak, amely 
a jövő záloga. 

- Tudatosítanunk kell az embe-
rekben, hogy téves az az előítélet, 
miszerint a bábszínház életkori sa-
játosságokhoz kötött. Ez egy kul-
turális műfaj, idén harmincötezer 
fölötti nézőszámot értünk el, több 
mint háromszáz előadással. A kul-
turális nevelés mellett kitűzött cél-
jaink közé tartozik a kortárs írók 
alkotásainak bemutatása, számos 

ilyen előadásunk volt – emelte ki 
Szabó Attila. 

Mint elhangzott, az elmúlt idő-
szakban megnőtt a bábszínház 
partnerintézményeinek száma. 
Hússzal több iskola viszi növendé-
keit a Csodamalomba, ahol – aho-
gyan az igazgató fogalmazott – az 
ember egyéniségébe, lelkületébe ol-
vad bele, amit a mesékből tanulhat. 

KULTURÁLIS NEVELÉS ÉS MISSZIÓS TEVÉKENYSÉG 

Elkezdődött a keresztyén  
fesztivál
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A héten kezdte tárgyalni a tör-
vényszék a miskolci dollárhami-
sítók ügyét. Mint arról korábban 
beszámoltunk, a két férfi tavaly 
augusztusban bukott le, egy mis-
kolci nyomdában a nyomozók 
több mint százmillió forint értékű 
hamis amerikai dollárt és ukrán 
hrivnyát találtak. A bankjegyeket 
egy edelényi és egy nyékládházi 
férfi gyártotta, utóbbi korábban a 
Jobbik helyi elnöke volt. A gyenge 
minőségű hamis pénzt Ukrajnában 
hozták volna forgalomba.

A hamisítási ajánlattal a nyomdász 
Sz. Istvánt egykori ügyfelei keresték 
meg, korábban vodkához gyártott ne-
kik zárjegyeket, számla nélkül. Most 
viszont dollárt „rendeltek”. A vádlott 
először nemet mondott a felkérésre, 
de később beleegyezett. Tartozásai 
voltak, s a hamisítási „üzlettől” több 
milliós bevételt remélt. A pénzt elfe-
lezték volna a másodrendű vádlot-
tal. – Az elsőrendű vádlott volt az, aki 
beszerezte a bankjegyek készítéséhez 

használt UV festéket, illetőleg a má-
sodrendű vádlottnak mintákat, alap 
képfájlt és eredeti 20 dolláros címletű 
bankjegyet adott át. Ő tartotta a kap-
csolatot a megrendelőkkel – mondta 
el Zelenáné Rácz Gabriella ügyész. Az 
első legyártott minták nem tetszettek 
a megbízóknak – magyar nevet hasz-
náló és magyarul beszélő, de ukrán 
rendszámú luxusterepjáróval közle-
kedő, sportos testalkatú férfiaknak. 
Állítólag meg is fenyegették a vád-
lottat. Azt mondták: javítson a pénz 
minőségén, „tudják, hogy hol lakik”. 
A hamis húszdollárosok már majd-
nem elkészültek, amikor a Nemzeti 
Nyomozó Iroda lecsapott a miskol-
ci nyomdára. Több mint 126 millió 
forintot értékben nyomtattak hamis 
dollárt. Ukrán hrivnyával is próbál-
koztak, ebből a gyenge minőségű 
hamisítványból több mint 36 mil-
lió értékben nyomtak.  Az ügy tanúk 
meghallgatásával folytatódik. A külö-
nösen nagy értékre elkövetett pénz-
hamisítás akár 15 év szabadságvesz-
téssel is büntethető.

Bíróság előtt a miskolci 
dollárhamisítók

A Miskolci Rendészeti Szakközép-
iskolában is véget ért a napokban a 
tanév. Ezúttal több mint háromszáz 
fiatal rendőr tett esküt városunkban, 
a kibocsátó ünnepségen.

A 2014/2016-os évfolyam 363 fős ta-
nulói állománya tavaly szeptember 14-
én tett ünnepélyes esküt Orbán Vik-
tor miniszterelnök előtt Budapesten, 
a Hősök terén. Azóta próbaidős ren-
dőrként végezték iskolai tanulmánya-
ikat és területi szakmai gyakorlatukat, 
majd sikeresen levizsgáztak. Múlt pén-
teken a már végzett, szakképesítéssel 
rendelkező fiatalok búcsút vettek isko-
lájuktól.

A kibocsátó ünnepségen Dsupin 
Ottó rendőr dandártábornok, címze-

tes egyetemi docens mondott beszé-
det. A Rendőrségi Oktatási és Kikép-
ző Központ igazgatója elismerően szólt 
arról a helytállásról, amit a Miskolci 
Rendészeti Szakközépiskola tanulói az 
utolsó tanulmányi évük alatt, mint a 
rendőrség hivatásos állományú tagjai 
a déli határszakaszon kialakult mig-
rációs válsághelyzet kezelése során 
tanúsítottak. – Sikeresen teljesítették 
ezt a rendkívüli feladatot. Büszkék va-
gyunk Önökre! – hangsúlyozta a dan-
dártábornok, aki kifejtette: a migráci-
ós helyzet új kihívást jelent a rendőrség 
számára is, mivel ilyen jellegű és eny-
nyire széleskörű hazai és nemzetközi 
együttműködést igénylő feladatot még 
nem hajtottak végre a hazai rendőri 
szervek. – A világ szeme láttára bizo-

nyították emberségüket, áldozatkész 
hozzáállásukat – emelte ki a dandár-
tábornok. Az ünnepi köszöntőt, majd 
a tanulói válaszbeszédet követően elis-
meréseket adtak át a kiváló eredmény-
nyel végzett, példamutató diákoknak. 
Az eskü szövegét elmondó Terjék Sán-
dor próbaidős rendőr őrmester érdek-
lődésünkre úgy fogalmazott, nagyon 
hamar elszaladt a két év. – Sokszor 
kemény volt a tanulóidő, voltak szép 
és kevésbé szép pillanatai, de ilyenkor 
már minden emlék megszépül. Na-
gyon örülök és boldog vagyok, hogy 
eljutottam idáig, s elismeréssel tudtam 
befejezni a tanulmányaimat – mondta. 
Terjék Sándor a tapasztalatszerzés idő-
szakát követően, felvételizni szeretne a 
főiskolára.

„Sokszor kemény volt a tanulóidő”

Esküt tettek a Rendészeti  
Szakközépiskola végzősei

Egy időben több helyen 
ütöttek rajta a napokban a 
miskolci rendőrök azokon a 
dunaharaszti dílereken, akik 
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei viszonteladókat is ellát-
tak droggal. 

A gyanúsítottakat június 25-
én a Miskolci Rendőrkapitány-
ság Felderítő Alosztályának 
és a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Bükk Közterületi Támo-
gató Alegységének munka-
társai fogták el dunaharaszti 
lakásukban, illetve egy szi-
getszentmiklósi telephelyen. 
Az 53 éves K. Attila, és fia, a 
32 éves K. Krisztián elfogá-
sukat megelőzően külföldről 

becsempészett és házilag ter-
mesztett marihuánából lát-
ták el miskolci kapcsolataikat. 
Ezeket - korábbi elfogásukat 
követően - a rendőrség előter-
jesztése alapján a bíróság már 
előzetes letartóztatásba he-
lyezte, szintén kábítószer-ke-
reskedelem bűntett elköveté-

sének megalapozott gyanúja 
miatt. 

A nyomozás jelenlegi szaka-
szában a rendőrség lefoglalt kö-
zel 1400 gramm marihuánát, 
7000 darab extasy tablettát, 
173 tő cannabis növényt, illet-
ve a drog terjesztéséhez szük-
séges eszközöket és készpénzt. 
A Miskolci Rendőrkapitányság 
kábítószer-kereskedelem bűn-
tett és más bűncselekmények 
elkövetése miatt folytat bün-
tetőeljárást a dunaharasztii 
K. Attilával és K. Krisztiánnal 
szemben. A Miskolci Rendőr-
kapitányság a bűnügyi őrizet-
be vett apa és fia tekintetében 
előterjesztést tett előzetes le-
tartóztatásukra, amit ügyészi 
indítványra a bíróság június 
27-én elrendelt.

Három hónapos önvédelmi és erőnléti judo 
képzésen vett részt a Miskolci Önkormányza-
ti Rendészet negyven munkatársa. 

