
Miskolci Napló
2016. július 9.  |  27. hét  |  XIII. évfolyam 27. szám Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

2.
oldal

FIDESZ: „JAVÍTÓ-NEVELŐ INTÉZETEKET 
ÉPÍTENE A JOBBIK  
MISKOLCON!”

sok a lány valóba…”

SALKAHÁZI KIRÁNDULÁSOK

Elek Ákos:  
„Elindultunk egy úton”

Ki lesz  
a királynő?

Miskolctapolcán készülnek 
a legszebb lányok 

12.
oldal

9.
oldal

3.
oldal

Kirándulóvonatokat indít – négy 
alkalommal – az önkormányzat a Salkaházi 

Program résztvevői számára Lillafüredre. 
A program folyamatosan  bővül, fejlődik, 

bevonják az időseket, felmérik  
az igényeiket, és ahhoz igazítják  

az adott év kínálatát.
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Gyurcsány Ferenc akkori MSZP-s 
miniszterelnök, jelenlegi DK-el-
nök 2005. december 9-én egy kon-
ferencián úgy fogalmazott: „Ma-
gyarországon van olyan, több mint 
félmillió, 700 ezer aktív korú em-
ber, akiket nem lehet visszavezetni 
a munkaerőpiacra. Itt nincs mást 

tenni, mint megszakítani a gene-
rációs láncot és a szegénytelepek-
ről a gyerekeket bentlakásos intéz-
ménybe vinni már az óvodától”. A 
kijelentés nagy visszhangot váltott 
ki, mások mellett az Országos 
Roma Önkormányzat is til-
takozott. 

Dúró Dóra, a Jobbik akkori szóvivője 2014. március 
1-jén, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján kifejtet-
te, azt javasolják, hogy egy szakértői bizottság döntése 
alapján azokat a gyermekeket, akik nem tudnak beil-
leszkedni a normál osztályba, vagy tiszteletben tarta-
ni társaik és a pedagógusok jogait, javítóintézetekben 
kellene nevelni. Emellett, ha a családi háttér olyan, 
hogy az a gyermeket a "bűnözésre ösztönzi", akkor a 
Jobbik szerint a bentlakásos iskola lenne a megoldás.

Megkérdeztük Pakusza 
Zoltánt, hány javítóintézetet 
és bentlakásos iskolát hozna 
létre a Jobbik az országban, 
ha megvalósulna a prog-
ramja? Illetve hogy megyei 
jogú városként mennyi 
esne ebből Miskolcra 
és mely városrészek-
be költöztetnék 
ezeket? A jobbikos 
képviselő válaszában megkerülte a bentlakásos iskolák 
kérdését (korábban, közgyűlési vitákban, sajtótájékoz-
tatón maga is többször ezen intézmények szükségessé-
ge mellett foglalt állást) s úgy nyilatkozott: „a Jobbik az 
elmúlt hat évben, mióta tagja a miskolci közgyűlésnek, 
egyetlen egyszer sem kezdeményezte nevelőintézet lét-
rehozását Miskolcon”, illetve hogy „a szakma vélemé-
nye szerint nevelőintézetet nem bűnügyileg frekventált 
nagyvárosban, hanem minél ritkábban lakott kistele-
pülésen indokolt létrehozni”. 

Dúró: Bentlakásos  
iskola, javítóintézet

PAKUSZA AZT MONDJA, 
ŐK NEM JAVASOLTÁK

Miskolcnak mely városrészeibe 
tervezik építeni a jobbikosok 
a romagyerekek javító-nevelő 
intézeteit? – tette fel a kérdést 
Pakusza Zoltán jobbikos poli-
tikusnak Soós Attila, a Fidesz 
miskolci frakcióvezetője keddi 
sajtótájékoztatóján.

Soós Attila ismét 
kihangsúlyozta, a 
Fidesz-KDNP to-
vábbra is ka-
tegorikusan 
elzárkózik 
ilyen javí-
t ó - n e v e l ő 
i n t é z m é n y 
építésétől Pe-

recesen. Ugyanakkor 
úgy gondolják, hogy a 

jobbikos Pakusza Zol-
tán önkormányza-
ti képviselő szemmel 

láthatóan képtelen a 
perecesiek érdekeit el-

látni. A Fidesz helyi 
frakcióvezető-

je azon véle-

ményüknek adott hangot, hogy az 
ellenzéki politikus – csakúgy, mint a 
többi jobbikos – teljesen „rácsavaro-
dott” a problémára, hogy vajon Mis-
kolcon és a többi magyar városban 
hová és miképpen tudnák összegyűj-
teni a romagyerekeket abból a célból, 
hogy azután a Jobbik által tervezett 
nagy javító-nevelő intézetekbe terel-
jék őket?

Soós Attila felidézte, hogy Pa-
kusza Zoltán mellett Vona Gá-
bor pártelnök és Dúró Dóra or-

szággyűlési képviselő is sokszor 
nyilatkozta már, hogy „vannak 
esetek, amikor a romagyerekek 

szegregációja – mesterséges el-
különítése – visz előre,” szerintük 

ez a megoldás. Dúró Dóra, a Jobbik 

fő oktatás-ideológusa nem egyszer be-
szélt arról – emlékeztetett Soós Attila 
–, hogy „ki kell emelni azokat a kezel-
hetetlen gyermekeket, akik zavarják 
normálisan tanuló társaikat...” A fi-
deszes frakcióvezető végül felszólítot-
ta Pakusza Zoltánt, valljon színt, hogy 
ő és a Jobbik hová, milyen mamut ja-
vítóintézetbe akarja elkülöníteni a ro-
mákat Miskolcon? Miskolcnak mely 
városrészeibe tervezik építeni a jobbi-
kosok a cigánygyerekek javító-nevelő 
intézeteit?

Soós Attila (Fidesz) és Molnár Pé-
ter (KDNP) frakcióvezetők csütör-
tökön bejelentették, hogy tekintettel 
az utóbbi időszakban megsokasodott 
Perecesről érkező lakossági megkere-
sésekre, panaszokra, továbbá Paku-

sza Zoltán perecesi önkormányzati 
képviselő zavarkeltésre, aggodalom-
ra okot adó kijelentéseire, a Jobbik ál-
tal szorgalmazott javító-¬nevelő in-
tézetekkel összefüggésben, szerdára 
rendkívüli frakcióülésre hívják össze 
a Fidesz¬-KDNP miskolci képviselő-
csoportját. A frakciótagok tájékozta-
tást hallgatnak majd meg a Perece-
sen kialakult rendvédelmi helyzetről, 
a városrész környezeti állapotáról, 
problémáiról. Számba kívánják ven-
ni a helyi közösségek – különös tekin-
tettel az itt élő nyugdíjas bányászokra 
– segítésének, támogatásának lehet-
séges módozatait is. A tapasztalatok-
ról és javasolt intézkedéseinkről, írá-
sos beszámolót készítenek Kriza Ákos 
polgármester számára.

FIDESZ: „JAVÍTÓ-NEVELŐ INTÉZETEKET ÉPÍTENE A JOBBIK”

Nagy-Korsa Judit (DK) önkor-
mányzati képviselő szerint „em-
bertelen és ostoba dolog lenne”, 
ha megvalósulna a Jobbik prog-
ramja. A politikus hozzátette, a 
kollégiumi elhelyezést bizonyos 
esetekben, ha a szülők is beleegye-

zésüket adnák, el tudná képzelni. 
Nem tartja helyesnek azonban, 
hogy kiragadjanak gyermekeket 
a családjukból, „csak azért, mert 
a Jobbik úgy gondolja, hogy job-
ban ért a nevelésükhöz”. – Nem 
ez a megoldás! Már többször el-

mondtam, hogy intenzív mentor-
programra van szükség. A mento-
rok tanácsainak betartásával, az 
ő vezetésükkel lehet eredményt 
elérni, erőszakkal, durvasággal 
semmiképpen sem! – hangoztatta 
Nagy-Korsa Judit.

Összenő ami összetartozik – avagy Gyurcsány 
írta a Jobbik programját?

Az Európai Unió és a szakmapo-
litika célja és elvárása a családias 
jellegű, átlátható, csoportonként 
elkülönülő, tulajdonképpen la-
kásként funkcionáló otthonok ki-
alakítása, mellyel biztosítható egy 
olyan támogató környezet, ahol 
azok a gyermekek is teljes életet él-
hetnek, akiknek nem adatott meg 
a családi otthon melege – mondta 
el lapunknak Radomszki László-
né, a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság B.-A.-Z. Megyei Ki-
rendeltségének igazgatója. 

- A hírek szerint hamarosan köl-
tözik a miskolci gyermekváros. Hová 
kerülnek az itt élő gyerekek?

- Egy pályázat keretében lehetőség 
nyílik új modern gyermekotthonok ki-
alakítására. A kiváltásos konstrukció 
kapcsán több helyszín is szóba került 
már, jelenleg is folynak a tárgyalások a 
végleges helyszín(ek)ről. Annyi azon-
ban bizonyos, hogy a férőhelyek min-
denképpen a megyén belül maradnak, 
információink szerint Pereces nem sze-
repel a tervezett helyszínek között. 

- Csak a helyszín változik, vagy a 
körülmények is? Kisebb otthonok, na-
gyobb figyelem, több gondoskodás?

A kollégák a jelenlegi körülmé-
nyek között is a legnagyobb oda-
figyeléssel és gondoskodással pró-
bálták a munkájukat végezni.  Ez 
a fajta odafigyelés természetesen 
továbbra is megmarad, a körülmé-
nyek viszont az újonnan kialakított 
lakásotthonokkal jelentősen javulni 
fognak; tulajdonképpen a fenti pá-
lyázatnak is ez lenne a lényege.

- Azt szeretnék, ha a gyerekek a 
hatalmas „tömegszállások” helyett, 
kisebb, családiasabb környezetbe 
kerülnének?

A jelenlegi ingatlanállományt 
jellemző korszerűtlen, nagy légte-
rű „szocreál” tömbépületek helyett 
családias jellegű, átlátható, csopor-
tonként elkülönülő - tulajdonkép-
pen lakásként funkcionáló - ott-
honokat szeretnénk kialakítani. 
Elsősorban a zavartalan szakmai 
munkát és a gyermekek érdekeit kí-
vánjuk szem előtt tartani.

- Hányan élnek majd egy fedél 
alatt, egy-egy közösségben és hogyan 
működik a felügyeleti rendszer?

A tervek szerint csoportonként 
elkülönülő lakrészeket alakítanánk 
ki, a családi házak analógiájára. Az 
idevonatkozó rendeletnek megfe-
lelően, egy csoport normál igényű 
gyermekek esetében maximum 12 
főből, míg a speciális igényű gyer-
mekek esetében 8 főből állhat. Így 
egy-egy „fedél alatt” ezekkel a lét-
számokkal lehet majd számolni.

- Ez a kisebb, családi ház jellegű 
épületekben való elhelyezés azt je-
lenti, hogy jobban tudnak majd fi-
gyelni az ott élő gyerekekre?

A csoportokon belül jelenleg is 
a családias jellegű nevelésre törek-
szünk. A problémát az okozza, hogy 
most egy épületen belül található a 
8 csoport, így a 96 fiatal elhelyezése 
nagyobb lehetőséget ad arra, hogy 
egymást rossz irányba, a nem meg-
felelő viselkedés felé tereljék. Kisebb 
létszámú gyermekotthonok létre-
hozásával a felsorolt problémák re-
ményeink szerint megoldódnak.

- Ez lehet a jövő útja, hogy az álla-
mi gondozásban élő fiatalok is „csa-
ládi törődést” kapjanak?

Egyértelműen ez a jövő útja, a 
családias környezetben a fiatalok 
több figyelmet, törődést kaphatnak. 
A jó minták felerősödnek, az egy-
másra gyakorolt negatív befolyás 
pedig jelentősen csökken.

- Kimondhatjuk, hogy a nagy 
gyermekvárosok ideje lejárt és már 
önmagában is elhibázott koncepció 
volt?

Azt nem mondanám, hogy elhi-
bázott koncepció volt, inkább úgy 
fogalmaznék, hogy a társadalom 
változásával a gyermekösszetétel is 
változott, más problémák merülnek 
fel, amelyekre a szakmának reagál-
nia kell. 

DK: „Embertelen és ostoba dolog lenne”

Simon Gábor, az MSZP miskol-
ci elnöke megkeresésünkre úgy 
nyilatkozott, nem ismeri igazá-
ból a radikális párt javaslatát, így 
nem kíván róla bővebben nyilat-
kozni. Simon Gábor véleménye 

szerint az a legjobb megoldás a 
gyermek számára, ha a családban 
nevelkedik, és ott lát pozitív pél-
dákat. A szocialista politikus kö-
vetendő példaként említett meg 
egy vidéki kis településen meg-

valósított programot, ami szerin-
te egy nagyobb önkormányzatnál 
is működhetne: ebben nemcsak a 
gyerekeket, hanem a szüleiket is 
együttműködésre bírták, őket is 
oktatták. 

MSZP: „A gyermeknek családban a legjobb” 

Családias jellegű  
otthonokat szeretnének



Az Északerdő által üzemeltetett 
Lillafüredi Állami Erdei Vasút 
(rövidítve: LÁEV) Magyarország 
egyik legszebb vonalvezetésű kis-
vasútja.

A vasútüzemet a Bükkben kiter-
melt faáru, illatve a diósgyőri szén-
bánya szenének szállítására hozták 
létre, a személyszállítás csak később 
indult meg. Aztán a teherszállítás 
egyre inkább a közútra tért át, így 
egyedül a személyszállítás, azon 
belül is a turizmus maradt meg az 
egyetlen feladatkörnek.

Az eredetileg Szinvavölgyi Er-
dei Vasút néven ismert pályavonal 
tervezésének ötlete az első világ-
háború 1917-es évében merült föl. 
1920. február 24-én engedélyez-
ték hivatalosan az építést, a pálya 
Miskolcról Lillafüred érintésével 
a Szinva völgyében vezetett. 1920. 
decemberére a fővonalat hivatalo-

san is átadták, a kisvonatot a ki-
termelt fa szállítására használták. 
Az első személyszállító vonat 1923. 
augusztus 20-án indult el Miskolc-
ról Lillafüredre. A Palotaszálló 
megépítésével egy időben, 1927-
ben a fővonalat a Fáskerttől a Szent 
Anna templomig meghosszabbí-
tották, Lillafüreden pedig állomás 
épült, alagúttal. 

A LÁEV elnevezést 1929. máju-
sától használják a Szinvavölgyi Er-
dei Vasút helyett. Ekkor az utaslét-
szám évente elérte a 300 ezer főt. 
1939-40 között megépült a mahó-
cai 4 km-es szakasz. 1978. október 
1-jén a Dorottya utcába helyezték 
a város felőli végállomást. 2000. 
áprilisától a felújított gőzmozdony 
ismét munkába állt. A 2014-es or-
szágos felmérés szerint a budapes-
ti gyermekvasút után a lillafüredi 
Magyarország második legforgal-
masabb kisvasútja.

Vasárnap ünnepli a Miskolc Városi Közle-
kedési Zrt. a helyi villamosközlekedés 119 éves 
évfordulóját. Ebből az alkalomból kigördül a 
remízből a 100-as FVV „Bengáli” villamos, a 
muzeális járművet érvényes utazási okmány-
nyal, jeggyel, bérlettel bárki igénybe veheti. Az 
FVV villamos – mivel csak az egyik oldalán 
vannak ajtók - a Tiszai pályaudvar felé az Új-
győri főtér megállóhelyen a megszokottal el-
lentétes oldalon nyitja az ajtajait, ezért kérik, 
aki ezzel a villamossal szeretne a belváros felé 
közlekedni, a kialakított megállóhellyel szem-
ben lévő oldalon várja a szerelvényt. A jármű 
közlekedtetésével azokra kíván emlékezni az 
MVK, akik 1897. július 10-én lehetővé tették, 
elindították a villamosközlekedést Miskolcon. 

Vízi- és ugrálóvár, pónizoo, ünnepi tor-
ta, lézerharc, buborékfoci, aquafitness és 
életfa egészség-megőrzési tippek – többek 
között ilyen élmények, szolgáltatások vár-
ták csütörtökön azokat, akik kilátogattak 
a Selyemréti Strandfürdőbe, a fürdő újjá-
születésének harmadik évfordulója alkal-
mából rendezett bulira.

Mint ismeretes, a Selyemréti Strandfür-
dő rekonstrukciója 2011. október végén vet-
te kezdetét, a létesítmény 2013. júliusa óta 
várja megújulva a vendégeket. A vendégfor-
galom évről évre növekszik, Bánrévi Kin-

ga fürdővezető elmondása szerint, a tavalyi 
évben már több mint 250 ezren keresték fel 
a strandot. 
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Hegyek között, völgyek 
között zakatol…

Kirándulóvonatokat indít – négy 
alkalommal – az önkormányzat 
a Salkaházi Program résztvevői 
számára Lillafüredre. Április vé-
gén, május elején 37 227 érintett-
nek küldték el Kriza Ákos polgár-
mester 2016. évi Salkaházi Sára 
Miskolc Programhoz kapcsolódó 
levelét, illetve a kérdőívet. 

Folyamatosan postázzák a levele-
ket azoknak is, akik a program leg-
utóbbi kibővítésének köszönhetően 
kerültek be a kedvezményezetti kör-
be. Közülük július 5-ig 804-en kap-
ták meg a tájékoztatót.  Azok, akik 
még nem küldték vissza csatlakozási 
kérelmüket, legkésőbb 2016. decem-
ber 31-ig tehetik ezt meg. 

A Salkaházi Program célja kifejez-
ni azt a megbecsülést, amit a város a 
miskolci nyugdíjasok iránt érez. Ez 
nem csupán a pénzbeli juttatást je-
lenti, a Salkaházi egy közösségépítő 
program. A nyugdíjasoknak szerve-
zett kulturális és szórakoztató prog-
ramok lehetővé teszik, hogy talál-
kozzanak, olyan rendezvényeken 
vehessenek részt, amelyekre egyéb-
ként nem biztos, hogy eljutnának. A 
program többször is bővült, 2014-ben 

kiterjesztették a kedvezményeket a 
rokkantsági ellátásban részesülőkre, 
idén pedig azokra is, akik rehabilitá-
ciós ellátások, korhatár előtti ellátás, 
szolgálati járandóság, átmeneti bá-
nyászjáradék, bányászok egészségká-
rosodási járadéka, szülői nyugdíj, ár-
vaellátás, mezőgazdasági szövetkezeti 
járadék, baleseti járadék, rokkantsági 
járadék, házastársi pótlék, vagy há-
zastársi jövedelempótlék jogcímeken 
részesülnek nyugdíjszerű ellátásban.