Az önként jelentkező rendészek hetente két-
szer jártak edzésre. A képzés elején és végén is 
megmérték az állóképességüket. A három hó-
napos judo tanfolyam után átlagosan 38 száza-
lékkal tudtak több felülést és fekvőtámaszt csi-
nálni, mint korábban. – Három hónap nyilván 
nem elég arra, hogy csodákat műveljünk, de 
elmondhatjuk, hogy sokat fejlődött a társaság. 
Erőnlétileg, technikailag és magabiztosságban 
is – nyilatkozta Balog Péter edző.

A képzés végén a résztvevőknek vizsga kere-
tében kellett számot adniuk az elsajátított tudás-
ról. A rendészek párokban vizsgáztak, bemu-
tatták, hogyan készültek fel egy-egy esetleges 
utcai támadásra, hogyan tudják kezelni az ilyen 
helyzeteket. Mint kiderült, voltak a résztve-
vők között olyanok, akik kerültek már hasonló 
helyzetbe. – Egyszer egy családi perpatvarhoz 
irányítottak minket, ahol a családfő meg akar-
ja késelni a családtagokat. Illuminált állapotban 

volt, felszólításra nem azt tette, amit a rendőr 
mondott neki, így le kellett vinni a földre és bi-
lincset kellett alkalmazni – idézte fel Siska Ta-
más önkormányzati rendész.

Az edzések költségeit a Miskolci Önkormány-
zati Rendészet állta. Kovács László Csaba köz-
terület-felügyeleti és rendészeti vezető elmon-
dása szerint tervezik a folytatást az önvédelmi 
és az erőnléti képzések kapcsán is. – Többen 
megkerestek a tanfolyam résztvevői közül és azt 
mondták, olyan erős kötődés alakult ki bennük 
a sporttal kapcsolatban, hogy valószínűleg sza-
badidejükben is folytatni fogják az edzéseket – 
hangoztatta a vezető. 

Judo képzésen a miskolci rendészek
DROGTERJESZTŐ HÁLÓZATOT  
SZÁMOLTAK FEL A RENDŐRÖK

Javult az állóképességük, magabiztosabbak lettek



A rajongók már a csapat buszának 
megérkezése előtt „Ria, Ria, Hungá-
ria”, „Szép volt fiúk”, „Magyarország, 
ollé, ollé” rigmusok kiáltásával me-
legítettek az ünnepségre. A repülőté-
ren Gera Zoltán, Király Gábor és Ber-
nd Storck mondott köszönőbeszédet, 
majd a csapat elindult a Hősök terére. 
A megérkezést követően Kovács Kokó 
István műsorvezető egyenként szólí-
totta a színpadra a válogatott tagjait. 
Böde egy pohár pezsgővel jelent meg, 
Elek Ákos a kislányával ment fel a 
színpadra. Gera Zoltán feltűnésekor a 
tömeg rákezdte: „Szép volt, Zoli!” Vé-
gül Dzsudzsák Balázs csapatkapitány 

és Bernd Storck szövetségi kapitány is 
megjelent, majd a teljes szakmai stáb 
zárta a sort.

Dzsudzsák Balázs eleinte alig ju-
tott szóhoz a hangos „ria, ria Hun-
gária!” skandálástól. „Nélkületek 
biztos, hogy nem sikerült volna. Na-
gyon remélem, hogy büszkék vagy-
tok ránk, és azt kaptátok, amit vár-
tatok. Nem lehetünk elég hálásak 
azért, hogy ilyen katarzist okoztatok 
nekünk. Örülünk annak, hogy a fut-
ballunkkal sikerült összekovácsol-
nunk ezt a nemzetet. Magyarország 
a legnagyobb ország lett” – hangoz-
tatta a csapatkapitány. 

Arra a kérdésre, hogy mitől vál-
tozott meg a magyar válogatott, 
Dzsudzsák így válaszolt: „A felkészü-
lés nagyon jól sikerült. Minden mecs-
cset szerettünk volna élvezni, nagy 
ajándék volt nekünk, hogy kijutot-
tunk az Eb-re. Még fel sem fogjuk, 
hogy mi történik, hogy mennyien 
szerették meg a focit, hogy mit hajtot-

tunk végre. Nagyon reméljük, hogy 
ez a pozitív energia kihat az egész or-
szágra, és mostantól minden napunk 
ilyen lesz.”

Bernd Storck ugyancsak meg-
köszönte a szurkolók támogatását, 
majd úgy nyilatkozott: a jövő csapa-
ta áll mögötte és megérdemelték azt 
a sikert, amit elértek. A következő 

fontos feladatnak a világbajnoki se-
lejtezőket nevezte és kifejezte remé-
nyét, hogy ezt az akadályt is leküzdik 
majd. Keményen fogunk dolgoz-
ni ezért – hangsúlyozta. Az ünnep-
lés során természetesen a Soho Par-
ty jól ismert slágere is elhangzott, a 
rendezvényt pedig a Himnusz közös 
eléneklése zárta.
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Szép volt fiúk!
HATALMAS TÖMEG ÜNNEPELTE A MAGYAR VÁLOGATOTTAT A HŐSÖK TERÉN

Hatalmas ünneplő tömeg, mintegy húszezer ember fogadta hétfőn dél-
után a franciaországi labdarúgó Európa-bajnokságról hazatérő magyar 
válogatottat a budapesti Hősök terén. 

Miskolcon sem szegte kedvét a szurkolóknak a Belgium elleni vereség. Vá-
rosunkban is hatalmas tömeg ünnepelte a Szinva Foci Teraszon a Szent Ist-
ván Foci Téren, de szinte az egész belvárosban vasárnap este és éjjel a magyar 
válogatottat, amely a labdarúgó Európa-bajnokságon 2-0-ra legyőzte a jóval 
esélyesebbnek tartott osztrák csapatot, bravúrosan kiegyenlített a beszorított 
izlandiakkal szemben, s három felejthetetlen gólt rúgott a portugáloknak. 
Gyakorlatilag a 78. percig partiban voltunk, nyitott volt a meccs a FIFA rang-
listáján második helyezett belga csapat ellen is – a magyar foci megmutatta 
Európának és a világnak hogy él, s hosszú idő után ismét számolni kell vele a 
nemzetközi színtéren.

„De ne felejtsd el, csak arra kérlek:

...Ez az éjjel soha nem ér véget!”
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Hét elején lemondott a DVTK 
vezetőedzői posztjáról Eger-
vári Sándor. Benczés Miklós 
sportigazgató tájékoztatá-
sa szerint, szinte azonnal 
megkezdődtek a tár-
gyalások lehetséges 
utódjával. 

– Nem megszokott 
helyzet, hogy a felké-
szülés alatt történjen 
egy ilyen váltás, ép-
pen ezért igyekszik 
gyorsan és meg-
nyugtatóan meg-
oldani a helyzetet 
a klubvezetés – nyilatkozta Benczés 
Miklós, hozzátéve: szeretnének min-
denkit megnyugtatni, a felkészülés 
folytatódik, s ezt követően egy jól sze-
replő DVTK-t láthatnak majd a szur-
kolók.

A klub hivatalos honlapján csü-
törtökön hozták nyilvánosságra az 
új vezetőedző nevét. Horváth Fe-
renc személyében régi-új ismerőst 
köszönhetnek Diósgyőrben, a szak-
ember 11 év után tér vissza Mis-
kolcra. Horváth Ferenc a Budapest 
Honvéd csapatában ismerkedett 

meg a labdarúgással, majd a 
Videoton támadójaként mu-
tatkozott be az első osztály-
ban, 1991-ben. Fehérvárról 

a Ferencvároshoz iga-
zolt, és két sikeres 
szezon után légi-
ósnak állt. Játszott 
többek között a 
Genk, az Energie 
Cottbus, a Mac-
cabi Tel-Aviv és 
az Almeira csapa-
taiban. 2005-ben 
igazolt Diósgyőr-

be, 13 mérkőzésen 
8 gólt szerzett DVTK 

mezében. Külföldi profi pályafutá-
sa alatt belga bajnok, kupagyőztes, 
szuperkupa-győztes, izraeli kupa-
győztes és portugál másodosztályú 
bajnok volt. A magyar válogatott-
ban 32 mérkőzésen 11 gólt lőtt. 
Az FTC utánpótlásánál kezdett el 
edzőként dolgozni. Vecsés és Sziget-
szentmiklós után Kecskeméten lett 
NB I.-es vezetőedző 2012-ben, ké-
sőbb ült a Paksi FC, a Győri ETO és 
a Videoton kispadján is. Utóbbi két 
csapattal egyaránt ezüstérmet szer-
zett a bajnokságban.