A program tehát folyamatosan fej-
lődik, bevonják az időseket, rendsze-
resen felmérik az igényeiket és ahhoz 
igazítják az adott év kínálatát. Az idei 
program is ennek megfelelően ala-

kult. Május elején az „Egy csók és más 
semmi” c. színházi előadás teltházas 
volt, óriási sikert aratott a miskol-
ci nyugdíjasok körében. A Generali 
Arénába szervezett zenés randevúra 
több mint kétezren regisztráltak. Mi-
vel a Salkaházi Program résztvevői 
azt is egyértelműen jelezték, hogy sze-
retnének közös kirándulásokon részt 
venni, idén négy alkalommal kirán-
dulóvonatot indítanak számukra Lil-
lafüredre. Indulási időpontok: 2016. 
szeptember 7.; 2016. szeptember 8.; 
2016. szeptember 21.; 2016. szeptem-
ber 22. Jelentkezni várhatóan augusz-
tus végén lehet majd, a Miskolci Nap-
lóban meghirdetett módon. 

MUZEÁLIS VILLAMOSRA SZÁLLHATUNK

Nemrégiben újabb négy 
helyi érték került be a Mis-
kolci Települési Értéktár-
ba, amely így már összesen 
42 elemmel rendelkezik. A 
város értékei közé sorol-
ták az Avasi Arborétumot, 
az avasi pincesorokat, a 
Latabár színészdinasztia 
miskolci munkásságát és a 
kama játékot is.

A Miskolci Települési Ér-
téktár Bizottság 2013. de-
cember 18-án alakult meg a 
helyi értékek gondozására, 
összegyűjtésére. Az érték-
tárba került helyi nemzeti 
értékek idővel olyan gyűjte-
ményt, adatbázist képezhet-
nek, amely nyitott, folyama-
tosan bővíthető, naprakész 

adatokat tartalmaz. Minden-
ki által elérhető és használha-
tó tárháza lehet a „miskolci-
ságnak”. Ez alapján miskolci 
nemzeti érték is bekerülhet 

a Magyar Értéktárba és így 
akár hungarikummá válhat.

A Latabár színészdinasz-
tiának köszönhetően Mis-

kolc lett a magyar nyelvű 
színjátszás egyik alappillé-
re. Az Avasi Arborétum a 
hazai és más földrészekről 
származó növények ottho-
na. Az avasi pincesor a bel-
város közepén 900 pincét és 
borházat rejt.

Kiss Gábor alpolgármes-
ter, a Miskolci Települési Ér-
téktár Bizottság elnöke el-
mondta, mindezek mellett, 
legutóbb bekerült még Mis-
kolc értéktárába egy színes 
kezdeményezés, a kama já-
ték is, amely egyértelműen 
Miskolchoz kötődik. – Ez 
azért is érdekes, mert ilyen 
típusú, sokak által játszott 
játék egy-egy településhez 
nem nagyon köthető – fűz-
te hozzá.

Születésnapi buli a Selyemréti 
Strandfürdőben

Salkaházi kirándulások – kisvasúttal 
Lillafüredre

TOVÁBB BŐVÜLT A MISKOLCI 
TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR
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ÚJ RENDSZERBEN MŰKÖDIK  
A LOMTALANÍTÁS A MIREHUKÖZ NONPROFIT KFT.  

SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÉN
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2016. évtől szolgáltatási területén be-

vezette a házhoz menő rendszerű lomtalanítást. A korábbi gyakor-
latnak megfelelően a lakosoknak továbbra is évente két alkalommal 
térítésmentesen van lehetősége a lomtalanítási szolgáltatás igény-
bevételére.

Változás viszont az előző évhez képest, hogy a közterületek rendjének és 
tisztaságának megőrzése érdekében a lomtalanítást nem előre meghir-
detett napokon, hanem a lakosság igénybejelentése alapján, előre 
egyeztetett napon végzik el.

Az igénybejelentés történhet személyesen az ügyfélszolgálati irodákban (Mis-
kolc, Erenyő utca 1., Miskolc, József Attila utca 53. alatt) a www.mirehukoz.hu 
oldalról előzetesen letöltött igénybejelentő lap segítségével, e-mailben az 
info@mirehukoz.hu címen, vagy az internetes oldalon megtalálható elektroni-
kus űrlap kitöltésének segítségével. Ahhoz, hogy rögzíteni tudják a lomtalanítási 
igényt a következő adatokra lesz szükségük:

• A lomhulladék típusa
• A lomhulladék várható mennyisége (m3)
• A lomok elszállításának kívánt időpontja
• Az igénylő címe és elérhetőségei (név, cím, ügyfélkód, telefon, e-mail)
A lomtalanítás időpontjának pontos meghatározása a fentiek és a szolgál-

tató belső járattervének figyelembevételével történik. Ezért a MiReHuKöz 

Nonprofit Kft. munkatársai kérik, hogy folyamatosan jelezzék igényeiket, 
mivel azokat csak ütemezve tudják elvégezni. A lakossági igény beérkezé-
se után, kollégáik egyeztetik az igényeket és a szolgáltató cég lehetőségeit, 
majd visszajeleznek a lakosnak az általa megadott elérhetőségek valamelyi-
kén. Az általuk visszaigazolt napra kell kikészíteni a lomhulladékot az ingatlan 
elé és munkatársaik a megjelölt napon 6-14 óra között végzik el a begyűjtést.

A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anya-
got tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszé-
lyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, 
savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt 
olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszere-
ket, éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó-szúróeszközök), 
permetszereket és azok dobozait, építési törmeléket, épület bontásból szár-
mazó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, au-
tóroncsokat, elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem, mert azokat a 
szolgáltató nem szállítja el. Zöldhulladék szállítására kérik, hogy vegyék 
igénybe a zöldhulladék gyűjtő járataikat. A lakosság részére továbbra is le-
hetőség van elektronikai hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, veszélyes 
hulladék, gumiabroncs leadására a miskolci hulladékudvarok egyikében.

EZÚTON TÁJÉKOZTATJÁK A LAKOSSÁGOT, HOGY A BEJELENTÉS NÉL-
KÜL TÖRTÉNŐ HULLADÉK KIHELYEZÉSE ILLEGÁLIS HULLADÉKLERA-
KÁSNAK MINŐSÜL!

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Ügyfélszolgálati iroda: 3527 Miskolc, József Attila u. 53. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509.
Telefon:  +36 46/200-178, +36 46/200-179 , +36 70/ 463 7714. Telefax: +36 46/200-177 E-mail: info@mirehukoz.hu. Web: www.mirehukoz.hu 

Folyamatosan dolgozik a Városgazda Kft. 
Miskolc terein, parkjaiban. Az időjárásnak 
köszönhetően állandó program a fűnyírás, 
illetve a beültetett virágok locsolása.

A Városgazda parkgondozási csoportjának 
munkatársai június elejére 78 ezer egynyári 
virágot ültettek be a közterületen található 
virágágyakba, így közel kétezer négyzetmé-
ter virágzó felület díszíti már Miskolc park-
jait, tereit. Az egynyári virágágyak kapálása, 
gyomlálása és öntözése egész nyáron folya-
matos, mint ahogy a fűnyírás is – tájékoz-
tatott Pásztor Imre, a Miskolc Holding Zrt. 
kommunikációs vezetője. 

Elmondta, április elején kezdődött Mis-
kolcon a közterületi fűnyírás. Több mint 3 

millió négyzetméteren – és ez csak a főbb 
közlekedési utak, parkok, bérházak mellet-
ti, közötti területet, játszótereket jelenti – a 
múlt héten már negyedszer kezdtek hozzá a 
fűnyíráshoz, de a külterjes részeken is két-
szer kaszáltak már az idén. A Városgazda 
Kft. új, nagyteljesítményű fűnyíró traktort is 
beszerzett a hatékonyabb munkavégzéshez. 
Eddig is rendelkezésre állt tíz ilyen nagytel-
jesítményű fűnyíró jármű, az új gép azonban 
motorját és vágásszélességet tekintve is hatá-
sosabb „segítő” lesz. A tizenegy fűnyíró trak-
tor mellett tizenkilenc tolós fűnyíróval és 
hetvenegy motoros fűkaszával a Városgazda 
átlagban száz munkatársa dolgozik hétköz-
naponként a városi közterületek fűnyírásán, 
kaszálásán.

FOLYAMATOS MUNKA,  
BŐVÜLŐ ESZKÖZPARK A Vászonfehérítő utcai bérházak a hetvenes 

években épültek. Hubay György önkormány-
zati képviselő szerint azóta ugyanaz a járda 
szolgálta a rajta járókat. – Összesen 4,2 mil-
lió forint értékben újíttattam fel a 2. és a 18. 
szám közötti, mintegy kétszáz méteres járda-
szakaszt. Képviselői alapomból további há-
rom-négyszázezer forintot fordítottam két új 
szalonnasütő kialakítása, több mint százötven 
pad újrafestésére, a hiányos elemek pótlására. 
Közülük több még az Aba utcai játszótéren is 
megtalálható. A képviselő elmondta, a lakók 
nagyon örülnek az új szalonnasütőknek, szí-
vesen gyűlnek itt össze, hogy közösen töltsék 
az időt. A beruházásba belefért a járda melletti 
szegélykövek lerakása is.

Hétmillió forintból épült új játszótér a 
Kilián városrészben. Az Iván utcai egy-
kori salakos focipálya helyére modern já-
tékeszközöket telepítettek. A forgalmas 
játszótérre hinta, mászóka, libikóka ke-
rült, de egy új homokozót is kialakítottak 
és új padokat helyeztek ki. A fejlesztés egy 
hónapig tartott és a terület önkormány-
zati képviselője finanszírozta. Bartha 
György kiemelte, a főút közelsége miatt 
nagyon fontos, hogy körbe van kerítve a 
játszótér. – Így a szülők is nagyobb biz-
tonságban érzik gyermekeiket – hangsú-
lyozta, hozzátéve, olyan játék-elemeket 
telepítettek a játszótérre, amelyek min-
den korosztálynak megfelelőek.