Horváth Ferenc a DVTK 
új vezetőedzője

A Miskolc Steelers-t köszöntötte 
bajnoki győzelme alkalmából Kriza 
Ákos polgármester, Csöbör Katalin 
országgyűlési képviselő valamint 
a labdarúgó Eb mérkőzésre össze-
gyűlt tömeg múlt vasárnap délután 
a Szent István téren. Mint arról mi 
is hírt adtunk, a Miskolc Steelers 
nyerte meg a magyarországi ame-
rikai futball bajnokság kiemelt osz-
tályának (HFL) döntőjét: a sorozat 
fináléjában 19-16-ra győzték le a 
Budapest Cowbells együttesét. A 
miskolci csapat ezzel a sorozat tör-
ténetének első vidéki győztese lett.

A Miskolc Steelers amerikai futball 
csapat ötlete 2005 tavaszán fogalmazó-
dott meg miskolci középiskolás diákok 
fejében. Rövid szervezés után, egy ameri-
kai származású angoltanár, Joseph Scott 
Selmser vezetésével kezdtek el megismer-
kedni a sportág alapjaival és szabályaival. 
Augusztustól a Miskolc-szirmai focipá-
lyán tartották az edzéseket Horváth Ta-
más edző vezetésével. A csapat 2005. ok-
tóber 4-én a Budapest Wolves játékosa, 

az ismert médiaszemélyiség, Árpa Atti-
la irányításával tartotta meg első bemu-
tatkozó edzését, a sajtó nyilvánossága 
előtt. Ezzel is fel kívánták hívni a sport-
ágban fantáziát látó fiatalok és támoga-
tók figyelmét a csapat megalakulására, 
munkájára és céljaira. A csapat létszá-
ma később folyamatosan növekedett, és 
mennyiségileg elérte azt a szintet, amivel 
meg lehetett „álmodni” a nagy tervet, a 
bajnokságban való indulást.

AZ AMERIKAI FUTBALL MISKOLCI  
BAJNOKÁT KÖSZÖNTÖTTÉK

Négy nemzet – Csehország, 
Szlovákia, Szlovénia és Ma-
gyarország – részvételével 
július 1-jén U20-as váloga-
tott atlétikai viadalt, július 
2-án és 3-án pedig ifjúsági 
atlétikai bajnokságot ren-
deznek a Miskolci Atléti-
kai Centrumban. A verseny 
rangját jelzi, hogy ha a spor-
tolók jól szerepelnek akár 
olimpiai kvalifikációt is sze-
rezhetnek.

Az U 20-as válogatott atléti-
kai viadalon 19 versenyszám-
ban országonként 80 atléta 
vesz részt, az ifjúsági atlétikai 
bajnokság két napján pedig 21 
számban 500-an adták le ne-
vezésüket a megmérettetésre. 
A nemzetközi versenyen egy 
miskolci sportoló is rajthoz 
áll.

– A miskolci atlétika ere-
jét mutatja az, hogy a magyar 
csapatban van miskolci atléta 
is. Pataki Anna 3000 méte-
ren síkfutásban fogja képvi-
selni az országot és Miskolcot 
– mondta el az esemény saj-

tótájékoztatóján Tigyi József, 
az MVSI atlétikai szakosztály 
vezetője. A legjobbak akár Ri-
óba is kvalifikálhatják majd 
magukat a versenyen.

Kollár István versenyigaz-
gató hozzátette, nem minden 
versenyen lehet szintet teljesí-
teni az olimpiára, ezt a körül-
mények figyelembe vételével, 
csak bizonyos megméretteté-
seken engedélyezik. A miskol-
ci verseny rangját jelzi, hogy 
itt lehetőség van erre. 

A Magyar Atlétikai Szö-
vetség nem véletlenül bízta 
meg Miskolcot a versenyek 
megrendezésével. A nemrégi-
ben felépült Miskolci Atléti-
kai Centrum infrastruktúrája 

ugyanis az egyik legkorsze-
rűbb az országban.

– Múlt évben egy nagyon 
korszerű atlétikai centrumot 
adhattunk át itt az egyete-
men. Most az a feladat, hogy 
olyan versenyekkel töltsük 
meg, amelyek a nemzetközi 
sportéletben is kiemelkedő-
nek számítanak. Ez a verseny 
abszolút ebbe a körbe esik – 
hangsúlyozta a sajtótájékozta-
tón Kiss Gábor, alpolgármes-
ter.

Az U20-as válogatott atléti-
kai viadal pénteken reggel, a 
Magyarország ifjúsági atléti-
kai bajnokság szombaton dél-
után illetve vasárnap délelőtt 
veszi kezdetét. 

A riói olimpiára hangoló-
dás jegyében, Brazília leg-
jobbjaival mérkőzik meg 
Miskolcon a magyar férfi 
vízilabda-válogatott július 
9-én, szombaton. Bachner 
András, a szervező MVLC 
szakmai igazgatója szerint 
parázs mérkőzésre van 
kilátás a Miskolctapolcai 
Strandon!

– Nem mondom, hogy 
a végső győzelemre is esé-
lyesek a brazilok az olim-
pián, de egy meccsen bárkit el tudnak kapni 
– méltatta a Benedek-csapat soros felkészü-
lési ellenfelét Bachner András (képünkön). A 
szakmai igazgató alá is támasztotta állítását: 
a dél-amerikaiak az utóbbi években, készül-
ve a hazai rendezésű olimpiára, nagy hang-
súlyt fektettek a vízilabda megerősítésére is. 
Ennek érdekében szerb, spanyol játékosokat 
honosítottak, és egy szerb edző irányításával, 
saját tehetségeiket is beépítve egy ütőképes 
csapatot állítottak össze.

– Nagyon parázs, kemény mérkőzésre van 
tehát kilátás július 9-én, de véleményem sze-
rint megmutatkozik majd, hogy Benedek Ti-
bor együttese komolyabb erőt képvisel. A fe-

lek nyilván nem játsszák ki 
minden kártyájukat, lévén, 
egy csoportban szerepelnek 
az olimpián – hívta fel a fi-
gyelmet a szakember.

A Miskolctapolcai Strand-
fürdő medencéjében már 
több komoly sportrendez-
vényt tartottak, gondoljunk 
csak az ausztrálok elleni, ta-
valy júliusban lejátszott ba-
rátságos mérkőzésre. Akkor 
telt ház előtt, magyar győze-
lemmel debütált a vízi spor-
tok kedvelői előtt a fürdő.

De sokakat vonzott a strandvízilabda-baj-
nokság is, amit tavaly augusztusban rendez-
tek meg. Kitűnően szerepelt itt a PannErgy 
MVLC és a Tapolcai Vagányok csapata.

Azzal, hogy egy olimpiai felkészülési 
mérkőzést Miskolcra hoztak, mutatja, hogy 
a hazai vízilabda-szövetség is elégedett volt 
a szervezéssel, rendezéssel és méltányol-
ta, hogy ennyire kedvelt sportág a vízilab-
da a borsodi megyeszékhelyen. – Másként 
nem is kaphattuk volna meg a rendezés jo-
gát, amiért egyébként 5-6 város is verseny-
ben volt. Miskolcon a minőségi vízilabdá-
ra nagy igény mutatkozik – szögezte le az 
igazgató. 

Miskolctapolcán a magyar  
férfi vízilabda-válogatott

RANGOS VERSENYNEK AD OTTHONT  
A MISKOLCI ATLÉTIKAI CENTRUM

Fotók: Minap-archív

Fotók: Minap-archív



Több mint harmincezer néző, 
telt házas bérletes koncertek - 
ezek jellemezték az idei évadot a 
miskolci szimfonikusoknál.

Szászné Pónuzs Krisztina ügy-
vezető tartalmasnak és sikeres-
nek értékelte az elmúlt évet. – 
Nyolcvanegy koncertünk volt, 
huszonnyolcezer fizető néző-
vel. Ebben a városban ez nagyon 
szép eredménynek mondható. A 
bérletes előadásaink teltházasak 
voltak, de szép számmal érdek-
lődtek a bérleten kívüli hang-
versenyek iránt is. Kiemelném 
különösen a gyereksorozatokat 
és azokat, amikor a Balázs Győ-
ző diákjait vontuk be a produk-
cióba. Jövőre mindent majdnem 
ugyanígy folytatunk, csak struk-
turális változások lesznek a bér-
letes előadásoknál – nyilatkozta. 