ÚJ JÁTSZÓTÉR A KILIÁN VÁROSRÉSZBEN

Több mint négymilliós  
beruházás a Vászonfehérítőn
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MISKOLCI ELADÓ INGATLAN
A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. kétfordulós  

versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel +  
versenytárgyalás) útján történő értékesítésre közfeladat ellátási 

kötelezettséggel meghirdeti az alábbi miskolci ingatlant:

Az írásos ajánlatok benyújtásának és bontásának helyszíne: MIK Zrt. Üzleti Ingatlan Hasznosítási Iroda Miskolc, Szé-
chenyi u. 60. I. emelet 17. iroda

Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlant és az ajánlattétel részleteit be-
mutató kiajánlási dokumentációt a MIK Zrt.-től megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánat-
pénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, 
a többieknél visszafizetésre kerül. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel 
szembeni indoklási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa! Az 
ingatlan igény esetén, előzetesen egyeztetett időpontban tekinthető meg.

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a MIK Zrt honlapján www.mikzrt.hu, vala-
mint a 70/466-4399 és az 516-243 miskolci telefonszámokon kérhető. 

Cím Megnevezés Hrsz. Nagysága
(m2)

Minimálisan
ajánlható

bruttó ár (Ft)

Bánatpénz
(Ft)

Kiajánlási  
dokumentáció

ára (Ft)

Pályázatok 
benyújtási  
határideje

Ajánlatok  
bontásának  

időpontja

Soltész Nagy 
Kálmán u. 10.

oktatási  
célra  

szolgáló  
helyiségcsoport

4251/B/2 1407 215 000 000 10 750 000 25 400
2016. 07. 14.

10.00
2016. 07. 14.

10.00

Balog Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere és Ónodi-Szűcs Zoltán 
egészségügyért felelős államtitkár 
Semmelweis nap alkalmából díjakat és 
miniszteri elismerő okleveleket adott 
át a Pesti Vigadóban.
 

Az egészségügyi ellátás fejlesztése ér-
dekében végzett szakmai munkája, ki-
magasló teljesítménye elismeréseként 
Batthyány-Strattmann László-díjat ve-
hetett át mások mellett Felszeghi Sára 
egyetemi docens, a Mis-
kolci Egyetem, Egészség-
ügyi Szakmai és Mód-
szertani Központ vezető 
főorvosa (felső képün-
kön), valamint Ökrös 
Ilona, a B.-A.-Z. Me-
gyei Kórház Sürgősségi, 
Aneszteziológiai és In-
tenzív Terápiás Intézet 
intézetvezető főorvosa 
(alsó képünkön).

– Nagy megtiszteltetés 
számomra ez az elisme-
rés – nyilatkozta lapunk-
nak Felszeghi Sára. – Úgy gondolom, azt 
a munkát ismerték el most, amit az évek 
során az egészségügy, a népegészségügy, 
a foglalkozás-egészségügy és az oktatás 
terén igyekeztem megvalósítani – tette 
hozzá. 1995-ben hozta létre a Foglalko-

zás Egészségügyi Központot, Magyar-
ország első ilyen típusú intézményét.  A 
központ a foglalkozás-egészségügyi ellá-
tás legmodernebb, legkomplexebb válto-
zata, ezt nemcsak hazánkban, de nem-
zetközi szinten is elismerik: 2013-ban 
Brüsszelben a Munkahelyi Egészségfej-
lesztés Európai Uniós Hálózata a legjobb 
európai modellnek nyilvánította.

Számos szakmai siker kötődik még 
Felszeghi Sára nevéhez, véleménye sze-
rint mindezt egyedül nem lett volna ké-

pes véghezvinni. Kellettek hozzá a ta-
nár példaképei, de kellett a családja és a 
munkatársai támogatása is. – A betegek 
ragaszkodása, bizalma és szeretete a leg-
nagyobb szakmai sikerem! Ez erőt ad a 
továbbiakra – hangsúlyozta. 

Az orvosi diploma és a jogi végzettség 
mellett – hazánkban egyedüliként – az 
irodalomban is az orvoslást keresi. Az 
orvostörténet és az irodalomtörténet 
mezsgyéjén született a „Kór-képek; A 
betegség mint poétikai eszköz a magyar 
irodalomban” című könyve. – A szüle-
im mindig azt mondogatták: az ember 
tehetsége nem jogot ad, hanem kötele-
zettséget; a köz javára kell kamatoztat-
ni azt. Én ebben a szellemben szerettem 
volna élni és munkálkodni – hangoz-

tatta Felszeghi Sára, aki 
2014-ben megkapta Mis-
kolc város Pro Urbe Dí-
ját is.

Ökrös Ilona lapunk-
nak úgy nyilatkozott: 
ez a díj a több évtize-
des munka, egy megfu-
tott, de még le nem zárt 
életút elismerése. – Vég-
telenül nagy megtisz-
teltetés számomra, kü-
lönösen amiatt, mert a 
kórház terjesztett fel a 
díjra – mondta el. Ki-

emelte, mindig büszke volt kórházára, 
hogy jó feltételek mellett, kitűnő szak-
mai közösségben végezheti a munkáját. 
– Nem tudok nemesebbet a gyógyítás-
nál,  mások megsegítésénél. Szeretem 
az embereket és szívesen foglalkozom 

velük. De szeretek tanítani is, átadni a 
tudást a mellettünk, utánunk jövőknek. 
Vallom, ha valamilyen készséggel, ké-
pességgel rendelkezünk, akkor azt ka-
matoztatni kell, nem szabad elpazarolni 
a tehetségünket! A talentum mindenki-
ben benne van, az eladóban ugyan úgy, 
mint az orvosban. Én a helyemen va-
gyok. Egy közösségi munkában azon-
ban mindenki egyformán fontos, min-
denki megbecsült dolgozója kell, hogy 
legyen a rendszernek – hangsúlyozta.

Ökrös Ilona úgy fogalmazott, a hu-
mánum, a megértés, az emberek sze-
retete szerepel az első helyen egy orvos 
életében, ugyanakkor a gyógyító mun-

kához egyfajta távolságtartás is szüksé-
ges. Mindig átérezzük – mondta –, de 
nem vehetjük át a szenvedést, a bánatot, 
segíteni ugyanis bizonyos távolságtar-
tásból lehet és szabad csak.

Mind az osztálya, mind az ő szemé-
lyes munkáját többször elismerték már 
a szakmában. A szívéhez legközelebb 
mégis a mostani elismerés áll, mert a 
munkahelye tartotta erre érdemesnek. 
A Pro Anaesthesiologica et Therapia 
Intensiva emlékérem szintén fontos 
számára, hiszen azt a széles szakmai 
közönség ítélte oda neki, csakúgy, mint 
a Magyar Köztársaság Arany Érdem-
érmet. 

BATTHYÁNY-STRATTMANN-DÍJAS MISKOLCI GYÓGYÍTÓK

Az Országos Bírósági Hivatal el-
nöke Répássy Árpádot nevezte ki 
2016. július 1-től 2022. június 30-ig 
a Miskolci Törvényszék elnökévé, 
mivel Sisák Péter törvényszéki elnö-
ki megbízatása 2016. június 14-én 
lejárt.

Répássy Árpád 1997. júniusában szerezte 
jogi diplomáját a Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán. 1997. szeptember 1-től 
a Miskolci Városi Bíróságon volt fogalmazó, 
2000-ben szakvizsgáit kitűnő eredménnyel 
tette le. 2003. április 1-től nyert bírói kineve-

zést az Ózdi Városi Bíróságra polgá-
ri ügyszakba.

2010. február 1-től 2010. december 
hó 31-ig a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Bíróságra rendelték ki, me-
gyei elsőfokos polgári perek tárgya-
lására. 2010. október hó 15-től a Mis-
kolci Városi Bíróság elnöke.

Tagja a törvényszék Bírói Tanácsának, a 
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Kar Záróvizsga Bizottságának, fogalmazói 
versenyvizsga bizottságnak, jogi szakvizsga 
bizottságnak, valamint több OBH munkacso-
portnak.

Új elnök a Miskolci Törvényszék élén EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
Újmisét tartottak július 2-án, szombaton Mis-

kolcon, a diósgyőri római katolikus templom-
ban. Az újmisés Bakos Tamás káplán volt, akit 
június 18-án szenteltek pappá Egerben. Bakos 
atya szentelési jelmondata: " Lelkem szorosan 
átölel téged, és a jobbod szilárdan tart engem" 
(Zsoltárok 63, 9)

Július 16-án, szombaton, Kármelhegyi Boldo-
gasszony ünnepén a 10 órai szentmise keretében 
tartják a karmelita templom búcsúját, amelyet 
Mikolai Vince pápai prelátus, diósgyőri plébá-
nos mutat be. Előző napon, pénteken, 17 órától 
lelki előkészítésre kerül sor, ugyancsak Mikolai 
Vince vezetésével.

A Diósgyőri vár kápolnájának Szent Hedvig 
búcsúját július 17-én reggel, a 9 órai szentmise 
keretében tartják. Az ünnepi liturgiát Michal 
Muszynsky, az egri Mater Redemptoris szemi-
nárium rektora mutatja be.
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Tragikus baleset történt a napok-
ban Miskolcon: egy helyi üzemben 
letépte egy fiatalember alkarját a 
tésztakészítő gép. A rendőrség gon-
datlan veszélyeztetés miatt indított 
eljárást.