A párizsi konzervatórium növen-
dékei idén is tanulhattak a karmes-
terkurzuson, ami jövőre is folytató-
dik. – Volt olyan fehérorosz diák, 
aki könnyes szemmel vallotta be, 
hogy mielőtt a miskolci szimfoni-
kusokkal találkozott, abba akarta 
hagyni tanulmányait – mondta el 
Gál Tamás művészeti vezető. – Itt 
azonban akkora odafigyelést ka-
pott szakmailag és érzelmileg is, 
hogy elhatározta, folytatni fogja ki-
jelölt útját. A karmester két éve jött 
a szimfonikusokhoz. Azt mondja, 
nemcsak megszerették, de meg is 
ismerték egymást, összeszoktak. 

Az évad zenésze, társai titkos 
szavazása alapján Czimer Sán-
dor lett, aki harmincegy éve tagja 
a zenekarnak, huszonöt éve pedig 
első klarinétos. Mint mondta, a díj 
nemcsak az övé, kollégái nélkül 
nem tudott volna így teljesíteni. 

Közélet Miskolci Napló8

Több ezren a miskolci Múzeumok Éjszakáján ÉVADOT ZÁRT A MISKOLCI  
SZIMFONIKUS ZENEKAR

A miskolci Postapalota épületét 1937. október 14-én adták át rendeltetésének. 
Az ezt megelőző időszakban a miskolci posta számos, többnyire alkalmatlan 
helyeken működött. Miután az 1878. évi árvíz megrongálta az akkori postaépü-
letet is, bérleményből bérleménybe költözött. Végül annyira megnövekedett a 
forgalom, hogy a megfelelő színvonalú szolgáltatás érdekében már nem lehetett 
tovább halasztani egy központi postaépület felépítését. A város – Halmay Béla 
polgármestersége idején – a Kazinczy–Debreczenyi–Horváth Lajos utcák által 
határolt területet jelölte ki az épület számára, a terveket pedig Wälder Gyula 
(a Zenepalota tervezője) és Reisch Adolf készítette, a kivitelező Árva Pál építési 
vállalkozó volt. Az épület homlokzata a mai Hősök terére néz (akkoriban még 
földszintes épületekkel beépített terület volt), baloldalon a Horváth Lajos utcá-
ba benyúlt egy szárnya, jobb oldalon pedig az akkor még élő folyóvíz, a Pece 
patak határolta, de a meder mindkét oldalán utcát hagytak. Az épületet azóta 
többször bővítették, felújították, utoljára 1995–96-ban.  FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

...ÉS MOST

A Görgey Artúr utca 32. szám 
alatt található. villa az 1920-as 
évek végén, az 1930-as évek elején 
épült Miskolcon, Imreh Zsigmond 
festőművész lakóházaként. Az épü-
let terveit Kós Károly, a magyar 
építészeti formanyelv egyik fontos 
alakítója készítette 1928-ban, ezért 
nevezik Kós-háznak.  

Kós Károly 1883-ban 
született Temesváron. 
1907-ben szerzett dip-
lomát a budapesti Jó-
zsef nádor Műegye-
tem építész szakán. 
Kezdőként különbö-
ző építészeti irodákban 
dolgozott, majd a Szé-
kelyföld építészetét tanul-
mányozta. Tervezői munkájá-
ban elsősorban a kalotaszegi népi 
architektúra, az erdélyi népművé-
szet és történelmi építészeti emlé-
kek motívumait igyekezett felhasz-
nálni. 1912-ben Régi Kalotaszeg c. 
illusztrált építészeti tanulmányát a 
Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 
Czigler-érmével tüntették ki. 1916-
ban őt bízták meg IV. Károly király 
koronázási ünnepsége díszleteinek 
tervezésével.

1910-ben földet vásárolt a kalota-
szegi (Alszeg) Sztánán, felépítette 
nyaralóját (későbbi lakóházát) és fe-
leségül vette a türei református lel-
kész leányát, Balázs Idát. 1924-ben 
írótársaival megalapította az erdélyi 

írók önálló könyvkiadó vállalatát, 
az Erdélyi Szépmíves Céhet, amely-
nek megszűnéséig, 1944-ig tagja volt. 
Egyik alapító tagja az 1926-ban ala-
kult helikoni közösségnek, amely-
nek folyóiratát, az Erdélyi Helikont 
1931-től ő szerkesztette. 1948-1949 
között a Világosság c. kolozsvári 
lap belső munkatársa. Alapító tagja 
az Erdélyi Néppártnak (1921), 1922-
ben „Vasárnap” címmel képes politi-
kai újságot indított és szerkesztett. A 
második világháború után a Magyar 
Népi Szövetség Kolozs megyei elnöki 
tisztségét töltötte be, majd 1946-1948 

között nemzetgyűlési 
képviselő. 1940-től a 
kolozsvári Mezőgaz-
dasági Főiskolán me-
zőgazdasági építészetet 

tanított. 1945-től a főis-
kola dékánja, majd 1953-

ig tanára volt.
A miskolci, Kós-házként 

ismert villát eredetileg egy ked-
ves munkatársa Erdélyből Miskolc-
ra férjhez menő leányának szánta, 
nászajándékul.1985-ben, az akkor 
rossz állapotban lévő épületet Mis-
kolc Város Tanácsa megvásárol-
ta és felújíttatta. Magát a vásárlást a 
Magyar Építőművészek Szövetsége 
Észak-Magyarországi Csoportja és 
a Miskolci Városszépítő Egyesület 
kezdeményezte, hogy otthonra ta-
láljanak benne. Az épületet 1987-ben 
adták át, és amellett, hogy az emlí-
tett szervezetek székháza lett, állan-
dó várostörténeti (építészettörténeti) 
kiállítás is nyílt benne. 

SOMORJAI LEHEL 

Sokan voltak kíváncsiak a Herman 
Ottó Múzeum közönségdíjas „Nőt-
tön-nő” című, Múzeumok Éjszaká-
jára összeállított programjára. A 
múzeum nyolc nyitva tartó kiállí-
tóhelyén több mint hatezer látoga-
tó fordult meg június 25-én. 

Vigyázat! Élményveszély! Ezzel a 
szlogennel hirdette meg a Herman 
Ottó Múzeum idei, Múzeumok Éj-
szakájára összeállított programját, 
mely programnak köszönhetően a 
miskolci intézmény lett 2016-ban a 
„közönség kedvence”.  A látogatók 
által legjobbnak ítélt eseménysor be 
is váltotta a hozzá fűzött reménye-
ket, hiszen a délután öt órától éjfélig 
tartó programkavalkádot több mint 
hatezren látogatták 
meg, érkeztek láto-
gatók Finnország-
ból, Ausztráliából és 
Angliából is.   

Koncertek, rend-
hagyó tárlatveze-
tések, performan-
szok, filmek és más 
attrakciók várták 
a múzeumi közön-
séget ezen az estén.  
A központi épület 
előtt a SMINK és 
a KGST zenekarok 
játszottak, a Pan-
non-tenger Múze-
umban barlangászok avatták be az 
érdeklődőket a szakma titkaiba, de 
megnyílt a képzőművészeti raktár is, 
ahol a hétköznapok elől elzárt kin-
cseket tekinthették meg a látogatók.  
Nagy siker volt a HOMbár, ahol nem 
csak fröccsöt, de más hűsítő italt és 
ételt is lehetett vásárolni. A Papsze-

ri kiállítási épületben új népvisele-
ti tárlat nyílt, este tíz órától pedig a 
„Lovasíjász” című filmet tekinthette 

meg a közönség. A Miskolci Galériá-
ban a tartósított nőművészek perfor-
mansz vitte a prímet, de nagy siker 
volt a saját alkotás készítése a Kö-
vesi-kiállításban, vagy akár a titkos 
gyűjteményt bemutató tárlatvezetés 
és a HALAS zenekar koncertje is.  A 
Színészmúzeum Thália-ház nem rég 

megnyílt gyermek-színházi kiállítá-
sa varázsolta el a látogatókat, akik 
maguk is készíthettek ezen az estén 

papírszínházat. A 
felsorolt kiállítási 
helyszínek mellett 
a Petró-házban és 
a Feledy-házban is 
várták a múzeum-
barátokat, akik akár 
még Lillafüredre, a 
Herman Ottó Em-
lékházba is elláto-
gathattak. 