Információink szerint a 26 éves pék 
június 30-án délelőtt, eddig ismeret-
len okból, munkavégzés közben nyúlt 
bele a dagasztógépbe, amely könyök 
alatt leszakította a karját. A mentők a 
bejelentést követően perceken belül a 
helyszínre értek. A sérült fiatalember 
a saját lábán jött ki az üzemből. Fáj-
dalomcsillapítót és nyugtatót adtak 
neki, majd a Borsod-Abaúj-Zemp-

lén Megyei Kórház Traumatológiai 
Osztályára szállították, ahol azonnal 
megoperálták. Sajnos a sérült végtag 
annyira összeroncsolódott, hogy már 
nem sikerült megmenteni.  

Az ügyben a rendőrség és a mun-
kaügyi felügyelőség is vizsgálatot in-
dított. – A Miskolci Rendőrkapitány-
ság foglakozás körében elkövetett, 
gondatlan veszélyeztetés vétségének 
gyanúja miatt, szakértők bevonásával 
indított eljárást, ismeretlen tettessel 
szemben" – mondta érdeklődésünkre 
Dobi Tamás, a B.-A.-Z. Megyei Ren-
dőr-főkapitányság sajtóreferense. Az 
üzem illetékesei a vizsgálat lezárultáig 
nem kívántak nyilatkozni. 

Letépte a pék alkarját  
a dagasztógép 

Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium  
és Pedagógiai Szakgimnázium

Jelentkezést hirdet kétéves gyógypedagógiai 
segítô munkatárs szakképzésre

Jelentkezni személyesen az iskola titkárságán lehet 2016. augusztus 26. 14 óráig. 
A képzés nappali tagozatos. Korhatár: 22 év.

Jelentkezési lap az iskola honlapjáról  
(www.klevai.hu) letölthetô. 

3525 Miskolc
Dayka Gábor u. 4. 
Tel.: 46/345-830

E-mail: klevai.gimn@gmail.com 

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

Az akció érvényes: 

2016. 07. 09-től 2016. 07. 15-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

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes áron a Miskolci 
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

Hirdetés

A helyszínen életét vesztette egy motoros 
férfi június 30-án reggel Oszlár és Hejő-
kürt között, miután frontálisan összeüt-
között egy személygépkocsival. 

A rendőrség tájékoztatása szerint júni-
us 30-án 8 óra 30 perc körül, az Oszlár és 
Hejőkürt közötti útkereszteződésben egy 
személygépkocsit vezető nő a balra íve-
lésű kanyarban ütközött össze frontáli-
san a motorossal. A 25 éves, oszlári férfi 
olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a 
helyszínen életét vesztette. A Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 

Közlekedésrendészeti Osztálya szakértők 
bevonásával vizsgálja a baleset körülmé-
nyeit.

Motoros tragédia Oszlárnál Halálos baleset Tiszapalkonyánál
Kamionnal ütközött hétfőn délután egy 
személyautó Tiszapalkonya külterületén. A 
balesetben egy ember, aki a személyautóban 
utazott, életét vesztette.

A rendőrség információi szerint egy sza-
bályosan közlekedő szlovák kamionnak 
ütközött egy szemből áttérő, Skoda sze-
mélygépkocsi, melynek vezetője, egy férfi a 
helyszínen életét vesztette. Az autó annyi-
ra összeroncsolódott, hogy a holttestet csak 
feszítő-vágó berendezés segítségével tudták 
kiemelni a tűzoltók. A mentés idejére le-
zárták az érintett útszakaszt, a kamionból 
üzemanyag is folyt az úttestre, a szivárgást 
hamar megszüntették. Az elsődleges felde-

rítés szerint a jármű nem szállított veszélyes 
anyagokat, hűtött gyümölcsök voltak a rak-
terében. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság tá-
jékoztatása szerint, július 3-án kilenc 
esetben volt szükség a mezőkövesdi 
tűzoltók beavatkozására fakidőlé-
sek miatt, illetve lehasadt faágak el-
távolításánál. Az események során 
személyi sérülés nem történt. A ka-

zincbarcikai hivatásos tűzoltókat 
Sajókaza településre riasztották – a 
Sólyom telepre – ahol a vihar egy tár-
sasház tetejét rongálta meg. Az eddi-

gi információk szerint itt sem sérült 
meg senki, viszont az ingatlan lakha-
tatlanná vált, huszonnégy személyt 
rokonoknál kellett elhelyezni.

VIHARKÁROK

Múlt vasárnap is jócskán akadt 
dolguk a borsodi tűzoltóknak. 
Sajókazán egy társasházat tett lak-
hatatlanná a vihar, Mezőkövesd 
környékén fakidőlések, lehasadt fa-
ágak miatt kellett vonulniuk.

Teljesen kiégett július 1-jén egy 50 négyzetméter alap-
területű tárolóépület Miskolcon, a Tokaji Ferenc utcá-
ban található pálinkafőzdénél. A miskolci hivatásos tűz-
oltók a riasztást követően 
hamar a helyszínre értek, 
s megkezdték az oltást, ám 
a deszka és üveg oldalfalú, 
hullámpala fedésű tároló 
így is teljesen kiégett. Mint 
megtudtuk, komoly ve-
szélyt jelentett, hogy a hő-
hatás következtében esetleg 

felrobban az épület mellett található széndioxid-tartály, 
ezt folyamatosan hűtötték a tűzoltók. Biztonsági okok-
ból az oltás idejére a szomszédoknak el kellett hagyniuk 

az otthonaikat. A lakók el-
mondása szerint nem ez az 
első eset, hogy tűz ütött ki 
a szeszfőzdénél, ám koráb-
ban csak kisebb károk ke-
letkeztek. Személyi sérülés 
nem történt, egyelőre nem 
tudni, mitől kapott lángra 
a cefretároló.

Lángra kapott a miskolci szeszfőzde
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A Miskolctapolcai Strandfürdő az 1920-as évek végétől épült ki, elő-
ször csak a 100 m-es nagy medencével, majd a 30-as évek végén az 50 
m-es úszómedencével. A 70-es évek elején elbontott favázas, kitöltő 
téglafalazatú épületeket Szeghalmy Bálint tervezte, akinek reprezen-
táns alkotása volt a Bodonyi Csaba által újratervezetten megépült gö-
rögmedencés öltözősüveg. A 80-as évek elején csúszdákkal, sportte-
rekkel egészítették ki a szolgáltatásokat. A strandra jellemző volt, hogy 
meleg nyári hétvégi napokon a látogatói forgalom meghaladta a tíze-
zer főt is. A 80-as évek közepén volt az utolsó nagy fejlesztés, amikor 
az akkor még üzemelő Juno szálló alatti zöld területre egy önálló gyer-
mekstrandot építettek, boltozatos fahíddal összekötve a meglévő für-
dővel. A strandot 2004-ben bezárták, állaga folyamatosan romlott. 
Felújításának első üteme 2015-ben fejeződött be, 2015. május 30-án 
adták át a vadonatúj családi és úszómedencét, a kapcsolódó wellness-
házat. A strandfejlesztés 2. üteme is elkezdődött.  FOTÓ: JUHÁSZ  ÁKOS

Hirdetés

...ÉS MOST

Az Anna barlang Lillafüreden, 
Miskolctól mintegy három kilomé-
terre található a Hámori-völgy vé-
génél. Bejárata a Palota-szálló alatt, 
a nemrég felújított függőkertek köz-
vetlen közelében van, mintegy 50 
méterre a Szinva-vízeséstől. 

A barlang a Szinva forrás vizéből 
kivált mésztufából keletkezett, jára-
tainak hossza 570 méter, melyből 208 
méter látogatható. Az üregrendszer 
mintegy 150 – 200 ezer éves le-
het. A Szinva-völgyben léte-
sített vashámorok vízel-
látása céljából 1833-ban 
a mésztufadomb al-
jában lévő vízfaka-
dást követve számos 
kisebb-nagyobb ter-
mészetes üreget fedez-
tek fel. Ekkor bukkan-
tak rá erre a barlangra is, 
melynek akkori elnevezése 
- Háromforrás-barlang - vagy 
a feltárt vízfakadásokra, vagy a fel-
színen eredetileg meglévő források-
ra utalt. Az 1833-ban létesített, 94 m 
hosszúságú vágat egy természetes te-
rembe lyukadt ki, melyből négy to-
vábbi terem vált bejárhatóvá.

A felfedezést követően a vágatot 
kiszélesítették, a víz fölé fahidakat, 
pallókat helyeztek és helyi vezetők-
kel mutatták be a barlangot, ahol 
1847-ben Petőfi Sándor is járt. Az 
első, kezdetleges kiépítést követő-
en a barlangot elhanyagolták. Kadič 
Ottokár 1912-ben a Szeleta-barlang 

ásatása során felkereste – az akkor 
Hámori-barlang nevű – feledésbe 
merült mésztufa üreget és felmérte 
az addig ismert részeket. 

1926-27-ben a Palota-szálló építé-
se kapcsán, és a Szent István-barlang 
eredményes feltárásának hatására, eb-
ben a barlangban is további részeket 
tártak fel Révay Ferenc főerdőmér-
nök tervei és irányítása alapján. Ekkor 
készült el a jelenleg is használt, Szin-
va-vízesés mellett nyíló 40 m hosz-

szú bejárat, a járatok mintás 
műkőburkolata, a Szívnél 

látható fakorlát, a barlang 
első elektromos világítá-
sa. A munkák befejezté-
vel már Anna-barlang 
néven nyitották meg a 
látványosságot.
A második világhábo-

rút követően, 1949-51-ben 
bekötötték a barlang forrásait 

Miskolc ivóvíz-ellátásába. Mivel 
az egészségügyi előírások kizárják, 
hogy a források üregeiben látogatá-
sok történjenek, a barlang egy részét 
elzárták a látogatók elől. A lefalazás 
után megmaradt idegenforgalmi sza-
kaszt az ötvenes években újították fel, 
s nyitották meg a nagyközönség előtt.