A múzeumi prog-
ram összeállításánál 
a szervezők ügyeltek 
arra, hogy a szóra-
kozás mellett a mú-
zeum sokszínűségét 

is be tudják mutatni. Az intézmény 
teljes munkatársi gárdája készült a 
vendégek fogadására. Olyan múzeu-
mi dolgozók is kivették a részüket az 
esemény szervezéséből és megvaló-
sításából, akik napi munkájuk során 
általában nem, vagy csak kevés alka-
lommal találkoznak a látogatókkal. 

Miskolc értékei 23.

A Kós-házAKKOR...
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„Kreatív kormánytisztvi-
selők” címmel nyílt kiállítás 
a Mindszent tér 4. szám alat-
ti környezetvédelmi és ter-
mészetvédelmi főosztályon. 

Több mint százhar-
minc mű érkezett be a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal pályázatára 
a munkatársaktól. 

– Ez az első alkalom Bor-
sodban, hogy a kormánytiszt-

viselők ilyen nagy számban 
megmutatkoznak a művésze-
tekben is – mondta el Demeter 
Ervin kormánymegbízott. – Itt 
és most nem volt témamegkö-
tésünk – tette hozzá. 

A számos beérkezett alko-
tás közül végül harmincnégyet 
választott ki a zsűri, amelynek 
tagja volt Máger Ágnes fes-
tőművész is.  – Nagyon igényes 
munkák születtek. Az embe-
rek életében fontos az oldás és 

a kötés. A munka adta kötött-
ségek mellett ezeknek az al-
kotóknak szabadidejükben a 
művészet adja meg az oldást. 
További jó alkotókedvet kívá-
nok – mondta el nyitóbeszédé-
ben a művész.  

Az ünnepségen díjazták 
az öt legjobb mű alkotóját, 
és átadtak egy különdíjat is. 
A tárlat technikai és kuráto-
ri munkáját a Herman Ottó 
Múzeum vállalta magára. 

A művészetben kapcsolódnak ki
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Színes rendezvénysorozatot 
szerveztek múlt pénteken 
Miskolcon, a Szinva teraszon 
a kábítószer ellenes világnap 
alkalmából, Légy erős! cím-
mel. Előadásokkal, koncer-
tekkel, testmozgással hívták 
fel a fiatalok figyelmét a 
drogmentes életre. 

– Miskolc számos kezdemé-
nyezéssel igyekszik eltántorítani 
a fiatalokat a drogfogyasztástól 
– hangsúlyozta a ren-
dezvényen Alakszai 
Zoltán, a polgármes-
teri kabinet vezetője. 
– Májusban megala-
kult a Miskolci Egész-
ségfejlesztési Intézet, 
amelynek révén szá-
mos megelőző prog-
ramot szerveztünk. A 
fiatalokat is bevontuk 
ebbe a munkába, kö-

zösségi szolgálat keretében, idén 
ötven diák vett részt kortárs se-
gítő képzésben, hogy barátaik, 
ismerőseik, közösségük köré-
ben, reklámozzák a drogmentes 
élet előnyeit, s felhívják a figyel-
met a drogfogyasztás veszélyeire 
– tette hozzá. 

A drog „témájában” a ren-
dőrségnek két feladata van: a 
kínálat- és a keresletcsökken-

tés. Erről már Dudás Péter, a 
B.-A.-Z. Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Bűnmegelőzési 
Osztályának vezetője beszélt. 
– Meghatározó jelentőségű 
a szülő - gyermek kapcsolat. 
Ezért egyrészt a szülőket pró-
báljuk meg felvilágosítani a 
drog veszélyeiről, s hogy me-
lyek azok a dolgok, amelyek-
re kiemelten kell figyelniük 

gyermekeikkel kap-
csolatban. Másrészt 
az iskolákban is fel-
világosítást végez-
nek a tanácsadóink, 
hogy a fiatalok egy-
egy adott szituáci-
ót felismerve, idő-
ben nemet tudjanak 
mondani a drogok-
ra – emelte ki Du-
dás Péter. 

"Légy erős!"  
ne használj  
drogot!

Rendezvénysorozat a Szinva teraszon 

A Bartók Plusz Operafesz-
tivál művészeti elképzelé-
sei beértek. A Bartók-év-
ben a 2016-os programot a 
közönség és a zenei szak-
ma is megkülönböztetett 
figyelemmel kísérte. Az 
idei fesztiválról, valamint a 
folytatásról Kesselyák Ger-
gely fesztiváligazgatóval 
beszélgettünk.

– A fesztivál prog-
ramja számos egyedi 
és megismételhetetlen 
előadást kínált. Ha 
választania kellene, 
melyiket tartaná a 
fesztivál csúcspontjá-
nak, legjelentősebb produkci-
ójának?

– Ha egyetlen előadásun-
kat kellene kiválasztanom, 
az elsődlegesen a Bartók-ma-
raton lenne, amely összmű-
vészeti szempontból nagyon 
jelentős teljesítmény volt. 
Büszke vagyok rá, mert egy 
olyan tényt bizonyított, amit 
évek óta gondolok, azt, hogy 
a bartóki zene a mai ember 
fülének már egyáltalán nem 
vad és érthetetlen muzsi-
ka. Talán megérjük egyszer, 
hogy népopera lesz a három 
színpadi mű: A fából faragott 
királyfi, A csodálatos man-
darin és A kékszakállú her-
ceg vára. Ebbe az irányba tett 
óriási lépést a Bartók-mara-
ton. De hadd szóljak másról 
is! A Carment az előadás kar-
mestereként más szemszög-
ből láttam, viszont a társulat 
teljesítményét csak kiemelni 
tudom. Alig másfél nap alatt 
formáltuk egésszé az operát 

úgy, hogy a próbafolyamat fi-
nisében még beavató előadá-
sokat is tartottunk más hely-
színeken, más körülmények 
között. A vendégelőadások 
közül kisugárzásában az Oi-
dipusz viszi a pálmát. 

– Az idén megkülönbözte-
tett érdeklődést lehetett ta-
pasztalni a fesztivál iránt. Ön 
szerint minek volt ez köszön-
hető: a Bartók-évnek, vagy 
annak, hogy beérni látszik a 
fesztivál művészeti koncepci-
ója?

– Vélhetően mindkettő sze-
repet játszott ebben. A feszti-
vál koncepciójának alapele-
meit – a kortárs ősbemutatót, 
Az Ezrek operája sorozatot, 
a külföldi társulatok meghí-
vását és az operaíró-versenyt 
– fontos, követésre méltó el-
gondolásnak tartom. Most 
mindebből teljes keresztmet-
szetében részesült a közön-
ség. A következő év prog-
ramjának összeállításában 

azonban finomhangolásra 
van szükség. A Bartók Plusz 
hivatása a fesztiválra elláto-
gató közönség szórakoztatá-
sa, de azt is látni kell, hogy 
ha az ország – Bartók-feszti-
válként – kulturális feladatot 

bíz ránk, akkor olyan 
produkciókat is le 

kell tennünk az 
asztalra, ami 
a világot és az 
o p e r a s z a k -
mát is érdek-
li. A szakmai 

program – 
ami vég-

ső soron 
a külön-

leges operákat, előadókat és 
előadásokat jelenti – nem fel-
tétlenül esik egybe a legszéle-
sebben vett fesztiválközön-
ség ízlésvilágával, de a műsor 
összeállításában mindezt 
egyensúlyba kell hoznunk. 
Természetesen reményke-
dem, hogy tevékenységünk-

kel egyre több embert tudunk 
megnyerni az élő opera mű-
fajának. 

– Miért gondolja külön is 
kiemelni a szakmai progra-
mot?

– A szakmai program erő-
sítésére azért van szükség, 
hogy fenntartsuk és növel-
jük a külföldiek érdeklődését 
a fesztivál iránt. Már idén is 
számos külföldi szakújság-
író, producer és impresszá-
rió érkezett hozzánk. A jö-
vőbeli cél számomra az, hogy 
egy hónappal a fesztivál előtt 
már a pótszékek is elkelje-
nek. Ebben szeretnék előre-
lépést, ám ez úgy nem lehet-
séges, hogy a Bartók Plusz 
csak a megnyitó előtti utolsó 
pillanatban képes programot 
hirdetni. Így nem tudja sem 
a fesztivál, sem a stáb, sem a 
város megkapni azt a megkü-
lönböztetett figyelmet, amit 
megérdemel. Hogy ez ne így 
legyen, abban sokat segítene, 

ha hamarabb megkapnánk a 
támogatásokat. 

– Pedig ez a helyzet nagy-
jából azóta áll fenn, mióta 
a fesztivál működik! A Bar-
tók-évet ki lehet használni 
arra, hogy ismét felhívják erre 
a figyelmet?

– A döntéshozókkal, Ba-
log Zoltán miniszter úrral és 
Hoppál Péter államtitkár úr-
ral erről a témáról beszélget-
ve éreztem a készséget, a jóin-
dulatú hozzáállást. Pontosan 
tudják, hogyan működnek 
a fesztiválok, de úgy látom, 
hogy a bürokrácia akadá-
lyozza a legjobb szándékok 
megvalósulását. 

– Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma idén 345 mil-
lió forinttal támogatta a fesz-
tivált. Régen volt ennyi pénz 
művészeti programra!

– Valóban. Hangsúlyoz-
ni szeretném azonban azt is, 
hogy ebből a pénzből jelentős 
összeg, több mint 100 millió 

forint marad Miskolcon. Itt 
költjük el szállásra, az ebben 
a városban élő, dolgozó embe-
reknek fizetjük ki, mint gázsit, 
szállás- és taxiköltséget, étter-
mi szolgáltatást, infrastruktú-
rabérlést stb., stb. Arról nem is 
szólva, hogy a mi vendégeink 
saját zsebből mennyit költe-
nek el a városban. Ez egy olyan 
gazdasági hozadéka a Bartók 
Plusznak, amit értékelni illik. 

– A záróhangversenyen 
csak egy dátum hangzott el: 
2017-ben július 16–25. között 
lesz a Bartók Plusz. A dátum 
mögött van már tartalom is?

–Az elmúlt években sok öt-
let nem valósult meg, így terv-
ből nincs hiány. Még ne ve-
gyék ígéretnek, de tárgyalunk 
arról, hogy Miskolcon kerül-
ne először színre Gyöngyösi 
Levente: A Mester és Margari-
ta musical-operájának bemu-
tatója. A halott város sikere 
nyomán folytatnánk a Korn-
gold-vonalat a Heliane csodá-
ja (Das Wunder der Heliane) 
bemutatásával. Szeretném, ha 
újra játszanánk Alekszander 
Ribnyikov-művet, akinek a 
VI. szimfóniáját óriási siker-
rel vezényeltem a közelmúlt-
ban. Girolamo Deracóval pe-
dig továbbra is tervezzük a 
„világűropera” projektünket, 
ami utalna kicsit Madách-
nak Az ember tragédiájára, 
de egy más megközelítésből. 
Vendégprodukcióként Bern-
stein Candide című operája 
régi vágyam. Az Ezrek operá-
ja pedig a mostani tervek sze-
rint Erkeltől a Bánk bán lesz, 
koprodukcióban az Opera-
házzal.

Operafesztivál: szakma és szórakoztatás

Beszélgetés Kesselyák Gergellyel, a Bartók Plusz hivatásáról
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HÉTVÉGI AKCIÓVAL  
VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN JÚLIUS 1–3-IG:

Eh. sertésoldalas 1 kg, tőkehúst 
árusító üzl.

Eh.csont nélk. sertéskaraj 1 kg, 
tőkehúst árusító 
üzl.

Pur mosogatók 900 ml árából 

A forró napokon hűsítse magát akciós termékeinkkel:
COOP szénsavas üdítőital citrom ízű, 1,5 l, egységár: 52,66 Ft/l          79 Ft

COOP Aquarius ásv. vizek 1,5 l, dús, mentes, egységár: 32,66 Ft/l          49 Ft
Hell Classic  250 ml, egységár: 916 Ft/l          229 Ft 

2 db vásárlása esetén az ajándék: 1 db Xixo Ice tea 250 ml

„Utazzon a minőségre” – nyereményjáték COOP Szuper áruházainkban! 
Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon és a szórólapokban!

869 Ft 1159 Ft
25%  

engedmény!

MISKOLC

VILÁG
KÖZÉLET

... OKOSTELEFONON ÉS TABLETEN... OKOSTELEFONON ÉS TABLETEN

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

Az akció érvényes: 

2016. 07. 02-től 2016. 07. 08-ig 

Sensil mosógél, új, 4 l, 275 Ft/l 1099 Ft

Persil mosókapszula, 35 db-os, 66 Ft/db 2299 Ft

Persil gél, 1,4 l, 928 Ft/l 1299 Ft

Persil gél, 2,92 l, 856 Ft/l  2499 Ft

Ariel mosókapszula, 15 db-os, 93 Ft/db 1399 Ft

Ariel mosókapszula, 30 db-os, 87 Ft/db 2599 Ft

Tomi folyékony mosószer, 1,32 l, 757 Ft/l 999 Ft

Coccolino öblítő, 1,9 l, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft

Silan öblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft

Lenor öblítő, 525 ml–575 ml, 606 Ft/l 349 Ft

Ajax univerzális tiszt., 750 ml, 665 Ft/l 499 Ft

Mosószóda 1 kg 379 Ft

Háztartási szódabikarbóna 1 kg 399 Ft

2 vagy 3 éves,  
nappali vagy esti iskolai képzés.
Akár havi 60 ezer Ft ösztöndíj

ÉRETTSÉGIZETTEKNEK  
kőműves és hidegburkoló, hegesztő, 

ÉRDEKLŐDJ: www.nabiskola.hu  
Tel: 46/32-32-90; 70/708-2931

Apróhirdetés
Általános- és középiskolások pótvizsgá-
ra felkészítését vállalom humán tárgyak-
ból, földrajzból, németből nagyon kedvező 
áron. Házhoz megyek. Tel: 06-20/256-79-49.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 63 900 
Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium), garázskapuk cseréje óriási ked-
vezménnyel, teljeskörű árnyékolástechniká-
val. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, bemutató-
terem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyit-

va: h, sz, cs, p: 9–17 óráig, k: 9–14 óráig, szo: 
9–12 óráig.  

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar to-
nozás, lambé riázás, filagóriák, elő tetők, ke-
rítések, kerti házak és egyéb famunkák ké-
szítése; Velux ablakok beépítése, cseréje; 
íves fedések és hajlatok készítése; tetők szel-
lőztetése. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.

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

A vállalkozása sikerének kulcsa  
egy profi iroda!

A Széchenyi u. 107. alatt, a volt NORDA épületében,  
magas színvonalú irodákat, választható szolgáltatásokkal 

kínálunk bérbeadásra.
Érdeklődni: hasznositas@mikrt.hu e-mail címen,  

illetve a 46/516-293-as és a 30/235-4710 telefonszámú  
elérhetőségeken tud.

5,5–8 euró/nm+áfa/hó + üzemeltetési költség



A könyvtári napközis tá-
bor gyermekeinek tartották 
meg az első vezetett sétát a 
miskolci Doleschall Emlék-
herbáriumban. Az azt követő 
kézműves foglalkozáson az 
is kiderült, mindenkinek lett 
kedvenc növénye, a nehéz-
szagú gólyaorr neve és for-
mája különösen megmozgat-
ta a kicsik fantáziáját!

Rögtön a séta elején nyil-
vánvalóvá vált: a 3-4. osztá-
lyos gyerekek, a II. Rákóczi 
Ferenc Könyvtár nyári nap-
közis táborának résztvevői 
többet tudnak a gyógynö-
vényekről, mint azt gondol-
nánk. Tudták, hogy a kö-
römvirágból krém készül és 
a konyhában otthonosabban 
mozgó lányok örömmel is-
merték fel illatáról például a 
bazsalikomot. 

A gyógy- és fűszernövé-
nyek megismerése után gyö-
nyörű rajzokon örökítették 

meg frissen szerzett élménye-
iket. A sok-sok játék mellett 
többek között olyan progra-
mok várták ez alatt az egy hét 
alatt a kicsiket, mint találkozó 
Fecske Csaba költővel, báb-
színházi előadás vagy kéz-
műveskedés a Fügedi Már-
ta Népművészeti Egyesület 
mestereinek vezetésével.