A barlang különféle termeinek ne-
veket adtak, ahogy egyes képződmé-
nyeket is névvel láttak el. Így talál-
kozhatunk a Hall-lal, a Paradicsom 
nevű teremmel, a Hármas-kapuval, 
vagy a Cseppköves-teremmel.

SOMORJAI LEHEL 

Miskolc értékei 24.

A lillafüredi Anna barlang

Távfűtési elszámolás  
a költségmegosztást követően

A költségmegosztók adatainak leolvasása és azok alapján a díjmegosztási arány meghatáro-
zása, valamint a díjfizetői reklamáció rendezése a közös képviselő feladata.

A költségmegosztáson alapuló elszámolási számla hőfelhasználási arányait – a lakóközösség meg-
bízásából – a költségmegosztást végző vállalkozó állapítja meg, azon a MIHŐ Kft. nem módosíthat.

A MIHŐ Kft. csak a számlát készíti el, de az adatokat ehhez a közös képviselőtől kapja.
Ezért felhívjuk tisztelt felhasználónk figyelmét, hogy a MIHŐ Kft. ügyfélszolgálati előadói 
nem tudnak felvilágosítást adni a hőfelhasználási arányokkal és a korrekciós tényezőkkel 
kapcsolatban. Az elszámolással kapcsolatban minden esetben a közös képviselő tud infor-
mációt adni, illetve keressék a költségmegosztást végző céget!

A díjmegosztási arány utólagosan csak számítási hiba esetén, a közös képviselőnek a távhőszolgál-
tatóhoz küldött, írásos bejelentésére módosítható. A díjmegosztási arányok utólagos módosításáról 
szóló bejelentésről, a díjmegosztási arányok utólagos módosításáról, annak okáról, tartalmáról és 
hatásairól a közös képviselő tájékoztatja a díjfizetőt.

A költségosztást végző cégek közül a TECHEM Kft. és az ISTA Kft. vállalta, hogy az alábbi időpontok-
ban személyesen ad tájékoztatást a költségmegosztással kapcsolatban a Miskolc, Szemere Bertalan 
utca 5. sz. alatti ügyfélszolgálati irodában: 

TECHEM KFT. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
2016. július 25. (hétfő)    9.00 – 15.00 óráig
2016. július 28. (csütörtök)   9.00 – 15.00 óráig
2016. augusztus 1. (hétfő)   9.00 – 15.00 óráig
2016. augusztus 4. (csütörtök) 9.00 – 15.00 óráig

ISTA KFT. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
2016. július 26. (kedd)  9.00 – 15.00 óráig
2016. július 28. (csütörtök)  9.00 – 15.00 óráig
2016. augusztus 2. (kedd)  9.00 – 15.00 óráig
2016. augusztus 4. (csütörtök) 9.00 – 15.00 óráig

Tisztelettel: MIHŐ Kft.

AKKOR...

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársat keres  

az alábbi munkakör betöltésére:

KONTROLLER
A leendő munkatárs feladatai:

•  Vezetői riportok rendszeres elkészítése
• Költség- és árbevétel-tervezés
• Költségriportok, kalkulációk készítése
• Éves, középtávú üzleti terv készítésében való részvétel
• Heti, havi, negyedéves, éves jelentések, elemzések készítése
• Döntés előkészítésben való részvétel

A pályázóval szemben támasztott elvárások:
• Felsőfokú gazdasági végzettség
• Kontrolling területen szerzett tapasztalat
• Magabiztos számítástechnikai ismeretek, excel magas szintű ismerete
• Önállóság, pontosság, precizitás
• Elemző képesség
• Együttműködési készség
• Rugalmasság, megbízhatóság

Ajánlatunk:
• Stabil háttér
• Versenyképes jövedelem
• Szakmai fejlődési lehetőség
• Kellemes munkahelyi környezet

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

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Ügyfélszolgálati iroda: 3527 Miskolc, József Attila u. 53. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509.
Telefon:  +36 46/200-178, +36 46/200-179 

+36 70/463 7714
Telefax: +36 46/200-177
E-mail: info@mirehukoz.hu. Web: www.mirehukoz.hu 
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Újra a DVTK labdarúgó csapatával 
készül a franciaországi Európa-baj-
nokság egyik hőse, a Diósgyőr csa-
patkapitánya, Elek Ákos. A dvtk.eu 
megérkezését követően készített vele 
interjút.

– A kontinensviadal előtt azt nyilat-
koztad, hogy miért ne lehetnénk mi az 
egyik meglepetéscsapat. Bár Izland ta-
lán nálunk is nagyobb meglepetése volt 
az Eb-nek, végül nekünk is sikerült, 
megleptük a világot. Mit érzel most?

– Nyilván boldog vagyok és örülök 
annak, hogy jól sikerült az Eb. A sérülé-
semből kifolyólag már annak is örülök, 
hogy ott lehettem. Meglepetéscsapat vol-
tunk mi is, bár némiképp balszerencse, 
hogy csoportgyőztesként az egyik legne-
hezebb csapatot kaptuk ezen az ágon.

–  Volt már időd arra, hogy le-
ülj és végiggondold az elmúlt 
hetek történéseit?

– Lehet, hogy még nem 
is tudtam felfogni. A bará-
taim mondták, hogy mi 
azt elképzelni sem tud-
juk, mi volt itthon. Ők 
mesélték, hogy meg-
állt az élet a meccseink 
alatt, annyian nézték a mérkőzéseinket 
és annyian szurkoltak nekünk. Amikor 
hazajöttünk, nagyon jó érzés volt, hogy 
ilyen szeretettel fogadtak minket. 

– Ahogy említetted, megállt itthon az 
élet, az egész ország egy emberként szur-
kolt nektek, soha nem látott szurkolósereg 
kelt útra a csapatért. Hihetetlen az, ami 
velünk, magyarokkal történt az elmúlt 
hetekben. Ti ebből mennyit érzékeltetek?

– Nem voltunk elzárva, 
láttunk videókat a mecs-
csek után, hogyan fogad-

ták az emberek az ered-
ményeinket. Láttuk a 
meccsek előtt a szurko-
lók menetelését a sta-
dionba, ez is plusz erőt 
adott nekünk. 

– Eddig sem voltál is-
meretlen sportoló, változott valami az 
Eb óta? Többször állítanak meg az em-
berek? Kérnek közös fotót a benzinkúton 
vagy a boltban?

– Hétfőn hazaérkeztünk, megvolt az 
ünneplés, kedden délután lementem a 
játszótérre. Nem tudtam játszani a gye-
rekekkel, annyian jöttek oda hozzám. 
Utána elmentem bevásárolni, az sem 
tíz perc volt szerencsére. Ezek jó dol-
gok, és valamilyen szinten érzékeltetik, 

mennyire vágytak már az emberek egy 
futball sikerre. Most magasra tettük a 
mércét saját magunknak. A magyarok 
most már elvárják, hogy a vb-selejtező-
kön is jól szerepeljünk.

– Mekkora lökést adhat ez a sikeres 
szereplés? Végre mintha megszűnt volna 
a tipikus magyar pesszimista hozzáállás. 

– Most változott valami. A vb selej-
tező csoportban a portugálok a favori-
tok és most láttuk, hogy annyira azért 
nem kell tőlük elájulni. Belülről is azt 
éreztem, hogy a belgáknak sokkal jobb 
csapatuk van. Láthattuk Svájcot is, jó 
csapat, de olyan nagy extra nincsen 
bennük sem. Reálisan nézve meg le-

het célozni a csoportban a második he-
lyet, bár egy világbajnokságra kevesebb 
csapat jut ki Európából, de ezért fo-
gunk dolgozni. A munka látszik. Bernd 
Storck első meccse a románok ellen volt, 
amikor hármat nem tudtunk egymás-
hoz passzolni. Védekezésben akkor is 
jól néztünk ki, mindenki nagyon akart, 
de az Eb-meccseken látszott, hogy ah-
hoz képest mennyivel jobban játszott 
a csapat. Sokan csodát emlegetnek, de 
ebben semmi csoda nincsen, nagyon 
sokat dolgoztunk érte. Elindultunk 
egy úton és ennek előbb-utóbb kijön az 
eredménye. (Az interjú teljes szövegét a 
dvtk.eu honlapon olvashatják)

Nemzetközi hírű versenyzők, világszínvo-
nalú pálya és egy festői környezet várta a 
közönséget és a lovasokat július első hétvé-
géjén, a Mento Magyar Nagydíjon. A Lova-
gi Tornák Terén először rendeztek orszá-
gos megmérettetést. 

Az ország minden részéről érkeztek verseny-
zők, körülbelül háromszáz induló volt a hét-
végén. A minősítő verseny két fénypontja a 
nagykör versenyszám a lillafüredi Ózon Pan-
zió díjáért, valamint a Mento Magyar Nagydíj 
volt. Az induló versenyzők között megtalálhat-
tuk ifj. Szabó Gábort, a felnőtt válogatott osz-
lopos tagját is, aki nemrégiben a csehországi 

Olomoucban rendezett nemzetközi nagydíjon 
két alkalommal is az első helyen végzett. – A 
Lovagi Tornák Tere az évezredes lovas hagyo-
mány és a modern lovaskultúra nagyszabású 
bemutatójával nyitott a nagyközönség előtt a 
tavaly augusztus 20-i ünnepélyes átadón. A fel-
készülő versenyek után a rendezvényhelyszín 
első alkalommal kapott lehetőséget arra, hogy 
a legelőkelőbb lovassport helyszínek sorába is 
felsorakozzon. A Bükk hegység ölelésében fek-
vő aréna a Diósgyőri vár szomszédságában egy 
olyan impozáns környezet, amely a versenyzők 
és a közönség számára is feledhetetlen élményt 
tartogat – hangsúlyozta Erdélyi Magdolna ver-
senyigazgató a nagydíj kapcsán.

Az ország legjobb díjugratói  
találkoztak Miskolcon

Így fociztak Elek Ákosék az Eb-n

… és így szurkoltunk nekik Miskolcon
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l  BETLÉR – DOBSINA:  
július 23. (szombat):  4.500 Ft/fő

l  BARANGOLÁS  
ZEMPLÉNI TÁJAKON:  
július 29. (szombat):  3.500 Ft/fő

l  KECSKEMÉT-ÓPUSZTASZER: 
július 30. (szombat):  9.000 Ft/fő

l  ÓLUBLÓ-KÉSMÁRK- 
SZEPESSZOMBAT-NAGYŐR:  
július 30. (szombat):  7.000 Ft/fő

l  PAKS-KALOCSA:  
augusztus 5. (szombat):  9.500 Ft/fő

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

"

"

EZ A KUPON 
500 FT-OT ÉR!  
1 ÚTRA 1 FŐNEK!

20
16

.

NYÁRI AKCIÓ 
VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN JÚLIUS 5-12-IG:

Pick löncs   1 kg (COOP ABC, 
COOP Szuper)

Sága pulyka párizsi  füst. ízű,  
1 kg 

Medve sajt  natúr, csípőspaprikás, 
140 g, egységár: 2492,85 Ft/kg  
helyett  1779 Ft/kg

Eh.pecsenye csirkecomb farrésszel 1 kg, baromfit árusító üzl.          449 Ft
 COOP Trappista sajt  1 kg          899 Ft

COOP ABC,COOP Szuper áruházaink akciós kínálata:
 Família pizzasonkás szelet  1 kg          1299 Ft 

és még számos akciós termék.
„Utazzon a minőségre” – nyereményjáték COOP Szuper áruházainkban! 

Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon és a szórólapokban!

1299 Ft 1349 Ft SZUPER ÁR: 349 Ft 

helyett 249 Ft

Apróhirdetés
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.



Idén, augusztus 6-án im-
már hatodik alkalommal 
rendezik meg a miskolci 
lecsó- és pecsenyefesztivált 
a Majális parkban. 

A rendezvény sajtótájé-
koztatóján Csiszár Miklós 
jegyző kiemelte: a fesztivál 
kiváló közösségi időtöltési 
lehetőséget biztosít családok, 
barátok, baráti társaságok, 
munkahelyi közösségek jó-
kedvű, hangulatos időtölté-
sére, kikapcsolódására.  

A tavalyi lecsó-és pecsenye-
főző versenyre 27 csapat neve-
zett, a szervezők idén legalább 
ennyi vállalkozó szellemű 
szakácsra számítanak. 

A rendezvény a hagyomá-
nyos főzőverseny mellett egy-
re inkább a civil szervezetek 
fesztiválja is. A Borsodi Mo-
torosok Egyesülete lesz az 
egyik a számos civil szervezet 

közül, akik kitelepülnek majd 
a fesztiválra. Kanyog Mik-
lós főszervező elmondta, lesz 
zöld stand, itt lesznek a barát-
hegyi kutyakiképző vakveze-
tő kutyái, a DVTK sportolói, 

jön a gombász egyesület, lesz 
motoros- és Trabant talál-
kozó, extrém vidámpark. Itt 
rendezik majd meg az I. Le-
csó-Csocsó Labdarúgó Kupát 
is, ahol bábuk helyett embe-

rek mérik össze tudásukat. Az 
önkormányzat idén is külön 
csapattal vesz részt a főzőver-
senyen. Bővebb információ, 
jelentkezési lap: www.miskol-
cilecsofesztival.hu

Mostantól a Virtual Reality (VR) technológiának köszön-
hetően 3D-s VR szemüveg és gömbpanoráma képek segít-
ségével virtuális térben fedezhetők fel a helyi látványossá-
gok a miskolci Tourinform irodában.

Mindez egy tudatos fej-
lesztési sorozat aktuális állo-
mása, amely a miskolci Tour-

inform irodában a Miskolc és 
Térsége Turisztikai Közhasz-
nú Egyesület pénzügyi és az 

MTA SZTAKI szakmai tá-
mogatásával vált elérhetővé 
– hangsúlyozza közleményé-
ben Nagy Júlia TDM mened-
zser.

Először a turisztikai szer-
vezet weboldalán, utána a 
GUIDE@HAND Miskolc 
okostelefonos alkalmazás-
ban, mostantól pedig a Vir-
tual Reality (VR) technoló-
giának köszönhetően 3D-s 
VR szemüveg és gömbpa-
noráma képek segítségével 
virtuális térben fedezhetők 
fel tehát a helyi látványossá-
gok. A Tourinformba érkező 
vendégnek a virtuális utazás 
révén olyan különleges él-
ményben van része, mintha 
maga is a látnivalókkal egy 

térben mozogna. Ez az él-
mény segítheti abban, hogy 
még tudatosabban tudja ki-
választani azokat a helyeket, 
amelyek az érdeklődéséhez 
legközelebb állnak.

A közlemény ugyanak-
kor hangsúlyozza: a miskol-
ci turisztikai szervezet egyre 
bővülő izgalmas kínálattal 
várja a látogatókat. Nem az 
a cél, hogy a VR technoló-
gia alkalmazásával a való-
ságot teljesen helyettesítő 
élményt nyújtsanak. A Tou-
rinform irodában a vendégek 
a VR szemüvegen keresztül 
csak rövid betekintést, ízelí-
tőt kapnak, az igazi, valós él-
mény továbbra is az attrakci-
óknál várja őket.

Egy évvel ezelőtt indult útjára a Mis-
kolci Termelői Nap. Az évforduló al-
kalmából a szokásosnál is izgalmasabb 
rendezvényre számíthatnak a látogatók 
július 17-én vasárnap az Erzsébet téren.

Az egyéves születésnapra tekintettel stí-
lusosan egy kilométeres belvárosi futással 
indul a nap, de lesz születésnapi torta, íjász-
kodás, állatsimogató, mézeskalács sütés, 
játszóház népi játékokkal, horgolás bemu-
tató, csigatészta készítés, valamint pancso-

lás és kézműves foglalkozások. A Vaga 
Banda Gólyalábasok produkciója déle-
lőtt 11 óra 30 perctől igazi „vásár a vásár-
ban” forgatag lesz.

A belvárosi futásra délelőtt 9 órától le-
het regisztrálni a helyszínen, az indulók  
délelőtt 10 órától rajtolnak az Erzsébet 
térről. A résztvevők között egy kerékpárt 
sorsolnak ki. Júliusban Ónod mutatko-
zik be vendégtelepülésként, civil szerve-
zetként pedig a Napraforgó Egyesület.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában 
tervezett M30-as gyorsforgalmi út Miskolc–Tornyosnémeti 
közötti szakaszának kiépítése tárgyában az Országos Kör-
nyezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségen kör-
nyezeti hatásvizsgálati eljárás van folyamatban. A hatás-
vizsgálati dokumentáció 2016. július 27-ig megtekinthető 
– előzetes időpont-egyeztetést követően – a főfelügyelőségen, 
Miskolc Polgármesteri Hivatalának Építési és Környezetvé-
delmi Osztályán, ügyfélfogadási időben, valamint a környe-
zetvédelmi hatóság http://orszagoszoldhatosag.gov.hu/mu-
kodes/hirdetotabla/2016-2) internetes oldalán. 

A főfelügyelőség az eljárás során közmeghallgatást tart 
2016. augusztus 3-án 11.30 órakor a miskolci polgármesteri 
hivatal közgyűlési termében. 

A környezeti hatástanulmánnyal kapcsolatban észrevé-
teleket a közmeghallgatás időpontjáig a Főfelügyelőséghez 
vagy Miskolc jegyzőjéhez lehet benyújtani.

««« 

A Miskolc önkormányzata által tervezett, Kandó Kál-
mán téri autóbusz pályaudvar létesítése tárgyában a B.-
A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Főosztályán előzetes vizsgálati eljárás van 
folyamatban. A vizsgálati dokumentáció 2016. augusztus 
5-ig megtekinthető a főosztályon, a Polgármesteri Hiva-
tal Építési és Környezetvédelmi Osztályán, ügyfélfogadási 
időben, valamint a környezetvédelmi hatóság http://emik-
tf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html interne-
tes oldalán BO/16/10691/2016. számon. A telepítés helyével 
kapcsolatos kizáró okra, továbbá a környezeti hatástanul-
mány tartalmára vonatkozóan észrevételeket 2016. július 
26-ig közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz (B.-A.-Z. 
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természet-
védelmi Főosztálya) lehet benyújtani.

2016. július 9. | 27. hét | XIII. évfolyam 27. szám
Miskolci Napló – A város lapja

PROGRAMAJÁNLÓ
Program/közélet

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár

Július 11. 16.30 óra. Sóspataki Ferenc termé-
szetgyógyász előadása. Az emésztőszervi 
betegségek kialakulása és gyógyítása.