A Lévay József és a Szabó 
Lőrinc Könyvtár kertjében 
található herbárium termé-
szetesen minden gyermek és 
felnőtt előtt nyitva áll, előre 
bejelentkezett csoportoknak 
már 5 főtől megtartják az 
ingyenes vezetést egészen a 
tél beálltáig. A kertbe pedig 
érdemes időről időre visz-
szatérni, hiszen szinte he-
tenként más arcát mutatja 
– például most bontogatja 
tündérszoknya virágait a 
ligetszépe, a koriander vi-
szont már apró, gömb alakú 
magvait nevelgeti.

A Miskolci Galériában lát-
ható Kövesi István titkos 
gyűjteménye – „Remekmű-
vek Aba-Nováktól Ziffe-
rig” című tárlat – a nagy 
érdeklődés miatt nem zár 
be június végén, hanem az 
eredeti tervektől eltérően 
augusztus végéig várja a lá-
togatókat. 

Mint ismert, a gyűjte-
ményt a Magyar Nemzeti 
Bank a 2014-ben elindított 
Értéktár Program kereté-
ben vásárolta meg, és 2015. 
novemberében a Herman 
Ottó Múzeumban helyez-
te letétbe. A Kövesi-gyűj-
temény megszerzése rend-

kívüli jelentőséggel bír a 
Herman Ottó Múzeum, 
egyúttal Miskolc város éle-
tében. A közkinccsé vált, 
egykor titkos kollekció az 
időszaki kiállítás zárását, 
augusztus 27-ét követően 

átmenetileg raktárba, illet-
ve restaurátorok keze alá 
kerül, hogy aztán a 2018. 
decemberére kibővített 
központi múzeum épület új-
járendezett képtárában ta-
lálja meg állandó helyét.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában ter-
vezett 3. sz. főút Miskolc belvárost elkerülő szakasza Y-híd (I. 
ütem) módosított engedélyezési terve, Y-híd és csatlakozó út-
szakaszok kiépítése tárgyában a B.-A.-Z. Megyei Kormány-
hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a 
környezeti hatásvizsgálati eljárást lezárta és a környezetvédel-
mi engedélyt a tervezett beruházásra megadta.

A határozat teljes szövege 2016. július 8-ig megtekinthető a 
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Főosztályán (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.), 
valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalá-
nak Építési és Környezetvédelmi Osztályán (Miskolc, Város-
ház tér 8. sz.) ügyfélfogadási időben.

Több  turnusban várták és 
még várják a gyerekeket 
a miskolci önkormányzat 
perecesi táborába. Három 
turnusban, összesen mint-
egy hétszázötven általános 
iskolásnak kínálnak ezúttal 
is tartalmas, hasznos idő-
töltést a szervezők.

– Augusztus ötödiké-
ig hagyományosan három 
turnusban várjuk a hat és 
tizenhárom év közötti gyere-
keket már több éve – mond-
ta el Mádai Linda táborve-

zető. – A kéthetes napközis 
táborban főleg szabadtéri 
programokat szervezünk a 
kicsiknek. Délelőtt sport-
vetélkedők vannak, délután 
pedig kézműves foglalko-
zások. A gyerekek kapnak 

reggelit, ebédet és uzsonnát 
is. Az első turnus június 27-
én kezdődött. A szervezők 
még várják a jelentkezőket 
az üres helyekre a nyari.nap-
kozi.miskolc@gmail.com 
e-mail címen.
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PROGRAMAJÁNLÓ
Program/közélet

Feledy-ház udvara
Július 9. 9 óra. Második közösségi kert-

gondozás. 
Lovagi Tornák Tere
Június 30 - július 3. Diósgyőri lovasna-

pok. Mento Magyar Nagydíj és Orszá-
gos Díjugrató Verseny. 

Miskolci Állategészségügyi Telep
Július 2. 10-14 óra között. A 33. nyílt 

napon ismét várják azokat, akik sze-
retnének megismerkedni a telepen 
lévő állatokkal, szívesen sétáltatnak 
kutyát. Örökbefogadás, sétáltatás, si-
mogatás és továbbra is névadás. 

Református Általános Iskola (Nagy 
Lajos király útja 14.)

Július 2. 16 óra. MIÉRTT-Keresztény 
Fesztivál, Continental Singers koncert

Kassai úti Rónai Ferenc Általános 
Iskola

Július 2. 14 órától. V. Péter-Pál-napi Mu-
latságok. 

Program: 14.00 | Dr. Nánási-Kocsis Norbert 
köszöntője; 14.15 | Amatőr művészeti 
csoportok bemutatója; 15.30 | Musical 
Műhely Miskolc – örökzöld dallamok; 
16.30 | Dolce Dance táncműhely műso-
ra; 17.00 | Operettslágerek Seres Ildikó 
előadásában; 18.00 | Vastag Csaba kon-
certje; Kirakodóvásár, játszóház, könyv-
készítés, ugrálóvár egész nap!

Akropolisz Szabadtéri Színpad
Július 8. 20 óra. Doctor Herz – musical. 
Csanyikvölgy
Július 8. 10 óra. Szittya Motoros Klub te-

hetségkutató. A XI. Szittya motoros 
találkozón, július 8-án 10-től 16 óráig 
tehetségkutató lesz a színpadon.

Belvárosi Liget
Minden pénteken 7-13 óráig: Belvárosi 

biovásár a Belvárosi Ligetben! Bioélel-
miszerek közvetlenül a termelőktől. A 
biopiac szervezője az Észak-Magyaror-
szág Flórája Faunája Alapítvány.
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Hirdetés

Miskolci ol-
vasónk egy 

szolgál-
tatótól 
k apot t 

felszólító le-
velet, melyben 

„behajtási 
költségáta-
lány” címén, 

felszólították közel 100 ezer Ft 
megfizetésére. Ennek okaként 
a szolgáltató azt jelölte meg, 
hogy késedelmesen fizette ki 
számláit. Kérdezi olvasónk, 
hogy jogos-e a szolgáltató kö-
vetelése?

A behajtási költségátalány 
szabályait jelenleg a 2016. 
évi IX. tv. rendezi. A tör-
vény a vállalkozások közöt-
ti szerződés esetére írja elő 
a behajtási költségátalány 
alkalmazását, akkor, ha a 
vállalkozások között lebo-
nyolított ügylet tárgya fize-
tés ellenében áruk adásvétele 
vagy szolgáltatások nyújtása.

Ilyen ügyletek estében, a 
számlát késedelmesen ki-
egyenlítő vállalkozás, a jo-
gosult részére, a behajtással 
kapcsolatos költségek fede-
zetésül, 40 Euro-nak meg-
felelő, vagyis körülbelül 
12.500.-Ft összeget köteles 
megfizetni, ha erre vonat-

kozó igényét, a jogosult, fi-
zetési felszólítás útján, a kö-
telezettnek bejelenti.

A behajtási költségáta-
lányt az arra jogosult a ké-
sedelem bekövetkezésétől 
számított egy éves jogvesztő 
határidőn belül követelheti. 
A kötelezett a behajtási költ-
ségátalány megfizetésére 
nem köteles, ha az erre irá-
nyuló igény érvényesítése 
során a késedelmét kimenti.

 A behajtási költségáta-
lány megfizetésére irányuló 
kötelezettség teljesítése nem 
mentesít a késedelem egyéb 
jogkövetkezményei alól; a 
kártérítésbe azonban a be-
hajtási költségátalány ösz-
szege beszámít. Vagyis, a 
behajtási költségátalány ösz-
szege, a késedelmi kamaton 
felül jár a jogosult részére.

A levélírónk kérdésére vá-
laszolva tehát, azt kell első-
sorban megállapítani, hogy 
vállalkozásnak minősül–e a 
szolgáltatóval szerződő fél? 
Ha a kérdésre igen a válasz, 
akkor is van kimentési le-
hetősége a kötelezettnek. A 
kimentés alaposságát, egy 
jogvita esetén, a bíróság 
döntheti el.

STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Behajtási költségátalány

Füveskerti séták 
kicsiknek, nagyoknak

Megérkezett az első turnus  
a napközis táborba

Hosszabbítás a Kövesi-kiállításon

Közérdekű közlemény

JÚLIUS 7-ÉN A NAPIJEGY ÁRÁBÓL 10% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!

Június 7. Selyemréti Strandfürdő születésnap – program a családnak!

Ünnepelje velünk a Selyemréti 
Strandfürdő születésnapját!

Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky 58.                 
06 46 411 399 
info@selyemretifurdo.hu      
www.selyemretifurdo.hu
facebook.com/selyemretistrandfurdo

Kisebbeknek
l vízi- és ugrálóvár
l kanyargó vízicsúszda
l pónizoo és trambulin

Kicsit nagyobbaknak
l lézerharc
l buborékfoci
l  anakonda, családi  

és kamikaze csúszda

És a nagyoknak
l aquafitness
l pezsgőmedence
l  Életfa egészség- 

megőrzési tippek



Mozaik Miskolci Napló

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztalnak, 
kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszámot, ahol rövid üzenetet hagy-
hatnak üzenetrögzítőnkön. Ha elérhetőséget is hagynak, problémájuk megol-
dása érdekében visszahívjuk Önöket!
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Az alagút falának  
csapódott

A Ruzsinszőlő utcában lévő alagútnál történt baleset június 27-én 
kora délután. Egy Suzuki személyautó vezetője lefékezett az alagút 
előtt, hogy pontosan belássa a szűk útszakaszt, egy Opel furgon pe-
dig hátulról belehajtott. A Suzuki ennek következtében az alagút fa-
lának csapódott, személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős. 

Az ablakon át mentek be a tűzoltók
A Győri kapuba, egy idős férfi mentéséhez riasztották a miskol-

ci tűzoltókat június 29-én kora délután, mivel az több napja nem 
adott életjelet, 
nem nyitott aj-
tót. A tűzoltók 
magasból mentő 
jármű segítségé-
vel, az ablakon 
keresztül jutot-
tak be a lakásba. 
Az idős férfihez 
időközben men-
tőt hívtak, mert 
valóban orvosi 
ellátásra szorult. 
Jelenleg kórház-
ban ápolják.

Ütközés  
a kereszteződésben 

Két személyautó ütközött 
június 28-án dél körül Mis-
kolcon, a Nagyváthy és Vá-

szonfehérítő utcák kereszteződésében. Információink szerint a men-
tőknek a helyszínen három sérültet kellett ellátniuk. Mivel az egyik autó 
motortere füstölt, a katasztrófavédelem szakembereit is a helyszínre ri-
asztották. Mint kiderült, a füst egy megsérült légzsák miatt keletkezett.

Nagy csattanás a Görgeynél
Komoly baleset történt június 29-én délelőtt Miskolcon, a Görgey 

út 4. sz. előtti útszakaszon. Úgy tudjuk, az egyik autós a körfogalom-
ból érkezett, amikor a párhuzamos sávban összeütközött egy másik 
személyautóval. A járművekben csak a sofőrök tartózkodtak, mind-
két autóvezető megsérült, őket a helyszínre érkező mentők látták el.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Szívesen tölti az idejét valakivel, 
de néha azt érzi, mintha túl sok lenne az illetőből. Érthető, ha egy 
kis magányra vágyik most, ezzel nincsen semmi baj. Fontos, hogy 

ne rejtse el az érzéseit, és ne legyen képmutató. 

Bika (április 21 – május 20) Olyan, mintha fejben mindig vala-
hol máshol járna, de nem biztos, hogy ezzel a legjobbat teszi ma-
gának. Álmodozni szabad, de vigyázzon, mert így elszalaszthatja 

a jelen pillanatait. Álljon két lábbal a földön. 

Ikrek (május 21 – június 21) Ne utasítson el rögtön valamit, ami 
elsőre nem tetszik, de még sikert hozhat. Legyen kicsit rugalma-
sabb a cél érdekében. Soha nem tudhatja, milyen lehetőség, mi-

lyen meglepetés várja a következő sarkon.

Rák (június 22 – július 22) Nem először fordul elő Önnel vala-
mi, így szerencsére már tudja, hogy hogyan kezelje a helyzetet. A 
következő lépés, hogy megértse, mi váltja ki ezt a szituációt. Igye-

kezzen észben tartani ezt, mielőtt döntéseket hoz. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Kicsit idegenkedik az új 
helyzetektől, de lehet, hogy ezek valami olyasmit tartogatnak, 
aminek hasznát veheti a későbbiekben. Próbáljon nyitott és ér-

deklődő maradni most is. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Úgy érzi, valaki végre ké-
pes annak látni egy fontos helyzetet, ami, és ez megnyugvással tölti 
el. Lehet, hogy még egy kis energiája is felszabadul végre. Menjen 

az eseményekkel, és megtalálja azt is, amit jó ideje keresett. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Érdemes egy kicsit át-
gondolni a dolgokat, mert nem minden az, aminek látszik. Nézzen 
a színfalak mögé, mielőtt döntéseket hoz. Érdemes kicsit előre ter-

vezni, mert most minden megvan ahhoz, hogy sikerre vigye a dolgait.

Skorpió (október 24 – november 22) Vannak dolgok, amiket 
nem mindenki ugyanúgy él meg, és ezt tiszteletben kell tartania. 
Próbálja belehelyezni magad az ő nézőpontjukba, mert sokat ta-

nulhat belőle. Legyen óvatos, ne bízzon mindenkiben

Nyilas (november 23 – december 21) Gondolja át, hogy mit 
miért tesz, mert szüksége lesz most az energiáira. Gondosan osz-
sza be őket, hogy ne kelljen elvesztegetni belőlük egy cseppet 

sem fölöslegesen. Szinte az ajtaján kopogtat majd egy jó alkalom.

Bak (december 22 – január 20) Ezen a héten végre lesz ideje 
átgondolni a dolgait, és érdemes is lesz kihasználni ezt az időt. Itt 
az ideje egy kis változásnak, és ha nem is drasztikus dolgokban 

gondolkodik, ne tagadjon meg magától egy kis pihenést. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Jobban halad valamivel, mint 
gondolta volna, és nagyobb sikereket ér el, mint ahogyan azt remél-
te.  Lehet, hogy ez más feladatok elvállalásához is meghozza a ked-

vét. Most már semmi sem áll az érvényesülése útjában.

Halak (február 20 – március 20) Egy őszinte beszélgetés se-
gíthet abban, hogy túllépjenek valakivel a régi sérelmeken. Le-
het, hogy így végre megtöri azt a kört, amiben sétál, és egyene-

sen mehet tovább. Ne kockáztassa a saját boldogságát.

FORRÓ NYOMON

Szent Iván tüzének fényénél a Diósgyőri vár ismét titkokat me-
sélt királyi szerelmekről, szenvedélyes táncokról, bűvös virágokról 
és népi hiedelmekről. Az év legrövidebb éjszakáján tűzkígyó ölelte 
körbe a várat, planétás horoszkópos és veronai mágus vidámította 
a vendégeket, párválasztó varázslatokat ismerhettünk meg, hogy 
aztán parazsat ugorva teljesüljenek legtitkosabb vágyaink.

Szent Iván  
éjjelén

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ  

FELVÉTELE

Egyházi létesítmények
2

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány 
miskolci egyházi létesítmény neveit rejtettük el. Kérjük, 
a megfejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, 
legkésőbb 2016. július 27-én éjfélig juttassák el szer-
kesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az 
info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket 
beküldők között egy-egy 2016-os Miskolci Kalendá-

riumot sorsolunk ki. 
Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Czibere Tibor, 2. Farkas Ottó, 3. Sályi 
István, 4. Zámbó János.
Nyertesek: Kováčik Ilona (Rimaszombat, Szlovákia), Balázs Tímea (Mis-
kolc, Gagarin u.). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K
AL

EN
DÁ

RI
U

M
 –

 2
01

6
M

IS
K

    
   L

CI
 

59
9 

Ft

KALENDÁRIUM
MISK       LCI 

2016

A koccintás közös élménye, a barátság és a szeretet gesztusa 
kapcsolt össze számos magyart múlt szombaton, az ország csak-
nem ötven településén, együtt, egy időben. A magyar bor és pezs-
gő napja a magyar borról és a hozzá kapcsolódó hagyományokról 
szól, ezt ünnepelték hazánk valamennyi borvidékén, határainkon innen és túl. Miskolc, mint a bükki borvidék egyik települése, ebben 
az évben csatlakozott először a kezdeményezéshez. Városunkban, a Szent István téren pontosan hat órakor koccintottak egymással a 
résztvevők, utána együtt sétáltak fel a XI. Miskolci Fröccsfesztiválon résztvevő, avasi pincékhez.                                  FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

A NAGY KOCCINTÁS
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