Avalon Park
Július 9. 20.30 óra. Singh Viki, a Rising 

Star felfedezettje ad koncertet. 
Lovagi Tornák Tere
Július 16. 21 óra. Ákos – Mégy Egyszer 

Turné 2016.
Miskolci Csodamalom Bábszínház
Július 22. 19 óra. Muzsikáló esték. Fellé-

pő: Miskolc Dixieland Band.
Akropolisz Szabadtéri Színpad
Július 29. 21 óra. BEST OF… L’ART POUR 

L’ART – A társulat legsikeresebb jele-
netei

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

gondozás. 
Belvárosi Református Templom
Augusztus 1. 19 óra. OrgonaPont sorozat.  

„Múzsák hangja” - Csereklyei Andrea 
– szoprán, Szabó Balázs – orgona. 

Belvárosi Liget
Minden pénteken 7-13 óráig: Belvá-

rosi biovásár a Belvárosi Ligetben! 
Bioélelmiszerek közvetlenül a ter-
melőktől. A biopiac szervezője az 
Észak-Magyarország Flórája Faunája 
Alapítvány.

11

Barta Gábor önkormányzati képviselő, lakos-
sági fogadóórát tart július 19-én kedden, 17.00-
19.00 óráig  a Gárdonyi Géza Művelődési Ház-
ban ( Miskolc,Sütő János u.42.).

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Augusztusban ismét  
lecsó-és pecsenyefesztivál!

TELEPORTÁLÁS MISKOLC MÓDRA!

EGY ÉVES A MISKOLCI TERMELŐI NAP Közérdekű közlemények
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Jogosítvány egy italért?

Huszonhárom jogosítványt vontak be a rendőrök az elmúlt na-
pokban ittas járművezetőktől Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A 
megye útjain 2016. június 20-a és 26-a között 32 közúti közlekedé-
si baleset történt, ebből mindössze kettő esetben volt olyan sofőr az 
okozó, akinél elszíneződött a helyszínen alkalmazott alkoholszonda. 
Az adott időszakban 23 olyan ittas járművezetővel szemben indult 
hatósági eljárás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, akiknél a ren-
dőrök a helyszínen azonnal bevonták a jogosítványt, további 5 sofőr-
rel szemben pedig közigazgatási hatósági eljárás indult. A rendőrök 
így egy hét alatt 28 ittasan volán mögé ülő autóst szűrtek ki a forga-
lomból, mielőtt még balesetet okozhattak volna. 

Elkábította, kirabolta édesanyját
Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat 

büntetőeljárást az Encsi Rendőrkapitányság H. Tímea 41 éves és L. 
József 52 éves helyi lakosokkal szemben. A gyanúsítottak július 5-ei 
elfogásukat megelőzően – az időpont még pontosan nem tisztázott 
– meglátogatták a nő 77 éves édesanyját, hogy pénzt kérjenek tőle. 
Az idős nő nem adott, így a látogatók erős nyugtatót kevertek a há-
zigazda korábban már vízben feloldott gyógyszereibe. A sértett miu-
tán megitta a „koktélt” elaludt, majd lánya és annak élettársa elvették 
több mint százezer forintját. A sértett 2016. július 5-én tett bejelentést 
a hatóságon. A rendőrök pedig még aznap elfogták és bűnügyi őri-

zetbe vették a bűncselek-
mény elkövetésével meg-
alapozottan gyanúsítható 
nőt és férfit.

Láthatósági mellények a polgárőröknek
A múlt szombaton Taktaharkányban megrendezett XVII. Bor-

sod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Napon egyebek mellett elhang-
zott: a belügyminiszter 200 millió forint támogatást nyújtott a magyar 
polgárőr mozgalomnak, hogy láthatósági mellénnyel lássák el a szol-
gálatot teljesítő polgárőröket. Megyénk 2500 mellényt kapott, ame-
lyek napokon belül az egyesületekhez kerülnek.

Új rendőrtisztek Borsodban
Tizennyolc ifjú hadnagy kezdte meg július 1-től rendőri szolgá-

latát a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság állományában. Az új 
tisztek eltérő beosztásokba, a Miskolci-, a Tiszaújvárosi-, az Ózdi-, 
Encs-, Sátoraljaújhelyi-, Kazincbarcikai-, Szerencsi-, Edelényi-, vala-
mint a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság állományába kapták meg 
kinevezési parancsukat.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Nincs sok ideje gondolkodni, ha 
valóban mindent véghez akar vinni, amit a hétre tervezett. Ha 
nincs kész terve, menjen a megérzései után. Ne várja meg, míg 

felhalmozódnak a feladatok, menjen elébe a kihívásoknak.

Bika (április 21 – május 20) Úgy érzi, valaki kihasznált egy al-
kalmat, amit nem lett volna szabad, és ezzel Önnek is kárt oko-
zott. Ne bosszankodjon, az idő mindent megold majd. Bízzon ön-

magában, és mindig őrizze meg az önbecsülését.

Ikrek (május 21 – június 21) Igyekszik rugalmas lenni, és meg-
mutatni, hogy hajlandó kilépni a komfortzónájából, ha szükséges. 
Ez lehet a közös nevező, az egyezség kulcsa. Próbáljon nyitott len-

ni, de közben önmagának se legyen ellensége.

Rák (június 22 – július 22) Szeretné, ha valaki több tiszteletet 
mutatna egy dolog iránt, ami fontos az Ön számára, de nem tud-
ja, hogy ezt hogyan érhetné el. Legyen őszinte, és mondja ki, amit 

gondol. Ne hagyja, hogy bárki is megijessze.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Valaki egy olyan beszél-
getést próbál kezdeményezni, ami miatt kellemetlenül érzi ma-
gát. Nyugodjon meg, mert csak úgy lesz képes kezelni a helyze-

tet. Két tűz között áll, és el kell döntenie, melyik irányba vonzódik. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Valaki kicsinyes játékokat 
játszik, és Ön nem szeretne ebben részt venni. Tartsa távol magát 
a dologtól, ne hagyja, hogy beszennyezzék. Itt az ideje a továbblé-

pésnek, annak, hogy maga mögött hagyja a negatív érzéseket.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Érdekesen alakulnak a 
dolgok, és bár minden jó irányba mutat, egyelőre nem akarja el-
bízni magát. Jól is teszi, ha óvatos marad. Nézzen a dolgok mögé, 

és akkor hamar meg fogja érteni ezekben a napokban, mi miért történik.

Skorpió (október 24 – november 22) Lehet, hogy megért va-
lamit, ami a múlt eseményeit alakította, de most már túl késő, 
hogy változtatni tudjon rajta. Tegye el a tapasztalatot, mert jól 

jöhet a későbbiekben is, ha felszínre törnek a munkahelyi konfliktusok

Nyilas (november 23 – december 21) Egyre nehezebben visel 
valamit, itt az ideje annak, hogy szembenézzen a helyzettel. Ez 
lehet az első lépés abba az irányba, hogy megtalálja a megoldá-

sokat. Úgy érzi, készen áll erre, és lépéseket is tesz az ügy érdekében.

Bak (december 22 – január 20) Nehezen találja most meg az 
egyensúlyt, de arra kell törekednie, hogy gyorsan visszatérjen a 
saját útjára. Ha keres, akkor találni is fog. Ha nem állsz még min-

denre készen, nem baj, ha néha időt kér magának.

Vízöntő (január 21 – február 19) Képes szembenézni a kihívá-
sokkal, és úgy érzi, ennek az is oka, hogy meg tud bízni valakiben. 
Ha van, akire támaszkodhat, minden sokkal egyszerűbbnek tűnik. 

Most főleg ne hagyja, hogy elússzanak a lehetőségek.

Halak (február 20 – március 20) Megijesztheti egy lehetőség, 
főleg, mert nem tudja, mihez kezdjen a kialakult érzelmekkel. Ne 
aggódjon, ha eljön az idő, készen fog állni a dologra. Ne hagyja, 

hogy bármi is elterelje a figyelmét, most ez a fontos.

FORRÓ NYOMON

Valószínűleg ilyen esetekben mondják, hogy az „anyja sem ismer-
ne rá”. Az egyik közösségi portálon bukkantunk rá erre az alaposan 
átszínezett bécsi villamosra, amely jelen állapotában a Balaton Sound 
fesztiválon várja a vendégeket. A jármű ablakában hagyott „Tiszai 
pályaudvar-Vasgyár” tábla arról tanúskodik, hogy nemrég még Mis-
kolcon közlekedett.  A bécsi villamosok 12 éven át szállították az uta-
sokat városunkban, tavaly márciusban vonták ki őket a forgalomból.

Kipingált bécsi

A hét fotója

Egyházi létesítmények
3

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány mis-
kolci egyházi létesítmény neveit rejtettük el. Kérjük, a meg-
fejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 
2016. július 27-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünk-
be (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu 
e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők között egy-
egy 2016-os Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki. 
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Miskolctapolcán, az Avalon Parkban tartják a napokban a Magyarország Szépe 2016 verseny felkészítő táborát. Az ország leg-
rangosabb szépségversenyére több mint 900-an jelentkeztek. Közülük választották ki azokat, akik esélyt kapnak rá, hogy bebi-
zonyítsák: ők a legméltóbbak a korona viselésére. A miskolctapolcai táborban kemény edzések és feladatok keretében mérik fel a 
lányok külső és belső adottságait, az eredmények alapján a húsz résztvevőből végül tizenhat jut tovább. Ők vehetnek részt a Ma-
gyarország Szépe 2016 döntőjében, amit élőben követhetünk majd július 17-én este a Duna és a Duna World csatornákon. 

FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS

MAGYARORSZÁG SZÉPE 2016

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borí-
tékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, 
amelyre üzeneteiket, problémáikat elküldhetik: info@mi-
kom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
véd írásban válaszol!

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
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